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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Câmara Criminal

 Des. Joás de Brito Pereira Filho
 

Processo nº: 0808253-86.2019.8.15.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Assuntos: [Habeas Corpus - Cabimento]
PACIENTE: MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DO CONDE-PB

DECISÃO TERMINATIVA

 

HABEAS CORPUS. INSTRUMENTALIZAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO. 

1. “(...) 6. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-
constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade
flagrante no ato atacado. (…).” (STJ. HC 469.871/GO, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe
26/03/2019).

2. Não conhecimento.

 

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flávio Emiliano Moreira Damião
Soares, em favor de Malbatahan Pinto Filgueiras Neto, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da comarca do Conde.

Aduz que o paciente, vereador do município do Conde, denunciado, preso preventivamente (prisão
domiciliar) e afastado das suas funções públicas pela prática, em tese, do delito descrito no art. 312 do CP,
suporta ilegal constrangimento, pois, segundo alega, não estão presentes os requisitos autorizadores da
medida, sendo ela, portanto, desnecessária. Aponta, ainda, que a custódia viola o princípio da presunção de
inocência.

Requer, por isso, a concessão de liminar, com a revogação da custódia e restituição do cargo
eletivo, e sua posterior ratificação, por ocasião do julgamento do mérito do writ.

Indeferida a medida antecipatória (Num. 4165969), e tendo sido prestadas as informações (Num.
4319589), seguiram os autos à consideração da Procuradoria de Justiça, que, em parecer (Num. 4378656),
manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.
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É o relatório. Decido.

O habeas corpus não merece ser conhecido, como bem anotou o representante da Procuradoria de
Justiça.

Com efeito, a defesa questiona os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente (num. 4138737).

Todavia, após o cumprimento do mandado prisional correspondente, o paciente foi submetido a
audiência de custódia, onde teve a medida substituída por prisão domiciliar, consoante extraído das
informações prestadas pela autoridade impetrada (Num. 4319589).

A decisão que converteu a preventiva em prisão domiciliar, contudo, não consta dos autos, o que
torna inviável a análise da sua higidez, bem como se a autoridade impetrada analisou com acuidade as
peculiaridades do fato, fundamentando concretamente o decisum e alinhando as circunstâncias do caso às
hipóteses em que se admite a decretação/manutenção da medida.

Por este fundamento, impositivo o não conhecimento do habeas corpus, consoante reiterados
pronunciamentos jurisprudenciais, sobretudo da exegese emanada do STJ, verbis:

“(...) 6. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa,
cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual
ilegalidade flagrante no ato atacado. (…).” (STJ. HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019).

“(…) 5. De acordo com reiterado entendimento desta Corte, o ‘rito do habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a
existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado’ (RHC 52.700/SP,
Quinta Turma, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 11/12/2014). (…).” (STJ. HC 484.232/MS,
Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019).

“(…) - O "Habeas Corpus" não comporta dilação probatória, devendo, portanto, a prova
ser pré-constituída, incumbindo ao impetrante o ônus de comprovar os fatos alegados.
A ausência de instrução da inicial com cópias de documentos necessários à análise
impede o conhecimento do writ.   (TJMG -   Habeas Corpus Criminal   1.0000.18.147303-
4/000, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
19/03/2019, publicação da súmula em 20/03/2019).

Dessa maneira, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, em harmonia com o parecer ministerial.

Indefiro, pelos mesmos fundamentos, e, ainda, com apoio na súmula nº. 06 desta Corte , o pedido
de reconsideração (Num. 4382068) formulado pela parte.

João Pessoa, em 2 de setembro de 2019.

Joás de Brito Pereira Filho

 

Não cabe recurso contra decisão do Relator que concede ou nega liminar em habeas corpus.
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