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HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO  TENTADO. . 
PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E 
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE. NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA.  DECISUM FULCRADO NA GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 312 
E 313 DO CPP PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.   ORDEM 
DENEGADA.

− É de se considerar suficientemente fundamentada a 
decisão que invoca elementos probatórios concretos dos 
autos, considerando que a custódia cautelar do paciente é 
necessária ao resguardo da ordem pública, por 
conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei 
penal.

− Na hipótese, percebe-se que ficaram 
suficientemente demonstrados os pressupostos  e 
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo 
Penal, diante da certeza da existência do delito e de 
veementes indícios de autoria. Ademais, o crime 
apurado nos autos –  homicídio tentado  - preenche o 
requisito do art. 313, inc. I, do CPP, pois se trata de 
crime doloso punido com pena privativa de liberdade 
superior a quatro anos. Por essas razões tem-se como 
correta a decisão que decretou a prisão preventiva do 
paciente.

− Como assente na jurisprudência, as condições 
pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade, 



sem antecedentes criminais, profissão definida e residência 
fixa, por si sós, não são suficientes para garantir a 
concessão da liberdade provisória.

− Não se pode olvidar que, em tema de decretação de 
prisão preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz de 
primeiro grau avaliar a imprescindibilidade da medida, 
devendo-se dar-lhe crédito, vez que está mais próximo dos 
fatos e tem condições de melhor sentir a necessidade da 
custódia cautelar.

          

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Chales Cruz Barbosa e Washington Luís Soares Ramalho, em favor de Washington Luís 
Soares Ramalho, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de 
Alhandra como autoridade coatora (fls. 02/20).

Aduzem as impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante em 
03/11/2014 e indiciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, 14, II e 29 do 
CP , estando privado de liberdade até o presente momento, por ter  sido decretada a 
prisão  preventiva  em  24/11/2015,  com  vistas  à  garantia  da  ordem  pública  e 
conveniência da instrução criminal; verberam a inexistência dos requisitos autorizadores 
da  decretação  da  prisão  preventiva,  ante  a  inexistência  de  prova  de  autoria  e 
materialidade  delitiva,  em contrapartida  a  condições  pessoais  favoráveis  e  falta  de 
fundamentação idônea a justificar a ameaça à conveniência da instrução criminal.  No 
mérito, pugnou pela concessão da ordem, confirmando a liminar. Juntou os documentos 
de fls. 22/115.

A ordem liminar foi indeferida, fls.122.

Informações prestadas pela autoridade coatora, fls. 127/128.

Em parecer, às fls. 130/133, a Procuradoria de Justiça opinou pela 
denegação da ordem.

É o relatório.
VOTO:

Cuida-se de habeas corpus impetrado por Chales Cruz Barbosa 
e Washington Luís Soares Ramalho, em favor de Washington Luís Soares Ramalho, que 
teve decretada sua prisão preventiva nos autos da ação penal a que responde sob a 
acusação da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.



Alega o impetrante, em síntese, inexistência de provas da autoria 
e materialidade delitivas, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais 
favoráveis e fundamentação inidônea do decreto preventivo.

Com efeito, não procedem –  como passo a demonstrar - as 
alegações do impetrante, merecendo ser mantida a prisão do acusado, eis que revestida 
de todas as formalidades legais e presentes os requisitos autorizadores de sua 
manutenção.

O decreto atende as exigências do art. 312 e 313, I, do CPP.

Conforme se depreende dos autos, em síntese, a vítima, Paulo 
Rafael  de  Farias  de  Santana, bebia  em uma  bar  no  distrito  de  Mata  Redonda,  no 
município de Alhandra/PB, quando o paciente o abordou, acreditando que o mesmo se 
tratasse de garoto de programa. Como Rafael teria negado relação com o segregado, o 
mesmo retornou ao bar, na companhia de um comparsa, efetuando disparos em direção 
à vítima e seus amigos, fugindo em seguida.

