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A C Ó R D Ã O

HABEAS  CORPUS  N°  0001183-90.2015.815.0000  –  1ª  Vara  da
Comarca de Esperança/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Adeilson dos Santos (OAB/PB 11.785) 
PACIENTE: Severino Valença de Queiroz

HABEAS  CORPUS. TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO.  PRISÃO  PREVENTIVA
DECRETADA.  LIBERDADE  PROVISÓRIA
INDEFERIDA.  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
REQUISITOS  DA  LIBERDADE  PROVISÓRIA
ATENDIDOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  FULCRADA  NOS
DITAMES  DO  ARTIGO  312  DO  CPP.  DADOS
CONCRETOS ELENCADOS PELO MAGISTRADO.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE ALICERÇADA NA
EXIGÊNCIA  DE  ASSEGURAR  A  ORDEM
PÚBLICA,  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL  E  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1.  “Em  se  oferecendo  suficientemente
fundamentado  o  decreto  prisional  cautelar,
evidenciando,  como  evidencia,  os  seus
pressupostos  e  motivos,  definidos  no  artigo
312 do Código de Processo Penal, não há falar
em constrangimento ilegal”. 

2.  Deve ser mantida a decisão que decreta a
prisão  preventiva  para  garantia  da  ordem
pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação  da  lei  penal,  com  fundamento  na
periculosidade do agente, risco de reiteração
delitiva,  suposto  envolvimento  em  outros
delitos graves, integrante de facção criminosa,
evidenciados  pelas  circunstâncias  do  caso
concreto. 

3.  A  demonstração  de  que  o  paciente  é
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trabalhador,  detentor  de  primariedade,  bons
antecedentes,  e  residência  fixa  não  é
preponderante a ensejar sua soltura frente aos
requisitos do art. 312 do CPP, especialmente, a
preservação da ordem pública.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  de
liminar, impetrada pelo Bel. Adeilson dos Santos (OAB/PB 11.785), em favor
de  Severino Valença de Queiroz, qualificado inicialmente, alegando, para
tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente da 1ª Vara da Comarca
de Esperança/PB (fls. 02/08).

Aduz, em síntese, a inicial, que o paciente foi  preso em
flagrante, no dia 27 de dezembro de 2014, pela prática, em tese, do crime
capitulado no artigo 121, § 2°, inciso II, c/c o art. 14, II, do Código Penal,
convertido em preventiva. 

Requer  a  revogação  do  decreto  preventivo,  ante  a
ausência de fundamentação, sob o argumento de que o mesmo apenas
menciona os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal,
sem apontar circunstâncias do caso concreto suficientes para embasar a
permanência da segregação do paciente.

Aduz que o paciente é primário,  possui residência fixa,
família constituída, é aposentado, não apresenta perigo à sociedade, e se
compromete  a  comparecer  a  todos  os  atos  processuais,  constituindo,
assim, condições favoráveis à liberdade provisória.

Ao final,  requer a concessão da ordem, em liminar, para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Solicitadas informações à autoridade coatora, estas foram
devidamente prestadas, informando o magistrado que: “Narra o inquérito
policial que o denunciado invadiu a casa da vítima, localizada nesta cidade,

Habeas Corpus n° 0001183-90.2015.815.0000                                        CMBF - Relator
2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

de posse de uma faca, com a qual desferiu vários golpes na vítima, não
consumando  sua  intenção  criminosa  pelo  fato  de  ter  sido  a  mesma
socorrida para o Hospital de Traumas de Campina Grande-PB. Segundo se
dessume  do  interrogatório  policial,  o  denunciado  em  seu  depoimento
confessa que fora até a casa da ofendida armado com uma faca e lá tentou
matá-la,  porque  a  mesma  lhe  teria  cobrado  uma  dívida  de  R$  60,00
(sessenta reais), o que evidencia a futilidade do motivo.”

Liminar indeferida às fls. 36-37.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria -Geral de
Justiça lançou parecer pela denegação da ordem (fls. 39-48).

Vieram-me os autos conclusos, pelo que determinei que
fossem postos em mesa para julgamento (fls. 49).

É o Relatório.

VOTO

Alega  o  impetrante  que,  o  decreto  preventivo  se
apresenta carente de fundamentação idônea, que justifique a manutenção
da segregação cautelar.

A  custódia  cautelar  é  uma  medida  excepcional  que
compromete o jus libertatis e o  status dignitatis do cidadão, devendo ser
aplicada quando absolutamente indispensável  e imperiosa à garantia  da
ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à segurança da
aplicação da lei penal.

No  presente  caso,  estão  a  configurar-se  esses
fundamentos. De fato, a decretação da prisão preventiva do paciente não
representa, no vertente caso, ameaça de constrangimento ilegal justificadora
de sua revogação e da conseqüente concessão da liberdade provisória, vez
que se trata de infração grave, mormente por cuidar-se de crime que, por sua
própria natureza, compromete a ordem pública e a pacificação social,  até
porque  as  circunstâncias  em  que  se  deram  os  fatos  pressupõem  a
potencialidade ofensiva do acoimado.

