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PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0807177-36.2017.8.10.0000 

HABEAS CORPUS: PINHEIRO/MA

PACIENTE: LÚCIO ANDRÉ SILVA SOARES

IMPETRANTE: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO/MA

RELATOR: DES. JOÃO SANTANA SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DOS REMÉDIOS F. SERRA

Primeira Câmara Criminal

Cuidam os autos de  Habeas Corpus, com pedido de liminar,

impetrado pelo  advogado Antonio  Glaucius  de Morais,  em favor  de  Lúcio André

Silva Soares, contra decreto preventivo exarado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da

Comarca de Pinheiro/MA.

Segundo a inicial, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia

09 de janeiro de 2016, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º,

art. 140 e art. 147, todos do Código Penal, tendo como vítima a sua ex-companheira,

mas restou posto em liberdade mediante fiança arbitrada pelo juízo de base, com

aplicação de medidas protetivas.
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Afirma o Impetrante que o paciente encontra-se denunciado por

tais  delitos,  com incidência da Lei Maria da Penha, sendo que, em 14.11.2017, o

Ministério  Público  a  quo requereu  a  prisão  preventiva,  a  qual  foi  decretada  com

fundamento na garantia  da ordem pública,  especialmente, por haver descumprido

medidas protetivas, já que teria voltado a agredir fisicamente a sua ex-companheira,

desta feita, na cidade de São Luís.

Alega, no entanto, que o paciente não descumpriu as  medidas

protetivas, porque não teve ciência quanto a sua imposição, bem como não houve

quebra da fiança, já que o termo da fiança não detinha qualquer condição expressa,

tampouco  restou  intimado  para  se  defender  da  possível  quebra.  Ressalta  que  a

vítima,  em  seu  depoimento,  relatou  que  estava  “em  processo  de  reconciliação,

inclusive com contatos íntimos com o Paciente, o que  per si, já afastaria eventual

alegação  de  descumprimento  das  medidas  protetivas  (distância  e  contato  com a

vítima)”.

Destaca que a prisão preventiva é desproporcional, pois coloca o

paciente em situação mais gravosa do que o regime prisional  lhe seria  fixado na

hipótese de condenação (aberto ou semiaberto), “já que a pena máxima dos crimes,

mesmo se somadas,  não ultrapassam 4 (quatro)  anos”.  Acrescenta que a decisão

coatora teria sido omissa por não analisar quanto à possibilidade de aplicação das

medidas diversas da prisão, sendo que, no caso, a utilização de medidas alternativas

mostra-se mais adequada à hipótese.

Aduz  que  o  paciente  é  pessoa  idônea,  primário,  de  bons

antecedentes, empresário e com residência fixa.
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Desse modo, o Impetrante requer a concessão liminar da ordem,

no sentido de que seja  revogada a prisão  preventiva  ou substituída  por  medidas

alternativas, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

No mérito, pede a confirmação do writ.

Com a inicial, foram colacionados documentos.

Distribuído  o  feito,  o  Desembargador  José  Luiz  Oliveira  de

Almeida determinou a remessa dos autos ao Des. João Santana Sousa, em face da

prevenção decorrente do Habeas Corpus nº 806989-43.2017.8.10.0000 (ID 1455704).

Por  força  do  recesso  natalino  (ID  1458299),  o  processo  foi

encaminhado ao Desembargador Plantonista José Joaquim Figueiredo dos Anjos que

deixou  de  conhecer  do  pedido,  nos  termos  do  art.  19,  §  3º,  do  RI-TJ/MA,

considerando ser a matéria estranha a Plantão Judiciário, ocasião em que determinou

o encaminhamento dos autos à Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas (ID

1458931).

O informativo judicial foi acostado sob a ID 1479947.

Ato contínuo, em face do despacho sobre a ID 1496325, exarado

pelo  Des.  Relator  Substituto  José  Luiz  Oliveira  de  Almeida,  os  autos  foram

encaminhados a esta Procuradoria-Geral de Justiça que, no entanto, devolveu o feito

a Relatoria no sentido de apreciar o pedido de liminar (ID 1516841).

Em seguida, o pleito de liminar foi indeferido (ID 1533469).
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Agora,  o  processo  encontra-se  neste  Parquet  ad  quem para

emissão de parecer.

É o que de importante merece relato. Passa-se a opinar.

Constitui-se  o  habeas  corpus uma ação  jurídico-constitucional

destinada à tutela da liberdade física individual,  notadamente com a finalidade de

cessar o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do cidadão, ou de, simplesmente,

evitar que esta situação aconteça, diante de uma ilegalidade ou abuso de poder (art.

5º, LXVIII, da Constituição Federal).

