
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0000683-24.2015.815.0000
RELATOR: Marcos William de Oliveira, juiz convocado para substituir o Des. Márcio 
Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTE: Henrique Tomé da Silva (OAB/PB 19.422).
PACIENTE: Tácio Borba de Araújo Castro.
IMPETRADO: Juízo da violência doméstica e familiar da capital.

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 
FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, INJÚRIA 
E VIAS DE FATO. RETARDAMENTO NO EXAME DA 
LEGALIDADE DA PRISÃO NÃO DEMONSTRADO. 
ORDEM DENEGADA.

Não havendo demonstração do fundamento da impetração 
–  retardamento injustificável na apreciação da prisão em 
flagrante, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal –  
deve ser denegada a ordem mandamental.

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.

RELATÓRIO

Henrique Tomé da Silva impetrou habeas corpus em favor de 
Tácio Borba de Araújo Castro, aduzindo, em síntese, que o paciente sofre 
constrangimento ilegal do juízo da vara de violência doméstica e familiar da capita, 
autoridade apontada como coatora, uma vez se encontra preso em flagrante desde o dia 
29 de janeiro de 2015, sem, no entanto, ter havido homologação da prisão ou sua 
conversão em preventiva. Afirmando, enfim, ser o agente primário, ter endereço certo e 
ter profissão definida, pede a concessão da ordem.

Ao examinar o pedido liminar, o primitivo relator negou a 
cautelar pretendida, determinando a notificação da autoridade coatora, que, em 
informações, sustentou a legalidade da medida.

A Procuradoria de Justiça inclinou-se pela denegação da ordem.



É o relatório.
VOTO:

Considerando a lucidez das razões apresentadas pelo relator 
originário, Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, mantenho-as às inteiras e passo a 
transcrevê-las:

“O fundamento da presente impetração é o inconformismo do autor 
com a suposta omissão do juízo a quo em examinar, na forma do art. 310 
do Código de Processo Penal, a legalidade da prisão em flagrante, 
ocorrida em 29 de janeiro de 2015. Segundo alega o impetrante, o paciente 
acha-se encarcerado desde então, sem, porém, ter havido a respectiva 
homologação ou conversão em preventiva.

Num primeiro olhar, contudo, não vejo robustez na tese do autor, 
não havendo fumaça do bom direito nesta demanda mandamental. 
Apesar das afirmações do requerente em sentido oposto, não há, nos autos, 
elemento algum que indique a primariedade do paciente nem tampouco seu 
endereço e profissão, que, a rigor, sequer foram declinados na peça inaugural. 
Em verdade, nem mesmo o auto de prisão em flagrante aparelha esta ação 
judicial, instruída, de resto, apenas com a 2ª via da nota de culpa (fl. 13) e um 
extrato de movimentação processual (fl. 14).

Não bastasse esse motivo, suficientemente sério para negar a 
providência acautelatória requerida, o simples retardamento do julgador de 
piso em apreciar a licitude da prisão (ou convertê-la em preventiva) não é 
razão bastante para, por si só, ensejar a expedição do alvará de soltura do 
paciente. Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, o seguinte aresto do 
Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de que a demora de prazo superior a 24h 
para apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, 
pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade 
procedimental, a qual não enseja o relaxamento da prisão 
cautelar, mormente se considerada a superveniência de decisão na 
qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a 
custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
(...) 
(AgRg no HC 274.388/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).”

Esclareço, porém, que, nas suas informações apresentadas, a 
autoridade coatora ressaltou ter havido a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva no dia 25 de fevereiro de 2015, em data posterior à impetração deste habeas 
corpus e ao indeferimento do pedido acautelatório.

ANTE O EXPOSTO, DENEGO A ORDEM.

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


