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HABEAS CORPUS. ROUBO  SIMPLES  EM
CONCURSO FORMAL. Art. 157,  caput, c/c art. 70,
ambos  do  Código  Penal.  Pedido  de  revogação  da
prisão preventiva. Decisum motivado  em  dados
concretos  dos  autos.  Presença  dos  pressupostos  e
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Condições
pessoais favoráveis. Irrelevância. Incabível ao caso a
aplicação  de  medidas  cautelares.  Pedido  de  prisão
domiciliar.  Ausência  de  comprovação  da  extrema
debilidade  do  paciente  e  da  impossibilidade  de
realização  de  tratamento  médico  adequado  no
estabelecimento  prisional. Antecipação  da  pena.
Inocorrência.  Constrangimento  ilegal  não
vislumbrado. Ordem denegada.

- In casu, não há falar em constrangimento ilegal, eis
que estão presentes no decreto preventivo a  prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria,
bem como que  a  segregação  do  paciente  foi
decretada com substrato em dados e reclamos
objetivos dos autos, impondo-se como garantia da
ordem pública, estando, assim em plena sintonia com
os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



- A existência de condições pessoais favoráveis, por
si  só,  não  garante  direito  subjetivo  à  liberdade,
máxime quando atendidos os requisitos autorizadores
da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.

- Não restando provado o alegado estado de saúde
debilitado do paciente, bem como a impossibilidade
de recebimento do tratamento médico adequado no
estabelecimento  prisional  em que  ele  se  encontra,
não  há  de  se  falar  em  constrangimento  ilegal
decorrente  do  indeferimento  de  seu  pedido  de
concessão de prisão domiciliar.

- A prisão preventiva tem caráter processual e está
relacionada  ao  critério  da  necessidade,  não
constituindo antecipação da pena.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DENEGAR  A  ORDEM, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus, com  pedido  de  liminar,
impetrado pelos advogados  Luciano Carneiro C. Filho e Thalles Césare A.
Macedo  da  Costa,  em favor  de  Joandson  Conceição  dos  Santos,  que  se
encontra preso por força de decisão proferida pela douta Juíza de Direito da
3ª Vara Regional de Mangabeiro da Comarca da Capital, ora apontada como
autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em suma, que o segregado está
padecendo de constrangimento ilegal uma vez que não estão presentes na
decisão os requisitos necessários a ensejar a sua prisão.

Sustentam  que  o  coacto  possui  condições  pessoais
favoráveis – bons antecedentes, endereço certo e profissão definida.

Afirmam, ainda, que, caso o réu seja condenado, a pena
máxima não ultrapassará 07 (sete) anos de reclusão.

Aduzem, por fim, que o presídio do Róger é um ambiente
insalubre  para  uma  pessoa  acidentada,  com  ferida  exposta  e  com
necessidade de atendimento médico urgente.



Diante  desses  argumentos,  os  impetrantes  requerem a
concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória em favor
do  custodiado.  Alternativamente,  pugnam pela  substituição  da  constrição
cautelar pela prisão domiciliar. 

Informações prestadas pela autoridade tida coatora (fl.
52).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes Ferreira, manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 56/63).

É o relatório. 

VOTO: O  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento, conheço do habeas corpus impetrado.

Do caderno processual extrai-se que o paciente foi preso
em flagrante, no dia 29/12/2017, por ter praticado, em tese, dois roubos,
em  concurso  formal,  quando  conduzia  uma  motocicleta  no  bairro  do
Valentina  Figueiredo,  colocando  a  mão  sob  a  camisa,  simulando  estar
armado, a fim de ameaçar as vítimas.

No  caso  em  análise,  a  douta  magistrada  de  primeira
instância  justificou  a  decretação  da  prisão  preventiva  do  segregado  nos
seguintes fundamentos (fls. 10/11):

“(…) É evidente que das medias cautelares inseridas no
art.  319,  da  Lei  supra  citada,  nem  mesmo  o
monitoramento eletrônico seria adequado a hipótese, já
que esse delito vem tirando o  sossego da população,
que  se  vê  acuada  pela  onda  crescente  de  assaltos,
praticados com violência física e psicologica.
Alem disso, no caso concreto, vê-se que solto, o indiciado
estará propenso a prática de novos delitos, por haver
encontrado estímulos relacionados a infração.
(…)  Sabe-se  que  a  conveniência  da  medida  deve  ser
revelada  pela  sensibilidade  do  Juiz  a  reação  do  meio
ambiente à ação criminosa. Esta sensibilidade é revelada
pela  visão  do  Magistrado  que,  próximo  dos
acontecimentos  e sentido a repercussão dos mesmos e o
temor da comunidade local, procura com a decretação da
custódia,  resguardar  o  prestígio  e  a  segurança  da
atividade jurisdicional.
Verifica-se, por fim, que ha informação de que o detento
se encontra ferido, com o pé sangrando, em decorrencia



