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HABEAS  CORPUS.  CRIMES,  EM  TESE,  DE
CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR,  EM
VIA  PÚBLICA,  SEM  HABILITAÇÃO  E  COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM
RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME,
EM TESE,  DE DANO QUALIFICADO.  PRISÃO
EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM
PREVENTIVA.   DESFUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  CONCRETA.
OBSERVÂNCIA.  REVOGAÇÃO  IMPERIOSA.
CONCESSÃO DA ORDEM.

Não  obstante  a  reprovabilidade  dos  crimes
praticados, a manutenção da prisão só se justifica
quando fundada em demonstração objetiva sobre
a  sua  real  necessidade,  apontando  elementos
concretos singulares ao caso concreto.

A  segregação  cautelar  dissociada  de  qualquer
elemento concreto e individualizado não pode ser
mantida,  afinal  é  imprescindível  que  a  prisão
cautelar tenha motivação válida, aliada a um dos
fundamentos legalmente previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR. OFICIE-SE.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado

pelo Bel. Anderson Amaral Beserra em favor de José Alexandre Araújo da

Silva, apontando como autoridade coatora o  Juízo de Direito da 2ª Vara da

comarca de Ingá.

Em sua  exordial  de  fls.  02/08,   aludiu  o  impetrante  ter  sido  o

paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes delineados nos

artigos 306 e 309 da Lei n. 9.507/97 c/c artigo 163, parágrafo único, IV e §2º,

incisos I e II do Código Penal, sendo, posteriormente, decretada a sua prisão

preventiva  sem  qualquer  fundamentação  plausível  eis  que  não  foram

apontados motivos concretos a justificarem a imposição da ultima ratio.

Relatou não poder se indicar a necessidade de garantir a ordem

pública  ante  a  periculosidade  do  agente  eis  que  os  registros  de  seus

antecedentes  remontam  os  anos  de  2003  e  2004,  sendo  a  mais  recente

condenação proferida em 2008,  a qual  vinha cumprindo regularmente até o

fatídico acidente de trânsito.

Requereu,  nessa  senda,  em  sede  de  liminar,  a  expedição  de

alvará  de soltura  com a faculdade de aplicação das medidas protetivas  do

artigo 319 do CPP. No mérito, suplicou pela concessão definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 09/19.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, expôs às fls.

27/28, que segundo a comunicação da prisão em flagrante, o paciente teria

sido preso em virtude de ter se envolvido em um acidente de trânsito na PB-

066, na qual ao trafegar na contramão atingiu o carro que vinha corretamente

Desembargador João Benedito da Silva
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na  via.  Destacou  que,  segundo  os  relatos,  o  paciente  apresentava,

possivelmente,  sintomas  de  embriaguez  (negou-se  a  realizar  o  teste  de

alcoolemia), além de não possuir a CNH.

Diante de todo o exposto, foi a prisão em flagrante convertida em

preventiva “em razão dos péssimos antecedentes que ostenta, a denotar que

faz da prática de crimes um meio de vida, constituindo motivos suficientes para

mantê-lo segregado, visando, assim, garantir a ordem pública” (fl. 28).

Pedido de liminar indeferido às fls. 30/31.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  33/35,

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Questiona o impetrante a decisão que veio a converter a prisão

em flagrante em preventiva com fulcro na necessidade de se garantir a ordem

pública sem que, para tanto, tenha a magistrada a quo apontado qualquer fato

concreto a justificar a imposição da ultima ratio.

