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Na decisão em que analise o pleito de revogação 
da preventiva se persistirem os fundamentos que 
recomendaram  a  continuidade  da  custódia 
provisória previamente decretada, o magistrado a 
quo  não  necessita  apresentar  nova  explicitação 
dos  fundamentos,  bastando  que  mencione  que 
estes permanecem.

Os prazos estabelecidos para os atos processuais 
não são absolutamente rígidos, sendo que a sua 
superação,  por  si  só,  não  leva  imediata  e 
automaticamente  ao  reconhecimento  do 
constrangimento ilegal  por excesso de prazo na 
instrução criminal.

A  alegação  de  excesso  de  prazo  deve  ser 
avaliada  sob  o  enfoque  dos  princípios  da 
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  pois  o 
constrangimento  ilegal,  necessário  para  a 
concessão de habeas corpus, só será verificado 
quando  a  demora  na  conclusão  da  instrução 
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puder ser imputada à inércia do Judiciário.

Para  a  concessão  de  prisão  domiciliar  faz-se 
necessária a comprovação de ser o réu portador 
de doença grave, bem como a impossibilidade de 
assistência médica adequada no estabelecimento 
penal em que estiver recolhido

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.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado 

pela Bela. Joilma de Oliveira Ferreira A. Dos Santos em favor de Severino 
Pereira Rafael Junior, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, alegando, em 

síntese, o excesso de prazo, a ausência de fundamentação da decisão que 

manteve a prisão cautelar e negou o pedido de  prisão domiciliar.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, de bons antecedentes e 

com residência fixa.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no 

mérito,  a  concessão  definitiva  da  ordem  para  que  o  paciente  responda  o 

processo em liberdade e, em caso de indeferimento, a concessão de prisão 

domiciliar.

Instruiu o pedido com documentos (fls. 43/45).

Em  suas  informações  (fls.  55/57)  a  autoridade  dita  coatora 

informa que após  medida cautelar sigilosa ofertada pela Autoridade Policial 

Desembargador João Benedito da Silva
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com  atuação  perante  a  Delegacia  especializada  em  Defraudações  e 

Falsificações de Campina Grande, no curso de inquérito policial  que tramitou 

naquela especializada, instaurado para apurar  a prática reiterada dos delitos 

tipificados nos artigos 171, 296, inciso I,  297, § 2º  e 299, todos do Código 

Penal Brasileiro, além do crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, culminou 

o oferecimento da denúncia contra os indiciados, inclusive sendo decretada a 

prisão preventiva de vários deles, dentre os quais, o paciente. 

Informa, ainda, que o paciente e demais coautores estão sendo 

acusados da prática de fraudes na aquisição de diversos veículos automotores 

seminovos com a intermediação do paciente, que se utilizava, para tanto, de 

documentos fraudados,  bem como sem o comparecimento da pessoa física 

indicada como adquirente do bem.

Afirma, também, que o paciente, ainda, intermediava contratos de 

financiamento  para  a  aquisição  dos  mencionados  veículos  junto  ao  Banco 

Votorantim.

Relata que,  pelo que consta do inquérito policial,  os indiciados 

falsificavam documentos de identidade, alterando comprovante de residência e 

de  rendimento,  com  isso,  faziam  financiamentos  de  veículo,  apresentando 

veículo anteriormente comprado pela quadrilha, utilizando-se da mediação do 

paciente Severino Pereira Rafael Junior, que com gozo da confiança, dirigia-se 

até a loja de veículos Célio Veículos LTDA, fazia a solicitação do financiamento 

em nome de terceiros e com a aprovação do financiamento vendiam a baixo 

custo, sem entrega do carnê ou passavam eles mesmos a fazer uso do veículo, 

uma vez que este, em nome de terceiro, não haveria cobrança.

Informa que, diante da prática reiterada do delito e da capacidade 

dos suspeitos de falsificar e adulterar documentos, imprescindível se torna o 

decreto de prisão preventiva, diante do comprometimento da ordem pública e 

da instrução criminal.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2007555-55.2014.815.0000

Por fim,  afirma que a denúncia encontra-se recebida, tendo os 

acusados  sido  citados,  estando  no  aguardo  da  devolução  de  todos  os 

mandados  com  as  respectivas  defesas  para  designação  de  audiência  de 

instrução e julgamento.

