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PROCESSUAL PENAL.  Habeas  Corpus.  Roubo  qualificado. 
Prisão preventiva decretada com fulcro na garantia da ordem 
pública e conveniência da instrução criminal. Alegada ausência 
de  fundamentação.  Motivação  genérica.  Decisão  inidônea. 
Ausência de demonstração do periculum libertatis. Violação ao 
art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal.  Constrangimento  ilegal 
caracterizado. Concessão.

-  É  dever  do  magistrado  aplicar  a  lei  ao  caso  concreto,  de  
modo  que,  qualquer  custódia  preventiva  imposta  antes   do  
trânsito  em  julgado  de  sentença  penal condenatória, carece  
de concreta fundamentação,  nos termos do disposto no art.  
312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação direta  
a Constituição Federal – art. 93, IX.

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 conceder a ordem, nos termos do voto do Relator,  e em 
harmonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Francisco de Assis Remígio II, em favor de Vagner Charles Maciel Cavalcante, 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. 



Aponta,  em síntese,  o  impetrante ausência de fundamentação da 
decisão que decretou a  prisão preventiva  do paciente  pelo  Juiz  da 6ª  Vara  Mista da 
Comarca de Patos, fato esse que afronta o art. 9º, IX, da Constituição Federal.

Informa, ainda, que a vítima apresentou uma declaração, de próprio 
punho, perante o Juízo mencionado, informando sobre a inocência de paciente. 

Assim, assevera que tal declaração é um elemento relevante a ser 
considerado, posto que a autoridade coatora, acolhendo o pleito ministerial, subsidiou a 
medida extrema em razão da garantia da ordem pública e para conveniência da instrução 
criminal, já que a instrução não havia se iniciado, nem a vítima teria sido ouvida.

Esclarece, outrossim que o paciente preenche todos os elementos 
para responder ao processo em liberdade, posto que é primário, com bons antecedentes, 
possuindo trabalho e residência fixos, não representando ameaça à ordem pública ou à  
conveniência de instrução criminal.

Ao  final,  requer,  em  sede  de  liminar,  a  revogação  da  prisão 
preventiva, com a competente expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja 
imediatamente posto em liberdade e, no mérito, pugna pela manutenção dos termos da 
medida de urgência (fs. 02/13).

Junta os documentos (fs. 14/229).

Informações da autoridade coatora (fs. 239/240).

Liminar deferida (fs. 242/243).

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina pela concessão da ordem, 
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (fs. 248/252). 

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

A ordem deve ser concedida.

Inicialmente, em um breve resumo fatos, necessário frisar a prisão 
preventiva do paciente foi decretada após a prisão cautelar dos demais acusados, em 
razão da suposta prática dos delitos configurados no art.  157, §1º e §2º, I,  II  e V, do 
Código Penal. 

Noticiam os autos que, em 21 de agosto do corrente ano, a vítima, 
ao adentrar em sua residência, localizada no bairro Salgadinho, Município de Patos/PB, 
deparou-se com dois elementos, que mantinham contato, por telefone celular, com um 
terceiro envolvido, sendo aquela, na ocasião, ameaçada mediante o uso de arma de fogo, 
a entregar seus pertences, que se encontravam no interior do referido imóvel.

Ao  após  a  decretação  da  prisão  preventiva  dos  acusados 
coacusados Francisvaldo Santos Macedo e Fábio Leite de Lacerda, a Magistrada a quo, a 



requerimento  do  representante  do  Ministério  Público,  também  aplicou,  em  decisão 
individualizada, a medida extrema ao paciente, com fundamento na  garantia da ordem 
pública e na conveniência da instrução criminal.

- DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

Muito  bem.  Da análise  do decreto  de prisão preventiva  expedido 
pela  Juíza da 6ª Vara Mista da Comarca de Patos, em desfavor do paciente,  Vagner 
Charles Maciel Cavalcante, constata-se que resta desprovido de fundamentação válida, 
ausente,  portanto,  de  elementos  concretos  de  convicção  e  destituído  de  sustentação 
fática, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.     

Conforme  cediço,  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).

Dessa  forma,  percebe-se,  pois,  que  embora  tenha  restado 
subsistente o argumento no tocante ao fumus comissi delicti, não se constata o mesmo 
quanto ao periculum libertatis, pois a Juíza singular justificou a medida pelo fato de que a 
instrução criminal ainda não havia se iniciado, 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 própria vítima – que inclusive é seu primo –, para 
garantir o regular andamento do processo (conveniência da instrução criminal), estando,  
destarte, o decreto ausente de motivação adequada.

Nesse diapasão, há, nos autos, uma declaração da vítima, Hallyson 
André Oliveira Medeiros (f. 129), esclarecendo que acredita na inocência do paciente, o  
que demostra, com tal conduta, que não se sente ameaçado com a liberdade daquele, 
como  também,  consta  da  documentação  acostada  ao  presente  writ que  o  acusado 
compareceu, espontaneamente a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Patos, tendo, 
inclusive, autorizado os policiais adentrarem em sua residência, para revistá-la,  o que 
revela que esse está contribuindo para a elucidação dos fatos e não pretende obstacular  
a instrução criminal. 

