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ACÓRDÃO
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IMPETRANTE: Nelson Davi Xavier (OAB/PB 10.611).
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HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÕES CORPORAIS 
(ART. 129, § 9º DO CP). PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA 
MEDIDA. REITERAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS À 
VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva decretada com base nos fundamentos 
concretos do crime –  lesão corporal praticada reiteradamente 
pelo agente contra sua companheira –  não constitui 
constrangimento ilegal passível de remédio heroico.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos de 
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM.

RELATÓRIO

Nelson Davi Xavier impetrou habeas corpus em face de José 
Ivanilson dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da vara única 
da comarca de Pirpirituba, que decretou a prisão preventiva do acusado pela suposta 
prática do do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal c/c a Lei 11.340/06 e 
indeferiu o pedido de liberdade provisória a ele dirigido.

Afirmou o impetrante que o ato impugnado revelou-se ilegal, em 
virtude da ausência de fundamentação do decreto prisional e das condições pessoais 
favoráveis do increpado. Aduziu também que a decretação e manutenção de sua prisão 
preventiva constitui manifesto equívoco, sendo arbitrária e indevida, uma vez que está 
demonstrado que nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 312 do 
CPP foram alcançados.



Prestadas as informações do impetrado, os autos vieram 
conclusos ao primitivo relator, que indeferiu a liminar a remeteu os autos ao parquet.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça inclinou-se 
pela denegação da ordem.

É o relatório.
VOTO:

Considerando da robustez das razões invocadas pelo relator de 
origem para negar a pretensão acautelatória –  juiz convocado Marcos William de 
Oliveira – permito-me transcrevê-las aqui, ressaltando a lucidez da exposição:

“Como cediço, a concessão de tutela de eficácia imediata (liminar) em 
habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente 
admitida nos casos em que demonstrada, de forma manifesta, a necessidade e 
urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou a ilegalidade do ato 
impugnado.

In casu, tais circunstâncias não restaram evidenciadas de plano, vale 
dizer, o suposto constrangimento ilegal declinado na inicial não pode ser 
constatado in limine, sem necessidade de melhor aprofundamento da matéria, 
motivo que torna impossível a concessão da medida emergencial.

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, 
aparentemente, tais requisitos a fatos concretos relacionados ao caso, 
consoante se pode ver dos trechos do decisum a seguir: 

“Existe  veementes indícios da autoria, ante os depoimentos 
colhidos, dando conta de que o investigado, de fato, agrediu sua 
companheira Iliziane Cristina Gomes da Silva conforme exame 
pericial, e depoimento testemunhais, dando consistência às 
alegações da vítima.

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. (…)

Estão, pois, presentes os pressupostos necessários à adoção da 
segregação provisória.

Até porque toda conduta do indiciado é baseada no total 
descontrole emocional em virtude de uso de álcool e mesmo 
sabendo que ao utilizar-se das substâncias químicas, torna-se 
agressivo, o acusado não se abstém de consumi-las. (...)

Outrossim, conforme depoimento da vítima, o indiciado tem o 
hábito de bater em sua companheira de forma que esta já não 
suporta mais as agressões (fls. 31/33).

Sendo assim, uma vez considerados os fatores supracitados pelo Juízo 
de primeiro grau, precisamente a situação flagrancial com prática de violência 
contra a sua companheira, deve-se entender, a priori e 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 
aparentemente 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)

Na hipótese, mesmo que considerássemos configurado o periculum in 
mora, uma vez que o paciente se encontra preso provisoriamente, o fumus 
bonis iuris não foi demonstrado de forma satisfatória, não havendo dúvidas, a 
priori, acerca da legalidade da prisão decretada, bem como da escorreita 
observância dos seus fundamentos.

Ausente, portanto, um dos fundamentos essenciais ao deferimento da 
medida liminar de urgência, impossível a concessão da medida para pôr o 
paciente imediatamente em liberdade.”

No mesmo sentido, destaco o articulado do Ministério Público:

“Diante dos fatos narrados nos autos, entendo que a medida 
constritiva deve ser mantida, a bem da ordem público. Não se trata de 
antecipação da tutela penal, mas de medida cautelar que tem como norte, 
principalmente, a manutenção da integridade físico psíquica da mulher 
vítima, porquanto já pacificado na doutrina e na jurisprudência de que o 
parâmetro para aferição da adequação e necessidade da prisão cautelar não é 
propriamente o processo ou o futuro cumprimento da penal, mas o direito 
fundamental à integridade corporal e psíquica das mulheres que sofreram 
agressões verbais e ameaças, estando aí implícito no direito à vida. A 
possibilidade jurídica da prisão preventiva em casos como o presente, 
encontra-se expressa no art. 313, III, do CPP, com a nova redação dada pela 
Lei 11.403/2011.

Com efeito, imperiosa se mostra a segregação do paciente, restando, 
portanto, correta a decisão do douto juízo a quo, que, vislumbrando a 
necessidade de garantia da ordem pública e o risco que apresenta para a 
vítima, decretou a prisão preventiva do paciente. 

(…)
Desta forma (…) é de se manter a decisão objurgada, mormente 

porque a necessidade da segregação do acusado se afigura imprescindível e 
devidamente justificado, não havendo que se falar em constrangimento 
ilegal.”

Finalmente, também não entendo ser caso de conversão da 
prisão por medidas cautelares dela diversas. Como afirmou a vítima, inquirida na esfera 
policial, essa não foi a primeira agressão física praticada contra ela pelo paciente, o que 
recomenda a preservação integral do decisum hostilizado:

“que (…) sem nenhum motivo aparente foi discutindo com a declarante e em 
seguida passou a lhe agredir brutalmente a socos e pontapés; que a declarante 
não teve como se defender, pois não tem força suficiente para dominar seu 
companheiro, então saiu com vários hematomas pelo rosto e sangrando pelo 
nariz e pela boca; (…) que já não suporta mais ser agredida fisicamente por 
José Ivanilson esperando a declarante que a justiça se manifesta e que o 
mesmo seja punido para parar de bater em mulher indefesa”.

ANTE O EXPOSTO, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA 
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 Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho.



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira Promotor de Justiça convocado.

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, 23 de abril de 2015. 

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