A liminar restou indeferida(fls. 47/49).

Instada a  pronunciar-se, a douta Procuradoria de Justiça opinou 

pela denegação da ordem (fls.53/56). 

É o relatório. 

VOTO

A pretensão da Impetrante  no  presente  writ  tem como objetivo 

repelir  suposta  violação ao  status libertatis  do paciente,  em decorrência  de 

pretenso constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo e da ausência 

de fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar e negou o pedido 

de  prisão domiciliar.

Da preventiva.

Inicialmente, aduz a impetrante ausência de fundamentação legal 

para a manutenção da custódia preventiva do paciente, haja vista a falta de 

qualquer um  dos requisitos do art. 312 do CPP.

A segregação cautelar, medida extrema que implica sacrifício à 

liberdade individual, concebida com cautela à luz do princípio constitucional da 

presunção  de  inocência,  deve  se  fundar  em  razões  que  demonstrem  a 

existência de motivos sólidos, suscetíveis de autorizar sua imposição.

Desembargador João Benedito da Silva
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Na  decisão  de  fls.24/29,  ao  discorrer  a  respeito  da  prisão 

preventiva, o juiz singular, com base na reiteração delitiva e periculosidade do 

paciente  e  dos  corréus,  indicou  como  motivos  da  segregação  cautelar:  a 

garantia da ordem pública. 

“(...)  Evidenciados  indícios  suficientes  da  autoria  e 
prova  da  materialidade  dos  crimes  suso  referidos, 
imperioso admitir a necessidade das prisões, pois que, 
consoante demonstra a prova indiciária, os delitos vêm 
sendo  praticados  de  forma  reiterada,  o  que 
inegavelmente compromete a ordem pública,  não se 
podendo, ainda, sequer mensurar todos os prejuízos 
gerados  pela  atividade  do  que  aparenta  ser  uma 
verdadeira organização criminosa.
Tendo  em  vista  a  capacidade  demonstrada  pelos 
suspeitos  na  falsificação  e  adulteração  de 
documentos, é necessário concluir  pelo grande risco 
que  a  permanência  destes  em  liberdade  acarretará 
instrução  criminal,  sobretudo  pela  possibilidade  de 
destruição  de  provas,  bem  como  intimidação  de 
testemunhas.
Assim,  concluo  pela  premente  necessidade  da 
constrição cautelar da liberdade dos suspeitos.
Forçoso observar que aqueles que não se intimidam 
com o preceito penal proibitivo, utilizando-se de toda a 
sorte  de  artimanhas  com  o  fito  de  obtenção  de 
vantagens ilícitas, jamais se intimidarão com qualquer 
medida cautelar diversa da prisão, como permanecer 
em sua residência, apresentar-se em Juízo uma vez 
por mês, sendo, portanto, indispensável a decretação 
da medida constritiva pleiteada. (...)”

Em sequência, na decisão de fls.32/33, o magistrado de primeiro 

grau,  ao  analisar  o  pedido  de  revogação  da  prisão  cautelar,  manteve  a 

preventiva  pelos  mesmos  fundamentos,  ante  a  ausência  de  fato  novo. 

Vejamos:

“(...)A custódia cautelar dos requerentes foi decretada 
através  de  decisão  devidamente  motivada  e 
fundamentada  às  fls.  166/171  dos  autos,  em  que 
foram apontadas todas as  razões fáticas  e jurídicas 
para a necessidade da medida.
Muito  embora  não  vislumbre  óbice  à  apreciação  do 
pedido, verifico que não foi apresentado qualquer fato 
novo  que  ensejasse  a  modificação  do  decreto 
preventivo, estando ainda presentes nos autos os seus 
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fundamentos (…).”

 Do excerto acima transcrito, tem-se que a decisão se encontra 

suficientemente  justificada,  pois,  ao  persistirem  os  fundamentos  que 

recomendaram a continuidade da custódia provisória previamente decretada, o 

magistrado  a  quo  não  necessita  apresentar  nova  explicitação  dos 

fundamentos,  bastando  que  mencione  que  estes  permanecem,  o  que  foi 

cumprido no caso dos presentes autos. 

