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E M E N T A  

HABEAS CORPUS - DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E 

HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, DUAS VEZES, E ART. 121, § 2º, 

IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA PELO JUÍZO A QUO E MANTIDA NA SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA - DECRETO FUNDAMENTADO NA PRESERVAÇÃO DA 

ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - 

INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS OSTENTADOS PELO PACIENTE - 

MODUS OPERANDI - PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA - 

AMEAÇA A TESTEMUNHAS E VÍTIMA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 

EVIDENCIADA - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. 

A periculosidade ostentada pelo Paciente, aferida pela existência de 

inúmeros registros criminais em seu desfavor, somada à comprovação da 

materialidade e à presença de indícios suficientes de autoria, constitui indício 

concreto de sua periculosidade e revela a grande probabilidade de reiteração 

criminosa, representando, portanto, fundamento bastante para manutenção de sua 

custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 

A informação de que testemunhas e uma das vítimas e seus familiares 

vêm sofrendo ameaças por parte do Beneficiário constitui elemento concreto a 



   
 
 
 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 
HABEAS CORPUS Nº 17014/2009 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE NOVA 
MONTE VERDE (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) 
 
 
 

Fl. 2 de 17 

T J  
 
Fls -----

autorizar sua segregação cautelar, tanto para resguardar a integridade física e a vida 

dessas pessoas, bem assim para impedir a interferência do mesmo no sentido de 

desviar a apuração da verdade real.  



   
 
 
 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 
HABEAS CORPUS Nº 17014/2009 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE NOVA 
MONTE VERDE (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) 
 
 
 

Fl. 3 de 17 

T J  
 
Fls -----

IMPETRANTES: DR. VALBER MELO E OUTRO(s) 

PACIENTE: MOACIR BERNARDO FILHO 

  
 
 
 
 

R E L A T Ó R I O  

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA 

Egrégia Câmara: 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo douto causídico VALBER 

MELO e outros em favor de MOACIR BERNARDO FILHO, preso preventivamente pela 

prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, duas vezes, e art. 121, § 2º, IV, c/c 

art. 14, II, todos do Código Penal. 

Sustentam os Impetrantes, em síntese, que a manutenção da prisão 

preventiva do Paciente restou alicerçada na conveniência da instrução criminal e na garantia da 

ordem pública, no entanto, uma vez prolatada sentença de pronúncia, não subsiste mais o 

primeiro fundamento, posto que os depoimentos das testemunhas foram todos colhidos; e, 

quanto ao derradeiro requisito, a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a 

decretação da prisão. Salienta, ainda, que, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.689/2008, conforme preceituado pelo art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, deve o 

juiz manifestar-se expressamente acerca da necessidade da prisão, apontando os motivos 

justificadores de sua manutenção, o que inocorreu in casu. 

Aduzem, ainda, que, com a reforma do procedimento do Júri, o 

julgamento não deixará mais de ocorrer caso ausente o réu, conforme nova redação do art. 457, 

caput, do Código de Processo Penal, o que afasta o fundamento da necessidade da prisão para 

garantia da aplicação da lei penal. Ademais, o Beneficiário não tem o mínimo interesse em 

fugir ou causar empecilhos à adequada instrução criminal, o que ficou evidenciado pelo fato de 

ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, tendo permanecido em liberdade no 

distrito da culpa durante quatro meses, até que sobreveio o decreto de prisão preventiva.  
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Pugnam pela revogação da Prisão Preventiva e conseqüente expedição 

de alvará de soltura em favor do Paciente. 

A apreciação da liminar foi relegada para após a prestação de 

informações, as quais deixaram de ser prestadas pela indigitada autoridade coatora tendo em 

vista a remessa dos autos originários a este egrégio Tribunal, para apreciação de recurso em 

sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia. Noticiou o juízo a quo, entretanto, que 

o Paciente possui inúmeros processos em trâmite naquela Comarca, por crimes de lesões 

corporais, homicídio tentado, portes ilegais de arma de fogo, ameaça e furto qualificado.  

