
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS Nº 0000259-74.2018.8.15.0000
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Roana de Brito Rangel Guerra
IMPETRADO: Juízo de Direito do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande
PACIENTE: Wagner Medeiros Pereira

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
REQUISITOS  E  ILEGALIDADE  DA  PRISÃO.
INSTRUMENTALIZAÇÃO  PRECÁRIA  DO  WRIT.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE.  NÃO
CONHECIMENTO.

- No caso dos autos, o writ não foi devidamente instruído, não se
verificando a juntada  de  cópia  do  decreto  preventivo.  Assim,
resta  inviabilizado  por  completo  o  seu  processamento  e
consequente análise.

Vistos etc.

Trata-se de  habeas corpus com pleito  liminar impetrado em favor  de
Wagner Medeiros Pereira, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da
Ação  Penal  n.  000259-74.2018.8.15.0000,  pela  prática,  em tese,  da  conduta  típica
prevista no art. 121, § 2º, do Código Penal (homicídio qualificado).

Alega a impetrante que a custódia preventiva do paciente é ilegal, posto
que não preenche os pressupostos autorizadores da medida e o mandado prisional não
estaria  revestido das  formalidades  legalmente exigidas  por  não constar  do mandado
prisional a infração penal imputada,  além de ter  sido cumprido em horário noturno.
Aduz, também, que, desde a data da prisão, ocorrida em 26 de janeiro do corrente ano, o
paciente  não  foi  encaminhado  à  audiência  de  custódia,  alegando,  ainda,  que  este  é
portador de condições pessoais favoráveis, circunstâncias estas que, somadas, justificam
a revogação da medida preventiva ou a conversão em prisão domiciliar.

Com  isto,  requer,  liminarmente  e  no  mérito,  a  revogação  da  prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente e consequente expedição do competente
alvará de soltura, a fim de que possa responder à Ação Penal em comento em liberdade,
ou, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



Liminar indeferida às fls. 27 a 28 dos autos.

Informações  prestadas  pelo  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  de  Direito
Philippe Guimarães Padilha Vilar (fls. 35 a 37).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de
Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo não conhecimento da ordem em
face da ausência do decreto constritivo (fls. 39 a 42).

É o relatório. 
DECIDO:

Centra-se o writ na alegação de que a custódia preventiva em comento é
ilegal, posto que não preenche os pressupostos autorizadores da medida e o mandado
prisional  não  estaria  revestido  das  formalidades  legalmente  exigidas,  tendo  sido
cumprido em horário noturno.

Consta dos autos que o paciente teria sido preso preventivamente no dia
28 de janeiro do corrente ano pela suposta prática de homicídio qualificado contra a
vítima Rodrigo Sousa Morais

Porém,  o  impetrante  deixou  de  anexar  aos  autos  o  decreto  prisional,
documento indispensável para a análise da suposta ilegalidade do ato, assim como para
verificação da  ausência ou não de pressupostos da medida vergastada.

Da  mesma  forma,  não  há  comprovação  de  que  a  prisão  teria  sido
realizada  em  horário  noturno,  assim  como  de  que  não  teria  sido  apresentado  em
audiência de custódia até a impetração do presente writ.

Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade passível de ser saneada nos
presentes autos, posto que, conforme já elucidado por ocasião da apreciação do pedido
liminar, o fato de não constar do mandado prisional a infração penal imputada, constitui
mera irregularidade, que não possui o condão de, sozinha, afastar a medida cautelar.

Destarte,  como  o  presente  feito  não  foi  devidamente  instruído,  resta
impossível o seu processamento e consequente análise.

Ante o exposto, com base no art. 252 do RITJPB, NÃO CONHEÇO DO
WRIT. 

P. I.

Notifique-se a Procuradoria de Justiça.

Sem recurso, arquivem-se os autos.

João Pessoa, 02 de março de 2018

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


