
  
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO
Habeas Corpus n.º 2014052-85.2014.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara da comarca de Cabedelo
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTE: Francisco de Assis Barbosa dos Santos
PACIENTE: Sócrates de Souza Melo

HABEAS  CORPUS.  CRIMES,  EM  TESE,  ART. 
157, § 2º, INCISOS I E II, § 3º DO CP, ALÉM DO 
ART.  244-B  DA LEI  Nº  8.069/90  C/C  ART.  70 
TAMBÉM  DO  CP.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVOS 
JUSTIFICADORES  DO DECRETO DE PRISÃO 
PREVENTIVA.  DECISÃO  SUFICIENTEMENTE 
DEMONSTRADA.  GARANTIA  DA  ORDEM 
PÚBLICA,  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO 
CRIMINAL  E  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL. 
INDÍCIOS  COMPROVADOS  DE  AUTORIA. 
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

No caso dos autos, há elementos suficientes para 
atribuir a autoria do crime ao paciente.
 
Facilmente  se  percebem  os  requisitos 
autorizadores do decreto preventivo, cuja decisão 
encontra-se satisfatoriamente fundamentada. 

A existência de condições pessoais favoráveis ao 
agente não autorizam, por si só, a concessão de 
liberdade provisória, ou, então, de revogação da 
prisão  preventiva,  quando  presentes  quaisquer 
dos requisitos previstos no art. 312 do CPP

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;
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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 

pelo  Bel.  Francisco  de  Assis  Barbosa  dos  Santos  em  favor  do  paciente 

Sócrates de Souza Melo apontando, como autoridade coatora, o juízo da 1ª 

Vara da comarca de Cabedelo/PB.

Segundo o impetrante, o paciente está sofrendo constrangimento 

ilegal, pois se encontra em cárcere desde a data de 10/10/2013 por suposto 

envolvimento na prática dos crimes do art. 157, § 2º, I e II e § 3º do Código 

Penal,  além do  art.  244-B  da  Lei  nº  8.069/90,  c/c  art.  70  do  mencionado 

Estatuto  Repressivo,  sem  que  existam,  nos  autos,  indícios  suficientes  de 

autoria do crime.

Sustenta  que  seja  revogada  a  prisão  preventiva  imposta  ao 

paciente, ante a ausência dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP. Para isso, 

alega  que  a  fundamentação  da  sua  segregação  cautelar  é  inteiramente 

baseada em declarações contraditórias, não havendo provas de que o paciente 

tenha participado, nem, muito menos, seja o mentor do ato delituoso.

Sustenta  ainda  que  o  réu  é  primário  e  tem  residência  fixa  e 

demonstrou  que  não  obstaria  a  atuação  da  Justiça,  pois  se  apresentou 

espontaneamente na Delegacia, o que deve ser considerado, para conceder-

lhe a liberdade pleiteada.

Solicitadas as informações de estilo, a magistrada afirmou, às fls. 

74/76, que a prisão preventiva em tela se fundamenta na proteção da ordem 

pública, seja pela maculada ficha criminal do paciente, com envolvimento em 
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delitos de grande monta, seja pelo clamor social  que causou a infração em 

comento,  haja  vista  a  frieza  e  crueldade  do  latrocínio  perpetrado  contra  o 

patrão de um dos envolvidos no crime, e que, para piorar, envolveu menores de 

dezoito  anos.  Informa ainda que os autos  foram conclusos em 13/01/2015, 

ocasião em que foi feita carga dos autos para sentença.

Liminar indeferida (fls. 91/93).

A Procuradoria de Justiça, ao oferecer parecer (fls. 95/98), opina 

pela denegação da ordem, considerando que a custódia cautelar se mostra 

indispensável  e  adequada  ao  caso,  haja  vista  consubstanciar-se  na  real 

necessidade de garantia da ordem pública.

É o relatório.

VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver 

cessado  o  constrangimento  que  sofre  o  paciente,  uma  vez  que  a 

fundamentação para a decretação da prisão preventiva é insuficiente, visto que 

baseada em declarações contraditórias, não havendo provas de que o paciente 

teria efetivamente participado do delito, nem que tenha sido o mentor dele.

No caso dos autos, mormente diante dos elementos que integram 

o Inquérito Policial, bem como dos trazidos pela própria Instrução Processual, 

há indícios veementes que atribuem ao ora paciente Sócrates de Souza Melo a 

autoria dos delitos apurados. 

Como realçado por ocasião da apreciação da medida liminar, os 

depoimentos  testemunhais,  interrogatório  e  termo de declarações de outros 

indiciados indicam o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, mais 

especificamente na articulação, planejamento e determinação da execução do 

crime,  tendo o réu,  inclusive,  fornecido as armas para realização do crime, 
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conforme pressupõe as provas apuradas.

