
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo Nº 2012492-11.2014.815.0000)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior.
IMPETRANTE   : Harley Hardemberg Medeiros Cordeiro e Arthur Bernardo Cordeiro
IMPETRADO    : Juízo do 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital
PACIENTE        : Eliomar de Brito Coutinho

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva. 
Ausência  de  fundamentação.  Constatação.  Constrangimento 
ilegal configurado. Concessão da ordem.

-  Constatada a  ausência de fundamentação da decisão que 
decretou a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse, 
sequer, a devida correlação entre os requisitos do disposto no 
art. 312 do CPP e o caso concreto, impõe-se o reconhecimento 
do constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do 
habeas corpus.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos,  em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com 
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas corpus com pedido de liminar,  impetrado por 
Harley Hardemberg Medeiros Cordeiro e Arthur Bernardo Cordeiro em favor de Eliomar de 
Brito Coutinho, sob o fundamento de que “o paciente responde a processo que tramita no  
juízo do 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, sob o n. 0021502-24.2014.815.2002,  
onde encontra-se preso unicamente por decreto preventivo oriundo destes autos”.

Sustenta que  “o paciente passou a figurar,  juntamente com outro  
acusado  nas  investigações,  no  entanto,  apenas  ele  foi  preso  com  relação  a  ela  a  
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autoridade  policial  diligenciou  e  apenas  com relação  a  ele  Paciente,  foi  decretada  a  
medida  excepcional  da  prisão  preventiva,  o  que  pareceu  por  demais  estranho  e  
descabido”.

Afirma que a prisão se deu na data de 04 de agosto de 2014, por 
força  de  decreto  temporário,  tendo  sido  prorrogada  em  02  de  setembro  de  2014  e 
finalmente convertida em prisão preventiva em 03 de outubro de 2014, totalizando 72 dias 
de carcere.

Narra que o paciente é pessoa idônea, e que sua prisão contraria os 
princípios  da não culpabilidade e  da presunção de inocência  e  ainda,  que  “  um dos 
motivos mais citados pela autoridade coatora para a decretação da custódia preventiva foi  
o clamor social  e temor público, fatores estes que não são requisitos elencados pelo  
artigo 312 do CPP que trata da prisão preventiva, não havendo assim, porque ensejar  
decreto prisional”.

Argumenta que “não podemos concordar com o decreto de prisão 
preventiva que tem como fundamento o clamor social, visto que essa expressão não está 
expressamente prevista na legislação processual”, aduzindo que é inconstitucional atribuir 
à  prisão preventiva a finalidade de tranquilizar  a  sociedade que foi  abalada devido à 
ocorrência de algum delito.

Requer,  ao  final,  a  revogação  da  prisão  preventiva  em  sede  de 
liminar e, no mérito, a ratificação da ordem.

Juntou documentos (fs. 13/98).

O magistrado singular presta informações (fls. 106/107)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (fls. 
111/116).

A liminar foi deferida – fls. 119/120.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator

A ordem deve ser concedida.

De  fato,  no  caso  in  concreto, constata-se  que  se  irresigna  o 
impetrante, em síntese, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos 
para a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não teria o magistrado 
fundamentado, concretamente, a referida decisão.

Nesse contexto, com razão o impetrante. Analisando detidamente a 
decisão de fs. 72/72v, verifica-se que a decisão que decretou a custódia preventiva do 
paciente  é  despida  de  fundamentação  idônea,  capaz  de  fundamentar  o  decreto 
preventivo, caracterizando-se verdadeiro constrangimento ilegal, eis que se limitou a se 
reportar,  de  forma genérica,  aos requisitos  da prisão  preventiva,  sem individualizar  a  
atuação do paciente.
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Ou  seja,  constata-se  que  o  magistrado  singular  utilizou-se  de 
expressões genéricas e abstratas, esquivando-se de individualizar a conduta do réu no 
evento  criminoso  ou  indicar  a  subsunção  de  sua  conduta  aos  requisitos  do  decreto 
constritivo, senão vejamos in verbis:

”(...)  os  requisitos  para  a  prisão  preventiva  estão  devidamente 
preenchidos, sendo a medida justificada para garantia da aplicação 
da ordem pública e para resguardar a instrução criminal. No que diz 
respeito à garantia da ordem pública, os crimes de homicídio tentado 
e consumado, da forma praticada,  indicam uma propensão do réu 
para a seara criminosa,  exsurgindo a necessidade de preservar  a 
sociedade  contra  o  cometimento  de  novos  delitos  penais(...)  Por 
outro lado é imprescindível resguardar a instrução processual pois há 
grande  probabilidade  de  dificultar  a  colheita  de  provas  periciais  e 
orais em face do acusado poder se ausentar da Comarca e não ser 
localizado para realização de exames, bem como impor temeridade 
às testemunhas, pois todos irão temer prestar qualquer informação 
contra ele, até mesmo pela natureza do delito em si (...)”.

Ou seja, verifica-se na decisão combatida, que não houve a devida 
correlação entre a conduta do paciente e uma das causas permissivas da decretação da 
prisão preventiva, não indicando o Julgador a concretude do risco possivelmente existente 
com a soltura do paciente, exigências da Lei, amparada pela Jurisprudência, a exemplo 
do seguinte aresto oriundo do STJ.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS. 
PRETENSÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DA  CUSTÓDIA 
CAUTELAR DA PACIENTE, DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO, 
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CLAMOR  PÚBLICO. 
FUNDAMENTO INIDÔNEO.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  INOVAÇÃO  DO  AGRAVANTE. 
FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O  DECRETO PRISIONAL. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)  II.  "A mera alusão aos 
requisitos  da  custódia  cautelar,  expressões  de  simples  apelo 
retórico, bem como relativas à necessidade de coibir a prática 
de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar 
a  medida  restritiva  de  liberdade" (STJ,  HC  243.717/BA,  Rel. 
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 05/09/2012).
III.  Não  havendo  fundamentação  idônea,  com  base  em  fatos 
concretos, quanto à necessidade da prisão, com demonstração 
da existência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão 
preventiva, deve a paciente ser posta em liberdade. (...)(AgRg no 
HC  127.876/MG,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA 
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012)

Desse  modo,  reconhecendo-se  que  o  encarceramento  cautelar  é 
medida excepcional, somente autorizada quando vislumbrados os requisitos do art. 312 
do  CPP,  é  certo  que  a  fundamentação  genérica  do  decreto  de  prisão  não  pode 
permanecer como motivo da prisão de Eliomar de Brito Coutinho.

Ante o exposto, concedo a ordem, ratificando a liminar anteriormente 
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deferida.

É o voto.1

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator e Carlos Martins Beltrão 
Filho, Joás de Brito Pereira Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-
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