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HABEAS  CORPUS.  PORTE  DE  ARMA  E 
QUADRILHA.  CRIMES,  EM  TESE.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  INDÍCIOS  DE  PRÁTICA  DE 
DIVERSOS  ROUBOS.  MORADORES  DA 
LOCALIDADE  AMEDRONTADOS. 
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. 
ART.  312  DO  CPP.  ORDEM  PÚBLICA. 
CONDIÇÕES  PESSOAIS.  IRRELEVÂNCIA. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Ao se justificar a segregação cautelar do paciente 
na  periculosidade  concreta,  seja  em  razão  de 
indícios de autoria delitiva de roubos da região, 
seja  por  amedrontar  moradores  da  localidade, 
encontra-se  devidamente  ponderado  o  requisito 
da ordem pública, a autorizar a medida privativa 
de liberdade.

A existência de ao menos um dos requisitos do 
art.  312 do CPP torna a decisão de decreto de 
prisão preventiva válida.

Eventuais  condições  pessoais  do  paciente  são 
irrelevantes  quando  há,  nos  autos,  elementos 
suficientes para o decreto de prisão preventiva.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR  A  ORDEM,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus  apresentado  pelo  Bel.  Aderbaldo 
Soares de O. Júnior  em favor de  Alexsandro Gomes da Silva, apontando, 

como autoridade coatora, o juízo de direito da 2ª Vara de Guarabira.

Alega,  em  síntese,  que  inexistem  motivos  suficientes  para  o 

decreto  de  prisão  preventiva,  diante  das  condições  pessoais  favoráveis  do 

paciente, bem como dos requisitos para a concessão de liberdade provisória.

Pugna, assim, pelo deferimento da ordem, no sentido de que seja 

concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Instrui o pedido com documentos (fls. 14/35).

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 43/44v), a autoridade 

dita  coatora  faz  um breve  relato  dos  atos  processuais  praticados  na  ação 

penal. Comunica, ainda, que a prisão preventiva se fez necessária diante dos 

indícios de que o paciente seja um dos autores da prática de diversos delitos 

na zona rural do município.

A  Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  fls.  49/51)  opina  pela 

denegação da ordem. Argumenta que o deferimento da liberdade provisória 

somente se justifica quando há prova efetiva da desnecessidade da custódia 

cautelar.

É o  relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Através do presente pedido de writ, o impetrante busca a soltura 

do paciente, sob a assertiva de que a decisão que decretou a prisão cautelar 

encontra-se sem fundamentação.

Nesse contexto, é mister ressaltar que a decisão que decreta a 

prisão  preventiva  de  acusado  por  prática  de  delito  somente  poderá  ser 

reconhecida como irregular quando não estiver fundamentada, ainda que de 

forma  concisa.  Destaque-se,  ainda,  que  o  decreto  deverá  amparar  a 

justificativa em fatos concretos.

No caso dos autos, ao ser o paciente preso em flagrante, foi essa 

prisão  convertida  em  preventiva,  pelo  juiz  plantonista  (fls.  24),  sob  o 

fundamento  de  que  havia  indícios  de  materialidade  delitiva,  para  fins  de 

instrução criminal:

No caso dos autos, os indiciados foram presos logo 
após  a  ocorrência  do  fato.  Perante  o  delegado,  os 
indiciados  confessaram  a  autoria  dos  fatos.  A 
materialidade  do  crime  está  comprovada,  pela 
apreensão das armas e sobretudo pelos relatos das 
testemunhas.  Os  indícios  de  autoria  também,  posto 
que os indiciados assumiram a autoria dos fatos. De 
outro  lado,  não  há  elementos  nos  autos  suficientes 
para  a  concessão  da  liberdade  provisória,  de  modo 
que os acusados, em nome da garantia da instrução 
criminal,  devem  permanecer  presos,  especialmente 
pelas  informações  apuradas  de  que  estes  estavam 
praticando assaltos na região onde foram presos.

