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- Tendo havido necessidade de expedição de cartas rogatórias e 
precatórias no feito e, não demonstrando o paciente a alegada 
inoperância do Juízo, é de se afastar a alegação de 
constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente por 
estar o processo prestes a passar à fase de julgamento.

- A gravidade concreta do delito e a alta reprovabilidade da 
conduta perpetrada conduzem à constatação de periculosidade 
do agente e, uma vez considerados, de forma concreta, tais 



fatores pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão, é de se 
entender haver motivação idônea e suficiente para a preventiva 
respaldada na garantia da ordem pública, como forma de 
acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça.  

- Possíveis condições pessoais favoráveis do paciente não 
conferem, por si sós, direito a  este de  responder ao 
processo em liberdade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por maioria, em denegar o mandamus, contra o voto do 
Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, que a concedia. Fez sustentação oral o adv. Lucas 
Clemente de Brito Pereira. Averbou-se suspeito o Des. Joás de Brito Pereira Filho.

RELATÓRIO 

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente 
Francisco das Chagas Vasconcelos Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo 
da Vara Única da Comarca de Alhandra, que decretou a prisão preventiva do paciente, 
nos autos do processo nº 0412012000342-5, que trata do fato ocorrido no distrito de 
Jacumã, Conde/PB, no dia 30/11/2011, em que os acusados Constantino Alexandre da 
Silva e Francisco das Chagas Vasconcelos Lima, praticaram triplo homicídio contra as 
vítimas Pasi Kalervo Kaartinen, Ritta Marjatta Kaartinen e Sirpa Helena Tihonen, com 
diversos disparos de arma de fogo, bem como o de ocultação de cadáveres.

Alega que a prisão se tornou ilegal, porque o paciente encontra-
se preventivamente recolhido ao cárcere há mais de 03 anos e ainda não foi julgado, o 
que configura ilegítimo cumprimento antecipado de eventual pena e desrespeito à 
presunção de inocência; que a custódia cautelar é ilegal, porque o ato judicial que a 
ordenou, em relação ao paciente, carece de fundamentação concreta adequada para 
justificar a restrição; que já está preso desde 2011, sem que a instrução esteja encerrada 
e sem que haja previsão de data sobre seu julgamento; que a demora na tramitação do 
feito decorre de circunstâncias alheias à vontade do paciente, resultando de desídio do 
Juiz, que não cuidou de prover a regularidade do processo, demorando dois anos para 
mandar expedir uma carta rogatória; que a prisão preventiva é ilegal, pois foi 
determinada com base em argumentos inidôneos, pois fundamentada, tão-somente, na 
gravidade abstrata das infrações; que não se justifica a preventiva para aplicação da lei 
penal, pois não há qualquer indício de que o paciente intentaria fuga; que também não 
se justifica para garantia da ordem pública, por ser o paciente primário e com profissão 
definida (servidor da CAGEPA há quase 30 anos), não havendo indício de que praticará 
crimes, se posto em liberdade; que também não se justifica por conveniência da 
instrução criminal, pois sempre colaborou com a polícia, inclusive se apresentou 
espontaneamente a esta; que a decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, 
mantendo a preventiva, não tem fundamentação idônea, pois a mera alegação de 
estarem presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, sem especificar quais 
são esses motivos, não serve para tanto.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em 
favor do paciente ou substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar menos 



gravosa. No mérito, pede que seja declarada a ilegalidade do cárcere, em decorrência do 
excesso de prazo da prisão cautelar e da ausência de requisitos autorizadores da 
preventiva, assegurando-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. 

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas às 
fls. 148/150.

Liminar indeferida às fls. 153/155.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 157/162, opinou 
pela denegação da ordem.

É o relatório. 
VOTO:

Centra-se o presente habeas corpus, em síntese, na alegação de 
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo 
na prisão e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No tocante à alegação de excesso de prazo, observa-se que o 
Magistrado sustentou, em suas informações, que não se deveu por culpa do Juízo, mas 
da defesa do outro réu, que arrolou testemunha residente no exterior, demandando a 
expedição de carta rogatória, e testemunhas residentes nas mais diversas localidades, 
acarretando a expedição de precatórias, sem êxito. 

Outrossim, entendo que o paciente não demonstrou que a 
demora na conclusão do feito tenha se dado por inoperância do Juízo, máxime por não 
haver comprovado a alegada morosidade em relação à expedição da carta rogatória. 
Falta, portanto, a demonstração de veracidade da alegação levantada no remédio 
heroico.

Vale ressaltar, ainda, a informação do Magistrado de que o 
processo está com instrução concluída em relação ao paciente, pelo que está o feito 
prestes a passar à fase de julgamento.

Superada a adução de constrangimento ilegal decorrente de 
excesso de prazo, também não prospera a assertiva de suposta ausência dos 
requisitos para a decretação/manutenção da prisão preventiva, por não estarem 
respaldados em dados concretos.

