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HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO CONSUMADO - 
MATERIALIDADE POSITIVADA -  INDÍCIOS DE 
AUTORIA VERIFICADOS -  CRIME CUJA 
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TRIBUNAL DO JURI -  RÉU PRESO EM 
DECORRÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO - 
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE 
ENSEJARAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA -  TESE 
DA NEGATIVA DE AUTORIA - VÁRIAS VERSÕES 
PARA O OCORRIDO -  NECESSIDADE DE 
ANÁLISE PROBATÓRIA -  IMPOSSIBILIDADE 
VIA HABEAS CORPUS -  CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS AO PACIENTE -  IRRELEVÂNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

- Restando evidenciado nos autos que o réu se encontra 
preso por força de decisão judicial que assim concluiu,  a 
fim de garantir a ordem pública, assegurar a  aplicação da 
lei penal e por conveniência da instrução criminal,  não 
restando sobejamente comprovada qualquer alteração nas 
circunstâncias sob as quais a mesma foi decretada, não há 
de se falar em constrangimento ilegal ao paciente, vez que 
não se trata de situação anômala,  tomada sem qualquer 
critério.

- 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.
 



- In casu, não há de se falar em falta de fundamentação ou 
de motivação para a manutenção da prisão cautelar, pois, 
presentes prova da materialidade e indícios suficientes da 
autoria do crime,  bem como decretada com substrato em 
dados e reclamos objetivos dos autos,  impondo-se como 
garantia da ordem pública,  por conveniência da instrução 
criminal e para resguardar a aplicação da lei penal, 
estando,  assim,  em plena sintonia com os artigos 312  e 
313 do Código de Processo Penal.
 
-  Outrossim,  como cediço,  em tema de decretação de 
custódia cautelar,  cabe ao prudente arbítrio do Juiz do 
processo avaliar a imprescindibilidade da medida, vez que 
ele,  mais próximo dos fatos,  está em melhores condições 
de,  analisando as particularidades e circunstâncias do 
evento criminoso, decidir quanto à necessidade da medida 
extrema.
  

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  A  ORDEM.  Fez 
sustentação oral o advogado Leopoldo Wagner Andrade da Silveira.

RELATÓRIO
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em 

favor de JOSÉ DE ARIMATÉIA AZEVEDO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, 
objetivando a concessão de ordem mandamental em benefício do paciente que alega 
estar padecendo de constrangimento ilegal, decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara da Comarca de  Cuité –  autoridade apontada coatora – que,  em seu desfavor, 
prolatou sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva do pronunciado.

 Aduz, outrossim, que o coacto não praticou o crime pelo qual 
está sendo acusado (homicídio),  além de estarem ausentes os requisitos necessários à 
prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Acrescenta, ainda, que o paciente reúne, 
em seu favor, todas as condições à concessão de sua liberdade.

 
A inicial de fls. 02/36 segue acompanhada dos documentos de 

fls. 37/104.

Liminar indeferida (fls. 109/109v).
 
A indigitada autoridade coatora, após reiteradamente provocada, 

prestou informações às fls. 153  restringindo-se a informar que os autos do processo 
foram remetidos a este Tribunal de Justiça em 02/02/2015  em razão de interposição, 
pela defesa do réu, de Recurso em Sentido Estrito.

 
A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da insigne Dra. 

Maria Lurdélia Diniz de A.  Melo –  Procuradora de Justiça –  se manifestou pela 
denegação da ordem (fls. 159/162).



É o relatório.
VOTO: 

Conheço da impetração, entretanto, a ordem há de ser denegada.
 
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.

 
Ponto outro,  nunca é demais lembrar que,  eventuais condições 

pessoais favoráveis ao coacto não obstam sua segregação provisória, nem podem servir 
de atalho para a obtenção automática do benefício perseguido,  ainda mais quando tal 
medida demonstre ser necessária, restando devidamente fundamentada nos termos dos 
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

 
Compulsando os autos,  é possível constatar que o MM.  Juiz 

prolator da decisão que determinou o encarceramento preventivo do impetrante (fls. 38-
40)  o fez demonstrando,  à saciedade,  a necessidade da medida.  Fundamentou o seu 
entendimento de forma a satisfazer os requisitos legais elencados nos arts. 311 e 312 do 
Código de Processo Penal Pátrio nos termos que a seguir transcrevo:

Analisando detidamente o que já contido no bojo deste procedimento,  
verifico que a constrição física do investigado é medida que se 
apresente imperiosa e inescusável.

