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Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

   

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº 0001971-36.2017.815.0000 – Vara da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital

RELATOR       :  O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio.
IMPETRANTE  :  Moisés Duarte Chaves Almeida
PACIENTE       :  Ednaldo Correia dos Santos
      

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA,
AMEAÇA  E  ESTUPRO.  Nulidade  do  flagrante.
Pleito superado. Conversão em prisão preventiva.
Ausência  de  provas.  Dilação  fático-probatória.
Inviabilidade na via eleita.  Ausência de motivação
para  a  decretação  da  constrição  cautelar.  Não
ocorrência. Garantia da ordem pública  e
conveniência da instrução criminal. Segregação
necessária.  Aplicação de medidas cautelares
diversas.  Impossibilidade.    Bons predicados do
paciente. Irrelevância. Ordem denegada.

– Tendo em vista que a custódia cautelar decorre
de novo título, deve ser superada a alegação de
eventual  nulidade ou irregularidade do flagrante,
devido  à  superveniência  de  distinto  fundamento
para  a  conversão  da  prisão  em  flagrante  em
preventiva.
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- A estreita via do habeas corpus não comporta
o exame de questões que demandam profunda
análise do conjunto fático-probatório, tais como
negativa  de  autoria  e  inexistência  de  provas
aptas a ensejar a condenação.

- Presentes indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, e comprovada a
necessidade da custódia para garantia da ordem
pública,  conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal  não colhe a asserção de
falta de fundamentação para decretar a sua prisão
preventiva que foi exibida em plena sintonia com o
artigo 312 do Código de Processo Penal.

- Não se mostrando adequadas e suficientes, no
caso concreto, as medidas cautelares diversas da
prisão,  não  poderão  ser  aplicadas,  mormente
quando presentes os requisitos para a manutenção
da prisão preventiva. 

-  A presença de condições pessoais favoráveis ao
paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência  fixa,  não  são  suficientes,  per  si, para
elidir  o  decreto  prisional,  quando  a  medida
segregatória está alicerçada nos elementos hábeis
que a recomendam.

Vistos, relatados e discutidos estes  autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do  Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, conhecer e DENEGAR A
ORDEM.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, objetivando a expedição de
alvará  de  soltura  em  favor  de  Ednaldo  Correira  dos  Santos,  que  se
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encontra  encarcerado  provisoriamente  por  força  de  decisão  pelo  juízo
plantonista do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, ora autoridade
apontada como coatora (fls. 36/37).

Alega-se  na  impetração,  em  síntese,  os  seguintes
motivos: a) nulidade do flagrante; b) ausência de materialidade no crime
de  estupro;  c)  inexistência  de  motivos  do  decreto  preventivo;  d)
preenchimento dos requisitos para substituição da constrição cautelar por
outras  medidas  cautelares  diversas  da  prisão;  e  e)  possuir  condições
pessoais à concessão da liberdade provisória.

Requisitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram,
devidamente, prestadas (id. 1542505).

Liminar indeferida (fls. 60/61).

Requisitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram,
devidamente, prestadas (fl. 65) 

Nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça,
através do Procurador de Justiça, José Roseno Neto, emitiu parecer pela
denegação da ordem (fls. 71/74).

É o relatório.
  

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

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

Depreende-se  dos  autos  que  o  coacto  foi  preso  em
flagrante delito, no dia 27 de dezembro de 2017, acusado da prática, em
tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 140, 147 e 213, todos do
Código  Penal,  cometidos  no  âmbito  doméstico,  em  face  da  sua
companheira, a Sra. Thayze Rafaelle Gomes Raimundo.

Em primeiro lugar sustenta a defesa do paciente que
há nulidade do flagrante haja vista o lapso temporal entre o momento em
que ocorreu o crime – dia 26/12/2017 – e o momento da efetiva prisão,
ocorrida às 15h09min do dia seguinte. 

Pois bem.
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Sob este fundamento, o pleito está superado, eis que,
diante  do  convertimento  da  prisão  em flagrante  em preventiva,  resta
prejudicada qualquer  irregularidade alegada em virtude da custódia do
paciente  encontra-se  amparada  por  um  novo  título  judicial,  com
embasamento diverso.

