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ACÓRDÃO

HABEAS  CORPUS  N°  2010883-90.2014.815.0000  –  5ª  Vara  da
Comarca de Santa Rita/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Janson  de  Lima  Farias  (OAB/PB  18.811)  e  Carlos  Pereira
Júnior (OAB/PB 19.155)
PACIENTES: Marcelo Ramos Alves e Roberto Teixeira da Silva

HABEAS CORPUS.   PORTE DE ARMA.  PRISÃO
CAUTELAR. DECRETO DESFUNDAMENTADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.  EXPOSIÇÃO  FUNDAMENTADA
DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO  CPP.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  MATÉRIA  DE  PROVA.
VIA INADEQUADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O decreto de prisão cautelar,  além de bem
fundamentado,  está  devidamente  apoiado  em
valor  protegido  pela  ordem  constitucional  em
igualdade  de  relevância  com o  valor  liberdade
individual a tutela da ordem pública.

2. Não cabe, na via estreita do  Habeas Corpus
de cognição  e  instrução  sumárias,  a  discussão
acerca  de  matéria  probatória  a  confirmar  a
autoria  da  conduta,  pois  referida  tese  exige
análise do conjunto fático probatório. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem mandamental.

Relatório

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar,  impetrada  por  Janson  de  Lima  Farias  (OAB/PB  18.811)  e  Carlos
Pereira Júnior (OAB/PB 19.155), em favor de Marcelo Ramos Alves e Roberto
Teixeira  da  Silva, qualificados  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto
constrangimento ilegal proveniente do Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca
de Santa Rita/PB (fls. 02-14).
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Os  pacientes  foram  presos  em  flagrante  no  dia
07/08/2014, no estacionamento da Estação Ferroviária, na cidade de Santa
Rita/PB,  portando  arma  de  fogo,  estando,  por  esse  motivo,  incursos  nos
termos do art. 16 da Lei nº 10.816/03.

Os  policiais  receberam uma denúncia  de  que  elementos
estariam  planejando  assassinar  Ednaldo  Dias,  irmão  de  “Noca  Cego”  e,
segundo a denúncia os indivíduos estariam em um carro tipo Corolla.

Com as informações, os policiais ficaram em campana e,
tendo  avistado  o  carro  indicado,  realizaram  abordagem  e  encontraram  a
arma, munições e outros itens.

Consta do decreto de prisão preventiva que o “conduzido
Marcelo Ramos estava portando documentos. O conduzido Roberto Teixeira
estava conduzindo o veículo. Ambos informaram que estavam naquele local
para vender a pistola”.

No presente remédio constitucional os impetrantes alegam
que  o  decreto  preventivo  está  sem  fundamentação  e  que  não  restou
configurado o porte, em conjunto, de arma de fogo, já que o paciente Roberto
Teixeira da Silva assumiu a propriedade do artefato.

Diz,  ainda,  que  os  pacientes  são  primários,  de  bons
antecedentes e residência fixa.

Solicitadas  as  informações  de  praxe  à  autoridade  dita
coatora (fls. 53), estas foram devidamente prestadas (fls. 56-74).

Liminar indeferida (fls. 77).

Com  vistas  dos  autos,  a  nobre  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 79-83).

É o relatório.

Voto

O douto magistrada a quo, decretou a prisão preventiva de
Marcelo Ramos Alves e Roberto Teixeira da Silva, por estarem presentes os
requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP (fls. 29-37). 

De uma simples leitura a essa decisão, percebe-se que ela
se  encontra  satisfatória  e  suficientemente  fundamentada  quanto  à

HABEAS CORPUS N° 2010883-90.2014.815.0000 2



                   Poder Judiciário
                  Tribunal de Justiça da Paraíba
                  Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

necessidade  da  medida,  inexistindo  irregularidades  em  sua  prolação  ou
motivos para qualquer censura.

O juiz, em uma extensa decisão, explicou detalhadamente
as razões de seu convencimento.