Conforme noticiam os autos o paciente, no dia 26.12.2014,
foi até a casa da vítima, Eudênia Lécia Gonçalves de Maria, portando uma faca,
para tirar satisfações com a mesma, ao tomar conhecimento de que a mesma
estava  propagando  que  o  acusado  lhe  devia  uma  quantia  de  R$  60,00
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(sessenta reais) e não queria pagar, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão
tendo Severino Valença desferido-lhe vários golpes de faca. 

Ressaltou a magistrada, apontada como autoridade coatora,
nas informações prestadas, que o paciente não alcançou o seu intento de
matar a vítima por circunstâncias alheias a sua vontade (fls. 32)

Observa-se  que  o  decreto  preventivo  expôs  o  delito
cometido, as circunstâncias do fato, demonstrando a gravidade da prática
criminosa, presentes os indícios de autoria e materialidade, inclusive com a
confissão do acusado, pelo que entendeu estarem presentes os elementos
autorizadores  da  prisão  preventiva,  no  intuito  de  preservar  a  ordem
pública,  para  conveniência  da  instrução  criminal  e  para  assegurar  a
aplicação  da  lei  penal,  motivos  pelos  quais  não  cabe  a  aplicação  das
medidas cautelares.

Dessa  forma,  devidamente  fundamentada  a  decisão  de
manutenção da segregação cautelar do paciente, não merece prosperar,
também, a alegação de insuficiência de fundamentação.

Por  oportuno,  vale  transcrever  o  posicionamento  do
Supremo Tribunal Federal, que explicita:

“A  prisão  cautelar  mostra-se  suficientemente
motivada para a garantia da instrução criminal e
para  a  preservação  da  ordem  pública.  Isso
diante da periculosidade do paciente, verificada
pelo  modus  operandi mediante  o  qual  foi
praticado o delito [...].” (STF - HC 111.756/SP –
2ªT  -  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski  -  J.
15/05/2012 - DJE 06/08/2012, p. 66)

“Não  há  falar  em  constrangimento  ilegal
quando a custódia cautelar está devidamente
justificada na garantia  da ordem pública,  em
razão da gravidade concreta do delito em tese
praticado e da periculosidade do agente, bem
demonstradas  pelo  modus  operandi
empregado. [...].” (STJ - HC 246.960/MG – 5ªT
- Rel.  Min.  Jorge Mussi  - Julg. 06/11/2012 -
DJE 05/12/2012)

A jurisprudência dominante, e já pacificada, consigna que

Habeas Corpus n° 0001183-90.2015.815.0000                                        CMBF - Relator
4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

a medida constritiva é justificada, como garantia da ordem pública, quando
são  verificados  indícios  que  levam  à  demonstração  da  possibilidade  de
reiteração  delitiva,  tais  como  forma  de  acondicionamento  da  droga,  a
quantidade e o modus operandi. A garantia da ordem pública somente se
resguarda, salvo exceções, com a custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as outras medidas cautelares de natureza processual penal do
art. 319, incs. I a IX, do CPP para o caso em tela. Mostra-se necessária e
devida, portando, a segregação cautelar aplicada. 

Ainda assim, tal como apontado acima, não há falar em
prejuízo à presunção de inocência e tampouco em antecipação de pena,
mostrando-se  que  a  legitimidade  da  prisão  cautelar  decorre  de  lei  e  é
fundada nas circunstâncias do caso em espécie. 

Em outra  deixa,  é  de  se  por  em pauta  o  princípio  da
confiança, pois não se deve perder de vista que o juiz do processo dispõe
normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em
torno da necessidade da manutenção da prisão em flagrante (RTJ 91/104),
até porque a proximidade dos fatos e das provas lhe confere, efetivamente,
a faculdade de ser quem melhor pode aferir a ocorrência de circunstâncias
ensejadoras de determinadas medidas.

Assim, quando não é o interesse individual da vítima que
o Estado procura preservar mas, sim, o interesse público, é necessária a
custódia  cautelar,  em favor  do  interesse  da  garantia  da  ordem pública,
resguardando o risco de que,  em liberdade,  o  paciente  possa contribuir
para o fomento de tal prática delituosa. 

Pelas  exposições  fáticas  e  jurídicas  acima  esboçadas,
aliadas, ainda, aos elementos convincentes insertos no presente caderno
processual, não há como acolher a pretensão mandamental, uma vez que
tudo caminha para a denegação da ordem.

