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HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
PRELIMINAR: EXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES DE 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO 
SUPERVENIENTE QUE NÃO PRODUZ EFEITOS. 
MÉRITO: 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. 
INOCORRÊNCIA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA 
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 
SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS 
ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM     DENEGADA     .  

É inócua a decisão que, na ocasião do plantão, decreta a prisão 
preventiva já decretada anteriormente por outro juiz plantonista.

Considerando que o ato judicial combatido restou fundamentado 
nos dados e reclamos objetivos do caso, resta insustentável o 
argumento de que falta justificativa à decisão concessiva de 
prisão cautelar.

Conforme entendimento jurisprudencial, as condições pessoais 
favoráveis do paciente, a saber: profissão definida e residência 
fixa não são, por si sós, suficientes para garantir a concessão da 
liberdade provisória.

A gravidade do crime de homicídio, somada à evidencia da 
materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria por 
meio dos depoimentos das testemunhas e demais acusados, 



satisfaz a admissibilidade da prisão preventiva com fulcro nos 
artigos 312 e 313 do CPP, máxime quando decretada, 
fundamentadamente, para resguardar a ordem pública e para 
assegurar a aplicação da lei penal.

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 preliminarmente decidiu-se manter o 
julgamento pela Câmara Criminal,  Seguindo-se a composição e a ordem de votação 
prevista no Regimento Interno, e no mérito, por igual votação, denegou-se a ordem. Fez 
sustentações orais os Advogados  Genival Veloso de França Filho e André de Oliveira 
França.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo José 
Pereira Dias,  sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de sua prisão 
preventiva decretada pelo MM Juiz Plantonista da Comarca de Bayeux e da MM Juíza 
Plantonista da 5ª Vara de Família da Comarca de João Pessoa.

De acordo com os impetrantes, a conversão da prisão em 
flagrante em prisão preventiva ocorreu em dois momentos: 1. pelo Juízo Plantonista da 
Comarca de Bayeux, em 01/01/2015 e 2. pelo Juízo Plantonista da 5ª Vara de Família da 
Comarca de João Pessoa, em 03/01/2015. Diante disso, pleiteia, em sede de preliminar, 
para que este Egrégio Tribunal tornem sem efeito a segunda decisão.

No mérito, alega que as decisões de ambos os plantonistas são 
ausentes de fundamentação, uma vez que os magistrados não apontaram os elementos 
capazes de se inferir a incidência da necessidade de se resguardar a ordem pública, a 
instrução processual e a aplicação da lei penal. Por fim, requer a concessão do habeas 
corpus.

A inicial de fls. 02/35 veio acompanhada dos documentos de fls. 
36/76.

Informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de 
Cabedelo, onde tramita a ação pena (fls. 84/85).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr. 
Amadeus Lopes Ferreira –  Promotor de Justiça Convocado –  se manifestou pela 
denegação da ordem (fls. 88/92).

É o relatório.
VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, 



conheço do habeas corpus impetrado.

PRELIMINAR:

DA EXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA DO PACIENTE:

Analisando os autos, verifico que após a prisão em flagrante em 
desfavor do paciente na data de 01/01/15 (fls. 43/45), o auto de prisão em flagrante foi 
remetido, no mesmo dia, ao juízo plantonista da Comarca de Bayeux, o qual, após 
declarar a legalidade da prisão em flagrante, determinou a prisão preventiva do 
indiciado para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei 
penal (fls. 69/70).

Apesar de já existir decreto de decisão preventiva em desfavor 
do paciente, os seus advogados apresentaram pedido de Relaxamento de Prisão em 
Flagrante/Concessão de Liberdade Provisória perante o Juízo da 5ª Vara de Família da 
Capital no dia 03/01/15, então designado para funcionar como juízo plantonista durante 
o recesso forense.

Nessa ocasião, o juízo plantonista indeferiu o pedido de 
relaxamento da prisão em flagrante/de concessão de liberdade provisória para, ato 
contínuo, decretar a prisão preventiva do paciente, agora com fundamento na 
necessidade de assegurar a instrução processual e para a manutenção da ordem pública 
(fls. 73/74). 

