
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RCD no HABEAS CORPUS Nº 414.337 - PB (2017/0219065-8)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REQUERENTE : NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA 
ADVOGADOS : NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA  - PB010204    

SHEYNER YASBECK ASFORA  - PB011590 
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 
PACIENTE  : GUTEMBERG DE LIMA DAVI (PRESO)

DECISÃO

Ao relatório de fls. 178/181, acresça-se que o impetrante ingressou com 
pedido de reconsideração do indeferimento da liminar, consoante os termos da petição de 
fls. 235/291.

Reitera a pretensão de revogar a prisão preventiva, pois "foram utilizados 
argumentos que não ultrapassam os próprios elementos do tipo penal". No tocante ao 
afastamento do cargo, enfatiza que o inquérito administrativo já fora concluído e não há 
motivação concreta para sua manutenção. Realça que se demonstrou a suficiência de 
outras medidas cautelares alternativas. Assevera que a prisão pode ser suspensa, pois o 
paciente já está afastado do cargo.

Junta, nesta oportunidade, o acórdão do Tribunal de origem, bem como o 
voto divergente que concluiu pela desnecessidade de prisão preventiva. Assevera que o 
aresto "não traz novidade" e reitera os termos do decreto, utilizando-se de expressões 
genéricas e abstratas, além de precedentes que não se aplicam ao caso concreto.

Realça que, na hipótese, não há narrativa de uso de violência, força ou 
mesmo coação a servidores. A conduta atribuída ao paciente refere-se a crime de 
concussão, pela suposta exigência de vantagem indevida a um único empresário, 
"circunstância que não vai além do tipo penal".

Destaca a ausência de motivação idônea para o afastamento do cargo, "vez 
que o contrato denunciado já se encerrou, bem como já foi colhido o depoimento do 
empresário e toda a documentação referente ao caso já se encontra no processo, em face da 
ação de busca e apreensão já deferida".

Alega que "o paciente afastado não tem como interferir na nova 
administração instalada pelo vice-prefeito do município de Bayeux". O vice-prefeito não 
participou do ato ilegal "e está efetivamente rompido com o prefeito, tendo inclusive 
exonerado os servidores ligados ao paciente e iniciado uma administração de perseguição e 
procura, a todo custo, incriminar a gestão do paciente".

Ressalta que, "fixadas medidas cautelares, diversas da prisão, bem como 
mantido o afastamento do paciente de suas atividades por decisão judicial, mostra-se, 
desproporcional, para o caso, a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de origem".

Pugna pela juntada do acórdão e pela reconsideração do decisum , 
deferindo-se a liminar para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de origem. 
Alternativamente, que seja suspensa ao menos a prisão do paciente, em virtude do 
afastamento do cargo.

É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, não 

vislumbro manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de 
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urgência.
Como dito no decisum  impugnado, a decisão que decretou a prisão 

preventiva indicou a gravidade concreta do delito e o modus operandi  para justificar a 
medida extrema, o que não evidencia flagrante ilegalidade a ser reconhecida.

O acórdão, agora anexado aos autos, também remete-se ao "modus operandi  
do investigado (que cuidava de exigir e receber vantagens ilícitas)", que indicaria o alto 
risco de continuidade delitiva. Assevera "o risco à ordem pública que a liberdade do 
agravante representa à lisura do trato com a administração municipal". Entende "imperiosa 
a prisão e, via de consequência, necessária a retirada do exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Bayeux". Destaca que "alguém propenso a práticas reiteradas de crimes de 
concussão ou corrupção passiva representa tanto perigo social (senão ainda mais) quanto 
um outrem cuja conduta tende à reiterada prática de crime de roubo".

Dessarte, primo oculi , restou demonstrada a necessidade da prisão cautelar, 
bem como do afastamento do cargo.

Ademais, como já assentado na decisão anterior, a matéria confunde-se com 
o próprio mérito da impetração, cuja resolução demanda análise pormenorizada dos autos e 
julgamento pelo Órgão Colegiado, juiz natural da causa. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se.
Brasília, 15 de setembro de 2017.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Relatora
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