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Proc. 2960-24.2017

DECISÃO

Trata-se  de  auto  de  prisão  em  flagrante  noticiando  a  prisão  de
LUCIANO LUAN SANTOS LOPES, pela suposta prática dos delitos previstos nos art.
121, § 2º, IV do CP, praticado em face de Raimundo Mourão da Silva e art. 121, § 2º, IV
e  VI  c/c  art.  14,  II  do  CP c/c  Lei  n.º  11.340/2006,  praticado  em  face  de  sua  ex-
companheira THAYLLA PATHELLY, na data de 05 de outubro de 2017, por volta das
10h.

Segundo  os  autos,  na  data  citada,  o  autuado  teria  flagrado  sua  ex-
companheira em um dos quartos da Pousada do Inácio, localizada na Rua Maneco Rego,
nesta  cidade,  na  companhia  de  Raimundo  Mourão.  Enciumado,  o  autuado  agrediu  a
vítima  Raimundo  batendo  sua  cabeça  contra  a  parede  até  a  morte.  Não  satisfeito,  o
autuado a agrediu fisicamente sua ex-companheira, com socos no rosto e ainda a arrastou
nua pela cidade, puxando-a pelos cabelos, só cessando as agressões após a intervenção de
um primo da vítima. 

Após praticar os crimes, o autuado empreendeu fuga e foi capturado
pela polícia já no Povoado São Benedito, zona rural de Pedreiras/MA.

É o relatório. Decido.

Deixo de encaminhar os autos ao MPE, eis que o art. 20 da Lei Maria
da Penha autoriza a decretação, de ofício, da prisão preventiva do agressor, in verbis:

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da
instrução  criminal,  caberá  a  prisão  preventiva  do
agressor, decretada pelo juiz, de ofício,  a requerimento
do  Ministério  Público  ou  mediante  representação  da
autoridade policial. 

Passo a análise da prisão. 

Constam nos autos todas as  peças pertinentes ao auto de prisão em
flagrante, não havendo vícios materiais que possam macular a prisão.

Como se sabe, a liberdade, não se pode olvidar,  é a regra em nosso
ordenamento  constitucional,  somente  sendo  possível  sua  mitigação  em  hipóteses
estritamente necessárias. 

Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de
inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como entendo
ser o caso dos autos.

In  casu,  explicitado  a  prova  da  existência  do  crime,  conforme  se
verifica no exame cadavérico e no exame de corpo de delito, além de claros indícios de
autoria (fumus commissi delicti), verificada na confissão do autuado e nos depoimentos
contidos s no auto de prisão em flagrante.
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Verifica-se abalada a ordem pública, pois a conduta delituosa em tese
perpetrada pelo autuado traduz real necessidade em manter a sua custódia provisória, eis
que provoca grande repercussão na sociedade. 

Ademais, os fatos graves ocorridos já demonstram a índole perigosa do
autuado, sua propensão a violência e sua soltura precoce aviltaria a ordem pública, eis que
em liberdade poderá deixar ainda mais apavorada a sociedade que se vê acuada perante
condutas como esta aqui noticiada.

Cabe destacar, ainda, a necessidade de segregação devido ao modus
operandi em que  ocorreram os  crimes,  tendo  o  autuado,  segundo os  autos,  agredido
brutalmente a vítima Raimundo Mourão, conhecido por  Velhinho,  batendo sua cabeça
contra a parede até a morte. Não satisfeito, ainda agrediu sua ex-companheira, com socos
e puxões de cabelo, provocando lesões graves.

Resta,  portanto,  inequívoca  a  frieza,  bem  como  o  desprezo  que  o
autuado demonstrou pela vida humana,  de forma que conveniente se faz,  por hora,  a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, como garantia da ordem pública.

Em casos como o presente, de grande repercussão social, exige-se do
Estado a resposta imediata, em atenção à retributividade, inerente ao processo penal, que
também serve como desestímulo para práticas delituosas. 

Além disso, condutas criminosas como estas abalam e perturbam não
somente  a  ordem  social,  mas  principalmente  a  segurança  da  própria  vítima,
recomendando a adoção de uma postura mais  rígida por parte do Estado,  no que diz
respeito  à  liberdade  do  autuado,  priorizando  a  preservação  da  integridade  física  e
psicológica da vítima, diante da concreta e efetiva possibilidade de reiteração de atos
violentos, com consequências por vezes irreparáveis.

Nesse mesmo sentido, cito alguns precedentes:

STJ-0486292)  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO
EM  HABEAS  CORPUS.  LEI  MARIA  DA  PENHA.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO CAUTELAR.
GRAVIDADE  E  INSISTÊNCIA  DAS  AGRESSÕES
PRATICADAS  CONTRA  A  VÍTIMA.  CIRCUNSTÂNCIAS.
ELEMENTOS  CONCRETOS  A  JUSTIFICAR  A  MEDIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.  OCORRÊNCIA.  RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é ilegal o encarceramento
provisório  que  se  funda  em  dados  concretos  a  indicar  a
necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos
extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando
a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. In
casu, o juízo de primeiro grau, por ocasião da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a gravidade e a
insistência  das  agressões  praticadas  contra  a  vítima,  então
namorada  do  acusado,  que  não  teria  como  se  defender  e
estaria sendo impedida de procurar ajuda. Ademais, a vítima
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afirmou que o recorrente teria  dito  que a mataria  quando fosse
posto  em  liberdade,  tudo  a  conferir  lastro  de  legitimidade  e
coerência à medida extrema. 3. Recurso a que se nega provimento.
(Recurso em Habeas Corpus nº 50.974/BA (2014/0216111-1), 6ª
Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 23.09.2014,
DJe 09.10.2014).