Cumpre destacar que, nesse momento, o pedido de relaxamento 
da prisão em flagrante e/ou de concessão de liberdade provisória já restava prejudicado, 
uma vez que o primeiro juízo plantonista já havia decretado a prisão preventiva em 
substituição à prisão em flagrante.

Não obstante o pedido já restasse prejudicado, este foi indeferido 
pelo juízo da 5ª Vara de Família da Capital que, ato contínuo, proferiu segunda decisão 
a título de prisão preventiva, expondo fundamentos distintos daqueles invocados na 
primeira decisão. 

Ressalte-se que a segunda decisão revela-se inócua no que diz 
respeito à decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, já havia decisão 
proferida por juízo de mesma hierarquia decretando a preventiva do acusado. Vê-se, 
portanto, que a primeira não pode ser revogada pela segunda, ainda mais quando aquela 
havia, inclusive, determinado a remessa dos autos à Comarca de Cabedelo, por ser este 
o local do crime.

Ademais, o artigo 11 da Resolução nº 26/2013 deste Egrégio 
Tribunal de Justiça da Paraíba assim dispõe:

Art. 11. Durante o Plantão não serão apreciados:
(…)
III – a reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 
plantão anterior; - grifo nosso



Por essas razões, entendo que a decisão que está gerando efeitos 
em desfavor da liberdade do paciente é a primeira decisão, razão por que determino o 
recolhimento do mandado de prisão referente, apenas, à segunda decisão. Em seguida, 
passo a analisar o mérito do mandamus levando em consideração apenas a decisão 
proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família da Comarca da Capital.

MÉRITO:

DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO NA 
DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 
PREVENTIVA:

No caso em comento, a juiz primevo justificou a conversão da 
prisão em flagrante do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos (fls. 
69/70), in verbis:

“(...) No caso em tela, os indiciados, foram autuados pela pela     prática     de   
crime     de     homicídio     qualificado.  
O auto de prisão em flagrante preenche os requisitos legais.
Segundo a prova até aqui apurada, um dos acusados incentivou, por três 
vezes, para que o outro indiciado atirasse na vítima, o que ocorreu.
O art. 29 do CP estabelece que: “quem de qualquer modo concorre para o 
crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade”.
No caso vertente, os indícios de autoria são fortíssimos nas pessoas dos 
indiciados.
Nos autos não consta qualquer prova de que os indiciados desenvolvam 
alguma atividade lícita.
Entendo que há necessidade de manter os indicados presos, já que, além da 
gravidade do delito praticado, é necessário o aprofundamento das 
investigações, uma vez que, com os mesmos foi apreendido um menor com 
drogas ilícitas e muito dinheiro, havendo necessidade de se esclarecer se os 
indiciados participam do tráfico de drogas na cidade de Cabedelo-PB.
Colocá-los em liberdade nesta oportunidade poderá atrapalhar as 
investigações e dificultar o cumprimento da lei penal.
(...)”.

Vê-se, no caso vertente, que a decretação da prisão preventiva 
do paciente restou justificada e motivada em dados concretos dos autos, tendo em vista 
a gravidade concreta do delito, mormente por se tratar, em tese, do delito de homicídio, 
o que denota o grau de periculosidade do paciente. A fundamentação exposta pelo juízo 
a quo justifica a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, com 
alicerce na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, existindo 
razões mais que suficientes para a medida extrema, não havendo se falar em ausência de 
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE FAVORECEM O PACIENTE:

Os impetrantes argumentam que o paciente se apresenta como 
primário, de bons antecedentes, de boas famílias e bem quistos nos meios sociais em 
que vivem, motivo pelo qual alega que o paciente não apresenta riscos à ordem pública 
ou à ordem social.