Pois  bem.  A magistrada  primeva ao  analisar  o  cabimento  da

conversão supramencionada, declinou:

Com  efeito,  no  caso  dos  autos,  entendo  que,  a
princípio,  não  é  caso  de  determinar  a  soltura  do
flagrado,  visto  vislumbrar  presente  motivo  suficiente
para  a  manutenção  da  prisão,  qual  seja,  garantir  a
ordem pública.
Analisando  os  antecedentes  do  flagrado  observa-se
que o mesmo estava cumprindo pena nesta cidade,
em regime aberto,  não  obstante,  ao  alvedrio  da lei,
provavelmente,  causou  um  acidente  automobilístico

Desembargador João Benedito da Silva
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estando,  possivelmente,  em  estado  de  embriagues,
como  também  não  possuía  Carteira  Nacional  de
Habilitação para dirigir veículos. Veja-se, ademais, ter
o  mesmo  se  negado  a  realização  do  teste  de
alcoolemia.
Houve estado de flagrância (art. 5º, LXI da CF e artigo
302, II do CPC).
Assim, entendo ser caso de decretação da prisão
preventiva  do  flagrado,  pois  evidenciada  a
materialidade  e  os  indícios  da  autoria  delitiva,
assim como a existência de risco à ordem pública
caso posto em liberdade, em razão dos péssimos
antecedentes  que  ostenta,  a  denotar  que  faz  da
prática de crimes um meio de vida,  constituindo
motivos  suficientes  para  mantê-lo  segregado,
visando, assim, garantir a ordem pública.
A criminalidade progride diariamente e, neste contexto,
o Estado deve garantir a segurança social.
Essas peculiaridades,  no meu sentir,  são suficientes
para autorizar a decretação da preventiva do flagrado,
negando-lhe o direito em responder ao processo em
liberdade. (fls. 18/19) (grifei)

Permissa venia, a magistrada a quo não atentou, em seu juízo de

valoração  sobre  o  ocorrido,  que  a  liberdade  de  locomoção  é  direito

constitucional do indivíduo, sendo a prisão preventiva a  ultima ratio,  apenas

admissível quando presentes motivos concretos  suficientes a sustentá-la, o

que não se observa no caso em epígrafe.

Compulsando  os  autos,  percebe-se  estarem  evidenciados  a

materialidade  e  os  indícios,  suficientes,  de  autoria  dos  delitos  ao  paciente

imputados.

Entretanto, há de se considerar que ao paciente foi imputada a

prática dos crimes declinados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito

Nacional c/c artigo 163, parágrafo único, IV do Código Penal, ou seja, conduzir

veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em

razão da influência de álcool e sem habilitação (CNH), mais o crime de dano

qualificado,  todos penalizáveis por detenção, sendo a maior pena abstrata

não superior a 03 (três) anos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto  às  diversas  ações  penais  constantes  em  seus

antecedentes criminais (fls. 14/15), vê-se que das 07 (sete), 06 (seis) tiveram

a punibilidade extinta (seja pela renúncia da vítima, seja pela ocorrência de

decadência/prescrição), tendo sido ele efetivamente condenado a uma pena de

15 (quinze) anos de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado

(artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal) por sentença condenatória

prolatada em 28.11.2008 e transitada em julgado em 05.12.2008.

Aliás,  até  a  data  do  acidente,  estava  o  paciente  cumprindo,

regulamente,  a  pena  no  regime  aberto,  sendo  a  quebra  do  albergue

comunicada ao juízo da VEP por intermédio do Ofício n. 132/2014, datado de

07/05/2014 (vide fl. 15).

Sendo  assim,  não  obstante  a  reprovabilidade  dos  crimes  ora

praticados, em tese, pelo paciente e seu vasto elenco de processos na certidão

de antecedentes criminais, a manutenção da prisão só se justificaria quando

fundada  em  demonstração  objetiva sobre  a  sua  real  necessidade,

apontando elementos concretos singulares ao caso concreto, o que, de

modo algum, se observou na decisão objurgada.