Vejamos  os  termos  de  declaração  prestados  pelos  menores 

participantes da conduta delituosa ainda na esfera policial:

(...)Que  ao  chegarem  na  casa  de  Sócrates  o 
declarante  encontrou  o  seu  primo  Sócrates  jogando 
facas  em  um  coqueiro  acompanhados  de  mais  ou 
menos  cinco  pessoas  que  o  declarante  não  os 
conhece;  que neste instante Sócrates se dirigiu a 
Samuel  e  disse  “Bora,  bora,  que  Gerôncio  ligou 
dizendo que estava na hora” e disse também para 
o declarante “pega esta bolsa que tu também vai e 
não  volta  sem  o  dinheiro,  senão  é  daquele 
modelo”, no ato seguinte Sócrates entregou uma faca 
peixeira,  tipo açougueiro,  cabo de cor  branca,  a  um 
adolescente  que  também  estava  presente,  porém  o 
declarante não o conhece nem sabe informar  o seu 
nome ou onde o mesmo reside, Que Sócrates pediu a 
Samuel  o  revólver  que  estava  em  seu  poder  e  ao 
receber a arma de fogo Sócrates o municiou com uma 
munição e devolveu o revolver a Samuel, dizendo que 
aquela arma de fogo era para fazer a “parada”; que no 
ato  contínuo  o  declarante,  Samuel  e  o  adolescente 
saíram da casa de Sócrates e se dirigiram a empresas 
Leve Laje. (destaque de agora)
Adolescente  RAMON DAVID SILVA DE MELO,  fls. 
26/27.

(...)Que o declarante informa que não sabe o motivo 
pelo qual Sócrates planejou o assalto; que acredita 
que  é  verdade  que  Samuel  possuía  uma  dívida  de 
droga com Sócrates; que depois que Sócrates viu o 
ora  declarante,  não  tinha  mais  como  sair  da 
empreitada  pois  este  praticou  ameaças  contra  o 
declarante;  que  ficou  apenas  com  a  bolsa 
recolhendo o dinheiro. (destaquei)
Menor  JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS,  fl. 
31.

Já o outro denunciado Jerôncio Domingos dos Santos, apesar de 

ter negado as acusações em juízo, afirmou, em depoimento prestado na esfera 

policial que:

Há uma semana planejou junto com os indivíduos 
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Samuel  e  Sócrates,  o  assalto  a  empresa  onde 
trabalha  por  cinco anos,  chamada Leve  Laje,  de 
propriedade do sr. Clodoaldo Antônio da Silva. Diz 
que  a  participação  de  Sócrates  foi  fornecer  o 
revólver cal. 38 e a faca peixeira que foram usados 
pelos  assaltantes  na  ação  delituosa.(fl.  41)  (sem 
grifos no original)

Na Instrução Criminal,  ressalta  a  testemunha Nilton Gomes da 

Silva:

Que  uns  quatro  dias  antes  do  assalto  Sócrates, 
Jerôncio e Samuel andavam mostrando uma arma, e 
pessoas diziam que eles iriam fazer um assalto, mas 
não sabia o que. Dias depois aconteceu o fato. Quem 
tinha sido o mentor foi o Sócrates e ele foi quem 
forneceu as armas. (áudio fl. 58)

Assim,  pelo  que  se  observa,  há  sólidos  indícios  de  autoria  e 

materialidade do cometimento dos delitos em tela, tendo a autoridade policial 

que  presidiu  o  presente  inquérito  indicado  o  ora  paciente  como  o  mentor 

intelectual do grupo que praticou o assalto de que resultou na morte de uma 

das vítimas. 

Some-se a tudo isso o fato de a polícia ter encontrado na casa do 

acusado a faca tipo “peixeira” que foi utilizada no assalto, não tendo ele dado 

explicação convincente para aquele instrumento de sua propriedade ter sido 

utilizado no roubo e  depois  ter  sido  apreendido  em sua  residência  poucas 

horas depois do fato.

No  que  tange  a  ausência  de  motivos  plausíveis  para  a 

segregação cautelar, a decisão que decretou a  prisão preventiva do paciente 

(fls.  21/22)  está  suficientemente  fundamentada,  demonstrando  tratar-se  de 

medida imprescindível  para a garantia  da ordem pública e conveniência  da 

instrução criminal,  tendo em vista haver provas suficientes da existência do 

crime e indícios fortes da participação do acusado no latrocínio, de que resultou 

a morte da vítima Clodoaldo Antônio da Silva.
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Aliás,  como  realçado  na  decisão  que  examinou  o  pedido  de 

liminar deste  mandamus,  poucas vezes, vimos decisão tão satisfatoriamente 

fundamentada,  com  lastro  concreto  e  específico  em  relação  ao  evento 

criminoso objeto do processo a que responde o ora paciente. Vejamos alguns 

trechos:

 (...)
À vista disso, havendo provas suficientes da existência 
do  crime  e  indícios  veementes  do  envolvimento  de 
SÓCRATES  DE  SOUZA  MELO  na  empreitada 
criminosa,  estou  convencido  da  necessidade  de 
decretar  a  sua  prisão  preventiva  para  garantia  da 
ordem  pública,  conveniência  da  instrução  criminal  e 
para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Primeiro, porque da forma como o fato foi articulado, 
executado  e  exaurido,  denota-se  o  grau  de 
periculosidade do qual é detentor o indiciado Sócrates, 
o qual  arrastou para a prática do crime menores de 
idade e outros rapazes com menos experiência de vida 
que ele, o que nos leva a acreditar que outras facetas 
semelhantes  e  não  elucidadas  tenham  sido  por  ele 
também protagonizadas.
A  ordem  pública  há  de  ser  preservada,  pois  a 
sociedade  já  não  mais  aguenta  ser  cotidianamente 
vilipendiada pela ação nefasta de quem prefere viver
a  margem  acintosamente  descumprir  as  regras  de 
conduta que lhe norteiam.
O decreto de clausura cautelar também se justifica na 
hipótese, pois segundo noticiado nos autos o indiciado 
SÓCRATES exerce  forte  influência  sobre  os  demais 
envolvidos no crime inclusive vem fazendo ameaças a 
esses  familiares,  conduta  que  poderá  com  certeza, 
comprometer  a  eficaz  colheita  da  prova  durante  a 
instrução criminal.
Por outro lado,  em face da evidente participação do 
indiciado  SÓCRATES  no  crime  e  inobstante  tenha 
espontaneamente  comparecido  na  Delegacia  para 
negar seu envolvimento no episódio, me convenço da 
existência  de  indícios  razoáveis  de  que  a  qualquer 
momento possa debandar do distrito da culpa.
(...)

Verifica-se,  portanto,  que  o  decisum que  determinou  a  medida 

constritiva prévia foi embasado em elementos concretos, e, em consequência, 

mostrou-se  devidamente  fundamentado,  em  conformidade  com  o  que 

determinam os arts. 311 e 312 do CPP.   
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Registre-se ainda o fato de que o acusado estava ameaçando a 

mãe  de  um  dos  menores  envolvidos  no  delito,  cobrando  a  devolução  do 

revólver  que  foi  utilizado  na  prática  criminosa,  conforme  depoimento 

testemunhal  relatado  pelo  magistrado  na  decisão  que  decretou  a  medida 

constritiva (fl. 21).

Finalmente,  a  existência  de  condições  pessoais  favoráveis  do 

paciente, como a intenção de se apresentar espontaneamente, a primariedade, 

os bons antecedentes e ser portador de emprego fixo, não autorizam, por si só, 

a  concessão  de  liberdade  provisória,  ou,  então,  de  revogação  da  prisão 

preventiva, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos no art. 312 do 

CPP, demonstrando a necessidade da medida:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  SISTEMA 
RECURSAL  PREVISTO  NA  CARTA MAGNA.  NÃO 
CONHECIMENTO.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  buscando  dar 
efetividade às normas previstas na Constituição e na 
Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do 
habeas corpus originário  em substituição ao recurso 
ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado.
2.  O  constrangimento  apontado  na  inicial  será 
analisado,  a fim de que se verifique a existência de 
flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício.
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA. 
SEGREGAÇÃO  FUNDADA NO  ART.  312  DO  CPP. 
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  VARIEDADE, 
NATUREZA DANOSA,  QUANTIDADE E FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO  DAS  DROGAS 
APREENDIDAS.  GRAVIDADE.  PERICULOSIDADE 
SOCIAL  DO  AGENTE.  NECESSIDADE  DE 
ACAUTELAMENTO  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES 
ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA.  COAÇÃO ILEGAL 
NÃO DEMONSTRADA.
1.  Não  há  ilegalidade  na  manutenção  da  prisão 
preventiva quando demonstrado, com base em fatores 
concretos,  que  a  segregação  se mostra  necessária, 
dada a gravidade concreta da conduta incriminada.
2.  A variedade,  a natureza lesiva,  a  quantidade das 
substâncias  entorpecentes  apreendidas  e  as 
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante 
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são  fatores  que,  somados  à  forma  como  estava 
acondicionada  grande  parte  da  droga,  indicam  a 
dedicação à traficância, autorizando a preventiva.
3.  Condições  pessoais  favoráveis  não  têm,  em 
princípio,  o  condão  de,  isoladamente,  revogar  a 
prisão  cautelar,  se  há  nos  autos  elementos 
suficientes a demonstrar a sua necessidade.
4.  Indevida  a  aplicação  de  medidas  cautelares 
diversas da prisão quando a segregação encontra-se 
justificada na periculosidade social do agente, dada a 
potencialidade  lesiva  da  infração  e  a  probabilidade 
concreta  de  continuidade  no  cometimento  da  grave 
infração denunciada.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC 
299.410/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA,  julgado  em  18/09/2014,  DJe  25/09/2014) 
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

                
               Por todo o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o 

Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho. Ausentes o Exmo. Sr. Des. Luis 

Silvio  Ramalho Junior e  o  Exmo. Sr.  Des.  Marcio  Murilo  da Cunha Ramos. 

Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 

Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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