Na oportunidade, citamos trechos da referida declaração:

“...DECLARA, nos termos do art. 1º da Lei n. 7.115/83 (Dispõe  
sobre prova documental), que acredita na INOCÊNCIA do réu  
WAGNER CHARLES MACIEL CAVALCANTE e assim não tem 
suspeita  de  que  o  mesmo  tenha  concorrido,  arquitetado  ou  
dando suporte operacional,  aos bandidos que procederam o  
assalto  em  sua  residência  conforme  o  relato  minucioso  já  
apresentado  a  Autoridade  Policial  em  duas  oportunidades  
distintas  no  decorrer  do  Inquérito  Policial.  DECLARA  que  
quando prestou o segundo depoimento na esfera policial  foi  
abordado de forma específica se acreditava na participação do  
réu Wagner Charles Maciel  Cavalcante tendo informado que  
confia na inocência de Wagner,  inclusive pela confiança que  
existe  por  ser  primo  do  mesmo  e  de  conviverem desde  de  
criança. Assim, o Declarante não desconfia que o réu Wagner  
Charles  Maciel  Cavalcante  tenha  arquitetado  com  Fábio  a  
prática criminosa contra sua pessoa e nem acredita de que o  
mesmo tenha guardado os objetos sabendo da origem ilícita,  
ou seja,  de que os mesmos tenham vindo do crime onde o  
declarante foi vítima...” (129).   



Assim, verificamos que a motivação utilizada pela Magistrada, para 
embasar  o  decreto  preventivo  do  paciente,  não  guarda  correlação  com a  conjuntura 
associada a dos autos da ação penal, estando, desprovida de validade efetiva.  

Com efeito, para fins de prisão preventiva, baseada na preservação 
da ordem pública, pautada na necessidade de retirar, excepcional e provisoriamente, o 
réu do convívio social (gravidade concreta do delito), é necessário demonstrar que, solto,  
o acusado voltará a delinquir,  situação essa que não restou demonstrada do  decisum 
impugnado.

Desse modo, a mera alusão aos requisitos da custódia cautelar e 
expressões  de  simples  apelo  retórico  contidas  na  decisão  ora  guerreada,  como  as 
relativas a “...permanência da liberdade do acusado poderá comprometer a boa instrução  
penal, esta sequer se iniciou, bem como a vítima ainda não foi ouvida...” (f. 98v.), não são 
aptas  a  fundamentar  a  medida  restritiva  de  liberdade,  haja  vista  que  destituídas  de 
correlação com o caso concreto.  

Como dito, tratam-se de conclusões vagas e abstratas, sem vínculo 
com  situação  fática  concreta,  efetivamente  inexistente,  razão  pela  qual  não  podem 
fundamentar a segregação extrema.

Ademais,  acrescente-se  que  a  regra  do  art.  315  do  Código  de 
Processo  Penal  vem,  apenas,  reafirmar  comandos  de  natureza  constitucional,  que 
exigem,  de  forma geral,  a  fundamentação de  todas as  decisões judiciais  e,  no  caso 
específico, que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente (inciso IX do art. 93 e inciso LXI, do 
art. 5º da CF/88)1.

Acerca do tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.  
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 5º,  
LXI, e 93, IX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  CORRÉUS  EM  LIBERDADE.  
ORDEM  CONCEDIDA.  I-    A  ausência  de  fundamentação   
torna  insustentável  o  decreto  de  prisão  preventiva,  por  
ofensa aos art.  315 do Código de Processo Penal e aos  
arts. 5º,  LXI,  e 93, IX, da Constituição Federal. II-  Viola o 
princípio da isonomia a decisão que mantém encarcerado um 
dos réus, por considerar fundamentado o seu decreto de prisão  
preventiva, enquanto outros corréus são libertados em razão  
da ausência de motivação na mesma decisão.  III-  A demora 
indefinida na prestação de informações por  parte  do juízo a  
quo não pode representar óbice ao julgamento do writ, em face  

1

 Art. 93. (...)  IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas  todas  as  decisões,  sob  pena  de  nulidade,  podendo  a  lei  limitar  a  presença,  em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a  
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.



do direito à razoável duração do processo contemplado no art.  
5º, LXXVIII, da CF. IV- Ordem concedida”2 (Grifo nosso). 

Por outro lado, as condições pessoais favoráveis do paciente, como 
ter bons antecedentes, residência fixa (f. 138) e ocupação lícita (f. 134) mesmo não sendo 
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas,  
quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva 
excepcional.

-DISPOSITIVO

Ante o exposto, concedo a ordem, para anular o decreto de prisão 
preventiva, sem prejuízo de que a prisão venha a ser novamente decretada, com base em 
decisão idônea, ratificando os termos da liminar anteriormente deferida (fs. 242/243).

É o voto.3

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 
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor 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, 29 de  
janeiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -

2 (HC 95994, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 10/03/2009, DJE-071 

DIVULG, EM 16-04-2009, PUBLIC, EM 17-04-2009, EMENT VOL-02356-04 PP-00817). 
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