do  acidente  de  motocicleta  que  resultou  em  sua
internação no Trauma.
Diante disso, faz-me mister o seu encaminhamento a uma
Unidade Hospitalar para verificar o ferimento e, se for o
caso, mante-lo internado, sob custodia.
Isto posto, como forma de garantia da ordem pública,
visando não só preventiva a  produção de novos fatos
criminosos,  mas também  acautelar o meio social  e
restaurar  a  própria  credibilidade  da  lei e  estando
presentes os pressupostos objetivos (legais) e subjetivos
(supralegais)  de  que  trata  a  legislação  pertinente  e
vigente. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOANDSON
DA  CONCEIÇÃO  SANTOS,  já  recolhido,  que  faço  com
fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal
(...)”. Grifei.

Dessa forma, vê-se que a decretação da prisão preventiva
do paciente restou justificada e motivada em dados concretos dos autos,
demonstrando que existiam razões mais que suficientes para a medida
extrema, não havendo se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

In casu, a decisão preenche os requisitos estabelecidos no
CPP e está devidamente fundamentada.

Infere-se que a pena privativa de liberdade máxima ao
delito cominado ao paciente –  art. 157 do Código Penal – é superior a 4
(quatro) anos, estando preenchido, portanto, a condição do art. 313 do CPP.

Por  sua  vez,  analisando  os  requisitos  do  art.  312  do
Código  de  Processo  Penal  tem-se  que  a  materialidade  e  os  indícios  de
autoria  estão  devidamente  demonstrados  na  decisão,  tendo,  inclusive,  o
acusado sido preso em flagrante.

Ressalte-se que a lei processual penal, para fins de prisão
cautelar,  contenta-se  com  indícios  suficientes  de  autoria,  tornando
desnecessária, por ora, a comprovação cabal da responsabilidade do agente.

Lado outro, vê-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública.

In casu, o decreto preventivo encontra lastro na garantia
da ordem pública, evidenciada na possibilidade  de reiteração criminosa,
bem como na manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio
social.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  ROUBO
MAJORADO.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE
SOCIAL.  REITERAÇÃO  CRIMINOSA. ORDEM



DENEGADA.  1.  A  garantia  da  ordem  pública está
elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como
um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de
uma  pessoa.  Tal  conceito  deve  ser  interpretado  como
instrumento de  manutenção ou de restabelecimento
da tranquilidade do meio social que foi desordenado
pela periculosidade do agente, pelo fundado receio
de reiteração da prática criminosa, pela gravidade
concreta da conduta a  ele  imputada demonstrada
pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a prisão
preventiva do paciente está fundamentada na gravidade
em concreto de sua conduta, vez que, segundo o auto de
prisão em flagrante,  o roubo majorado teria  ocorrido à
noite, em local de grande circulação - Parque da Cidade
em que ocorria um show musical - mediante concurso de
agentes e emprego de ameaça e violência física contra
uma  das  vítimas.  Esse  proceder  do  paciente  revela
audácia  e  destemor,  pois  aproveitou-se  de  um evento
ocorrido no Parque da Cidade para a população do Distrito
Federal  para  roubar  aqueles  que  ali  estavam  para  se
divertir.  Tal  circunstância  causa  severa  intranqüilidade
social, a justificar a segregação cautelar dos pacientes. 3.
O fato  de  o  paciente  supostamente  terem residência  e
trabalho  fixos,  por  si  só,  não  autoriza  a  colocação  em
liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo
312  do  Código  de  Processo  Penal,  o  que,  a  contrario
sensu,  também  repele  a  pretensão  de  que  fossem
determinadas  outras  medidas  cautelares  diversas  da
prisão.  4.  Ordem  denegada”. (TJ-DF
20170020140702  DF  0014881-
20.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA,
Data  de  Julgamento:  17/08/2017,  2ª  TURMA
CRIMINAL,  Data  de  Publicação:  Publicado  no
DJE : 29/08/2017. Pág.: 139/146). Negritei.