Em razão disso, o  eminente Juiz de Direito,  entendendo 
presentes os pressupostos e requisitos necessários, decretou a prisão preventiva do 
acusado, fazendo, sobretudo, como garantia da ordem pública e da conveniência da 
instrução penal(fls. 65/66).

É contra essa decisão que se insurge o presente writ.

No tocante ao argumento de negativa de autoria  e 
materialidade, a estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questão 
que demanda profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva 
participação do paciente no delito, devendo ser reservada à instrução criminal, 
oportunidade em que serão produzidas as provas necessárias ao deslinde da questão, 
não sendo o habeas corpus meio idôneo para tal apreciação. 

Nesse norte:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO DE USO RESTRITO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA 
IMPRÓPRIA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - 
SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - 
POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO 
DELITUOSA ALIADA À PRIMARIEDADE E BONS 
ANTECEDENTES - ORDEM CONCEDIDA. 
- A alegação de negativa de autoria demanda aprofundado 
exame de provas, o que é inviável na estreita via do habeas 
corpus. ...”
(TJMG, Habeas Corpus  1.0000.13.033020-2/000, Relator(a): 
Des.(a) Feital Leite (JD Convocado) , 4ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 25/06/2013, publicação da 
súmula em 03/07/2013) 

“...TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA 
VIA ESTREITA DO WRIT.



1. A alegada insuficiência probatória quanto à autoria do 
delito, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que 
demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na 
via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e 
desprovido de dilação probatória.
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre 
convencimento, em que o julgador, desde que de forma 
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na 
angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de 
reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias 
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão 
repressiva em desfavor da paciente.
… 4.  Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 252.653/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 
22/05/2013). Grifos nossos.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já firmou seu 
entendimento, verbis:

"HABEAS CORPUS - PENAL E PROCESSUAL PENAL - 
AUSÊNCIA DE AUTORIA E INCORREÇÃO NO CÁLCULO 
DA PENA - REEXAME DE PROVAS - IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA - O acolhimento da tese de ausência de autoria, 
bem como da alegação de cálculo incorreto da pena, não são 
possíveis na via estreita do habeas corpus, por demandarem, 
ambas, aprofundado reexame do acervo probatório produzido 
na ação penal. Ordem denegada". (STF - HC 89425 - SP - 2ª 
T. - Rel. Min. Eros Grau - DJU 17.11.2006 - p. 67).

Ressalto ainda que o prosseguimento da ação não pressupõe 
qualquer juízo definitivo de culpabilidade, não caracterizando prejuízo ou 
constrangimento ilegal ao paciente. 

Aduz, ainda, o impetrante, ausência dos requisitos da prisão 
preventiva.

Como sabido, 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. 

A necessidade de segregação cautelar restou assim justificada 
pela autoridade a quo, in verbis:

“De uma leitura atenta do auto de prisão em flagrante extrai-se que  
os  acusados  efetuaram  disparos  de  arma  de  fogo  em  direção  a  
pessoas  que  se  encontravam  em  um  bar  no  Distrito  de  Mata  
Redonda,  atingindo  pelo  menos  três  delas  para  em  seguida  se  
evadirem do local.
Na perseguição policial foram os mesmos abordados e confessaram  