A respeito:

“HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE
ALTÍSSIMA  LESIVIDADE.  RISCO  DE
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CONTINUIDADE  NAS  ATIVIDADES
CRIMINOSAS.  PERICULOSIDADE  SOCIAL  DO
AGENTE.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
DESPROPORCIONALIDADE  DA  MEDIDA
EXTREMA.  INOCORRÊNCIA.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO
ILEGAL  NÃO  DEMONSTRADA.  WRIT  NÃO
CONHECIDO.  [...]  2.  Não  há  ilegalidade  na
manutenção  da  prisão  preventiva  quando
demonstrado, com base em fatores concretos,
que se mostra necessária, dada a forma como
ocorridos os delitos, indicativa de dedicação a
atividade  criminosa.  3.  A  diversidade,  a
natureza  altamente  danosa  e  a  considerável
quantidade  de  porções  dos  entorpecentes
apreendidos, somadas às circunstâncias em que
se  deu  o  flagrante.  Em  conhecido  ponto  de
vendas de entorpecentes. Bem como à forma de
acondicionamento  dos  estupefacientes.  Já
divididos  e  prontos  para  revenda,  são
indicativas de periculosidade social do acusado
e do risco concreto de continuidade na prática
criminosa,  caso  libertado,  autorizando  a
preventiva. 4. Não há como, em sede de habeas
corpus, concluir que o agente será beneficiado
com a aplicação do previsto no art. 33, § 4º, da
Lei de drogas, ou com a substituição da pena
corporal  por  restritivas  de  direito,  diante  da
forma como ocorridos  os  fatos  criminosos.  5.
Condições  pessoais  favoráveis  não  têm,  em
princípio, o condão de, isoladamente, revogar a
prisão  cautelar,  se  há  nos  autos  elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6.
Indevida  a  aplicação  de  cautelares  diversas
quando a segregação encontra-se justificada e
mostra-se  necessária.  7.  Habeas  corpus  não
conhecido.  (STJ;  HC  314.044;  Proc.
2015/0006244-4; SP; Quinta Turma; Rel.  Min.
Jorge Mussi; DJE 26/03/2015).

“RECURSO  EM  "HABEAS  CORPUS".  CRIME
CONTRA  A  VIDA.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
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QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  PLEITO  PELA
REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS  AUTORIZADORAS
PRESENTES.  PRECEDENTES.  1.  A  necessidade
da  segregação  cautelar  se  encontra
fundamentada na garantia da ordem pública em
razão  da  periculosidade  do  recorrente,
caracterizada  pelo  "modus  operandi",
perpetrado em comparsaria e com uso de arma
de fogo,  motivado por  desavenças  anteriores,
aguardou a passagem da vítima e disparou duas
vezes contra ela, causando-lhe lesões corporais
graves. 2. Recurso em "habeas corpus" a que se
nega  provimento.”  (STF;  RHC  43610  ES
2013/0409062-2  –  Quinta  Turma  -  Rel.  Min.
Moura Ribeiro; J: 06/05/2014; Publicação: DJe
13/05/2014) 

Ademais,  salienta  o  impetrante,  além  dos  pontos
refutatórios acima debatidos, que o paciente possui todos os requisitos para
responder  a  ação  penal  em  liberdade,  por  ser  primário,  possuir  bons
antecedentes, residência fixa na Comarca, e aposentado.

Todavia,  consoante  entendimento  dos  Tribunais
Superiores,  as  condições  subjetivas  favoráveis  do  paciente,  tais  como,
primariedade,  residência  fixa  e  trabalho  lícito,  por  si  sós,  não  obstam a
custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos legais, como se
verifica no caso em tela. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2.
Homicídio  duplamente  qualificado  tentado.  3.
Réu não localizado nos endereços constantes dos
autos para ser citado. Suspensão do processo e
do curso do prazo prescricional. Prisão cautelar
decretada em sede de recurso em sentido estrito
interposto  pelo  Ministério  Público  do  Distrito
Federal e Territórios. 4. Acusado foragido desde
2009. Nítida intenção de furtar-se à aplicação da
lei penal. 5. A jurisprudência do STF consolidou-
se no sentido de que a fuga do réu do distrito da
culpa  justifica  o  decreto  ou  a  manutenção  da
prisão (HC 106.816/PE,  rel.  min.  Ellen Gracie,
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DJe 20.6.2011). 6. A gravidade in concreto do
delito acrescida da fuga justificam a manutenção
da  custódia  cautelar.  7.  Primariedade,  bons
antecedentes do réu, residência fixa e ocupação
lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da
prisão preventiva.  Precedentes.  8. Ausência de
constrangimento  ilegal.  Recurso  ordinário  em
habeas corpus a que se nega provimento. (STF;
RHC  124.486;  DF;  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;
Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 46)

“PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  MODUS  OPERANDI.  CESSAÇÃO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  NECESSIDADE.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.  GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA.  [...]  6.  As  condições
subjetivas  favoráveis  da  recorrente,  tais  como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e trabalho lícito, por si sós, não obstam a sua
segregação  cautelar,  quando  presentes  os
requisitos  legais  para  a  decretação  da  prisão
preventiva.  Precedentes.  7.  Recurso  ordinário
desprovido.”  (STJ;  RHC  50.650;  Proc.
2014/0186538-8; RS; Quinta Turma; Rel.  Min.
Gurgel de Faria; DJE 12/03/2015) 

Ante todo o exposto, denego a ordem.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.
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João Pessoa, 13 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
       Relator
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