Outrossim, como cediço, em tema de decretação de cus-
tódia cautelar, cabe ao prudente arbítrio do Juiz do processo avaliar a im-
prescindibilidade da medida, vez que ele, mais próximo dos fatos, está em
melhores condições de, analisando as particularidades e circunstâncias do
evento criminoso, decidir quanto à necessidade da medida extrema. Nesse
sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(…) Ademais,  esta Corte já afirmou que em matéria
de prisão cautelar, deve ser observado o princípio
da confiança no juiz do processo, uma vez que está
presente  no  local  onde  o  crime  é  cometido  e
conhece  as  peculiarid
ades  do  caso  concreto,  sendo quem melhor  pode
avaliar a necessidade da decretação e manutenção
da  segregação  cautelar.” (Ementa  parcial,  RHC
73.206/ES,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe 26/09/2016). Destaquei.



No  tocante  às  supostas  condições  pessoais  favoráveis
ostentadas pelo paciente, tais como ter bons antecedentes, endereço certo e
profissão definida,  estas não obstam a segregação provisória, nem podem
servir de atalho para a obtenção automática de um benefício, desde que a
prisão preventiva se manifeste necessária nos termos dos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal.

Nessa esteira:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ACUSAÇÃO DE
TRÁFICO  DE  DROGAS  -  EXPRESSIVA  QUANTIDADE  DE
DROGA APREENDIDA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É
USUÁRIO,  E  NÃO TRAFICANTE  -  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO  EM  SEDE  DE  HABEAS  CORPUS  -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO
CASO CONCRETO. 1 - O paciente foi preso em flagrante e
posteriormente denunciado sob a acusação de transportar
expressiva quantidade de maconha (mais de 2kg), para
fins  de  tráfico.  2  -  Alega  a  impetrante  que  a  prisão
preventiva é baseada na gravidade abstrata do delito e
que  o  paciente  é  apenas  um  usuário  de  maconha  e
"vítima" do narcotráfico. 3 - Sobre a alegada negativa de
autoria,  o  habeas  corpus  não  constitui  meio  adequado
para uma análise aprofundada dos elementos probatórios
com o objetivo de apurar se o paciente praticou ou não o
crime  do  qual  é  acusado.  4  -  O  decreto  de  prisão
preventiva,  por  ser  medida  de  natureza  cautelar,  não
exige a prova cabal de que o acusado tenha efetivamente
praticado  o  crime,  bastando  a  presença  de  indícios
suficientes da autoria, o que ocorre no caso presente. 5 -
Ao  contrário  do  que  se  alega,  a  medida  cautelar  foi
decretada  com  fundamento  nos  elementos  concretos
presentes  dos  autos,  através  dos  quais  restaram
constatadas  a  materialidade  do delito  e  a  presença  de
indícios  da  participação  do  paciente,  sendo  a  medida
necessária para a garantia da ordem pública. 6 - Mesmo
que  o  paciente  possua  condições  pessoais
favoráveis  por  ser  primário,  ter  ocupação  lícita,
residência fixa e bons antecedentes, esse fato, por
si só, não é suficiente para a concessão da liberdade
provisória, caso estejam presentes os requisitos da
prisão preventiva. Súmula nº 86 do TJPE. 7 - Ordem
denegada.  (TJ-PE  -  HC:  4230979  PE,  Relator:
Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, Data de
Julgamento: 15/03/2016, 4ª Câmara Criminal,
Data de Publicação: 21/03/2016). Grifei.

Em  relação  ao  pedido  de  substituição  da  segregação
preventiva pela domiciliar, razão, também, não assiste aos impetrantes.

Ora, apenas uma foto mostrando o paciente com o pé
sangrando  (fls.  15  e  seguinte),  não  comprova a  extrema  debilidade  do



increpado,  nem  evidencia  acerca  da  impossibilidade  da  realização  de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que ele se
encontra, conforme inclusive determinado pela autoridade tida coatora.

Assim,  entendo  ser  inviável  a  concessão  da  prisão
domiciliar pleiteada na presente impetração.

Saliente-se, também, que a prisão preventiva tem caráter
processual e está relacionada ao critério da necessidade, não constituindo
antecipação  da  pena.  É  medida  de  natureza  processual  estabelecida
mediante o preenchimento dos requisitos especificados em lei e em nada
vinculados com o que se terá como decisão ao final do processo. Assim,
mesmo que o coacto seja  eventualmente condenado a cumprir  pena em
regime diverso do fechado sua constrição nessa fase revela-se justificada,
pois a finalidade das privações à liberdade, em questão diferem.

Feitas  essas  considerações,  entendo  necessária  a
manutenção  da  prisão  provisória,  pois  presentes  os  pressupostos  e
requisitos que autorizam a custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

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, 13 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