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA 
DO  APELO  EM  LIBERDADE.  INDICAÇÃO  NA 
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  DA  MANUTENÇÃO 
DOS  FUNDAMENTOS  QUE  JUSTIFICARAM  A 
IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA 
DAS  DECISÕES  QUE  DECRETARAM  E 
MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO 
DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE  ALTERAÇÃO  DO 
CONJUNTO  FÁTICO  QUE  ENSEJOU  A 
SEGREGAÇÃO  ANTECIPADA.  RECURSO 
ORDINÁRIO DESPROVIDO. Muito embora a sentença 
condenatória constitua novo título a embasar a prisão 
do  réu,  o  indeferimento  de  direito  de  apelar  em 
liberdade foi devidamente fundamentado, notadamente 
por inexistir qualquer alteração no conjunto fático que 
autorizasse a revogação da custódia cautelar, tendo o 
magistrado  feito  menção  expressa  acerca  da 
persistência  dos  motivos  que  determinaram  a 
prisão  preventiva,  não  se  podendo  falar  em 
ausência  de  fundamentação  do  decisum  ou  em 
ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Persistindo 
os motivos ensejadores da decretação da prisão 
preventiva,  como  consignou  o  magistrado 
singular, inexiste constrangimento na utilização de 
fundamentos  que  justificaram  a  imposição  da 
custódia  cautelar na  prolação  da  sentença  para 
negar  o  direito  de  apelar  em  liberdade,  mormente 
quando inexistem fatos novos capazes de promover a 
soltura  do  acusado,  que  teve  vários  pedido  de 
revogação  da  segregação  antecipada  indeferidos, 
permanecendo  preso  durante  todo  o  curso  do 
processo. Não tendo sido juntado aos autos o Decreto 
de prisão preventiva,  fica inviabilizada a  análise  dos 
fundamentos  adotados  na  decisão  que  decretou  a 
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segregação  antecipada,  evidenciado,  também,  a 
deficiente  instrução  do  mandamus.  Recurso 
desprovido. (STJ; RHC 39.240; Proc. 2013/0225005-5; 
PA; Sexta Turma; Relª  Desª Conv.  Marilza Maynard; 
DJE 27/06/2014) (grifo nosso)

Desse  modo,  não  subsiste  a  alegação  de ausência  de 
fundamentação da decisão que manteve o decreto preventivo.

Do excesso de prazo.

Alega a Impetrante suposto constrangimento, haja vista encontrar-

se o paciente segregado desde 17 de março de 2014, restando demonstrado o 

excesso de prazo.

 

É importante registrar que os prazos estabelecidos para o término 

da instrução criminal não são absolutamente rígidos. A sua ultrapassagem, por 

si só, não tem o condão de caracterizar constrangimento ilegal por excesso de 

prazo  na formação da  culpa,  devendo-se  analisar  o  andamento  do  feito,  a 

quantidade de réus,  a  complexidade da causa.  Tudo dentro  dos  limites  da 

razoabilidade.

Ora,  como é  cediço,  a  razoável  duração do processo deve se 

harmonizar com o devido processo legal, e não sobrepujá-lo. São os contornos 

que  regem  a  ponderação  dos  princípios.  Dessa  forma,  embora  seja 

estabelecido prazos máximos para  a formação da culpa, em se tratando de réu 

preso,  essa  simples  ultrapassagem  temporal  não  basta  para  assegurar  ao 

acusado a sua liberdade, salvo se o alegado excesso para encerramento da 

instrução criminal mostrar-se injustificado.

Conforme  infere-se  dos  autos,  o  representante  do  Ministério 

Público ofereceu denuncia contra o ora paciente e mais  12(doze) acusados, 

por suposta prática reiterada dos delitos tipificados nos artigos 171, 288, 296, 

inciso I, 297, § 2º  e 299, todos do Código Penal Brasileiro.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2007555-55.2014.815.0000

Extrai-se das informações do Juiz,  que a denúncia encontra-se 

recebida, tendo os acusados sido citados, estando no aguardo da devolução de 

todos os mandados com as respectivas defesas para designação de audiência 

de instrução e julgamento.

