
       

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2012784-93.2014.815.0000) 
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE :Heloisa Lucena de Paiva
IMPETRADO   :Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Rita
PACIENTE       :Sandro de Souza Lima

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  Corpus.  Preventiva 
desfundamentada. Inocorrência.  Preenchimento dos requisitos 
do art. 312 do CPP. Indícios de autoria e prova da materialidade 
comprovados.  Garantia  da  ordem  pública,  conveniência  da 
instrução  criminal  e  aplicação  da  lei  penal.  Constrangimento 
ilegal não configurado. Denegação da ordem.

- Não há ocorrência de qualquer constrangimento ilegal quando  
a decisão que decretou a prisão cautelar está fundamentada  
nos moldes do art. 312 do CPP, desde que comprovados os  
indícios da autoria e a prova da materialidade.

- Condições pessoais favoráveis do paciente, em princípio, não  
têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão  
preventiva.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, 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 Heloisa Lucena de Paiva em favor de Sandro de Souza Lima, acusado da 
prática do crime de homicídio qualificado.

Alega,  em  síntese,  que  o  paciente  é  primário,  sem 
antecedentes criminais,  com ocupação lícita  e residência própria,  não existindo 
motivos para a decretação de sua prisão preventiva.



Assevera  que  a  referida  decisão  foi  baseada  em assertivas 
vagas,  na  qual  não  foi  declinado  nenhum  elemento  objetivo  que  indicasse  a 
necessidade da medida extrema.

Afirma que o paciente não tem a intenção de fugir da justiça, 
eis que prestou esclarecimentos na Delegacia de Polícia.

Pugna,  ao  final,  pela  revogação  da  prisão  preventiva  do 
paciente e pela intimação prévia para a realização da sustentação oral, no dia do 
julgamento do writ.

Junta documentos (fs. 10/77).

Informações da dita autoridade coatora (f. 87).

Liminar indeferida (f. 89).

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina pela denegação da ordem. 
(fs. 91/96).

É o relatório.

- VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

Inicialmente,  verifica-se que não há que se falar em ausência de 
motivos  para  o  decreto  de  prisão  preventiva  (fs.  63  e  64),  isso  porque  o  respectivo 
decisum,  além  de  apontar  a  existência  dos  indícios  de  autoria  e  da  prova  da 
materialidade, também resta fundado na necessidade da garantia da ordem pública, da 
preservação da instrução criminal e aplicação da lei penal, senão vejamos:

A prisão preventiva deve ser decretada. Trata-se de acusação  
de crime de homicídio,  que teve como vítima Thiago Sabino  
dos Santos, que foi assassinado no dia 31 de dezembro do ano  
próximo passado, no bairro de Tibiri II, nesta Comarca, estando  
a materialidade devidamente comprovada nos autos, através  
do  laudo  de  exame  cadavérico  e,  quanto  a  autoria,  para  a  
decretação  da  prisão  preventiva,  nesta  fase,  necessário  
apenas indícios e, no caso, há o suficiente.
Só este ano, nesta Comarca, já ocorreram mais de 30 (trinta)  
homicídios,  sendo  necessário  que  o  Judiciário  demonstre  à  
sociedade que as providências estão sendo adotadas, que por  
sua vez ficam receosas com a possibilidade de outros crimes  
ocorrerem, quando, em liberdade, pessoas acusadas de crimes  
desta natureza. É o caso de se decretar a prisão preventiva  
como garantia da ordem pública.
É  necessário,  também,  que  a  medida  preventiva  seja  
decretada, a fim de garantir a instrução criminal, onde consta  
no  relatório  do  delegado  e  na  própria  denúncia,  que  os  



denunciados respondem a outros processos e são tidos como  
de alta periculosidade, o que poderá dificultar ou até impedir a  
produção  das  provas,  necessárias  ao  bom  andamento  da  
instrução  criminal,  com  a  possibilidade  das  testemunhas  
ficarem  receosas,  sabendo  da  soltura  do  mesmo.  Inclusive  
uma das testemunhas foi  ouvida com identidade preservada,  
mas  como  não  foi  adotado  o  procedimento  previsto  na  Lei  
9.807/99,  o  próprio  representante  do  Ministério  Público  a  
arrolou  como  testemunha,  estando  a  mesma  devidamente  
identificada, o que deixa claro o temor que as pessoas têm em  
prestarem depoimentos.
Não podemos também deixar de ressaltar a necessidade de se  
decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei  
penal, pois diante da grave acusação, nada nos garante que  
soltos, não fujam, frustrando, assim, a aplicação da lei penal  
(fs. 63 e 64- grifo nosso).

Desse  modo,  estando  presentes  a  justa  causa  –  prova  da 
materialidade e dos indícios de autoria do crime – e pelo menos um dos pressupostos 
autorizadores da decretação da prisão preventiva – preservação da ordem pública (art.  
312 do CPP) - a manutenção da respectiva prisão cautelar é medida que se impõe.

Acrescente-se que o fato de o paciente ser primário, possuir bons 
antecedentes  e  residência  fixa,  não  desautoriza  o  decreto  de  prisão  preventiva 
(Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - HC 163841/MT).

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto1.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator,  Carlos 
Martins  Beltrão  Filho  e Joás de Brito  Pereira  Filho.  Ausente Márcio  Murilo  da Cunha 
Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

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, 05 de  
fevereiro de 2015.

 Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                Relator
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