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HABEAS  CORPUS. ROUBO  MAJORADO  TENTADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  DECRETO  PREVENTIVO
GENÉRICO.  DECISÃO  AMPARADA EM  ELEMENTOS
CONCRETOS  DOS  AUTOS  E  QUE  PREENCHE  OS
REQUISITOS  LEGAIS.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERADO. ORDEM
CONHECIDA EM PARTE E,  NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA.

-  A prisão  preventiva  do  paciente  sustenta-se  em  elementos
concretos dos  autos,  ou  seja,  o  modus  operandi empregado,
além  do  risco  de  reiteração  delitiva,  notadamente  porque  o
paciente  já  respondeu  a  atos  infracionais  quando  menor  de
idade,  assim como  também,  após  atingir  a  maioridade,
demonstrando,  assim,  possuir  uma  personalidade  voltada  ao
crime,  o  que  também  revela,  na  espécie,  a  insuficiência  da
adoção  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  como  bem
asseverado na decisão combatida.

- Considerando que a consulta processual informa ter a denúncia
sido ofertada e expedido o mandado de citação, entendo que a
questão do excesso de prazo resta  superada,  não devendo ser
conhecida, mormente  quando  os  prazos  processuais  não
possuem caráter  peremptório  e ausente  indício  de  desídia  do
magistrado na condução do feito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e,
na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do relator, em harmonia com o
parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em
favor de Isac Júnior Vitorino da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que decretou a prisão preventiva do paciente
nos autos do Inquérito Policial n. 0011362-23.2017.815.2002, pela prática, em tese, do
crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e  em concurso de pessoas,  na
modalidade tentada (art. 157, §2º, I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal).

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
26/09/2017, sendo que, durante a audiência de custódia ocorrida no dia 24/10/2017, foi
aquela convertida em preventiva por meio de decisão genérica, sem que o representante
do Ministério Público tenha se pronunciado.

Aduz,  ainda,  que o paciente  sofre  constrangimento  ilegal  por
excesso de prazo da prisão,  sem nenhuma perspectiva para ver ofertada a denúncia,
mormente  quando  possui  residência  fixa  e  trabalho  lícito  e  ainda  apresenta  saúde
debilitada  em  decorrência  dos  tiros  sofridos  durante  a  abordagem  policial,  não
representando, desta forma, ameaça à manutenção da ordem pública ou às investigações
policiais.

Assim,  requer,  liminarmente  e,  no  mérito,  a  concessão  da
liberdade do paciente, a fim de que responda à ação penal em liberdade.

Os autos foram distribuídos durante o plantão judiciário, sendo
considerado que não se tratava de matéria que demandasse a jurisdição plantonista, na
forma do art. 2º, caput e §1º, da Resolução nº 24/2011 do TJPB.

Solicitadas  informações  à  autoridade  apontada  como  coatora
(fls.  62),  esta  informou  da  impossibilidade  de  prestá-las,  em  vista  dos  autos
encontrarem-se  no  Núcleo  de  Apoio  Administrativo  às  Promotorias  Criminais
(NAAPC).

Liminar  indeferida  (fls.  64/65)  com  pedido  de  novas
informações para melhor subsidiar o julgamento do feito.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a
Excelentíssima Senhora Juíza de Direito em Substituição, Andréa Gonçalves Lopes Lins
(fls. 68).

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do seu ilustre
representante, o Promotor de Justiça Convocado Amadeus Lopes Ferreira, pugnou pela
denegação da ordem (fls. 72/77).

 

É o relatório.

VOTO:

O paciente foi  preso em flagrante no dia 26 de setembro de
2017, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em
concurso de pessoas, na modalidade tentada (art. 157, §2º, I e II, c/c o art. 14, II, do



Código  Penal),  fato  ocorrido  na  Casa  da  Cidadania,  no  bairro  de  Jaguaribe,  nesta
Capital, ocasião em que foi atingindo por um tiro e, com isto, encaminhado ao Hospital
de Traumas.

Assim,  a  audiência  de  custódia  ocorreu  apenas  no  dia
24/10/2017, tendo em vista que, até o referido dia, o paciente esteve hospitalizado em
razão dos ferimentos sofridos durante o cometimento do crime.