 Como visto, o processo em tela, é complexo, ou seja, com 12 

réus,  vários  crimes,  além  da  necessidade  da  pratica  de  outros  atos 

processuais, não havendo  o que falar em constrangimento ilegal. 

Por oportuno, vale registrar que já é pacifico o entendimento dos 

Tribunais Pátrio, no mesmo norte:

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E 
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR.  EXCESSO DE 
PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. 
NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS 
PRECATÓRIAS.  COMPLEXIDADE  DA  CAUSA. 
RECURSO  A QUE  SE  NEGA PROVIMENTO.  1.  É 
certo  que  a  questão  do  excesso  de  prazo  na 
formação  da  culpa  não  se  esgota  na  simples 
verificação aritmética dos prazos previstos na lei 
processual,  devendo  ser  analisada  à  luz  do 
princípio  da  razoabilidade,  segundo  as 
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 
2. Na  hipótese,  a  causa  em    si  envolve  7  (sete)   
acusados  , acautelados em estabelecimento prisionais   
distintos e fora dos limites geográficos  da Comarca, 
com  advogados  diversos,  várias  testemunhas 
arroladas  e  ainda  a  necessidade  de  expedição  de 
cartas  precatórias.  Tais  circunstâncias  configuram  a 
complexidade do feito,  situação que justifica  o atual 
trâmite processual, encontrando-se compatível com as 
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos 
órgãos estatais indevida letargia. 3. Recurso a que se 
nega provimento. (STJ. RHC 40.042/SP, Rel. Ministra 
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA 
TURMA,  julgado  em  17/09/2013,  DJe  25/09/2013) 
(grifo nosso)

O prazo legal para a conclusão de processo de réu 
preso  não  pode  ser  resultado  da  simples 
somatória dos lapsos para a realização de todos 
os atos previstos na lei,  mas deve se adequar à 
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complexidade da causa. (RJDTACRIM 31/329)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS 
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, 
CAPUT,  E  35  DA  LEI  11.343/2006.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  PACIENTE  PRESA  EM 
16.03.2013.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A 
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  INOCORRÊNCIA. 
DEMORA JUSTIFICÁVEL. COMPLEXIDADE DO 
FEITO,  PLURALIDADE  DE  RÉUS  E 
DEFENSORES  E  NESSECIDADE  DE 
EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS  PRECATÓRIAS. 
TRAMITAÇÃO  COMPREENDIDA  COMO 
REGULAR.
I -  A eventual  ilegalidade da prisão cautelar por 
excesso de prazo para formação da culpa deve 
ser analisada de acordo com as peculiaridades do 
caso concreto,  não resultando da simples soma 
aritmética dos prazos abstratamente previstos na 
lei  processual  penal,  porquanto  tais  prazos  não 
são  absolutos,  mas  parâmetros  para  efetivação 
do direito à razoável duração do processo (art. 5º, 
LXXVIII,  CR)  e  do  princípio  da  presunção  de 
inocência  (art.  5º,  LVII,  da  CR),  ao  evitar  a 
antecipação  executória  da  sanção  penal. 
Precedentes.  II  -  O  excesso  de  prazo  pela 
demora  na  conclusão  da  instrução  criminal 
somente  restará  caracterizado  quando 
decorrente  de  providências  solicitadas 
exclusivamente pela Acusação ou por desídia 
estatal,  revelando-se  justificável,  diante  da 
complexidade  da  ação  penal,  quantidade  de 
réus  denunciados  e  necessidade  de 
diligências,  expedição  de  precatórias,  dentre 
outros  motivos.  Precedentes. III  -  O 
retardamento  para  a  conclusão  da  ação  penal 
revela-se justificável, ante a complexidade do feito 
e suas peculiaridades, especialmente por tratar-se 
de  processo  com  07  (sete)  acusados,  todos 
incursos  nos  arts.  33,  caput,  e  35  da  Lei 
11.343/2006,  com  vários  defensores  distintos 
atuando no feito, bem como pela necessidade de 
expedição  de  carta  precatória.  IV  -  A instrução 
processual  encontra-se  em  ritmo  razoável,  já 
tendo  sido  realizada  audiência  de  instrução  e 
julgamento  em  27.09.2013  e,  atendendo  à 
recomendação da Corte de origem, foi expedida 
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carta precatória para interrogatório dos acusados 
nas comarcas em que se encontram, cujos atos 
dependem apenas do cumprimento de outra carta 
precatória  expedida  para  oitiva  da  última 
testemunha  de  acusação,  designada  para 
03.06.2014.  V  -  Recurso  ordinário  em  habeas 
corpus  improvido,  recomendando-se  celeridade 
na  conclusão  da  instrução  processual.  (RHC 
46.858/SP,  Rel.  Ministra  REGINA  HELENA 
COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, 
DJe 10/06/2014) – grifei.