Posteriormente, após formular pedido de concessão de liberdade 

provisória, o juízo primevo enfatizou a necessidade da medida constritiva da 

segregação,  posto  ser  imputada  ao  paciente  a  prática  de  outros  diversos 

roubos na região (fls. 33/34):

Ora, a defesa do acusado Alexsandro Gomes da Silva 
alegou que o mesmo é possuidor de residência fixa, 
profissão definida e bons antecedentes, bem como de 
que não estariam presentes os motivos autorizadores 
para um decreto preventivo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Há  informes,  nos  autos,  de  que  os  acusados,  em 
unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, são 
autores de diversos roubos na região,  além do que, 
transitavam pela localidade portando referidas armas 
de  forma  visível,  o  que  amedrontava  a  população 
local.

Embora  o  requerente  possua  bons  antecedentes  e 
residência fixa, não restou comprovado, nos autos, ser 
o  mesmo  possuidor  de  profissão  definida,  além  do 
mais, tais características, por si só, não autorizam a 
concessão  da  liberdade  provisória,  como  bem  tem 
entendido os nossos tribunais.

Vê-se, pois, que, ao justificar a segregação cautelar do paciente 

na periculosidade concreta,  seja em razão de indícios de autoria delitiva de 

roubos da região, seja por amedrontar moradores da localidade, encontra-se 

devidamente ponderado o requisito da ordem pública, a autorizar  a medida 

privativa de liberdade:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  SISTEMA 
RECURSAL  PREVISTO  NA  CARTA  MAGNA.  NÃO 
CONHECIMENTO.  (…)  ROUBOS 
CIRCUNSTANCIADOS,  SEQUESTRO  E  CÁRCERE 
PRIVADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO  RESTRITO,  DANO,  FALSA  IDENTIDADE  E 
FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  PRETENDIDA  REVOGAÇÃO. 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
CIRCUNSTÂNCIAS  DOS  CRIMES.  GRAVIDADE 
CONCRETA.  MODUS  OPERANDI. 
PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.   SEGREGAÇÃO 
JUSTIFICADA E  NECESSÁRIA.  SUPERVENIÊNCIA 
DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  MANUTENÇÃO 
DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. 1. Não há falar em constrangimento 
ilegal quando a custódia cautelar está devidamente 
justificada na garantia da ordem pública, em razão 
da  gravidade  concreta  dos  delitos  em  tese 
praticados e da periculosidade social dos agentes 
envolvidos,  bem  demonstradas  pelas 
circunstâncias  em  que  ocorridos  os  fatos 
criminosos.  2.  Caso em que o paciente é acusado 
da prática dos delitos de roubos circunstanciados, 

Desembargador João Benedito da Silva
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sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito,  dano,  falsa identidade e 
formação de quadrilha, cometidos em concurso de 
agentes,  com emprego  de  arma  de  fogo,  com a 
restrição  da  liberdade  de  diversas  vítimas  por 
vários  dias,  que  foram  utilizadas  como  reféns, 
ocorrendo,  ainda,  intensa  troca  de  tiros  com 
policiais.  3.  Ademais,  verifica-se  que  foi  proferida 
sentença condenatória, na qual foram avaliadas todas 
as circunstâncias do evento criminoso e as condições 
pessoais  do  apenado,  julgando-se  necessária  a 
manutenção  da  prisão  preventiva,  e  constatando-se 
que permaneceu custodiado durante toda a instrução 
criminal, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade 
a  ser  sanada  de  ofício  por  esta  Corte  Superior, 
sobretudo  em  se  considerando  que  o  Tribunal 
impetrado ainda não se manifestou sobre essa nova 
decisão.  (…) 5.  O rito  do habeas corpus pressupõe 
prova  pré-constituída  do  direito  alegado,  devendo  a 
parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de 
provas  documentais  que  evidenciem  a  pretensão 
aduzida,  a  existência  do  aventado  constrangimento 
ilegal suportado pelo paciente. 6. Habeas corpus não 
conhecido.  (STJ.  HC  205.387/MG,  Rel.  Ministro 
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
25/02/2014,  DJe  10/03/2014)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

Lado  outro,  uma  vez  tido  como  regular  o  decreto  de  prisão 

preventiva, irrelevante a existência de condições pessoais do paciente. 

A respeito do tema, mutatis mutandis:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
AO  RECURSO  PREVISTO  NO  ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.  RESTRIÇÃO 
DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL.  EXAME 
EXCEPCIONAL QUE  VISA PRIVILEGIAR  A AMPLA 
DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA.  MODUS  OPERANDI. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CONFIGURADO.  3.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  4.  APLICAÇÃO  DE 
CAUTELARES  MENOS  GRAVOSAS. 

Desembargador João Benedito da Silva
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IMPOSSIBILIDADE.  5.  HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento 
jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha 
se  firmando,  mais  recentemente,  no  sentido  de  ser 
imperiosa  a  restrição  do  cabimento  do  remédio 
constitucional  às hipóteses previstas na Constituição 
Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha 
de  evolução  hermenêutica,  o  Supremo  Tribunal 
Federal passou a não mais admitir habeas corpus que 
tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente 
cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem 
ser  analisadas  as  questões  suscitadas  na  inicial  no 
intuito  de  verificar  a  existência  de  constrangimento 
ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão 
de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à 
ampla  defesa  e  ao  devido  processo  legal.  2.  Se  a 
conduta do agente - seja pela gravidade concreta da 
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - 
revelar  inequívoca  periculosidade,  imperiosa  a 
manutenção  da  prisão  para  a  garantia  da  ordem 
pública,  sendo  despiciendo  qualquer  outro  elemento 
ou  fator  externo  àquela  atividade.  3.  Na  espécie,  a 
constrição cautelar justifica-se em razão da gravidade 
concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi 
da  ação  delituosa,  tendo  em  vista  que  o  réu  foi 
apreendido  com  razoável  quantidade  de  drogas  de 
natureza diversa, sendo uma delas (crack) altamente 
lesiva e viciadora - a saber, 80 (oitenta) bombinhas de 
maconha  e  25  (vinte  e  cinco)  pedras  de  crack  -, 
presentes  ainda  balança  de  precisão  e  outros 
apetrechos  usualmente  utilizados  para  a  mercancia 
espúria. Essa conjuntura torna evidente a necessidade 
de preservação da prisão preventiva para a garantia 
da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de 
Processo Penal. 4.  É cediço o entendimento desta 
Corte no sentido de que a existência de condições 
pessoais favoráveis não impede a manutenção da 
segregação  cautelar,  quando  presentes  os 
requisitos  legais,  como  se  dá  na  hipótese  dos 
autos.  5.  Presente  a  necessidade  concreta  da 
manutenção  da  custódia  preventiva,  a  bem  do 
resguardo  da  ordem  pública,  as  medidas 
cautelares alternativas à prisão, introduzidas com 
a Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e 
adequadas à prevenção e repressão do crime de 
tráfico de drogas, razão pela qual inaplicáveis ao 
caso em análise. 6. Ordem não conhecida. (STJ. HC 
293.117/AL,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, 
DJe 27/06/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim, também não há de se falar em liberdade provisória. Isso 

porque, uma vez decretada a prisão preventiva de acusado, por prática, em 

tese, de delito, é permitida apenas revogação da custódia, medida esta que, 

neste momento, não é possível, uma vez que, como já destacado, a decisão 

encontra-se devidamente fundamentada, e em elementos concretos.

Por estas ponderações, percebe-se que a decisão questionada 

nessa  ocasião  encontra-se  regularmente  justificada,  não  havendo  motivos 

suficientes para que reconhecido o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 
Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 
do Relator,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho.  Ausente o Exmo. Sr. 
Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José 
Marcos Navarro Serrano, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 12(doze) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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