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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2013920-28.2014.815.0000) 
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE: Candido Artur Matos de Souza
IMPETRADO  : Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital
PACIENTE : Anderson Conceição da Silva

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  Corpus.  Preventiva 
desfundamentada. Inocorrência.  Preenchimento dos requisitos 
do art.  312 do CPP.  Condições favoráveis.  Insuficientes para 
revogação  da  preventiva.  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 da Paraíba, à 
unanimidade, em denegar a presente 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 Candido Artur Matos de Souza em favor de Anderson Conceição da Silva, 
que tem por escopo impugnar decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital, que decretou a prisão preventiva do paciente.



Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/11/2014 
por suposto cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B, 
do ECA.

Assevera que foi requerida a revogação da prisão preventiva, 
porém o pedido foi negado.

Aduz que a decisão da preventiva não deve prosperar, uma vez 
que  o  paciente  preenche  todos  os  requisitos  para  responder  ao  processo  em 
liberdade, pois é pessoa trabalhadora e possui residência e emprego fixos.

Afirma que o paciente foi submetido a torturas psicológicas por 
policiais para confessar a autoria delitiva.

Pugna, ao final, pelo deferimento da medida liminar para que a 
liberdade do paciente seja restaurada até o julgamento final do writ e, no mérito, 
pela concessão da ordem.

Documentos juntados às fs. 9/41..

Informações prestadas às fs. 49 e 50.

Liminar indeferida (fs. 52 e 53).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem (fs. 55/63).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator). 

A ordem deve ser denegada.

A decisão que decretou a preventiva do paciente exterioriza de 
modo suficiente os fundamentos para a referida prisão – necessidade de garantia 
da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, senão vejamos:

Na espécie, estão presentes as hipóteses ensejadoras da 
prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 e 312, ambos  
do  CPP.  Pelo  colhido  até  agora  nos  autos,  reconheço 
haver fundado risco de que,  uma vez solto,  o indiciado  
volte a delinquir ou ameace a ordem pública e a aplicação  
futura  da  lei  penal,  tendo  em  vista  a  maneira  como 
cometeu o delito. Na espécie, pesa contra ele a acusação 
de que premeditou o delito, posto que estava usando uma  
motocicleta para a prática de assaltos, bem como estava 
na companhia de um adolescente, o que demonstra a sua  
periculosidade. Como é cediço, adultos, como na espécie,  
com  mente  delitiva,  costumam  usar  menores  para  a  



prática  de  crimes,  fato  que  é  de  suma  gravidade.  
Ademais,  o  incriminado  usava  moto  na  ação,  o  que 
dificulta, e muito, a sua captura, posto que este tipo de  
veículo é ótimo para a abordagem e fuga (…) f.28.

Ademais, conforme se verifica das informações prestadas pela 
instância monocrática (fs. 49/50), o paciente lesionou o patrimônio de três vítimas, 
mediante grave ameaça, em momentos distintos, tendo estas o reconhecido na 
esfera policial.

Destaca a magistrada:

Ademais,  não  se  sabe  ao  certo  se  o  imputado  estava  
usando arma, uma vez que o adolescente, quando estava  
sendo  perseguido  pela  polícia,  no  momento  da  fuga,  
jogou os objetos que possuía em uma barreira do bairro  
São José e pouco foi encontrado e recuperado.

Portanto,  encontra-se  devidamente  fundamentada  a  decisão 
que decretou a prisão preventiva do réu, não existindo motivos, neste momento, 
para a sua revogação.

Por fim, 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 voto.1

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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