Estipula o art. 312 do Código de Processo Penal como pressupostos 
para a prisão preventiva a materialidade do delito e indícios da 
autoria.

No caso em apreço, a materialidade está comprovada mediante, pois 
inexiste dúvida do falecimento,  e autoria com os depoimentos 
prestados na esfera policial,  onde são unânimes em apontar o 
indiciado como autor deste ilícito.

O nosso Diploma de Rito Penal (art.  329)  define indício como "a 
circunstância conhecida e provada,  que,  tendo relação com o fato,  
autorize,  por indução,  concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias".  Destarte,  os indícios nada mais são que elementos 
probatórios secundários e paralelos,  autorizadores de um raciocínio 
cadenciado a fim de construir-se uma hipótese ou situação lógica,  
guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central.

Ressalte-se que para adoção da custódia preventiva não se pode 
exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório.  É como 
vem entendendo a nossa jurisprudência majoritária.

(...)

Portanto,  os requisitos para a prisão preventiva estão devidamente 
preenchidos.



Entretanto,  o mesmo dispositivo suso mencionado exige,  também, 
determinadas situações a fundamentar o decreto. E, sob minha ótica,  
presentes estão estes tais circunstâncias. Vejamos.

A medida se justifica tanto para garantir a ordem pública.

O investigado é acusado do crime de de homicídio na forma 
qualificada da vítima Jeconias Leopoldo dos Santos Lima,  
demonstrando sua periculosidade.  Portanto se faz necessário para 
garantir a ordem pública à custódia preventiva do acusado, evitando 
que se cometam novos delitos,  e principalmente mostrando a 
presença da justiça, sendo garantia do fim da impunidade, tão comum 
nesta região.

(...)

Por oportuno,  vale citar o magistério de Mirabete: "Mas o conceito 
de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos 
criminosos,  mas também a acautclar o meio social e a própria 
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua 
repercussão.  A conveniência da medida deve ser regulada pela 
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.  
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a 
decretação da custódia,  a forma e execução do crime,  a conduta do 
acusado,  antes e depois do ilícito,  e outras circunstâncias podem 
provocar imensa repercussão e clamor público,  abalando a própria 
garantia da ordem pública,  impondo-se a medida como garantia do 
próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ademais a decretação da prisão preventiva do indiciado se faz 
necessário por conveniência da instrução criminal, ou seja, assegurar 
a prova processual,  que poderão desaparecer se por acaso o 
indiciado continuar em liberdade,  principalmente nesta fase inicial 
do processo,  quando poderá influir no depoimento das testemunhas,  
fazer desaparecer prova, e até para garantir a

integridade física das testemunhas, ou seus familiares, bem como dos 
familiares da vítima. Existem indícios que inclusive o acusado estava 
tendo se evadir do distrito da - culpa, pois foi preso temporariamente 
no aeroporto de Parnamirim-RN,  portanto sua custódia nesse 
nomento é necessária.

Com relação ao pedido das gravações da entrevista do delegado 
junto uma rádio local indefiro o pedido,  pois aqui não é local 
adequado para este pedido,  devendo inicialmente o advogado do 
acusado fazer o pedido a estação de rádio e em caso de negativa 
buscar o poder judiciário pelo caminhos próprios num procedimento 
aparte.

Vale salientar que o inquérito policial tem natureza inquisitiva,  
portanto as opiniões do delegado em nada influência ao 
procedimento, que será transformado, em processo, com os princípios 
do contraditório e da ampla defesa.

Finalmente,  não posso deixar de mencionar o entendimento 
assentado na doutrina e jurisprudência de que a prisão preventiva 
não conflita com o princípio constitucional da presunção da 
inocência.  Constitui,  sim,  medida excepcional,  mas que deve ser 
efetivada sempre que o exija o caso concreto (RT 697/386).  E a 



situação em apreço reclama inescusável,  a efetivação da constrição 
física.

(...)

Diante do exposto,  com fulcro nos artigos 311  e 312  do CPP,  para 
garantia da ordem pública,  a aplicação da lei penal e a instrução 
processual,  decreto a prisão preventiva do acusado Arimateia 
Azevedo,  conhecido por “Vevé”  qualifiçado nos autos,  que deverão 
ser recolhidos à Cadeia Pública desta Comarca, ficando à disposição 
deste juízo.

(...)

Com efeito,  para decretar a prisão preventiva deve o 
magistrado,  sobretudo,  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.

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 autorize um prognóstico sobre a autoria ou a participação 
do acusado. 