Ressalta-se: não foi apontada a existência de qualquer fato ou ato

concreto justificador da decretação da custódia cautelar, pois não se colhe da

decisão denegatória de liberdade qualquer  real indicação de que o paciente

solto  volte  a  delinquir  ou  que  seja  ele  uma  ameaça  ao  meio  social,  às

testemunhas ou à vítima, não apontando, portanto, qualquer  motivo real para

alcançar tal conclusão de abalo à ordem pública.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - DIREÇÃO
PERIGOSA SEM  HABILITAÇÃO,  EMBRIAGUEZ  AO

Desembargador João Benedito da Silva
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VOLANTE,  DESOBEDIÊNCIA  E  DESACATO  -
PRISÃO  PREVENTIVA  -  ANTECEDENTES
INFRACIONAIS - REGISTROS POLICIAIS ANTIGOS -
SUBSTITUIÇÃO  POR  MEDIDAS  CAUTELARES
ALTERNATIVAS - CONCESSÃO PARCIAL. O registro
de  antecedentes  infracionais  antigos  não  serve  de
fundamento  para  a  conclusão  de  que  o  paciente
representa perigo de reiteração criminosa,  mormente
quando não há esclarecimento  acerca da conclusão
dos mesmos. Mostrando-se desproporcional a prisão
preventiva  deve-se  proceder  a  substituição  por
cautelares  alternativas.  Habeas  Corpus que  se
concede  parcialmente,  com  base  no  princípio  da
razoabilidade.  (TJMS -  HC:  14031908820148120000
MS  1403190-88.2014.8.12.0000,  Relator:  Des.  Ruy
Celso  Barbosa  Florence,  Data  de  Julgamento:
07/04/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/04/2014).

No máximo, o que se mostra iminente é a regressão do regime da

pena a que cumpre em decorrência da ação penal n. 020.2005.000016-3, mas

não  a  utilização  desta  condenação  como  fundamento  exclusivo para  a

conversão do flagrante em preventiva, em ação delitiva dela completamente

desvinculada, pois, no revés, estaríamos punindo-o duas vezes pelo mesmo

fato delitivo, o que nos é vedado pelo princípio do non bis in idem.

Logo, percebo, a presença do fummus comissi delitcti (fumaça da

existência  de  um  delito)  mas  não  do  periculum  libertatis (perigo  na

liberdade  do  acusado)  ainda  que  admissível  a  decretação  da  prisão

preventiva por força do que leciona o inciso II do artigo 313 do Código Penal 1,

afinal,  apesar  de  preenchidos os  pressupostos  elencados no artigo  312 do

mesmo Estatuto (materialidade e indícios suficientes de autoria),  inexiste,  a

prima facie, qualquer fato concreto, específico ao caso delitivo em estudo, que

venha a indicar que posto o paciente em liberdade viria ele a ofender a garantia

da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a futura aplicação da

lei  penal,  ainda  mais  quando  se  considera  que  vinha  ele  cumprindo,

regularmente, em regime aberto a pena definitiva contra si imposta.

1 Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: […]
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado [...]

Desembargador João Benedito da Silva
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Ressalta-se,  ainda,  não  ser  o  caso  de  aplicação  de  uma  das

medidas cautelares apontadas nos incisos do artigo 319 do Código Processual

Penal já que inexistente, nesse instante, qualquer elemento a demonstrar a

necessidade  de  se  assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  a  conveniência  da

investigação  ou  da  instrução  criminal  ou  mesmo  para  evitar  a  prática  de

infrações penais, como delineado no inciso I do artigo 282 do mesmo Estatuto.

Forte  em tais  razões,  ausentes as razões de convencimento a

justificar a referida segregação cautelar, evidencia-se o constrangimento ilegal

imposto ao acusado e ora paciente, José Alexandre Araújo da Silva, motivo

pelo qual concedo a ordem impetrada, com a expedição de alvará de soltura,

mediante assinatura de termo de comparecimento a todos os atos processuais,

sempre que requisitado pela autoridade judicial, e desde que por outro crime

não deva permanecer segregado.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio Alves

Teodósio. Participou do julgamento, além do Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio

Ramalho Júnior.  Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás de Brito

Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e   o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.José Roseno Neto,

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