Nesse sentido:

"...  A  suposta  ilegalidade  do  flagrante,  diante  da
inexistência  do  estado  flagrancial,  encontra-se
superada, em virtude da superveniência do decreto de
prisão preventiva - novo título a embasar a custódia
cautelar (Precedentes).  (...)"  (STJ, HC 346.297/DF,
Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,
QUINTA TURMA, Dje 09/03/2016) 

Em segundo lugar,  no tocante à ausência de provas
materiais no cometimento do delito de estupro, ressalto que, conforme
entendimento  pacífico  jurisprudencial  e  doutrinário,  não  é  possível,  na
estreita via do writ, o exame valorativo do conjunto fático probatório.

A propósito:

“…  1.  A  tese  defensiva  atinente  à  ausência  de
provas da participação do ora paciente na conduta
delitiva -  porque não residiria  no imóvel  onde a
arma  foi  encontrada  -  não  foi  apreciada  pelo
Tribunal  a  quo,  a  inviabilizar  seu  exame
diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida  supressão  de  instância.  Além  disso,  a
análise  do  tema  demandaria  ampla  dilação
probatória,  incompatível  com  a  via  estreita  do
habeas  corpus.   (…)“ (HC  414.958/SP,  Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, DJe 04/12/2017)

Ponto  outro,  sustenta  o  peticionário,  que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal  devido  a  falta  de  fundamentação
idônea da decisão primeva.

Infrutífera a irresignação defensiva.

Da  leitura  das  informações  da  autoridade  apontada
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coatora (fl. 65)  e do decreto preventivo  (fls. 36/37), verifica-se que o
delito imputado ao paciente  – lesão corporal qualificada, injúria, ameaça,
estupro,  além  de  violência  doméstica  -  preenche  a  condição  de
admissibilidade do  art.  313,  inciso  I,  do CPP,  qual  seja,  crime doloso
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos,
como também se constata a  existência  do que poderia  se chamar de
fumus  delicti,  ou  seja,  a  aparência  do  delito,  verdadeira  pilastra  da
decretação da medida acautelatória, equivalente ao  fumus boni juris de
todo o processo cautelar.

Ademais, da oitiva da vítima (fl. 31), dos depoimentos
dos milicianos (fls. 29/30) e do Laudo Traumatológico (fl. 33), extraem-se
os pressupostos (stricto sensu) relativos à prova da existência do  crime
(materialidade) e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP). 

Partindo  dessa  premissa,  é  o  que  se  depreende  da
jurisprudência do STJ:

“HABEAS  CORPUS.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  REQUISITOS  PARA  A
CUSTÓDIA  ANTECIPADA.
PREENCHIMENTO.DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDA
PROTETIVA.  REITERADA  AMEAÇA  À  VÍTIMA.
PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  SEGREGAÇÃO  JUSTIFICADA  E
NECESSÁRIA  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO.
1.  Não  há  que  se  falar  em  constrangimento  ilegal
quando  devidamente  apontados  os  motivos
ensejadores  da  custódia  antecipada,  notadamente
para a garantia da ordem pública, a fim de resguardar
a  integridade  da  vítima,  visto  que  o  paciente
descumpriu  medida  protetiva  aplicada,  proferindo
ameaças  contra  a  vítima,  circunstância  que
demonstra  a  sua  potencial  periculosidade  e  a  real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm
o  condão  de,  por  si  sós,  garantirem  a  revogação  da
preventiva,  se  há  nos  autos  elementos  suficientes  a
demonstrar  a  imprescindibilidade  da  sua  manutenção,
como ocorre na hipótese.
3. Ordem denegada.”
(HC 195.244/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 16/12/2011) Grifo
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meu.

Além do mais, não se pode olvidar que, o artigo 20 da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), prevê para os delitos cometidos
no âmbito familiar, à decretação da custódia preventiva do ofensor como
medida protetiva cabível, em qualquer fase do inquérito policial ou da
instrução criminal.