Com efeito, fundou-se o Magistrado a quo, para decretar a 
medida vergastada, na garantia da ordem pública, conveniência da instrução 
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, atrelando tais requisitos a fatos 
concretos relacionados ao caso, consoante se pode ver dos trechos do decisum a 
seguir: 

“A narrativa indicada na denúncia revela, por si só, a gravidade do fato – 
matança de 03 (três) indefesos estrangeiros – a periculosidade dos acusados – 
pois, depois das mortes das vítimas, de forma fria e irresoluta, os acusados 
desovaram os seus corpos, em um matagal, na calada da noite. (…)
Não vislumbro, diante do quadro supracitado, nenhuma possibilidade de 
concessão da liberdade dos acusados, até porque o crime foi praticado com 
requintes de perversidade, brutalidade e hediondez.
O simples fato de ocultarem os cadáveres já demonstra, de forma cristalina, o 



que os acusados podem fazer para manipular provas, caso estejam soltos, sem 
falar na possibilidade de fuga, para se furtar à aplicação da lei penal.
De outra banda, os pedidos de liberdade inserto nos autos devem ser todos 
negados, pois no momento em que os autos deram conta da existência dos 
corpos da vítima na própria casa desta, somente se encontravam os acusados, 
havendo, portanto, indícios firmes de que ambos praticaram o crime.” 

Por ocasião da decisão mantenedora da preventiva, o Juiz de 
primeiro grau considerou ainda estarem presentes os motivos autorizadores da prisão, 
em especial, o requisito da garantia da ordem pública, entendendo necessária a 
segregação cautelar como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da 
Justiça, face a gravidade do crime e sua repercussão, bem como considerando a forma e 
execução do crime e a conduta do acusado antes e depois do ilícito.

Já em sede de informações, o Magistrado alertou ter sido o fato 
criminoso em questão, talvez, o de maior repercussão no litoral sul, “conhecido, no 
meio social, como 'o crime dos finlandeses', tamanha a brutalidade com que foi 
praticado”, e que a decisão “foi amparada na prova do crime e nos indícios fortíssimos 
de autoria”, obtidos, inclusive, por escuta telefônica.

Ora, a gravidade concreta do delito e alta reprovabilidade da 
conduta perpetrada conduzem à constatação de periculosidade do agente.

Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados pelo 
Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão, como, de fato, o foram, deve-se entender, 
ao contrário do sustentado pela defesa, haver motivação idônea e suficiente para a 
preventiva respaldada na garantia da ordem pública, como forma de acautelar o meio 
social e preservar a credibilidade da Justiça. Essa é a orientação jurisprudencial, senão, 
vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter 
a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que 
a decisão está lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para 
resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela 
gravidade concreta do delito, dada a natureza, a quantidade e o modo de 
acondicionamento da droga apreendida. 2. As circunstâncias concretas do 
caso e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das 
medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do 
Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(STF –  HC 125528 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 
Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 
DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015) 

“HABEAS CORPUS”  –  PRISÃO PREVENTIVA –  NECESSIDADE 
COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO –  DECISÃO 
FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO 
EM FATOS CONCRETOS –  GRAVIDADE CONCRETA DO FATO 
CRIMINOSO –  LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A 
PRISÃO CAUTELAR –  PRECEDENTES –  RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE 
NATUREZA EXCEPCIONAL. – A privação cautelar da liberdade individual 
reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida 
em situações de absoluta necessidade. –  A questão da decretabilidade ou da 
manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que 



satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da 
verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa 
medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA 
NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR 
DO PACIENTE. –  Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a 
decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além 
de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – 
demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito 
comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei 
penal.”  
(STF –  HC 124922 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 
DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015) 

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA.   GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DA 
SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICULOSIDADE 
CONCRETA DO ACUSADO. SUPERVENIENTE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. JUÍZO SENTENCIANTE QUE MANTEVE A 
CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO 
QUE DEVE SER TIDA POR IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
(...)
2. A prisão preventiva somente é válida se expressamente justificada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a 
aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem 
pública, em razão da especial gravidade com que o delito foi cometido, e da 
periculosidade concreta do acusado, demonstrada pelas circunstâncias que 
cercaram o delito.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, 
ocupação lícita e residência fixa não têm o condão de, por si sós, 
desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros 
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da 
medida extrema.
5. Ordem denegada.” (STJ – HC 139.055/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 03/10/2011)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E INCÊNDIO . 
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. 
PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA.
1. A imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente 
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características 
delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a 
necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
2. Conforme bem salientou o Juízo de primeiro grau, as consequências do 
delito de incêndio praticado pelo Paciente - no caso a "possibilidade de que o 
fogo atingisse vizinhos", uma vez que o imóvel em questão situa-se em local 
densamente povoado, no centro da cidade -, demonstram a especial gravidade 
da conduta e a periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida 
constritiva.
3. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "o modus 
operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em 
crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia 
da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar , dada a afronta a 
regras elementares de bom convívio social." ...
5. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.”  (STJ- HC 
162.254/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
12/04/2011, DJe 04/05/2011)



Outrossim, à vista das ementas acima transcritas e presentes os 
requisitos da prisão preventiva, convém ressaltar que possíveis condições pessoais 
favoráveis do paciente não conferem, por si sós, direito a  este de  responder ao 
processo em liberdade. 

Diante do exposto, denego a ordem, em harmonia com o parecer 
ministerial.

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 Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Averbou-se suspeito o Des. 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, 07 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


