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ACÓRDÃO 
HABEAS CORPUS Nº 0000678-02.2015.0000 – Vara de Violência Doméstica da Capital
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Cynthia Denize Silva Cordeiro
PACIENTE: Severino Felix da Silva
IMPETRADO: Juízo da Vara de Violência Doméstica da Capital

HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA 
INICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APOIEM O 
PEDIDO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES. EXEGESE DO ART. 252, DO RITJPB. NÃO 
CONHECIMENTO.

- O habeas corpus exige prova pré-constituída a respeito das 
supostas ilegalidades declinadas na inicial, de modo que há 
deficiência na instrução da ação que se limita a indicar apenas a 
capitulação legal do suposto crime imputado ao paciente, não 
indicando e nem trazendo aos autos a prova do fato ocorrido, bem 
como os documentos expressamente citados pelo juízo a quo, no 
momento do decreto da prisão preventiva.

- Torna-se imperativo aplicar a exegese do art. 252, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Justiça, que coaduna com precedentes 
jurisprudenciais emanados pelos Tribunais Superiores, uma vez que 
quando o pedido não vier devidamente instruído, liminarmente dele 
não se conhecerá.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  à  unanimidade,  em  não  conhecer  a  ordem,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  do 
representante do Ministério Público.

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela 
advogada, Cynthia Denize Silva Cordeiro, em favor de Severino Felix da Silva, que se encontra 



preso por força de prisão preventiva decretada pelo Juízo platonista da 17ª Vara Cível da Comarca 
de João Pessoa, e confirmada pela Juíza do Juizado de Violência Doméstica, também da capital. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi acusado, em tese, da prática do crime capitulado nos artigos 
129, §9º, c/c 7º, da Lei nº 11.340/2006.

Aponta como autoridade coatora a Juíza de Direito do Juizado de Violência 
Doméstica da Capital, que confirmou o decreto preventivo.

Aduz o impetrante constrangimento ilegal em virtude da ausência dos 
requisitos autorizadores do decreto prisional, bem como que o paciente possui condições pessoais 
favoráveis.

Requer o deferimento da liminar para determinar que o paciente seja 
posto em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Juntou aos autos os documentos de fls. 11/16.

É o relatório.
VOTO: Exmo. Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS 

(Relator)

Preliminarmente, não conheço do Habeas Corpus, ante a deficiência 
na sua instrução.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante não trouxe à baila 
nenhum elemento que apoiasse o julgamento da tese alegada neste writ. Diga-se, inicialmente, que 
sequer descreveu os supostos fatos criminosos atribuídos ao paciente, limitando-se apenas a 
indicar a capitulação legal do crime, de modo que é impossível averiguar a ausência dos elementos 
inerentes  à  garantia  da ordem pública  e  demais  requisitos  da prisão preventiva. Também não 
consta nos autos nenhum documento que descreva os supostos fatos criminosos. Repise-se que o 
decreto de prisão preventiva e o parecer do Ministério Público em nenhum momento indicaram 
quais foram os fatos atribuídos ao paciente. 

Ora, diante da inexistência de veiculação dos fatos criminosos no 
decreto de prisão preventiva, competia ao impetrante acostar aos autos, ao menos, o auto de prisão 
em flagrante, acompanhado dos depoimentos prestados na esfera policial. Importante asseverar 
que no processo penal os fatos se sobrepõem à capitulação legal.

Registre-se, ainda, que a decisão de fls. 11 faz remissão aos 
antecedentes criminais do acusado, citando uma certidão acostada às fls. 16 e extratos de fls. 11/15 
do auto de prisão em flagrante. Ocorre que nenhum desses documentos foram juntados aos autos, 
ressaltando que a certidão exarada pela 1ª Vara da Comarca de Santa Rita não supre essa lacuna, 
pois não foi expedida pelo órgão competente para atestar os antecedentes criminais do paciente. 

Resta constatada, portanto, a deficiência na instrução do presente 
remédio constitucional. Nesse esteio, é cediço que o habeas corpus não se justifica sem que haja 
prova pré-constituída, competindo ao impetrante trazer aos autos, não apenas os argumentos que 
desqualificam a virtual atuação ilegal da autoridade coatora, mas também os elementos 
comprobatórios de que este acontecimento se estabeleceu em um plano real e fático. 

Vejamos a posição do Supremo Tribunal Federal: 

“PENAL - PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO 
DEFICIENTE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - 
DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA E A VALIDADE DAS PROVAS - 



INADMISSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA - I - A deficiência da 
instrução do habeas corpus impossibilita a aferição da veracidade do 
alegado. II - A via eleita somente permite o trancamento de inquérito policial 
ou ação penal diante de prova robusta e inquestionável acerca da flagrante 
ilegalidade da atividade persecutória. III - Ordem denegada”. (STF - HC 
91399 - RJ - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 
11.09.2007). 

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. 
NULIDADE.FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. 
É deficiente a instrução do habeas corpus, apta a impedir o seu conhecimento, se 
o antecedente lógico das alegações que encerra, é dizer, o ato judicial tido por 
coator, não foi juntado aos autos. 2. Não há como aferir a ocorrência de nulidade 
em acórdão proferido em recurso em sentido estrito, se não foi juntado o inteiro 
teor do respectivo julgado, mas apenas e tão-somente a tira de andamento,onde 
consta o resultado. (...). 4. Habeas corpus não conhecido.”  (STJ, Relator: 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de 
Julgamento: 06/12/2012, T6 - SEXTA TURMA)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DO WRIT. 
DEFICIÊNCIA. (...). NÃO CONHECIMENTO. (…) 2. É inviável divisar, de forma 
meridiana, a alegação de constrangimento, diante da instrução deficiente da 
ordem, na qual se deixou de coligir cópia da primeva manifestação a respeito do 
status libertatis do paciente, a saber, o decisum que converteu o flagrante em 
prisão preventiva, documento imprescindível à plena compreensão dos fatos 
aduzidos no presente mandamus. 3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 
276397 SP 2013/0289280-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2013, T6 - SEXTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

Por fim, vale ressaltar que, conforme disciplina o art. 252, parte final, do 
Regimento Interno de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, a deficiência da instrução do habeas 
corpus impõe o seu não conhecimento. Nesse sentido, destaca-se:

“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”. 

Assim, escudado pelos argumentos supramencionados, NÃO CONHEÇO 
DO WRIT.

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