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustrado 

Procurador Mauro Viveiros, manifestou-se pela denegação da ordem, porquanto evidenciada a 

necessidade da prisão do Beneficiário para garantia da ordem pública, em face da 

periculosidade por ele ostentada, em especial pela existência de diversos registros criminais 

contra si, bem como para garantia da instrução criminal, sobretudo porque esse teria ameaçado 

e intimidado testemunhas e a vítima Fernando e sua família.  

É o relatório. 

 
 
 

P A R E C E R  (ORAL) 

O SR. DR. MAURO VIVEIROS 

Egrégia Câmara: 

Inicialmente, observo que a impetração, ao que me parece, não foi 

instruída com a cópia da decisão que a impugna e as informações do juízo de origem ficaram 

prejudicadas, porque, segundo informou a autoridade coatora, o processo de origem foi 

remetido a esta corte, em razão da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra 

a decisão de pronúncia. Razão pela qual, o juízo a quo não pode prestá-las. 

Entretanto, consigna a autoridade coatora que o ora paciente possui 

inúmeros processos em trâmite na comarca pelos delitos, em tese, de lesão corporal, outras 

tentativas de homicídio, portes ilegais de arma de fogo e furto qualificado.  
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Examinei os autos e do seu conteúdo entendi que se poderia reconhecer 

e examinar as questões nele decidas, ainda que, deficientemente instruído. 

Percebe-se que em 27-01-08, no estabelecimento denominado Pesque 

Pague Capivara, situado no Município de Nova Bandeirante, utilizando um revólver calibre 38 

- não apreendido -, efetuou o disparo contra as vítimas Fernando Vieira da Silva, Marlon 

Borges Paulino e Luiz Carlos Lúcio, vindo a causar lesões na primeira e a morte de duas 

vítimas.  

No recebimento da denúncia, o Juízo a quo, atendendo à representação 

da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do acusado a fim de garantir a ordem 

pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista tratar-se de pessoa violenta, 

com várias passagens pela polícia e porque estava atemorizando as testemunhas, 

principalmente, a vítima Fernanda e a família desta (fls. 53/57-TJ). 

O réu foi pronunciado, tendo sido reafirmada a necessidade de 

manutenção de sua custódia “pelos mesmos fundamentos” de antes, concluindo o Juízo 

singular que, se o acusado permaneceu preso durante toda instrução, não haveria razão para 

soltá-lo ainda mais diante da decisão de pronúncia.  

Neste ponto preciso recordar que os fundamentos da prisão não são 

apenas o de garantia da regularidade da instrução, mas também para a garantia da ordem 

pública, conforme já se referiu antes. 

Os impetrantes afirmam que de acordo com as novas regras da Lei nº 

11.689 que modifica o rito do júri a presença do réu já não é mais imprescindível ao 

julgamento. 

Certamente, que isso diz a lei, entretanto, é preciso recordar também 

que isto não constitui um direito subjetivo do réu, ou seja, ele continua sujeito passivo da ação 

penal; ainda que sujeito de direitos, também está submetido à disciplina processual e não tem 

um direito líquido e certo de recusar-se a comparecer ao plenário de julgamento. 

Todavia, esta questão pode e deve perfeitamente ser superada, tendo em 
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vista que se trata de prisão decretada para garantia da ordem pública.  

A alegação de que a prisão esteja calcada em simples gravidade 

genérica dos fatos praticados também não procede. Na espécie a necessidade de garantia da 

ordem pública está retratada na periculosidade que o paciente demonstra possuir. 

Conforme destacado desde a decretação da prisão provisória e 

reafirmado nas informações há dados concretos de que o réu possui várias passagens pela 

polícia e que responde a outros processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de lesão 

corporal, outras tentativas de homicídio, portes ilegais de arma de foto e de furto qualificado.  

As ilações de que o paciente se apresentou na delegacia 

espontaneamente e que permaneceu em liberdade do distrito da culpa, por quatro meses antes 

que fosse decretada a sua prisão, não mitigam o elemento objetivo de que seja pessoa perigosa 

e que sua liberdade põe em risco a ordem social.  

