
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0000224-22.2015.815.0000 –  1ª Vara da Comarca da 
Queimadas
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Márcio Maciel Bandeira e outro
IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Queimadas
PACIENTE: Ivanildo Fernandes de Souza

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO A 
TESTEMUNHAS DE PROCEDIMENTO A QUE 
RESPONDE O PACIENTE. PENA MÁXIMA NÃO 
SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. ALEGADO NÃO 
ENQUADRAMENTO NO ART. 313 DO CPP. FALTA DE 
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROVA DA ALEGAÇÃO. 
NÃO CONHECIMENTO, NESTA PARTE. PRISÃO 
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 
NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 
CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE 
CONHECIDA, DENEGAÇÃO.

- Ausentes elementos de prova a demonstrar a veracidade do 
suposto constrangimento ilegal, impõe-se o não conhecimento 
do writ, face a deficiência na sua instrução

- Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de 
Processo Penal, conforme fundamentação concreta do 
Magistrado, há de se manter a prisão preventiva decretada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer em parte o mandamus e, na 
parte conhecida, denegá-lo.



RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente 
Ivanildo Fernandes de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara 
da Comarca de Queimadas.

Sustenta que o paciente encontra-se preso, em virtude de decreto 
de prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 344 do Código 
Penal, tendo a prisão temporária sido convertida em preventiva; que teve sua prisão 
decretada, acusado de estar ameaçando testemunhas em processo criminal, contudo, 
estas já foram ouvidas, não existindo, então, o requisito da conveniência da instrução 
criminal; que também não está presente o requisito da garantia da aplicação da lei penal; 
que a pena máxima do crime é de 04 anos, não se enquadrando na hipótese do art. 313 
do CPP; que o paciente encontra-se injustamente preso, ao arrepio da lei, sem denúncia 
formal há mais de 40 dias, sem inquérito policial ou qualquer outro procedimento legal.

Informações da autoridade apontada como coatora, prestadas à 
fl. 14, no sentido de que foi “vislumbrado pelo juízo mais próximo à causa a 
necessidade da manutenção da custódia do paciente, que vinha ameaçando e 
constrangendo testemunhas de procedimento especial instaurado contra ele, inclusive 
fazendo uso de uma espingarda cal. 12, se vangloriando por estar solto”  e de que “o 
inquérito policial se encontra em regular tramitação”.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 16/19, opinou pela 
denegação da ordem. 

É o relatório.
VOTO: 

Inicialmente, sustenta o impetrante que o crime a que responde 
o paciente é o do art. 344 do Código Penal, cuja pena máxima não é superior a 04 
(quatro) anos de reclusão, pelo que não caberia a preventiva, nos termos do art. 313 
do Código de Processo Penal.

Ocorre, contudo, que não fora anexado aos autos qualquer 
elemento de prova a demonstrar a alegação supra, isto é, de que o delito imputado 
ao paciente é apenas aquele mencionado na impetração.

De fato, não consta no mandamus cópia da prisão temporária 
anteriormente decretada ou do inquérito policial mencionado pelo Magistrado que 
viesse a demonstrar a veracidade do suposto constrangimento ilegal.

Assim, neste ponto, impõe-se o não conhecimento do writ, 
face a deficiência na sua instrução, conforme autorizado, inclusive, pelo art. 252 do 
Regimento Interno deste Tribunal, a seguir:

Art. 252. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a 
incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou se tratar 
de reiteração de outro com os mesmos fundamentos, ou, ainda, não vier 
devidamente instruído, liminarmente dele não se conhecerá. 

Passo, então, ao exame das demais alegações apresentadas na 
inicial.



Colhe-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente, 
tendo o Magistrado, em 16/01/2015, revogado a prisão temporária, face o decurso do 
prazo, e decretado, em seguida, a prisão preventiva.

No decreto preventivo, como se vê às fls. 05/06, o Magistrado 
apontou que “segundo o que já foi apurado no inquérito instaurado, o suplicante, 
hoje maior penalmente, vem ameaçando e constrangendo as testemunhas do 
procedimento especial que responde pela morte do jovem Antônio Severino da Silva, 
utilizando-se, inclusive, de uma espingarda calibre 12 para ameaçar as testemunhas, 
se vangloriando por se encontrar solto” (grifei).

A preventiva foi motivada pela necessidade de garantia da 
ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da 
lei penal, nos seguintes termos:

“Destarte, não resta a menor dúvida de que a liberdade do investigado, ainda 
mais nessa fase primária de cognição, constitui uma ameaça à ordem social, o 
que exige uma providência cautelar em defesa do interesse, não só da vítima, 
mas da coletividade.
De outra senda, também se deve assegurar a instrução criminal, que está a 
exigir providência acauteladora máxima e a liberdade do réu irá impor temor 
desnecessário nas pessoas que têm conhecimento sobre o fato e irão depor no 
sumário de culpa.
Também é de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não há 
garantia de que o réu, em liberdade, permanecerá no distrito de culpa para 
responder ao processo que se inicia, até porque há notícia de que o mesmo 
desdenhava da Justiça por estar solto, mesmo acusado da prática de 
latrocínio.”

Da leitura da decisão, percebe-se, diferentemente do que foi 
alegado na inicial, que se faz, realmente, necessária a constrição cautelar por 
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, o fato de, em tese, já terem sido as testemunhas 
(supostamente ameaçadas e constrangidas) ouvidas no procedimento a que responde o 
paciente não tem o condão de eliminar o requisito da “conveniência da instrução 
criminal”, porquanto, a instrução criminal relacionada à ameaça e coação a 
testemunhas ainda há de ser preservada.

Quanto à apontada necessidade de se assegurar a aplicação da 
lei penal, observa-se, do mesmo modo, segura motivação do Magistrado, cuja 
credibilidade deve ser conferida, por estar mais próximo à realidade dos fatos e, por 
conseguinte, com melhores condições de sentir a imperiosidade da custódia.

Outrossim, a par da presença dos requisitos acima, tidos pelo 
impetrante como ausentes, foi a prisão, ainda, fundada na garantia da ordem 
pública, cuja necessidade não fora atacada na impetração e que, isoladamente, já 
seria motivo suficiente para a segregação determinada.

De fato, considerando as ponderações do Magistrado (paciente 
que ameaça e constrange testemunhas, inclusive, com utilização de uma espingarda 
calibre 12, e vangloria-se por se encontrar solto), a prisão em tela revela-se imperiosa, 
face o interesse maior de salvaguardar as vítimas atingidas pela conduta praticada 



pelo paciente, a sociedade como um todo e a própria credibilidade da Justiça.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de 
Processo Penal.

Diante do exposto, conheço parcialmente o mandamus e, na 
parte conhecida, denego a ordem impetrada, em harmonia parcial com o parecer da 
Procuradoria de Justiça. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho..

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Manoel 
Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015. 

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