Vejamos alguns trechos (fls. 29-37):

“(...) As circunstância [sic] da abordagem, feita
com  as  informações  da  denúncia,  são  fortes
indícios de que os conduzidos estavam no local
para cometimento de um outro crime, quer seja
o  homicídio  planejado  ou  a  concretização  da
venda  da  arma.  Portanto,  se  havia  uma  ação
conjunta  em andamento,  a  posse  da arma no
momento  da  apreensão  era  resultado  de  uma
união de desígnios. (…)
Verifico, ainda, que as circunstâncias da prisão,
onde indivíduos são presos em circunstância que
sugere o tráfico de arma de fogo ou homicídio
ligando a guerra de tráfico de drogas, fatos que
têm assolado essa região.
Mesmo  que  os  crimes  planejados  não  sejam
objetos  desta  análise,  nem  seja  punível  atos
preparatórios,  persiste  a  periculosidade  dos
acusados,  invocando  a  necessidade  de
providência  enérgica  do  judiciário,  com  a
finalidade de garantir a segurança pública. (…)
Diante  de  tudo  isto,  temos  nos  autos  um
exemplo  clássico  da  necessidade  de  prisão
preventiva.
Existe  prova  da  materialidade  e  suficientes
indícios de autoria. (...)”

Denota-se dos autos que se trata de um crime que abala à
ordem pública, merecendo resposta do poder Judiciário, pois é consabido que
a salvaguarda da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos
delituosos, mas também garantir a própria credibilidade da Justiça.

Assim, a decisão atacada é digna de manutenção, tendo
em  vista  que  é  uma  maneira  de  acautelar  o  meio  social,  garantindo  a
credibilidade da justiça.

A propósito a jurisprudência:
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“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
MOTIVO  FÚTIL  E  MEDIANTE  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDUTA
TIPIFICADA  NO  ART.  121,  §2º,  II  e  IV  DO
CÓDIGO  PENAL  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA  -  TESES
DEFENSIVAS:  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA  POR  AUSÊNCIA  DOS REQUISITOS
DO  ART.  312  DO  CPP  -  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  AS  TESES
DEFENSIVAS NÃO PODEM SER ACOLHIDAS. NÃO
HÁ  QUE  SE  FALAR  EM  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ART. 312,
CPP,  QUANTO A NECESSIDADE DA PRISÃO DO
PACIENTE - ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada
a  gravidade  do  crime  de  homicídio,  estando  o
delito materializado, sendo as provas dos autos
suficientes para se extrair fortes indícios de sua
autoria  e  estando  a  decisão  combatida
devidamente fundamentada nas hipóteses do art.
312  do  CPP,  não  há  que  se  falar  em
constrangimento  ilegal  pela  manutenção  da
prisão  do  paciente.  2.  A  garantia  da  ordem
pública  exprime  necessidade  de  se  manter  a
ordem na sociedade que é abalada pela prática
do delito, inserido no rol de hediondos.  3. (...)”
(...)” (TJMG-Habeas Corpus  1.0000.13.023918-
9/000 – Rel. Des. Walter Luiz -  DJ: 28/05/2013)
- grifei

'''HABEAS CORPUS'' - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO - MOTIVO TORPE- MEIO CRUEL -
RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DO
OFENDIDO  -  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  -
PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA  -  AUSÊNCIA
DE  EXCESSO  DE  PRAZO  -  INSTRUÇÃO
ENCERRADA  -  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  312  DO  CPP  -
INOCORRÊNCIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E
AUTORIA  -  MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  COMO
FORMA DE  GARANTIR  A  ORDEM PÚBLICA  E  A
PAZ  SOCIAL  -  RESIDÊNCIA  FIXA  -  CONDIÇÃO
INSUFICIENTE -  INCOMPATIBILIDADE ENTRE O
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A
PRISÃO  CAUTELAR  -  ARGUMENTO
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IMPROCEDENTE  -  DENEGADO  O  ''HABEAS
CORPUS''. 1. Demonstrada a gravidade do crime
de  homicídio,  estando  o  delito  materializado  e
sendo as  provas  dos  autos  suficientes  para  se
extrair  indícios  de  sua  autoria,  necessária  a
manutenção  da  prisão  do  paciente,  em
consonância  com os requisitos  do  art.  312,  do
CPP. 2. (…) (TJMG - 1 - Processo: Habeas Corpus
Nº 1.0000.11.043652-4/000 – Rel.  Des. Walter
Luiz – DJ:  09/08/2011).