O crime em tese praticado pelo paciente envolve
violência doméstica, por isso se revela de especial e concreta
gravidade, o que justifica a medida constritiva extrema como forma
de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 

Nesse sentido  julgado do Superior Tribunal de
Justiça: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA
PENHA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão
cautelar, assim entendida aquela que antecede a
condenação transitada em julgado, só pode ser
imposta se evidenciada a necessidade da rigorosa
providência. 2. Na hipótese, a prisão preventiva
está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública, haja vista que o acusado,
desafiando a autoridade de decisão judicial,
descumpriu medida protetiva que determinara o seu
distanciamento da ex-companheira, bem como a
proibição de que mantivesse contato com ela ou
com testemunhas, continuando a dela se aproximar
e a importuná-la, inclusive em seu local de
trabalho, colocando em risco a sua integridade,
tanto pessoal, quanto profissional. 3. Diante da
presença dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal e, em especial, da necessidade de
assegurar a aplicação das medidas protetivas
elencadas pela Lei Maria da Penha, a prisão cautelar
do agressor é medida que se impõe. 4. Ordem
denegada. (HC 242.642/MG, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 27/08/2012)

Outrossim, vale lembrar que, em tema de decretação
de prisão preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz avaliar a
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imprescindibilidade da medida, devendo-se dar-lhe crédito, vez que está
mais próximo dos fatos e tem condições de melhor sentir a necessidade
da custódia. Conforme se vê, foi ela decretada com substrato em dados e
reclamos objetivos do caso, impondo-se, especialmente, para a garantia
da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 

“(...)  Em matéria de prisão preventiva, 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
peculiaridades do caso concreto, sendo quem
melhor pode avaliar a necessidade da decretação
da segregação cautelar. Habeas Corpus não
conhecido.(HC 243.446/SE, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em
15/08/2013, DJe 30/08/2013) Destaquei.

Quanto  ao  pleito  de  aplicação  de  medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho
que melhor sorte não assistem aos impetrantes.

Isso  porque,  com  a  publicação  da  Lei  12.403/11,  o
festejado princípio da proporcionalidade foi incluído de forma expressa no
artigo 282 do Código de Processo Penal,  preconizando que as medidas
cautelares,  incluída  aí  a  prisão  preventiva,  deverão  orientar-se  pelos
critérios da necessidade e da adequação.

Necessidade entendida,  segundo o ilustre doutrinador
Eugênio  Pacelli  de Oliveira,  como garantia  da aplicação da lei  penal  e
eficácia da investigação e da instrução criminal. E adequação da medida
cautelar tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem
como as condições pessoais do acusado. (Cf. "Atualização do Processo
Penal - Lei 12.403 de 05 de maio de 2011", p. 13).

A  nova  sistemática  deixa,  sem  dúvidas,  a  medida
cautelar  da  prisão  preventiva  para  casos  de  maior  gravidade,  cujas
circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo
ou de reiteração criminosa, devendo, em princípio, ser evitada, mas tendo
lugar  quando inadequadas  ou  descumpridas  outras  medidas  cautelares
impostas.

É de se dizer que as medidas cautelares diversas da
prisão servem para proporcionar ao juiz a escolha da providência mais
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ajustada  ao  caso  concreto,  dentro  de  critérios  de  legalidade  e  de
proporcionalidade,  substituindo  a  prisão  por  outras  medidas  cautelares
com menor dano para a pessoa humana, garantido ao mesmo tempo a
eficácia do processo.

Nesse  contexto,  conforme  dito  alhures,  a  gravidade
concreta dos fatos apurados, aliada à prova da materialidade delitiva e
aos indícios suficientes de autoria, revelam a necessidade de se manter a
sua prisão preventiva, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares
diversas do acautelamento não seria suficiente para se garantir a ordem
pública e a aplicação da lei penal, sobretudo.

Por fim, muito embora o paciente deste processo tenha
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si só, garantir ao réu a
revogação da prisão cautelar quando há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia provisória.

Neste sentido:

…Condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade,  ocupação  lícita  e  residência
fixa,  não  têm  o  condão  de,  por  si  sós,
garantirem a revogação da prisão preventiva
se  há  nos  autos  elementos  hábeis  a
recomendar  a  manutenção  de  sua  custódia
cautelar,  o  que  ocorre  na  hipótese. (STJ  -
Ementa parcial, HC 373.649/SP, Rel. Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  DJe
01/02/2017). 

 
Ex positis, acompanho o parecer ministerial e DENEGO

o HABEAS CORPUS.   

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.
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Presente à sessão a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1º de
março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