 
Ora,  em que pesem as alegações do impetrante,  a decisão que 

decretou a prisão preventiva do paciente,  a meu ver,  se encontra satisfatoriamente 
fundamentada e motivada,  restando,  ademais,  a necessidade da custódia cautelar 
justificada em elementos concretos dos autos.

 
Outrossim,  na hipótese vertente,  está demonstrada a presença 

dos pressupostos,  requisitos e fundamentos dos artigos 312  e 313  do CPP,  portanto, 
inexiste constrangimento ilegal,  devendo prevalecer a r.  decisão que decretou,  por 
conversão, a prisão preventiva do ora paciente.

 
Ademais,  como cediço,  em tema de decretação de custódia 

cautelar, cabe ao prudente arbítrio do Juiz do processo avaliar a imprescindibilidade da 
medida,  vez que ele,  mais próximo dos fatos,  está em melhores condições de, 
analisando as particularidades e circunstâncias do evento criminoso,  decidir quanto à 
necessidade da medida extrema.  Conforme se vê,  foi ela decretada com substrato em 
dados e reclamos objetivos do caso,  impondo-se,  especialmente,  para a garantia da 
ordem pública, conveniência da instrução criminal e para resguardar a aplicação da lei 
penal.

 
“(...)  Exaltou a Corte Estadual que ‘a segregação provisória 
também foi dirigida à preservação da ordem pública,  haja 
vista a repercussão do fato’.  Aplicação do princípio da 
confiança no Juiz do processo, porque ele, próximo dos fatos,  
está em melhores condições de,  sopesando as nuanças e 
circunstâncias da ação criminosa,  avaliar a necessidade da 
medida extrema.” (STJ - HC 29828/SC, 5ª Turma, Rel. Min. 
Laurita Vaz, DJU de 10.11.03, p. 202), destaquei.



No que tange à garantia da ordem pública e a conveniência da 
instrução criminal, mister trazermos à baila os ensinamentos do doutrinador Guilherme 
de Souza Nucci:
 

"Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a 
ordem na sociedade, que, em 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.” (Código de Processo Penal Comentado -  7.  ed. 
revista,  atualizada e ampliada.  São Paulo:  Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 603).

 
E:

 
“É indiscutível que a ameaça formulada pelo réu ou por 
pessoas a ele ligadas pode desencadear a decretação da 
prisão preventiva,  tendo em vista que a instrução criminal 
pode ser seriamente abalada pela coerção. Se as testemunhas 
não tiverem ampla liberdade de depor,  narrando o que 
efetivamente sabem e compondo o quadro da verdade real, não 
se está assegurando a conveniente instrução criminal,  motivo 
pelo qual a prisão preventiva tem cabimento”. (obra citada, p. 
623).

 
No caso sub examine,  verifica-se que a decretação da prisão 

preventiva restou justificada e motivada em dados concretos dos autos,  demonstrando 
que existiam razões mais que suficientes para a medida extrema, não havendo se falar 
em constrangimento ilegal a ser sanado.

 
Por outro aspecto, é cediço que, embora a prisão preventiva seja 

um sacrifício da liberdade individual,  ela é ditada por interesse social,  situando-se 
precipuamente,  na salvaguarda da sociedade que se encontra ferida pela conduta 
praticada pelo paciente,  fato amplamente explorado no retromencionado despacho 
judicial.

 
Por fim,  nunca é demais lembrar que,  segundo pacificado 

entendimento jurisprudencial, inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção 
de inocência e os institutos de Direito Processual Penal,  como a prisão preventiva. 
Podendo esta ser decretada quando as circunstâncias do fato justificarem a sua 
necessidade,  nos termos do art.  312  do CPP,  conforme evidenciado na hipótese 
vertente.

 
A propósito:
 

“Inexiste incompatibilidade entre o PRINCÍPIO da 
PRESUNÇÃO de INOCÊNCIA e o instituto da prisão 
preventiva,  podendo esta ser decretada quando presentes os 
requisitos autorizadores,  estando caracterizada,  portanto,  sua 
necessidade (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830,  
Rel.  Min.  Maurício Corrêa;  HC 84.639,  Rel.  Min.  Joaquim 
Barbosa)...”  (STF -  HC 88362  -  SE -  2ª T.  -  Rel.  Min. 
Joaquim Barbosa - JCPP.580 JCPP.499).



 ''A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa ao  
Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser  
aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória.  
Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão  
preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição  
da República (art. 5º, LXI).” (STJ - RT 686/388).
 

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 Francisco 
Sagres Macedo Vieira, 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, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


