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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2013630-13.2014.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : José Humberto Simplício de Sousa
PACIENTE : Fabio Leite de Lacerda
IMPETRADO    :  Juízo da 6ª Vara da Comarca de Patos

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva. 
Ausência  de  fundamentação.  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 perpetrado. 

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 
José Humberto  Simplício  de  Sousa em favor  de Fábio  Leite  de Lacerda tendo como 
autoridade coatora a Juíza da 6ª Vara Mista da Comarca de Patos, que decretou a prisão 
preventiva do paciente pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, §1º e §2º, I, II 
e V, do Código Penal. 

Sustenta, em síntese, que até a data da interposição do presente 
HC,  o  paciente  se  encontra  preso,  preventivamente,  no  entanto,  os  corréus  Vagner 
Charles Maciel Cavalcante e Francisvaldo Santos Macedo foram postos em liberdade por 
força  dos  Habeas  Corpus  de  números  2012257-44.2014.815.000  e  2012140-
53.2014.815.0000,  motivo  pelo  qual,  requer  a  extensão  dos  benefícios  por  serem 
idênticas as prisões preventivas decretadas.



Junta os documentos (fs. 05/28).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (fls. 
36/42).

Liminar deferida – fls. 44/45.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser concedida.

Como relatado em sede de liminar, a prisão preventiva do paciente 
foi decretada em razão da suposta prática dos delitos configurados no art. 157, §1º e §2º, 
I, II e V, do Código Penal. 

Da análise do decreto de prisão preventiva expedido pela Juíza da 
6ª Vara Mista da Comarca de Patos, em desfavor do paciente, constata-se que através 
dos julgamentos dos Habeas Corpus impetrados em favor dos corréus, reconheceu-se a 
ausência  de  fundamentação  válida  do  decreto  preventivo,  ausente  de  elementos 
concretos de convicção e destituído de sustentação fática, em afronta ao art. 93, IX, da 
Constituição Federal. 

No entanto,  cada  corréu teve  sua liberdade  deferida  por  motivos 
subjetivos, pessoais, a saber: em relação ao acusado Vagner Charles Maciel Cavalcante, 
seu  alvará  teve  como  fundamento  o  fato   de  “a  justa  causa  da  preventiva  está,  
diretamente, subordinada ao preenchimento dos requisitos do fumus comissi delicti (prova  
da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis, entretanto,  
a Magistrada, ao embasar o decreto de prisão cautelar (fs. 98/100), pecou em não deixar,  
devidamente,  patenteado  o  segundo  pressuposto,  vejamos:“(...)  Quanto  ao pedido da 
representante do Ministério  Público pela decretação da prisão preventiva do denunciado 
VAGNER CHARLES MACIEL CAVALCANTE, entendo assistir razão ao Ministério Público,  
pois presentes estão os requisitos do 312, do Código de  Processo Penal.  Cuida-se de 
infração de grande monta - arts. Cujos acusados foram denunciados nas penas do art.  
157, §§ 1.° e 2.°, incisos I, II e V do Código Penal, além do art. 14 da Lei 10.826/03, em 
relação ao terceiro  denunciado,  onde entendo ser  necessária  a segregação provisória  
também em relação ao denunciado VAGNER, objetivando uma instrução criminal tranqüila e 
sem afronta a ordem pública.  Convém asseverar que a prisão preventiva a ser decretada 
em desfavor do acusado não representa, de nenhum modo, ilegal e odiosa antecipação de 
pena.  Também destaco que condições  pessoais favoráveis ao  acusado -  primariedade,  
residência fixa, profissão definida - não afastam, por si só, a possibilidade da prisão, desde 
que demonstrada a presença de seus requisitos. Precedentes do STF. No caso dos autos,  
verifico que se encontram  presentes os pressupostos para a manutenção da custódia  
preventiva  do  acusado,  senão  vejamos:  VAGNER CHARLES MACIEL CAVALCANTE, 
segunda consta  do IP, arquitetou com o primeiro denunciado toda a atividade  delituosa,  
bem como guardou parte da res furtiva. Incontestável que parte dos bens roubados foram 
encontrados em sua residência, pois ele próprio confessou que tais estariam ali com o seu  
consentimento, alegando, não saber de sua procedência.  Destaco que, no entendimento  
desta magistrada,    a permanência da liberdade do acusado poderá comprometer a boa   



instrução penal, esta que sequer se iniciou, bem como a vitima   ainda não foi ouvida.   Entendo 
presentes, pois, os pressupostos e fundamentos para manutenção da prisão preventiva  
do  acusado,  razão  pela  qual  há  de  ser  deferido  o  pedido  de  decretação  de  prisão  
preventiva  formulado  pelo  representante  do  órgão  ministerial.  Ante  o  exposto,  com  
espeque no art.  312  (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal),  
decreto  a prisão preventiva do denunciado VAGNER CHARLES MACIEL CAVALCANTE 
(...)” (fs. 98/100)”.

Ou seja, não estava presente o  periculum libertatis,  “pois a Juíza  
singular justificou a medida pelo fato de que a instrução criminal ainda não havia iniciado-
se, bem como pelo motivo da vítima não ter sido ouvida, não fazendo, ao menos, menção  
de como a liberdade do acusado poderia oferecer perigo à sociedade (garantia da ordem  
pública), ou ainda, de como, caso permanecesse solto, poderia esse prejudicar a colheita  
de provas, adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas ou a vítima – que é  
seu primo inclusive –, para garantir o regular andamento do processo (conveniência da  
instrução criminal), estando, destarte, o decreto ausente de motivação adequada”.

Já no tocante ao acusado Francisvaldo Igor Guimarães Santos, o 
fundamento da sua liberdade foi a devida identificação civil, causa da prisão preventiva:

“Ou seja, se houve dúvidas sobre a identidade do paciente, esta foi 
dirimida através do devido exame pericial e, sendo assim, não há, na 
decisão constritiva,  nenhum outro motivo capaz de permitir  que o 
paciente permaneça encarcerado. De fato, assim justificou a Juíza o 
decreto  preventivo:“(...)  Ainda,  entendo  importante  informar  que, 
quando  de  sua  prisão,  o  paciente  apresentou  identidade  de  um 
sobrinho de nome FRANCENILDO IGOR GUIMARÃES SANTOS, e, 
posteriormente, em seu interrogatório na esfera policial, informou se 
chamar FRANCISVALDO SANTOS MACEDO, tendo sido necessário 
a  autoridade  policial  providenciar  exame de  identificação  criminal, 
cujo laudo de perícia papiloscópica se encontra nos autos,  às fls. 
84/95”.

Portanto, não é o caso de extensão da ordem, que nos termos do 
disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, somente deve ser deferida nos casos 
em que os motivos não sejam fundados condições de caráter exclusivamente pessoal.

Não  obstante,  analisando  a  decisão  que  decretou  a  prisão 
preventiva do ora paciente,  fs. 18/21, tem-se que 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.

Ou  seja,  constata-se  que  a  magistrada  singular  utilizou-se  de 
expressões  abstratas,  esquivando-se  de  individualizar  a  conduta  do  réu  no  evento 
criminoso ou indicar a subsunção de sua conduta aos requisitos do decreto constritivo.

Portanto, verifica-se na decisão vergastada, 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 Fábio Leite de Lacerda.

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

É o voto.

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Marcos Serrano, 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, 10 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -




