
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2011932-69.2014.815.0000)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTES : Abraão Beltrão Gadelha de Sá e André Beltrão Gadelha de Sá
IMPETRADO     : Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araçagi
PACIENTE         : Francisco Pessoa Neto

PROCESSUAL  PENAL.  Prisão  preventiva.  Mais  de  trinta 
acusados.  Posterior  oferecimento  de denúncia.  Não inclusão 
do paciente na peça acusatória oferecida nos autos em que se 
deu a prisão. Relaxamento da custódia cautelar. Medida que se 
impõe.

- A prisão cautelar do paciente não subsistirá quando, oferecida  
a  peça  acusatória  nos  autos  em que  ela  fora  decretada,  o  
representante do MP deixar de inclui-lo entre os denunciados.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em conceder a presente 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 de liminar, impetrado por 
Abraão Brito Lira Beltrão e André Beltrão Gadelha de Sá, em favor de  Francisco 
Pessoa Neto, que tem por escopo impugnar decisão do Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Araçagi,  que  decretou  a  prisão preventiva  do paciente,  pela  prática  dos 
crimes de tráfico e associação para o mesmo fim (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

Alegam, em síntese, que o paciente foi preso no dia 13/08/2014 por 
policiais  civis  e militares,  mediante apresentação de Ordem de Busca e Apreensão e 
Prisão Preventiva.

Afirmam  que  o  paciente  contribuiu  com  o  trabalho  da  polícia, 
apresentando as armas de fogo que estavam sob sua posse há mais de 09 (nove) anos,  
cuja licença estava vencida.



Apontam que  o  paciente  foi  surpreendido  ao  chegar  à  delegacia 
quando tomou ciência das imputações que lhe eram feitas, isto é, tráfico e associação 
para o mesmo fim (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2005).

Aduzem que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente 
encontra-se destituída de fundamentação; e que as provas indicadas são frágeis.

Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente; bem como 
a debilidade de sua saúde.

Pugnam, ao final, pelo deferimento de medida liminar, revogando-se, 
para  tanto,  a  prisão  preventiva;  ou,  não  sendo  esse  o  entendimento  desta  Câmara 
Criminal, adote a prisão domiciliar; ou, por fim, as medidas cautelares previstas no art.  
319 do Código de Processo Penal (fs. 02/18).

Esta Relatoria se reservou para apreciar o pedido de liminar após as 
informações prestadas pelo Juiz da causa e oferecimento de Parecer pela Procuradoria-
Geral de Justiça (f. 67 e 113).

Informações prestadas pelo juiz de primeiro grau (fs. 71/73).

A PGJ opina pela denegação da ordem (fs. 115/117).

Os impetrantes informam que o MP ofereceu denúncia nos autos da 
ação penal em destaque e o paciente não foi denunciado.

Acrescentam que o paciente foi  denunciado em processo diverso, 
isto  é,  na  Ação  Penal  nº  0000953-68.2014.815.1201,  sob  o  fundamento  que  estaria 
supostamente  comercializando  armas  de  fogo,  razão  pela  qual  deve  ser  liberado 
liminarmente (fs. 119 e 120). 

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator). 

A ordem deve ser concedida.

Com efeito, os impetrantes informam e comprovam, às fls. 119/164, 
que o Ministério Público, inobstante haver oferecido denúncia contra vinte e nove dos 
acusados na ação penal  em discussão (Processo nº 0000575-83.2012.815.1201),  não 
incluiu o paciente entre os denunciados, fato que por si autoriza o relaxamento de sua 
prisão preventiva.

Até porque, se o detentor da ação penal não visualizou a presença 
de justa  causa para  denunciá-lo  (prova da materialidade e indícios de que ele  tenha 
concorrido para o crime), no presente feito, não é possível mantê-lo preso cautelarmente. 

Acrescente-se  que  o  próprio  Juiz  da  causa,  nas  informações 
complementares prestadas às fls. 72 e 73, aduz textualmente que “(…) a certeza do MP é 
tanta  que  nos  presentes  autos  foi  oferecida  denúncia  contra  30  acusados  (…).  No 
entanto, nestes autos o ora paciente não foi denunciado, tendo em vista o MP já o ter  
denunciado em procedimento distinto (0000953-68.2014.815.1201). (...)” - Grifo nosso.



 Registre-se, outrossim, que resta equivocado o posicionamento do 
juiz  a quo quando, mesmo diante de tais informações, sustenta a legalidade da prisão 
pelo fato de o MP ter denunciado o paciente em autos distintos.

Ora,  o  fato  de  estar  provado  que  no  processo  em que  a  prisão 
preventiva  foi  decretada o  paciente  sequer  foi  denunciado,  não  há  como sustentar  o 
decreto prisional, nesses autos, sob o fundamento de que em outro feito o paciente fora 
denunciado.

Ante o exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus.

Expeça-se o competente  alvará  de soltura em favor  do  paciente, 
Francisco Pessoa Neto, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.1

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador, 
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele também 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 
Relator, e o Juiz de Direito,  Wolfram da Cunha Ramos (convocado para substituir  o 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho).  Declarou-se 
impedido o Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça,  a  Excelentíssima 
Senhora Maria Lurdélia de Albuquerque Melo.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 09 de 
dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                       Relator
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