Como  visto,  é  aceitável  eventual  dilação  processual  devido  à 

observância  dos  trâmites  processuais,  sendo  certo  que  o  prazo  para  a 

conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal pelo 

excesso só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, tendo por 

exemplo o ministério público ou o juiz lhe dado causa, o que não é o caso dos 

autos, ao menos pelo que observamos na via estreita do writ.

Nesse  oriente,  tenho  que  a  suposta  demora  encontra-se 

aparentemente  justificada,  razão  pela  qual  não  há  que  se  falar  em 

constrangimento ilegal, conforme demonstrado.

Da prisão domiciliar.

Com efeito,  como bem salientou  o  juízo  a  quo, o  art.  318  do 

Código Processo Penal exige alguns requisitos para ter deferido o pedido de 

substituição da prisão preventiva pela domiciliar, in verbis:

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva 
pela domiciliar quando o agente for: 

I - maior de 80 (oitenta) anos; 

II  -  extremamente  debilitado  por  motivo  de  doença 
grave; 

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez 
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ou sendo esta de alto risco. 

Parágrafo  único.   Para  a  substituição,  o  juiz  exigirá 
prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nos  termos  da  jurisprudência,  para  a  concessão  de  prisão 

domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, faz-se necessária a comprovação 

de  ser  o  réu  portador  de  doença  grave,  bem  como  a  impossibilidade  de 

assistência  médica  adequada  no  estabelecimento  penal  em  que  estiver 

recolhido. 