TJMA-0076116)  PENAL.  PROCESSUAL.  HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.  LEI  MARIA
DA  PENHA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  MANUTENÇÃO.
GRAVIDADE  DO  CRIME.  PERICULOSIDADE  DO  RÉU.
EXCESSO  DE  PRAZO.  NÃO  VERIFICAÇÃO.  1.  Não  se
conhece  da  impetração,  na  parte  em  que  demanda  dilação
probatória de todo incompatível com a estreita via do WRIT. 2.
Manutenção  de  prisão  preventiva  que  se  apresenta
devidamente fundamentada, apontando a existência de fortes
indícios de autoria e materialidade, com fundamento, ademais,
na  garantia  da  ordem  pública.  3.  Hipótese  em  que  a
necessidade  da  custódia  exsurge  da  própria  gravidade  do
delito,  conquanto  expressão  objetiva  da  periculosidade  do
acriminado. Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Os prazos processuais não podem
ser tomados como mera soma aritmética, cumprindo considerar, no
particular, as peculiaridades de cada caso. 5. Atraso na conclusão
do  feito  que  não  pode  ser  atribuída  a  eventual  desídia  do
Judiciário, mas às próprias peculiaridades do caso concreto. 6. O
simples fato de ser o paciente primário,  de bons antecedentes e
possuidor de residência fixa e ocupação lícita não impede, por si
só,  a  manutenção  da  custódia,  quando  presentes  os  requisitos
autorizadores  respectivos.  7.  HABEAS  CORPUS  parcialmente
conhecido;  Ordem  nessa  parte  denegada.  (Processo  nº
026580/2015 (167807/2015), 3ª Câmara Criminal do TJMA, Rel.
José Joaquim Figueiredo dos Anjos. DJe 16.07.2015).

TJMA-0055361) HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO  E  DE  NECESSIDADE.
COAÇÃO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADA.
DESCUMPRIMENTO  REITERADO.  NECESSIDADE  DAS
MEDIDAS  ADOTADAS.  ORDEM  DENEGADA. 1.  Violência
praticada  contra  mulher,  de  forma  reiterada,  apesar  das
medidas  protetivas  decretadas  em  desfavor  do  Paciente,  é
motivo suficiente para manutenção da custódia preventiva. 2. Não
há que se falar em constrangimento ilegal por parte do paciente
quando as medidas protetivas a ele impostas obedeceu aos critérios
legais  de  admissibilidade,  visando  tão  somente  tutelar  além da
integridade física, a integridade psicológica, moral, patrimonial e
sexual da vítima. 3. Habeas Corpus denegado. (Habeas Corpus nº
0009694-86.2013.8.10.0000  (138166/2013),  2ª  Câmara  Criminal
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do  TJMA,  Rel.  José  Bernardo  Silva  Rodrigues.  j.  31.10.2013,
unânime, DJe 07.11.2013).

Destaca-se, por oportuno, 
 
Não bastasse isso, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão

do autuado, também, para garantia da eventual e futura aplicação da lei penal, tendo em
vista que o autuado, após o crime, empreendeu fuga, sendo localizado pela polícia na
zona rural  de  Pedreiras/MA, o que revela  a  existência  de  sérios  riscos  de  que possa
evadir-se da comarca,  caso seja colocado em liberdade,  o que certamente frustraria  a
aplicação da lei penal.

Assim, este juízo não está convencido, nesta oportunidade, de que o
autuado não voltará a ameaçar ou até agredir a vítima, caso seja colocado em liberdade,
de forma que preenchidos os requisitos da prisão preventiva e verificado que as medidas
cautelares não se adéquam a hipótese dos autos, neste momento, a conversão da prisão é
medida que se impõe. 

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante de LUCIANO LUAN
SANTOS LOPES, e a  CONVERTO em prisão preventiva, com supedâneo no 312 e
seguintes do Código de Processo Penal, até ulterior deliberação deste juízo.

Cientifique-se o autuado do conteúdo desta decisão e notifique-se o
MPE.

Oficie-se à autoridade policial, assim como o diretor da Penitenciária,
onde o autuado encontra-se custodiado, para tomar conhecimento desta decisão. 

Aguarde-se a remessa do inquérito policial. 

Serve esta decisão como mandado/ofício.

                             Pedreiras, 06 de outubro de 2017.

Larissa Rodrigues Tupinambá Castro
Juíza de  Direito  da  3º  Vara  da  Comarca  de

Pedreiras
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