Pois bem, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que as 
condições pessoais ostentadas pelo paciente não obstam a segregação provisória, nem 
pode servir de atalho para a obtenção automática de um benefício, desde que essa 
(prisão preventiva) se manifeste necessária nos termos dos artigos 312 e 313 do Código 
de Processo Penal.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS 
MAJORADOS. PRÁTICA SUCESSIVA. CONCURSO DE AGENTES. 
EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 
312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. GRAVIDADE 
CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE 
ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO 
FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar 
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da 
gravidade concreta dos delitos praticados e da periculosidade social do 
agente, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos 
criminosos. 
2. Caso em que o recorrente é acusado de praticar vários roubos 
consecutivos, qualificados pelo concurso de agentes, a maioria deles com 
emprego de violência, só tendo cessado a prática delituosa após a prisão em 
flagrante dos denunciados. 
3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, 
isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos 
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia 
antecipada. 4. Recurso improvido" (STJ - RHC n. 46973/PB, Quinta 
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/9/2014) - grifo nosso.

Portanto, considerando a suposta primariedade, ausência de 
antecedentes criminais, profissão definida e residência fixa, por si sós, não são 
suficientes para garantir a concessão da liberdade provisória.

DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO 
DA PRISÃO PREVNETIVA:

Como sabido, para decretar a prisão preventiva, deve o 
magistrado observar se estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 
necessários à medida extrema, quais sejam, ser o crime punido com pena privativa de 
liberdade máxima superior a quatro anos, prova da existência do crime e indícios 
suficientes de autoria, e ainda a presença de, ao menos, um dos motivos ensejadores da 
custódia previstos no Digesto Processual Penal: a garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da Lei Penal.

Ora, o delito de homicídio (art. 121, do CP) imputado ao 
paciente preenche a condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, qual seja, crime 
doloso punido com pena privativa de liberdade (reclusão) superior a quatro anos. 
Também se evidencia a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (art. 312 
do CPP) através dos depoimentos das testemunhas e demais acusados. Vejamos o 
seguinte trecho relatado pelo declarente Herberth da Silva Medeiros à fl. 44:



“(...) QUE o conduzido levantou-se e sacou uma arma, momento em que seu 
irmão empurrou o conduzido no sentido de livra-se do intento; (...) QUE o 
conduzido efetuou vários disparos de arma de fogo, vindo atingir o seu 
irmão quatro vezes; (...) QUE a testemunha procurou ajuda de 
populares, quando a ambulância do corpo de bombeiros conduziu seu 
irmão para o HETSHL, vindo a óbito; (...) QUE a guarnição da Polícia 
Militar conduziu a testemunha até a delegacia de Cabedelo, quando de 
imediato reconheceu os três indivíduos, sendo um deles o autor do 
homicídio que vitimou seu irmão”. (sic) - grifo nosso.

Pelo depoimento do segundo conduzido à fl. 49, declarou-se o seguinte:

“(...) QUE a vítima esbarrou em GUSTAVO, momento em que este tirou a 
arma da cintura e disparou contra a vítima; QUE GUSTAVO muitos disparos 
de arma de fogo contra a vítima; (...). (sic)”

Ademais, o artigo 312 do Código de Processo Penal aponta, 
ainda, os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia 
da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando 
crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento 
do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da 
lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja 
cumprida).

No caso em apreço, o magistrado converteu a prisão em 
flagrante em prisão preventiva, sob a necessidade de garantia da ordem pública e da 
aplicação da lei penal, com respaldo na necessidade do aprofundamento das 
investigações, uma vez que existe o interesse de esclarecer se os indiciados participam 
do crime de tráfico de drogas.

Como se vê, a decisão que converteu a prisão em flagrante em 
prisão preventiva do paciente tem como substrato maior o crime de homicídio e não o 
crime de tráfico de drogas, que será eventualmente discutido na via eleita e adequada.

Sendo assim, entendo que a medida aplicada pelo magistrado 
em primeiro grau, está revestida dos requisitos mínimos exigidos para a decretação da 
prisão preventiva, inexistindo coação ilegal no particular.

Ante o exposto, acolho a preliminar para declarar válida 
apenas a primeira decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, no 
mérito, DENEGO A ORDEM IMPETRADA. Ato contínuo, determino que seja 
recolhido o mandado de prisão referente à segunda decisão de fls. 73/74.

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 Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos 
Navarro Serrano, 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, 07de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
 juiz convocado


