
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
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HABEAS CORPUS (Processo nº 0000898-97.2015.815.0000)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior.
IMPETRANTE   : Adyson Batista Dias e Outro
IMPETRADO    : Juízo da 2ª Vara de Princesa Isabel
PACIENTE        : Rinaldo Eufrausino de Andrade

HABEAS  CORPUS.  Porte  e  posse  ilegal  de  arma.  Prisão 
preventiva.  Fundamentação afastada dos elementos do caso 
concreto.  Ausência  dos  requisitos  autorizadores  da  custódia 
cautelar. Concessão.

- A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar pautada  
nos elementos probatórios elencados no processo, de maneira  
que ainda que o juiz indique as hipóteses que autorizam a sua  
decretação (art. 312 do CPP), quando a motivação destoa do  
constante nos autos, a concessão da ordem é medida que se  
impõe.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator e 
em desarmonia com o parecer da Procuradoria- Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus com  pedido  liminar,  impetrado  por 
Adyson Batista Dias em favor de Rinaldo Eufrausino de Andrade, sob o fundamento 
de que o paciente foi  preso em flagrante, ausentes os requisitos autorizadores para a 
decretação da custódia preventiva.

Sustenta, ainda, que a segregação provisória foi decretada sem que 
fossem observados os argumentos constantes no requerimento de liberdade provisória e 
alicerçada em informações equivocadas, quanto a suposto mandado de prisão preventiva 
expedido em processo diverso,  em que o paciente é investigado por  participação em 
homicídio tentado.

Argumenta  que  o  paciente  nunca  fora  preso  ou  processado 
anteriormente, que não possui antecedentes criminais, e não há fato que desabone sua 
conduta social.



Requer, ao final, em liminar, a soltura do paciente e, no mérito, a 
revogação da prisão preventiva por não estarem presentes nenhum dos requisitos nem 
condições previstos no artigo 312 do CPP.

Juntou documentos (fls. 17/71).

O magistrado presta informações (fs. 80/82).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação do Writ.

É o relatório.

- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A Ordem deve ser concedida.

Pois bem. Quanto à prisão preventiva (fs. 101/103), vê-se que o juiz 
singular  fundamentou  o  decreto  na  preservação  da  ordem pública,  ante  a  reiteração 
criminosa, pelo paciente, de condutas delituosas.

Ocorre  que  inexiste  nos  autos  elementos  capazes  de  dar 
sustentação à fundamentação invocada pelo magistrado.

Na verdade, o Juiz da 2ª Vara Mista da Comarca de Princesa Isabel 
indeferiu  o  pedido  de  liberdade  provisória  formulado  em favor  do  paciente,  baseada, 
primordialmente, nos antecedentes criminais do réu (f.47), que dão conta de que ele é 
investigado por homicídio tentado, havendo neste processo, segundo decisão daquele 
magistrado,  mandado de prisão preventiva  contra  o  paciente,  quando,  na  verdade,  o 
respectivo  mandado  foi  expedido  em  desfavor  de  outro  investigado,  isto  é,  Marcelo 
Mendes Pereira.

Conforme visto,  portanto,  inexiste  fundamento legal  para a prisão 
preventiva do paciente. (art. 312 do CPP).
 

Ante o exposto,  concedo a Ordem de Habeas Corpus, expedindo-
se, para tanto, Alvará de Soltura em favor do paciente, se este não estiver preso por outra  
razão legal. 

É o voto.1

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador,  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  Relator,  Carlos  Martins 
Beltrão Filho, e o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito,  Marcos William de Oliveira, 
convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha 
Ramos.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
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Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                    RELATOR