A prisão provisória, surge como meio eficaz de resposta à
sociedade quanto à prestação jurisdicional, como ensina Guilherme de Souza
Nucci, in "Código de Processo Penal Comentado". 4ª. ed. rev. atual. e ampl.,
São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,  2005.  p.582,  citando  o
entendimento jurisprudencial já esposado pelo STJ: 

"Gravidade do delito para justificar a garantia da
ordem pública: é possível levar em consideração
esse  aspecto,  como  já  expusemos  em  nota
anterior.  Conferir:  STJ:  'Não  obstante  a
primariedade,  o  trabalho  externo  e  residência
fixos no distrito da culpa, afasta-se a alegação de
constrangimento  ilegal,  consubstanciada  na
negativa  de  liberdade  provisória,  porquanto
merece subsistir a prisão em flagrante pelo crime
tipificado  no art.  157,  § 2º,  I  e  II,  do Código
Pena,  não  havendo  falar  em  inobservância  do
princípio de presunção de inocência, pois o crime
foi  cometido  com grave  ameaça,  uso  de  arma
fogo e ainda, em concurso de agentes. Impende
colocar em destaque a necessidade da custódia
preventiva, na espécie, como garantia da ordem
pública de modo a impedir a constante repetição
de atos nocivos,  como os noticiados nos autos
que  trazem  intranqüilidade  e  desassossego  à
população. Precedentes da Corte' (RHC 8.319 -
S,  6ª  T.,  rel.  Fernando Gonçalves,  20.04.1999
[...]". 

Denota-se,  pois,  que,  in  casu,  a  prisão  cautelar,  não
obstante implicar sacrifício à liberdade individual, é ditada por interesse social.

Recomenda a norma penal que a prisão cautelar deve ser
decretada  pela  segurança  da  ordem  pública,  esta  consubstanciada  na
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prevenção de reprodução de fatos criminosos, bem assim para conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Com relação as alegações de que não restou configurado o
porte de arma de fogo, em conjunto, já que o paciente Roberto Teixeira da
Silva assumiu a propriedade do artefato, temos que o Habeas Corpus não é o
meio idôneo para essa avaliação.

A  análise  da  tese,  refere-se  a  questão  complexa,
envolvendo  matéria  concernente  ao  mérito  que  exige,  necessariamente,
interferência aprofundada do conjunto fático probatório, o que não é possível
na via estreita do writ. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: 

"Se de um lado é certo que não se pode deixar
de  levar  em conta,  no  julgamento  do  habeas
corpus,  aspectos  fáticos  configuradores  do
alegado constrangimento,  de outro  não menos
correto é que a medida exsurge inadequada à
verificação da procedência, ou não, do fato típico
imputado ao paciente". ( RT 732/558 ) 

"O  habeas corpus constitui  remédio  processual
inadequado  para  análise  da  prova,  para  o
reexame do material probatório produzido, para
a reapreciação da matéria  de fato e,  também,
para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos  no  processo  penal  de  conhecimento".
( RT 701/401 ). 

Não cabe, inicialmente, na via estreita do Habeas Corpus
de cognição e instrução sumárias a discussão acerca de matéria probatória a
confirmar a atipicidade/autoria da conduta pois referida tese exige análise do
conjunto fático probatório. 

No curso da ação penal somente após um apurado exame
das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a conduta do
agente.

Por isso, denego a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio. 

HABEAS CORPUS N° 2010883-90.2014.815.0000 6



                   Poder Judiciário
                  Tribunal de Justiça da Paraíba
                  Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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