o crime.
A materialidade delitiva encontra-se presente pelos depoimentos das  
vítimas e das testemunhas ouvidas quando da elaboração do Auto de  
Prisão em Flagrante, enquanto que estão presentes os fortes indícios  
de autoria.
Destarte, vislumbro presentes os pressupostos ensejadores da prisão  
preventiva, consoante previsto no art. 312 do CPP.
Com efeito, a onda de violência nesta região do Litoral Sul é um fato  
que  tem  preocupado  as  autoridades  constituídas,  havendo  
necessidade  de  uma  ação  enérgica  no  sentido  de  devolver  à  
sociedade  local  a  tranquilidade  de  que  necessitam e  a  confiança  
naqueles  que  têm  a  obrigação  de  proporcionar  tranquilidade  ao  
cidadão de bem.
Casos como o destes autos a acada dia são noticiados aumentando  
ainda mais a sensação de impunidade por parte da população.
Embora primários, os acusados demonstraram serem pessoas pouco  
compromissadas com a apaz social e de forma sorrateira, chegaram  
em um ambiente  com a  presença de  várias  pessoas  efetuaram os  
disparos sem medir as consequências deste ato.
Assim,  HOMOLOGO  o  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  por  se  
encontrar revestido de suas formalidades legais.
Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante não  
sendo o caso de relaxamento.
Igualmente não é o caso de ser a prisão convertida em qualquer das  
cautelares do art. 319, do CPP ou conceder-se liberdade provisória  
com ou sem fiança.
Não  vislumbro  outro  caminho,  senão,  converter  a  Prisão  em  
Flagrante  dos  acusados  FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE e  
EDNALDO DE SOUZA,   em Prisão Preventiva, como garantia da  
ordem  pública,  por  conveniência  da  futura  ação  penal  e  para  
assegurar a aplicação da lei penal.”

Ora, na hipótese em análise, está demonstrada a presença 
dos pressupostos, requisitos e fundamentos do artigo 312 do CPP, portanto, 
inexiste constrangimento ilegal, devendo prevalecer a r. decisão que determinou a 
prisão preventiva do ora paciente, mesmo porque a culta autoridade apontada 
coatora, mais perto do evento tido delituoso e das partes envolvidas, julgou 
conveniente a segregação, fazendo-o com base em dados objetivos dos autos, não 
se vislumbrando a alegada ausência de motivação a sustentá-la.

Também verifica-se preenchido o requisito do art. 313, inc. 
I, do CPP, pois se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade 
superior a quatro anos. 

Mister esclarecer que não há exigência que o réu se 
enquadre nas três hipóteses de admissão do decreto preventivo previstas no art. 
313 do CPP, pois não são requisitos cumulativos, basta que um deles esteja 
presente para autorizar a prisão preventiva.  

Por outro aspecto, vale lembrar que, em tema de decretação de 
prisão preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz avaliar a imprescindibilidade da 
medida, devendo-se dar-lhe crédito, vez que está mais próximo dos fatos e tem 
condições de melhor sentir a necessidade da custódia.  Conforme se vê, a segregação 
cautelar foi decretada com substrato em dados e reclamos objetivos do caso, impondo-
se, especialmente, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução 



criminal e para 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.

Partindo dessa premissa, é o que se depreende da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e 
da materialidade do crime, quando acompanhados da 
necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a 
aplicação da lei, e sendo conveniente para a instrução 
criminal, constituem motivos suficientes para a prisão 
preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, 
como a residência fixa e a ocupação lícita, não são suficientes 
para afastar a necessidade da custódia provisória. 4. A 
fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não 
precisa ser exaustiva, bastando que sejam analisados, ainda 
que de forma sucinta, os requisitos justificadores da 
segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus 
a que se nega provimento.” (HC 86605/ SP, STF, 2ª Turma, 
Rel. Gilmar Mendes, DJ 10/03/2006). Destaquei. 

Por outro lado, a garantia da ordem pública é visualizada pelo 
trinômio, gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente, nesse 
conceito se inserindo a necessidade de se preservar a credibilidade do Estado e da 
Justiça, em face da falta de tranquilidade que o crime de homicídio gera na comunidade 
local. 