Por fim, a prisão impugnada também é mantida em razão da 

conveniência da instrução criminal, sobretudo porque segundo o juízo o paciente teria 

ameaçado e intimidado testemunhas, bem como a vítima Fernando e sua família. 

Com essas considerações, o parecer é mantido pela denegação da 

ordem.  

 
 
 

V O T O        

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR) 

Egrégia Câmara: 

Conforme relatado, buscam os Impetrantes o restabelecimento da 

liberdade ambulatorial de MOACIR BERNARDO FILHO ao argumento de que não resta 

evidenciada a presença de quaisquer dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de 

Processo Penal.  
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O writ não merece ser concedido, devendo ser mantida a segregação 

cautelar do Paciente. 

Pois bem. 

O Beneficiário foi denunciado pelos crimes previstos no artigo 121, § 

2º, inciso IV, por duas vezes, e do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do 

Código Penal, perpetrados, em 27-01-2008, contra as vítimas Fernando Vieira da Silva, Marlon 

Borges Paulino e Luiz Carlos Lúcio, produzindo os ferimentos que foram a causa eficiente da 

morte dos dois primeiros. 

Comprovada a materialidade delitiva e presentes fortes indícios de 

autoria, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e por 

conveniência da instrução criminal, alicerçando-se o decisum nos seguintes argumentos: 

“(...) Quanto ao primeiro requisito, registra-se que a materialidade 

resta demonstrada pelos exames necroscópicos constantes dos autos. Já no que 

tange à autoria, é possível dizer que, para um juízo de cognição sumária, há 

indícios suficientes em relação ao ora representado, o qual, em seu interrogatório 

perante a i. Autoridade Policial, declarou ter efetuado disparos de arma de fogo 

contra as vítimas. 

No que diz respeito ao ‘periculum in mora’, tem-se que este 

pressuposto acha-se evidenciado pela conveniência da instrução criminal, visto 

que, dos autos consta que o representado vem atemorizando a vítima Fernando e 

seus familiares, bem como algumas testemunhas do crime supostamente por ele 

praticado. 

Por fim, em atenção ao último pressuposto, impende ressaltar que o 

homicídio é crime doloso punido com reclusão e logo, admite a decretação da 

prisão preventiva. 

(...) 

Além do que, conforme bem lembrado pela douta Promotora de 
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Justiça, pendem outras acusações contra o acusado Moacir Bernardo Filho, 

quais sejam, dois homicídios consumado e um tentado ambos qualificados, porte 

ilegal de arma de fogo e lesão corporal grave. 

Como se vê, os fatos são graves e merecem uma resposta firme das 

autoridades competentes, a fim de resguardar a ordem pública e evitar o caos 

social na região. Vale observar ainda que, o direito à inviolabilidade do domicílio 

torna-se ínfimo ante os benefícios sociais que trazem a elucidação de fatos desta 

espécie. 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

representação e decreto a prisão preventiva de Moacir Bernardo Filho 

devidamente qualificado nos autos, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e 

seguintes do Código de Processo Penal (...).” (fls. 48/52) - Original sem grifos. 

Pleiteou-se a concessão da liberdade provisória na instância de piso, 

sendo o pedido indeferido em face da não-modificação do quadro fático, verificando-se, pois, a 

permanência dos motivos que determinaram a custódia cautelar do Paciente, conforme fls. 

151/152. 

A decisão supracitada encontra-se justificada na notícia de possuir 

MOACIR BERNARDO FILHO péssimos antecedentes criminais, estando respondendo a 

inúmeros processos em trâmite na Comarca de Nova Monte Verde, por crimes de lesões 

corporais, homicídio tentado, portes ilegais de arma de fogo, ameaça e furto qualificado, 

conforme noticiado pela indigitada autoridade coatora às fls. 167/168, bem como consignado 

no decreto de prisão preventiva (fls. 48/52) e na r. sentença de pronúncia (fls. 92/102). Tal 

circunstância, somada à comprovação da materialidade e à presença de indícios suficientes de 

autoria, mostra-se apta a ensejar a segregação provisória do Paciente, para GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA, posto que demonstrada concretamente a necessidade da custódia cautelar 

em razão de sua personalidade voltada para o crime, evidenciado, pois, que caso mantido em 

liberdade, encontrará estímulo de permanência na prática delitiva. 
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A respeito da determinação da prisão preventiva sob esse fundamento, 

colhe-se do escólio do insigne doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:  

"Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a 

garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente pratique 

novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja 

acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, 

encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o 

conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos 

criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da 

justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da 

medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à 

prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta 

para a decretação da custódia, a forma e a execução do crime, a conduta do 

acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa 

repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, 

impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade 

jurisdicional” (Código de Processo Penal Interpretado. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 

2001, p. 690). 

Nesse mesmo sentido leciona Guilherme de Souza Nucci: 

“Reiteração na prática criminosa: É motivo suficiente para constituir 

gravame à ordem pública, justificador da prisão preventiva” (Código de Processo 

Penal Comentado, RT, 3ª edição, 2004, p. 567). 

Colhe-se da doutrina de Fernando Capez:  

“A prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o 

agente, solto, continue a delinqüir, ou de acautelar o meio social, garantindo a 

credibilidade da Justiça”. (Curso de Processo Penal, Saraiva, 10ª edição, 2003, p. 

230). 
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A jurisprudência é firme no sentido de que a reiteração da prática 

criminosa constitui gravame à ordem pública que justifica a prisão preventiva: 

“CRIMINAL. ‘HC’. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO. PRISÃO PREVENTIVA. 

REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

(...) ORDEM DENEGADA. I. Não se vislumbra ilegalidade na custódia cautelar do 

réu, tendo em vista que procedida em conformidade com as exigências legais, 

atendendo aos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da 

jurisprudência dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o que denota ser a 

personalidade do réu voltada para a prática delitiva, obsta a revogação da medida 

constritiva. Precedentes (...). (HC 59.646/RS, Quinta Turma, Relator Ministro 

Gilson Dipp, julgado em 01-9-2006, DJ 16-10-2006, p. 407) 

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARTS. 180, § 1º, E 

311, AMBOS DO CP. REITERAÇÃO. QUADRILHA. PERICULOSIDADE. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

Custódia fundada na garantia da ordem pública, em razão da 

periculosidade ostentada pelo paciente, aferida da reiteração na prática de crimes 

contra o patrimônio e contra a fé pública, integrando quadrilha organizada. 

A primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a residência 

fixa no distrito da culpa não são garantidores de eventual direito à liberdade 

provisória, se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos dos 

autos. 

Ordem denegada.” (TJ/DF, Primeira Turma Criminal, HC nº 2006 00 2 

014735-2, Relator Desembargador Mario Machado, julgado em 11-01-2007) 

“Justifica-se a decretação da prisão preventiva do denunciado quando, 

recebida a inicial, persevera nas práticas delituosas porque está sendo 
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processado, a fim de evitar que ocorram novas vítimas ou se agravem os danos das 

anteriores”. (STF, in RT 549/399) 

"A prisão preventiva é justificada quando há reiteração da prática 

criminosa  e  a  manifesta  possibilidade  de  perseverança  no  comportamento 

delituoso   demonstram   que   a   ordem  pública  está  em  perigo”.  (TJ/SP, 

Quarta Câmara  Criminal, HC  nº  348.114-3, Relator  Hélio  de  Freitas, julgado  

em 29-5-2001) 

A necessidade da segregação cautelar do Beneficiário também restou 

alicerçada na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, diante da constatação de que 

testemunhas e a vítima Fernando e sua família vinham sofrendo ameaças por parte do Acusado, 

fato este suficiente à manutenção de sua segregação, tanto para resguardar a integridade física e 

a vida das testemunhas, bem assim para impedir a interferência do Paciente no sentido de 

desviar a apuração da verdade real. 

Destarte, o decreto prisional demonstrou os pressupostos e motivos 

autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida 

indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal. 