A despeito da informação de fls. 68 prestada pelo juízo de piso,
dando conta da inexistência  de decreto preventivo em desfavor do ora paciente,  em
verdade, durante a audiência acima mencionada, o magistrado plantonista converteu
em preventiva a prisão em flagrante do custodiado, nos seguintes termos (fls. 11 a
13):

“(...) Trata-se de delito previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c o art. 14, II, do
Código  Penal,  ou  seja,  roubo  majorado  pelo  uso  de  arma  e  concurso  de
pessoa,  na  modalidade  tentada,  supostamente  praticado  pelo  custodiado.
Consta dos autos  que o mesmo estava em uma motocicleta  junto a  outra
pessoa (que conseguiu fugir), usando arma de fogo para ameaçar as vítimas e
praticar roubos, utilizando-se de um modus operandi que vem assolando a
comunidade ordeira desta Capital. Porém, no momento do assalto, terceira
pessoa não identificada reagiu e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo
o  custodiado  e  impedindo  que  se  consumasse  o  delito.  Em  audiência,
revelou-se que o crime foi  cometido como meio de ganhar dinheiro fácil,
revelando  uma  banalização  da  violência  e  desrespeito  contumaz  às  leis
vigentes. Ressalte-se que o mesmo já respondeu por atos infracionais quando
menor,  por  atos  análogos  a  crimes  graves,  bem como,  crimes  depois  de
atingir a maioridade, demonstrando uma personalidade voltada ao crime. É
entendimento do STJ que a prática de atos infracionais anteriores serve para
justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da
ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é
voltada  à  criminalidade,  havendo  fundado  receio  de  reiteração  (STJ,  5ª
Turma, RHC 55.996/BA, Rel. Min. Jorge Mussi,  julgado em 23/02/2016).
(...) Ressalte-se que o crime de roubo é grave e a criminalidade tem causado
repúdio  e  enorme insegurança  à  comunidade  laboriosa  e  ordeira  do  País,
motivo pela qual  a  manutenção  de sua  custódia  cautelar  é,  de rigor,  para
garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada
de garantias para sua tranquilidade. Outrossim, diante das circunstâncias do
caso concreto,  presume-se,  que o custodiado dificilmente será beneficiado
com regime prisional diverso do fechado, caso venha a ser condenado. (...)
outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas
para  a  gravidade  do  delito  e  circunstâncias  do  caso  concreto.  A matéria
agitada pela defesa depende da produção de prova, a ser produzida no Juízo
competente. (...)”

Destarte, vê-se que o juiz plantonista justificou, com elementos
concretos dos autos, a necessidade da medida imposta,  não restando evidenciado o
suposto constrangimento ilegal declinado na inicial de que a decisão guerreada não
preenche os requisitos legais por apresentar fundamentação genérica.

Ao contrário disso, a prisão preventiva do paciente sustenta-se
em elementos concretos dos autos, ou seja, o modus operandi empregado (juntamente
a outra pessoa, utilizando-se de uma motocicleta e de arma de fogo para ameaçar as
vítimas e alcançar o seu intento), além do  risco de reiteração delitiva, notadamente
porque o paciente já respondeu a atos infracionais quando menor de idade, assim como
também  após  atingir  a  maioridade,  demonstrando,  assim,  possuir  uma
personalidade voltada ao crime, o que também revela, na espécie, a insuficiência



da  adoção  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  como  bem  asseverado  na
decisão combatida.

Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados,
deve-se entender, ao contrário do sustentado pela defesa, que há  motivação idônea e
suficiente para a preventiva respaldada na garantia da ordem pública, como forma de
acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça. Essa é a orientação
jurisprudencial, senão, vejamos:

“HABEAS CORPUS”  –  PRISÃO PREVENTIVA –  NECESSIDADE
COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO –  DECISÃO
FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO
EM FATOS CONCRETOS –  GRAVIDADE CONCRETA DO FATO
CRIMINOSO –  LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A
PRISÃO CAUTELAR –  PRECEDENTES –  RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE
NATUREZA EXCEPCIONAL. – A privação cautelar da liberdade individual
reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida
em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da
manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que
satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da
verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa
medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA
NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR
DO PACIENTE. – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a
decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que –
além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal
–  demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do
delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação
da lei penal.”  (STF –  HC 124922 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015) 

Ora,  somadas  todas  essas  circunstâncias,  não  se  revela
desarrazoada a prisão decretada pela juízo  a quo,  quando o fundamento da garantia
da  ordem  pública  visa  não  somente  a  impedir  que  o  paciente  pratique  novos
delitos, como também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça
em face do crime praticado.

Outrossim,  uma  vez  presentes os requisitos da prisão
preventiva, possíveis  condições  pessoais  favoráveis  do  paciente  não conferem,
sozinhas, direito a  este de  responder ao processo em liberdade, como reconhece
amplamente a jurisprudência dos tribunais superiores.

No tocante ao aludido excesso de prazo pela não conclusão do
inquérito e oferecimento da denúncia, considerando que a consulta processual informar
ter  esta  sido ofertada e  expedido o mandado de citação,  entendo que a  questão em
comento resta superada, não devendo ser conhecida, mormente quando os prazos
processuais  não  possuem  caráter  peremptório e ausente  indício  de  desídia  do
magistrado na condução do feito.

Ante  o  exposto,  conheço  em parte  do  mandamus  e, na  parte
conhecida, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 08 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator


