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FUNDAMENTAÇÃO A RESPALDAR A MEDIDA 
EXTREMA –  INOCORRÊNCIA –  CONDIÇÕES 
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- In casu, não há de se falar em falta de fundamentação 
para a decretação da prisão preventiva, pois, presentes prova da 
materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como é 
possível verificar que o decreto preventivo foi elaborado com 
substrato em dados e reclamos objetivos do caso, sendo 
necessária tal medida,  notadamente em favor da ordem pública, 
estando, assim, em plena sintonia com os artigos 312 e 313 do 
Código de Processo Penal.

- Sendo várias as teses apresentadas pela defesa, incabível, 
pela via estreita do habeas corpus, qualquer discussão acerca da 
inocência do acusado, pois a necessária dilação probatória não é 
comportada pelo rito célere caracterizador do remédio heróico.

- Conforme o entendimento jurisprudencial, as condições 
pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade, ser 
possuidor de bons antecedentes, possuir residência fixa e 
profissão lícita, por si sós, não são suficientes para garantir a 
concessão da liberdade pleiteada, se evidenciadas subsistem as 
razões que ensejaram a segregação cautelar.

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 denegar o mandamus.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em 
favor do paciente Ednaldo  de  Souza, que se encontra preso por força de prisão 
preventiva decretada pelo Juízo da Comarca  de  Alhandra,  sendo acusado pelo 
cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio (Art. 121 c/c 14, II, do CP).

Alegam, em síntese, os impetrantes, a ausência dos requisitos 
autorizadores da prisão preventiva, posto  que o paciente não apresenta risco à ordem 
pública; que é réu primário, possui endereço fixo e trabalho; que se encontra recolhido 
no Róger há mais de 4 (quatro) meses, possuindo bom comportamento, não havendo ato 
ou fato que desabone sua conduta como réu; que há total desnecessidade da mantença 
do indiciado sob custódia preventiva; que, portanto, não estão presentes os pressupostos 
do art. 312 do CPP; que não há prova da autoria delitiva por parte do paciente Ednaldo 
Souza, já que não efetuou disparo e não agrediu ninguém, além do outro denunciado ter 
confessado que fizera os disparos.

Pugna, liminarmente, pela  revogação  da  prisão  preventiva, 
diante  da ilegalidade de manutenção da prisão preventiva e  desrespeito  a  princípios 
constitucionais. No mérito, pede concessão da ordem, em razão de não mais subsistirem 
os requisitos autorizadores à manutenção da referida medida cautelar.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas às 
fls. 122/123.

Em seguida, foi indeferido o pleito liminar, conforme decisão de 
fls. 125/126.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 128/132, 
manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. 
VOTO: 

Centra-se o presente habeas corpus, em síntese, na alegação da 
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Compulsando os autos, infere-se que o paciente, juntamente 
com o acusado Francisco da Silva Henrique, praticou, em tese, crime de homicídio 
tentado contra a vítima Paulo Rafael de Farias Santana.

Narram os autos que a vítima e os acusados se encontravam 
bebendo em um bar na localidade de Mata Redonda, Município de Alhandra, na noite 
de 03 de novembro de 2014, momento em que os acusados pediram dinheiro à vítima, 
insinuando que o mesmo seria garoto de programa. Depois de cerca de meia hora, a 
vítima, juntamente com três amigos, saíram para outro bar, onde foram surpreendidos 
com os disparos de arma de fogo efetuados pelos acusados. A vítima foi baleada no 



maxilar e um dos seus amigos sofreu um tiro no pé.

Ab initio, ressalto que, no que se refere às argumentações do 
impetrante sobre a negativa de autoria –  matéria de fato e de direito –, consigno que 
serão devidamente apuradas nos autos da ação penal, ao longo da instrução criminal, 
sob as garantias do devido processo legal, ocasião em que o tema poderá ser 
amplamente discutido, com a realização das provas que a defesa entender como 
necessárias ao deslinde da questão, já que a via estreita do habeas corpus não é meio 
idôneo para tal apreciação.

O  delito imputado ao paciente –  tentativa de homicídio – 
preenche a condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, qual seja, crime doloso 
com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como também se 
evidencia, nos autos, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (art. 312 
do CPP), restando, pois, presentes os pressupostos necessários à prisão preventiva. 

A garantia da ordem pública é definida pela doutrina como a 
“necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela 
prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos 
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam 
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, 
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”.1 

É bem verdade que a gravidade abstrata do delito não autoriza, 
por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme reiterados 
entendimentos dos Tribunais Superiores. Contudo, a gravidade do delito acompanhada 
de outros elementos autorizam a manutenção do cárcere cautelar como medida 
necessária à garantia da ordem pública.  

No caso dos autos, diferentemente daquilo que foi alegado na 
inicial, percebe-se que se faz, realmente, necessária a constrição cautelar conveniência 
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, entendo que 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: 

“De  uma leitura  atenta  do  Auto  de  Prisão  em Flagrante  extrai-se  que  os 
acusados efetuaram disparos de arma de fogo em direção a pessoas que 
se encontravam em um bar no Distrito de Mata Redonda, atingindo pelo 
menos três delas para sem seguida se evadirem do local.
(…)
Com efeito a onda de violência nesta região do litoral sul é um fato que 
tem preocupado as autoridades constituídas, havendo necessidade de uma 
ação enérgica no sentido de devolver à sociedade local a tranquilidade de que 
necessitam  e  a  confiança  naqueles  que  tem  a  obrigação  de  proporcionar 

1 NUCCI. Guilherme de Sousa. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Edição, revista, atualizada 
e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2014. EBOOK 



tranquilidade ao cidadão de bem.
Casos como o destes  a  cada dia são noticiados aumentando ainda mais a 
sensação de impunidade por parte da população.
Embora  primários,  os  acusados  demonstram  serem  pessoas  pouco 
compromissadas com a paz social e de forma sorrateira, chegaram em 
um ambiente com a presença de várias pessoas e efetuaram os disparos 
sem medir as consequências deste ato” (fls. 47).

Assim, a situação flagrancial  faz presumir o envolvimento do 
acusado no crime de  homicídio,  o  que  deve  melhor  ser  esclarecido  no decorrer  da 
instrução  processual.  Frise-se,  por  oportuno,  que  para  a  decretação  da  custódia 
preventiva não se exige a certeza quanto à autoria delitiva, bastando, para o ato,   que 
haja indícios suficientes que autorizem um prognóstico sobre a autoria ou a participação 
do acusado.

Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados pelo 
Juízo de primeiro grau, deve-se entender, ao contrário do sustentado pela defesa, que há 
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:

“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) 

Ora,  somadas  todas  essas  circunstâncias,  não  se  revelou 
desarrazoada a prisão decretada pela juízo a quo. Ademais, presentes os requisitos da 
prisão preventiva, possíveis condições pessoais favoráveis do paciente não conferem, 
por si sós, direito a  este de  responder ao processo em liberdade, como reconhece 
amplamente a jurisprudência dos tribunais superiores. Nesse sentido:

“(…) 5.  A  pouca idade do agente, sua alegada primariedade, bons 
antecedentes e residência fixa não possuem o condão de revogar a prisão 
cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a 
necessidade da custódia.
6. Habeas corpus não conhecido.”  (HC  308.490/PR, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015)

“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)

Ante  o  exposto, DENEGO A ORDEM IMPETRADA,  em 
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

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, 07 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