Em casos símiles ao dos autos, já se manifestou o colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ LIBERATÓRIO. 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA 

VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO 

JUÍZO MONOCRÁTICO E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR FUNDADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, HAJA VISTA 

AS FREQÜENTES AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. SUPERVENIÊNCIA DA 

PRONÚNCIA MANTENDO A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE. DIANTE DA 
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AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO, A MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA, NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, PRESCINDE DE NOVA 

FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 

1. A real periculosidade do réu, evidenciada na conduta de tentar 

matar uma criança de apenas 2 anos e 9 meses, por achar que a mãe desta o teria 

delatado para a polícia, além das freqüentes ameaças noticiadas pelas 

testemunhas e dos atos de violência empregados, como bater na mãe da vítima, 

atirar garrafas de gasolina no tanque do carro e pedras contra a sua casa, 

constitui motivação idônea, capaz de justificar o decreto constritivo, por 

demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública e por conveniência da 

instrução criminal. Precedentes do STF e do STJ. 

2. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, caso 

persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, 

desnecessária se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da 

sentença de pronúncia, mormente quando inexistem fatos novos capazes de 

promover a soltura do acusado. 

3. A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa 

prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do 

convívio da comunidade aquele que diante do 'modus operandi de sua conduta 

demonstra ser dotado de periculosidade. 

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a 

segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua 

manutenção, como se verifica no caso em tela. Precedente do STF. 

5. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” 

(STJ, Quinta Turma, HC 90578/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, DJe 19-12-2008). 
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“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQÜESTRO. 

PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. PRESERVAÇÃO DA 

ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

PERICULOSIDADE CONCRETA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE 

AUTORIA. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. 

EXCESSO DE PRAZO. DEMORA RAZOÁVEL. FEITO COMPLEXO. 

PROVOCAÇÃO PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. 

1. Mostra-se suficientemente fundamentada a prisão preventiva 

decretada em razão da necessidade de preservação da ordem pública e por 

conveniência da instrução criminal, não apenas por se tratar de crime praticado 

com extrema violência, revelando a real periculosidade do paciente, mas também 

diante das notícias de concretas ameaças exercidas contra testemunhas, presentes 

os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (...).” (STJ, Sexta Turma, 

HC 56617/BA, Relator Ministro Paulo Gallotti, DJ 17-3-2008, p. 1). 

Dessarte, evidenciada, ao concreto, a presença dos pressupostos 

autorizadores da segregação cautelar, insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se 

vislumbrando, pois, qualquer mácula na decisão que negou a liberdade provisória, outra 

solução não resta senão manter a custódia de MOACIR BERNARDO FILHO. 

Do exposto, DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer 

ministerial.  

É como voto. 

 
 
 

V O T O        

EXMA. SRA. DESA. SHELMA LOMBARDI DE KATO (1ª VOGAL) 

Egrégia Câmara: 

A colocação feita da tribuna pelos ilustres patronos é relevante, no 

sentido de que a ordem processual penal sofreu uma alteração e malgrado isso ainda permanece 
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a possibilidade da prisão processual desde que presentes os requisitos para a custódia cautelar 

nos termos do Código de Processo Penal.  

Esta possibilidade excepcional, diante do princípio constitucional da 

presunção de inocência, há que ter respaldo em elementos concretos dos autos. 

Dessa forma, peço vista dos autos para melhor exame da matéria, pois 

há necessidade da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e também de 

que o magistrado que a decreta o faça fundamentadamente. 

 
 
 

V O T O        

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL) 

Egrégia Câmara: 

Aguardo o pedido de vista, porém reforço o exposto pela douta 1ª 

Vogal, pois como saberemos se a prisão é para garantia da ordem pública? Não sabemos! 

Diante do fato de não termos decisões unânimes nem na doutrina e nem na jurisprudência.  

Na jurisprudência ora se alarga o que é conceito de ordem pública para 

incluir a própria credibilidade da justiça, ora se restringe como estamos vendo nos tempos 

atuais. Pelo que compreendi a prisão do ora paciente não foi exatamente para a garantia da 

aplicação da lei penal. 

Na verdade hoje, a possibilidade da realização do julgamento com 

ausência do réu, retira uma garantia dele mesmo; antes se causava o que se denominava “crise 

de instância” também nesse sentido julgava-se os inafiançáveis, que não eram julgados a não 

ser que se fizessem presentes na sessão de julgamento. Todavia, atualmente, o réu pode ser 

julgado. A lei menciona que é possível o réu ser julgado, mas isso não exclui a possibilidade da 

prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.  

A questão da atuação da nova norma não é exatamente sobre a 

aplicação da preventiva stricto sensu, ou seja, é uma questão procedimental, com vista a evitar 
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a impossibilidade daquele julgamento, enfim, para garantir a efetividade da própria jurisdição, 

mas não evitar que o réu possa ser preso, porque colocaria em cheque a aplicação da lei penal.  

Parece-me, que no caso versando, este não é esse o motivo, porque 

segundo ouvi o ora paciente teria se apresentado “voluntariamente”. 

Dessa forma, sobraria então a garantia da ordem pública, que foi um 

dos aspectos considerados e a conveniência da instrução, porque haveria as questões de ameaça 

ou de sugestão às testemunhas. 

Creio que durante a instrução, esses problemas devam ter sido 

esclarecidos, porque não é possível passá-los em branco nesta fase. O juízo deve perquiri-los. 

Todavia, como a questão foi posta sob o crivo da eminente 1ª Vogal, 

através da formulação do pedido de vista, limito-me a reforçar as ponderações e aguardo o 

pedido de vista.  

 
 
 
 

EM 24 DE MARÇO DE 2009. 

DENEGADA A ORDEM PELO DOUTO RELATOR. 

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL; 

O 2º VOGAL AGUARDA. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

 
 
 
 

V O T O  (31-3-2009) 

EXMA. SRA. DESA. SHELMA LOMBARDI DE KATO (1ª VOGAL) 

Egrégia Câmara: 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente 

pronunciado por duplo homicídio qualificado e mais uma tentativa de homicídio qualificada, 
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cuja sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, por 

conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. 

Todos os argumentos sustentados na impetração foram afastados com 

lúcidos fundamentos no voto do d. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva. 

Observou o d. Relator que a prisão preventiva do ora paciente foi 

decretada para a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, para a garantia da ordem 

pública, persistindo até o presente momento os motivos que ensejaram a decisão. 

Trata-se de réu pronunciado pela suposta prática de dois homicídios 

consumados e um homicídio tentado, todos qualificados. A manutenção do decreto preventivo 

restou fundamentada não só na gravidade dos crimes atribuídos ao paciente, mas também pelas 

denúncias de que o ele vem atemorizando a vítima do homicídio tentado e seus familiares, bem 

como algumas testemunhas dos crimes supostamente por ele praticados. Além do mais, os 

autos noticiam a periculosidade do paciente que possui vários processos em trâmite pela 

comarca de Nova Monte Verde, por crimes de lesões corporais, homicídio tentado, porte ilegal 

de arma de fogo, ameaça e furto qualificado. 

Malgrado o empenho dos cultos advogados, a impetração não merece 

ser deferida sob nenhum dos seus fundamentos, devendo ser mantida a custódia cautelar. 

Ante o exposto e acolhendo na íntegra o parecer da i. Procuradoria 

Geral de Justiça, acompanho o voto do d. Relator e indefiro a presente ordem. 

É como voto. 

 
 
 
 

V O T O        

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL) 

Egrégia Câmara: 

Acompanho os votos precedentes. 
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A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da 

DESA. SHELMA LOMBARDI DE KATO, por meio da Turma Julgadora, composta pelo 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DESA. SHELMA LOMBARDI DE KATO 

(1º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À 

UNANIMIDADE DENEGARAM A ORDEM. NO MESMO SENTIDO É O PARECER 

ORAL.  

Usaram da palavra os Senhores Doutores JÚLIO CÉSAR DE 

MEDEIROS e ESTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO. 

Cuiabá, 31 de março de 2009. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESEMBARGADORA SHELMA LOMBARDI DE KATO - PRESIDENTE DA 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 