Nesse sentido: 

“... HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO 
JÚRI. LIBERDADE. REGRA DO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. HIPÓTESES 
ESTRITAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELO JUIZ. 3. 
CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA 
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO 
FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE 
CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE 
EVIDENCIADA PELA DINÂMICA DELITIVA. PACIENTE 
FORAGIDO. 4. Condições pessoais favoráveis. 
AFASTAMENTO DA prisão que fora devidamente 
fundamentada. INVIABILIDADE. Entendimento pacífico desta 
Corte Superior. 5. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE 
PRISÃO. NÃO CABIMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO 



CONHECIDO. 
(...)
2. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso 
ordenamento constitucional, somente sendo possível sua 
mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a 
prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de 
inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua 
necessidade, como é o caso dos autos.
3. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram 
fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, 
porquanto julgou-se indispensável a medida excepcional para 
a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da 
lei penal, haja vista a gravidade concreta do crime, a 
periculosidade do agente - evidenciada pela forma de execução 
do delito, pois conforme descrito na sentença, o paciente 
praticou homicídio com arma de fogo, à luz do dia e na 
presença de diversas pessoas - e, ainda, pelo fato do paciente 
estar foragido.
4. A alegação de que o paciente possui condições pessoais 
favoráveis - primariedade, bons antecedentes, residência e 
emprego fixos -, não tem o condão de afastar a prisão que fora 
devidamente fundamentada, conforme pacífico entendimento 
deste Tribunal Superior.
5. Devidamente justificada a necessidade da prisão provisória 
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação 
da lei penal, não há se falar em emprego de medida cautelar 
diversa da prisão.
6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 248.253/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 
08/05/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE 
CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Não é cabível a 
utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso 
adequado. Precedentes. 2. Deve ser mantida por seus próprios 
fundamentos a decisão monocrática que negou seguimento 
ao habeas corpus, porquanto o encarceramento provisório do 
paciente foi decretado e mantido em razão da garantia da 
ordem pública, com base em sua periculosidade, evidenciada 
pelo modus operandi empregado na prática delitiva. 3. Na 
espécie, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente, 
em cumprimento de medida socioeducativa no Caje, torturou a 
vítima, também interno daquela instituição, e tentou retirar-lhe 
a vida de forma brutal, agredindo-a com socos, pontapés e com 
um fio, por meio do qual lhe dava choques, além de tentar 
asfixiá-la. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui firme 
entendimento no sentido de que a periculosidade do réu, 
fundada no modus operandi do crime praticado, constitui 
fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva como 
garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.” 
(STJ, AgRg no HC  248.643/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, 



DJe 02/05/2013).

Ponto outro, quanto às alegações referentes às condições 
pessoais do paciente, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que elas não obstam a 
segregação provisória, nem pode servir de atalho para a obtenção automática de um 
benefício, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de 
Processo Penal. 

É o que se depreende na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“... A alegação de que o paciente possui condições pessoais 
favoráveis - primariedade, bons antecedentes, residência e 
emprego fixos -, não tem o condão de afastar a prisão que fora 
devidamente fundamentada, conforme pacífico entendimento 
deste Tribunal Superior. (...)”
(STJ, HC 248.253/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 
08/05/2013)

“(...). As condições pessoais favoráveis do paciente –  
primariedade, família, trabalho e residência fixos –  não são 
garantidoras de eventual direito de liberdade quando outros 
elementos constantes nos autos recomendam a sua custódia 
cautelar. 7. Ordem denegada”. (HC 119.206/PA, STJ, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJ 02/02/2009), 
ementa parcial, com destaques nosso.

“(...) As circunstâncias dos pacientes serem primários, 
sem antecedentes criminais, terem residência conhecida, 
além de outras qualidades pessoais, não se revelam 
obstáculos à decretação de suas prisões preventivas, 
desde que presentes os pressupostos e conclusões, 
expressas no art. 312 do CPP (HC nº. 90.085, relator 
Ministro Joaquim Barbosa, DJ 30-11-2007)8. Ordem de 
habeas corpus denegada.”. (HC 93972/ MS, STF, 2ª 
Turma, Rel. Ellen Gracie, DJ 13/06/2008), ementa 
parcial – destaquei.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, em harmonia com o 
parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente, em exercício, 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 João Batista Barbosa (juiz de Direito 
convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva).

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, 31 de março de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