Nesse sentido,

HABEAS CORPUS"  SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO.  DESCABIMENTO.  CRIME CONTRA O 
PATRIMÔNIO.  FURTO  QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO 
DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  PLEITO  PELA 
REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA. 
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. 
REITERAÇÃO  DELITIVA.  PEDIDO  PARA 
SUBSTITUIR  A PRISÃO  CAUTELAR  POR  MEDIDA 
DIVERSA.  INADEQUAÇÃO  /  INSUFICIÊNCIA. 
PEDIDO  PARA  ESTABELECER  PRISÃO 
DOMICILIAR.  EXTREMA  DEBILIDADE  NÃO 
COMPROVADA.  PRECEDENTES.  1.  Os  tribunais 
superiores  restringiram o  uso do  "habeas  corpus"  e 
não mais o admitem como substitutivo de recursos e 
nem  sequer  para  as  revisões  criminais.  2.  A 
necessidade  da  segregação  cautelar  se  encontra 
fundamentada na garantia da ordem pública em face 
da  periculosidade  do  paciente,  caracterizada  pela 
reiteração  de  prática  delituosa,  mormente  por  ter 
condenações  definitivas,  também,  por  crimes 
patrimoniais. 3. O tribunal a quo, seguindo a esteira  
de compreensão deste sodalício, não converteu a 
segregação provisória em prisão domiciliar, sob o 
fundamento  de  que  não  houve  comprovação  da 
extrema  debilidade  do  paciente  em  face  da 
enfermidade que lhe acomete (diabetes). 4. "habeas 
corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso 
cabível.  (STJ;  HC  287.941;  Proc.  2014/0023480-4; 
MG;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro;  DJE 
31/03/2014)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS. 
CONVERSÃO  EM  PREVENTIVA.  PRETENDIDA 
REVOGAÇÃO.  INDEFERIMENTO.  NEGATIVA  DA 
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PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE 
COAÇÃO ILEGAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS  AUTORIZADORES  DA  PRISÃO 
PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE PRETENDIDA A 
SUBSTITUIÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  PELA 
DOMICILIAR  EM  FACE  DE  FERIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA 
COAÇÃO  ILEGAL.  ORDEM  DENEGADA.  A  prisão 
preventiva  será  decretada  ou  mantida  quando 
existirem  indícios  suficientes  de  autoria  e  prova  da 
materialidade, bem como ao menos um dos requisitos 
autorizadores  do  art.  312  do  CPP,  quais  sejam, 
garantia  da ordem pública  ou da ordem econômica, 
conveniência  da  instrução  criminal  e  garantia  da 
aplicação da Lei penal, conforme se verifica no caso 
concreto.  Para  a  concessão  de  prisão  domiciliar 
faz-se  necessária  a  comprovação  de  ser  o  réu 
portador  de  doença  grave,  bem  como  a 
impossibilidade  de  assistência  médica  adequada 
no  estabelecimento  penal  em  que  estiver 
recolhido. Não havendo prova pré-constituída de que 
o  paciente  depende  de  tratamento  médico  especial, 
que  não  pode  ser  prestado  no  estabelecimento 
prisional, a ordem não pode ser concedida. (TJMT; HC 
71156/2014;  Alta Floresta; Rel.  Juiz Onivaldo Budny; 
Julg. 09/07/2014; DJMT 17/07/2014; Pág. 78)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE 
ENTORPECENTES.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
NECESSIDADE  COMO  GARANTIA  DA  ORDEM 
PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PEDIDO 
DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  ATESTADOS  MÉDICOS 
DANDO CONTA DE QUE O PACIENTE SOFRE DE 
DIABETES  E  DE  TUBERCULOSE.  DOCUMENTOS 
ELABORADOS QUASE 03 (TRÊS) ANOS ANTES DO 
FATO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  DE 
“EXTREMA DEBILITAÇÃO”, PREVISTA NO CPP, ART. 
318, II. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi preso 
em flagrante logo após ter estado na posse de drogas, 
munições, balança de precisão e R$ 103,75 (cento e 
três reais e setenta e cinco centavos), circunstâncias 
que  indicam  habitualidade  na  prática  do  tráfico  de 
entorpecentes. 2. Os atestados médicos juntados para 
instruir o pedido de prisão domiciliar são datados de 
28/10/2009  e  de  11/05/2010  o  mais  recente  foi 
confeccionado quase 03 (três) anos antes da data da 
prisão. Levando isso em conta, é de se presumir que o 
paciente tenha conseguido controlar  sua tuberculose 
através do tratamento adequado, já que foi preso em 
flagrante em janeiro deste ano. 3. Quanto à diabetes, o 
impetrante  não  juntou  nenhum  documento  que 
comprove  que  no  sistema  prisional  alagoano  o 
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fornecimento  da  insulina  não  corresponda  às 
necessidades  do  paciente.  Essa  comprovação  seria 
essencial, para o deferimento do pedido do paciente, 
já que a prisão domiciliar só pode ser deferida, na 
hipótese  do  art.  318,  II,  do  CPP,  quado  restar 
evidente  que  o  paciente  esteja  “extremamente 
debilitado por motivo de doença grave”. 4. Ordem 
denegada.  (TJAL;  HC  0800088-39.2013.8.02.0900; 
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sebastião  Costa  Filho; 
DJAL 01/08/2013; Pág. 35) 

In casu, pela documentação acostada aos presentes autos, e, em 

conformidade com as razões do indeferimento do pleito na instância ordinária 

(fls.33),  a  impetrante  não  comprovou  os  requisitos  necessários  para  a 

concessão da substituição da prisão preventiva  pela  domiciliar  em favor  do 

paciente,  quais  sejam,  extrema  gravidade  da  doença  e  impossibilidade  de 

assistência  médica  adequada  no  estabelecimento  penal  em  que  estiver 

recolhido.

Logo,  não  merece  acolhimento  a  alegação  de  ausência  de 

justificação da decisão de indeferimento preferida pelo magistrado a quo.  

Forte em tais razões, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o 
Exmo. Sr. Des.Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 
Beltrão  Filho.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Roseno  Neto, 
Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 07(sete) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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