Desponta dos autos que o paciente Lúcio André Silva Soares,

preso em flagrante delito no dia 09.01.2016, pela suposta prática do crime previsto no

art. 129, §9º (lesão corporal de natureza leve), art. 140 (injúria) e art. 147 (ameaça)

todos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340/2006),

está  sendo  processado,  perante  o  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  da  Comarca  de

Pedreiras/MA,  nos  termos  de  tais  dispositivos,  tendo  como  vítima  a  sua  ex-

companheira Ludmila Rosa Ribeiro da Silva.

 In casu, o Impetrante busca a revogação da prisão preventiva

ou a sua substituição por medidas  cautelares  do art.  319 do Código de Processo

Penal.

Sem sorte.

É que, do exame do decisum fustigado (ID 1452624), verifica-se

que a segregação provisória encontram-se suficientemente motivada com base em

elementos concretos extraídos dos autos, no sentido de garantia da ordem pública e,
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principalmente, com o fim de proteção pessoal da própria vítima, conforme se vê do

decreto prisional, na parte que interessa, o seguinte:

Compulsando os autos,  verifico  que ao acusado Lúcio  André

Silva Soares, preso nesta comarca em 09 de janeiro de 2016,

por infração aos tipos penais contidos nos artigos 129, § 9º,

140 e 147, todos do CP, foi solto por força de fiança fixada pela

autoridade  judicial,  conforme  se  vê  do  auto  de  prisão  em

flagrante que aparelha a ação penal.

Em seguida,  este  juízo,  atendendo  representação  da  vítima,

aplicou  medidas  protetivas  para  cumprimento  pelo  acusado,

cujas condições foram estabelecidas na decisão de folhas 11/13

dos autos em apenso (62.69.2016.8.10).

Pois  bem,  na data de hoje,  14.11.2017,  o Ministério  Público

informa  que  ao  acusado  Lúcio  André  Silva  Soares  voltou  a

agredir fisicamente a sua ex-companheira, desta feita na cidade

de São Luís.

Com efeito, verifico que tais agressões ficaram demonstradas

pelos documentos juntados pelo ilustre promotor de justiça (fls.

59/62), os quais dão conta da existência de violências físicas e

morais praticadas por Lúcio André Silva Soares, contra Ludmila

Rosa Ribeiro da Silva. (…)

Inicialmente, e como já asseverado anteriormente, o acusado

Lúcio  André  Silva  Soares  estava  respondendo  o  presente

processo criminal em liberdade por força de fiança prestada a

autoridade policial desta cidade, ratificada por este juízo.

Entre  as  obrigações  legais  impostas  ao  réu  beneficiário  de

fiança,  encontra-se  o  dever  de,  na  vigência  do  benefício

processual,  não  reiterar  em  nova  figura  delitiva,  conforme
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previsto na redação normativa do artigo 341, V, do Código de

Processo Penal. Vejamos:

Art. 341: Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado:

V- praticar nova infração penal dolosa.

De outra banda, o quebramento injustificado da fiança autoriza

que  o  magistrado  estabeleça  outras  cautelares  ou,  se  for  o

caso, a decretação de prisão preventiva.

Na  espécie, a  medida  adequada  e  proporcional,  é,  de

fato,  a  segregação  cautelar  do  acusado,  vez  que  a

reiteração  da  sua  conduta  criminosa,  além de  causar

desequilíbrio à ordem pública, coloca em risco o sistema

familiar  e  a  vida  da  própria  vítima,  dada  a  profunda

violência das agressões sofridas. (…)

De igual sorte, destaco ainda que este juízo impôs ao acusado

o  cumprimento  de  medidas  protetivas  da  pessoa  da  vítima,

conforme  se  vê  na  decisão  de  folhas  11/13.  Todavia,  tais

medidas se revelaram descumpridas pelo acusado, o qual, além

de não manter o distanciamento físico de 500 metros, praticou

os atos relatados de violências físicas e morais contra Ludmila

Rosa Ribeiro da Silva.

Nesta  conjuntura fática  e jurídica,  a prisão preventiva do

acusado  mostra-se  imperativa,  quer  seja  como

consequência jurídica do quebramento da fiança policial

e do descumprimento das medidas protetivas fixadas por este

juízo,  quer  seja  como  forma  que  se  impõe  para  a

garantia da ordem pública e da segurança pessoal da

própria vítima e de sua família contra atos de extrema

violência  física,  moral  e  psicológica,  reiteradamente

praticados pelo acusado Lúcio André Silva Soares. (…)
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Ante tais considerações, e com lastro em tudo o mais que dos

autos  consta,  DECRETO  a  PRISÃO  PREVENTIVA  de  LÚCIO

ANDRÉ SILVA SOARES, já devidamente individuados nos autos

em questão, forte no conteúdo normativo gravado no art. 341,

V, art. 313, III, ambos combinados com o art. 312 do Código

de Processo Penal.

Como é  cediço,  quando  se  decreta  a  prisão  por  garantia  da

ordem pública  busca-se  evitar  que  o  agente  pratique  novos  crimes,  seja  porque

propenso  à prática  delituosa,  seja  porque,  em liberdade,  terá  os  meus estímulos

relacionados com a infração cometida, seja contra a vítima ou qualquer pessoa1.

