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DECISÃO

Cuida-se de auto de comunicação de prisão em flagrante realizada em desfavor de JOELSON BARATA DE SOUZA, onde há a
imputação da prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Analisando-se os autos, vê-se que o flagrante foi lavrado dentro das formalidades legais, observando-se o disposto no art. 302 do
Código de Processo Penal, bem como foram atendidos os ditames do art. 5º, LXI, LXII e LXIII, da Constituição Federal.
Na espécie, tem-se caracterizada verdadeira hipótese de flagrante (art. 302, Inciso I, do CPP), tendo em vista que foi flagrado
cometendo a suposta infração penal.
Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal.
Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formal e materialmente perfeito.
É o necessário relatório. Passo a decidir.
Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a prisão preventiva constitui espécie de medida cautelar a ser decretada no curso
da investigação ou instrução criminal, por autoridade competente, visando assegurar futuro provimento judicial.
Devendo o magistrado, devido à nova fisionomia fincada nos pressupostos constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art. 282, bem como os
requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), conforme dicção do art. 321, do mesmo Diploma Legal.
Isto porque quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do
trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames albergados pela CF/88 no tocante aos direitos fundamentais.
Nesse sentido há decisões reiteradas dos tribunais solidificando o entendimento em consonância com o texto constitucional e a
legislação infraconstitucional. E não deveria de outra forma ser, haja vista que as liberdades a duras penas asseguradas em nossa
Carta Política devem a todo custo ser resguardadas por aqueles que exercem a jurisdição no caso concreto.
Todavia, conforme unanimidade doutrinária e jurisprudencial os direitos fundamentais, até mesmo o relativo à liberdade ambulatorial,
não se constituem absolutos, havendo mitigação nas hipóteses preconizadas na legislação.
E é em tal premissa que se fundamenta a possibilidade de segregação cautelar, caso atendidos os requisitos autorizadores de tal
providência.
Vejamos a menção da doutrina acerca da prisão preventiva:
Prisão preventiva. Conceito: Prisão cautelar de natureza processual decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou processo
criminal, antes do trânsito em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores.
A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um
futuro provimento jurisdicional, o qual poderá torna-se inútil em algumas hipóteses, se o acusado permanecer em liberdade até que
haja um pronunciamento definitivo. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).
A priori, no que pertine ao fundamento da prisão preventiva de JOELSON BARATA DE SOUZA, verifica-se a presença de uns dos
requisitos objetivos previstos no Art. 312, parágrafo único do CPP, tendente a autorizá-la:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403,
de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº
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12.403, de 2011).
(...)
Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, fumus commissi delicti, pelo declinado na peça flagrancial, cujos
termos, concatenados, dão conta de que um dos autores dos homicídios foi alvejado por arma de fogo, imediatamente após o
cometimento dos delitos, por policial militar que se encontrava próximo ao local, tendo dado o flagranteado dado entrada no Hospital
de Pacajá/PA na mesma noite em ocorreram os crimes e transferido para o de Tucuruí/PA. Quanto à autoria, vê-se de maneira
indiciária que o ora flagrado foi internado por ferimento causado por projétil de arma de fogo (PAF), ocorrendo a detenção no
Hospital.
E o perículum libertatis, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública (Art. 312 do CP), no sentido de impedir
que o autuado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública é credibilidade do Poder Judiciário
quanto ao resguardo da ordem social.
A prática da suposta conduta criminosa ostenta gravidade em concreto, levando-se em conta a maneira em que foi praticada, cite-se,
mediante execução, sem dar nenhuma chance de defesa às vítimas, demonstrando acentuado desrespeito ao bem jurídico tutelado.
Quanto à ordem pública:
Ordem Pública: A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo
aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução
penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de perículum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).
O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Seção: CRIMINAL; Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE; Número do
acórdão: 169.212 Ementa/Decisão : RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME PARA POSSE DE DROGA PARA ONSUMO PESSOAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DE PRISÃO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1.(...). 2. Quanto ao fumus delicti commissi, a
materialidade do crime vem demonstrada pelo auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância, bem como
presentes indícios de autoria, em face do auto de prisão em flagrante. 3. O periculum libertatis revela-se nos elementos concretos
presentes nos autos indicadores da periculosidade do acusado. 4. (...). 5. A possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada em
elementos concretos, é motivo idôneo que autoriza a prisão para garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 do CPP,
inexistindo constrangimento ilegal na segregação. Prisão restabelecida. 6. Recurso conhecido e provido à unanimidade. Data de
Julgamento: 13/12/2016 (Grifo Nosso)
Ademais, vislumbro que no caso vertente não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão
previstas no Art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta representada pela conduta delitiva. De sorte que o cárcere é medida
reclamada a fim de dissuadi-lo da reiteração criminosa.
Por fim, ressalto que deixo de realizar a Audiência de Custódia, posto que a Comarca de Anapu/PA não dispõe dos requisitos
necessários à realização do mencionado ato previsto na Resolução nº 213/CNJ, de 15/12/2016, uma vez que ausente Defensor
Público designado, reduzido efetivo da Polícia Militar e falta de perito na Comarca.
A Jurisprudência:
STJ - HABEAS CORPUS HC 344989 RJ 2015/0314333-8 (STJ) Encontrado em: 323026-SP STJ - HC 315151-RS HABEAS
CORPUS HC 344989 RJ 2015/0314333-8 (STJ) Ministro REYNALDO... CAUTELAR – SUPERAÇÃO DA INEXISTÊNCIA) STJ - RHC
63199-MG STJ - RHC 47461-RN STJ – HC 345069-SP STJ - RHC... 65353-MG STJ - HC 321882-RJ (PRISÃO PREVENTIVA -
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (...) 2 - A não realização de audiência de custódia, por si só, não é
apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na
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constituição federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fica
superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (...). Precedentes.
Data de publicação: 28/04/2016. (grifo nosso).
Isso exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOELSON BARATA DE SOUZA, já qualificado, com
fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c arts. 312 e 313, todos do CPP.
Serve esta decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA e OFÍCIO.
Oficie-se ao 13º Batalhão de Polícia Militar de Tucuruí para providências quanto à custódia do preso.
Determino, tão logo tenha condições, a oitiva, bem como a transferência de JOELSON BARATA DE SOUZA para o Centro de
Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves, em Belém-PA.
AUTORIZO O CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO.
Ciência ao flagrado e à Autoridade Policial.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se.

Anapu/PA, 21 de outubro de 2018.
________________________
Esdras Murta Bispo
Juiz de Direito
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