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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Segunda Câmara Criminal 2ª Turma 

Processo:  8026068-64.2022.8.05.0000HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THARCISO ROMEIRO SANTIAGO AGUIAR 

Advogado(s): JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO (OAB:BA10439-A)

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ILHÉUS/BAHIA

Advogado(s):  

 

DESPACHO

 

 

Retornam os autos com petição de ID nº 30712360, acompanhada

de documento, na qual o Impetrante requer a reconsideração de medida liminar.

Discorre acerca de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo

Paciente, especificamente quanto a fragilidade do(s) pressuposto(s) da

segregação cautelar.

Pondera que “A ilegalidade do decreto prisional reside no fato de

que ele não elide como o Paciente, que prestou voluntariamente esclarecimentos

à Autoridade Policial, já constituiu Advogado nos autos e se colocou à disposição

da justiça para prestar eventuais e futuros esclarecimentos pode representar risco

à instrução criminal e à aplicação da lei penal.”

Segue acrescentando que por ser figura pública, incide sobre ele não

apenas o controle do Poder Judiciário, mas também o controle social,

notadamente a repercussão do fato nas mídias sociais. 

Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares

diversas, ante a excepcionalidade da segregação cautelar e diante da suficiência
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destas para o caso em questão, evidenciando, ainda, que “a demora na

prestação jurisdicional no julgamento do presente pedido de habeas corpus

implica em flagrante prejuízo aos seus direitos e garantias, pelo que o periculum

in mora está demonstrado.”

Aduz que não existe qualquer indício que indique para a consciência

e vontade do Paciente, para a ocorrência do fato delituoso, muito menos para a

incidência do risco, o que traduz a ausência de justifica fática plausível para que a

autoridade judicial trate o acidente como sendo homicídio doloso.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão de indeferimento da

medida liminar desta Relatoria, requerendo a revogação do decreto de prisão

preventiva, alternativamente, a concessão de medidas cautelares diversas.

Sucede que, compulsando detidamente o caderno processual, não

verifico plausibilidade nas alegações dos Impetrantes, com vistas à

reconsideração da decisão, e, por conseguinte à concessão da medida pleiteada.

A priori, não existe no caderno processual, constrangimento ilegal a

ser sanado em caráter de urgência, notadamente pela ausência de elemento

novo apto a modificá-la.

Os documentos acostados não apresentam a força probante

necessária a configurar a aparência do sobredito direito violado, bem como não

possuem, por ora, o condão de corroborar as assertivas dos Impetrantes, eis que

ao ser interrogado em sede policial, o investigado afirmou que pretendia se

colocar em local não informado, como de fato ainda está até a presente data, o

que a priori, coloca em risco a instrução processual e a própria aplicação da lei

penal, indo de encontro a disponibilidade perante o Poder Judiciário e, conforme

asseverou a magistrada processante, não é elidida pela indicação de contato do

advogado.

  Outrossim, aguarde-se as informações requisitadas Magistrado a

quo, ato contínuo, remeta-se à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer

 definitivo, após o que poderão ser analisados de forma mais contundente os

aspectos da legalidade da prisão do Paciente.
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Cumpridas as diligências alhures mencionadas, retornem os autos

conclusos.

Publique-se.

 

Intime-se.

Salvador/BA, 6 de julho de 2022.

 Des. Antonio Cunha Cavalcanti 

Relator
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