No  caso,  sem  dúvidas,  a  circunstância  fática  revela  a

periculosidade concreta do paciente e a necessidade de constrição da sua liberdade

como forma de proteção, em especial, a própria integridade da ofendida, que já teria

sido agredida física e psicologicamente por seu ex-companheiro diversas vezes.

Não seria demais ressaltar  que condutas destas natureza têm

causado repulsa na sociedade e abalo na ordem pública, exigindo-se severidade no

seu tratamento.

Outrossim,  é  importante  destacar  que  a  imposição  de  prisão

preventiva,  em sede de crimes praticados com violência doméstica,  não depende,

exclusivamente,  do prévio  descumprimento de medidas  protetivas  de urgência  ou

quebra de fiança, já que a segregação provisória pode ser estabelecida, de logo, se

imprescindível.

Desse  modo,  a  alegativa  de  que  o  paciente  não  chegou  a

descumprir  medidas  protetivas,  vez  que  não  teria  tomado  ciência  quanto  a  sua

1In Código de Processo Penal Interpretado. Julio Fabbrini Mirabete. São Paulo. Editora Atlas S.A – 2003. p. 803.
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imposição, pouco importa no caso, inclusive, porque o magistrado, ao decidir sobre a

preventiva, foi além dessa questão. Ora, na hipótese, o juiz, ao decretar a prisão,

considerou, acima de tudo, a própria situação fática ocorrida, consistente na extrema

violência física, moral e psicológica sofrida pela vítima, ressaltando, ademais, que a

custódia seria necessária com o fim de evitar reiteração delitiva por parte do suposto

agressor.

Por  fim,  cabe  apenas  registrar  que  a  eventual  presença  de

predicativos pessoais favoráveis do sujeito não obsta a decretação da custódia, como

na vertente espécie, eis que a garantia da ordem pública se sobrepõe.

Com  efeito,  diante  da  conjuntura  fática,  indicativa  da

perigosidade do paciente, a exigir sua reclusão cautelar, nos termos do art. 312 do

Código de Processo Penal, como bem tratado no decisum combatido, não há que se

falar em falta de fundamentação do ergástulo, devendo, pois, ser conservado.

Neste sentido, é o julgado in verbis:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO

DE RECURSO ORDINÁRIO.  INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO

TENTADO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  PRISÃO

PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA

DA  ORDEM  PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA  DO

DELITO.  RISCO  À  INTEGRIDADE  FÍSICA  DA  VÍTIMA.

REITERAÇÃO  DELITIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.

CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CARACTERIZADO.

WRIT NÃO CONHECIDO. 
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1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus

substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto  para  a

hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,

salvo  quando  constatada  a  existência  de  flagrante

ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.  Havendo  prova  da  existência  do  crime  e  indícios

suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do

art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  poderá  ser

decretada  para  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem

econômica,  por  conveniência  da  instrução  criminal  ou

para assegurar a aplicação da lei penal.

3.  O Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  entendimento

consolidado no sentido de que não há constrangimento

ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão

da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada

pelo modus operandi com que o crime fora praticado.

4.  Na  hipótese,  a  custódia  provisória  está

adequadamente motivada em elementos extraídos

dos  autos,  tendo  em  vista  a  periculosidade  do

agente ao meio social,  evidenciada na gravidade

concreta  do  delito  e  em  sua  reiterada  conduta

delitiva.  Segundo  consta,  o  paciente  teria  efetuado

diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, sua

ex-companheira, após discussão com agressões físicas.

5. Ademais, a habitualidade delitiva do paciente, diante

do  registro  de  outro  processo  em  curso  por  delito

patrimonial  cometido também com violência e ameaça,

assim  como  a  necessidade  de  se  assegurar  a

integridade física e psicológica da vítima, pois há
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informação  de  que  ela  já  teria  sofrido  violência

doméstica  em  outras  ocasiões,  reforça  a

imprescindibilidade  do  encarceramento  cautelar

do réu.

6.  "Demonstrada  a  necessidade  concreta  da  custódia

provisória,  a  bem do  resguardo  da  ordem pública,  as

medidas  cautelares  alternativas  à  prisão,  introduzidas

pela Lei  n.  12.403/2011,  não se mostram suficientes e

adequadas  à  prevenção  e  à  repressão  do  crime"  (HC

261.128/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,

QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 411.921/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA

TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

De todo  o exposto,  manifesta-se  esta  Procuradora  de Justiça

pelo  conhecimento e  denegação  da  ordem  impetrada,  por  considerar

suficientemente fundamentado o decreto preventivo, ora fustigado.

É o Parecer.

São Luís (MA), 27 de março de 2018.

MARIA DOS REMÉDIOS F. SERRA

Procuradora de Justiça 

f.s.s
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