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ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2012169-06.2014.815.0000) 
RELATOR :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE :  Maria do Socorro Dantas Freire
IMPETRADO  :  Juíza de Direito do 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital
PACIENTE :  Paulo Clementino do Nascimento

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Homicídio duplamente 
qualificado tentado. Preventiva desfundamentada. Inocorrência. 
Preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Garantia da 
ordem pública e conveniência da instrução criminal. Denegação 
da ordem.

- Não há ocorrência de qualquer constrangimento ilegal quando  
a decisão que decretou a prisão cautelar está fundamentada  
nos moldes do art. 312 do CPP, desde que comprovados os  
indícios da autoria e a prova da materialidade.

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 denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator, e 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado por 
Maria do Socorro Dantas Freire, em favor de Paulo Clementino do Nascimento, que 
tem por escopo impugnar a decisão da Juíza de Direito do 2º Tribunal do Júri da Comarca 
da Capital,  que decretou a preventiva daquele, com base na conveniência da instrução 
processual e garantia da ordem pública.

Alega que o paciente se encontra com a saúde comprometida, tendo 
em vista que foi linchado por populares, ainda no local do fato, antes de ser preso em 
flagrante,  apresentando sinais  de  cegueira  em um dos olhos,  com os ossos da face 
quebrados, como também já foi informado da necessidade de realizar uma intervenção 
cirúrgica na cabeça.



Afirma  que  o  paciente  foi  denunciado  por  homicídio  duplamente 
qualificado  tentado,  todavia  a  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  padecem de 
embasamento legal, haja vista ter sido baseada unicamente nas provas testemunhais e 
no  inquérito  policial,  não  demonstrando  a  existência  de  qualquer  fato  concreto  que 
justificasse a medida extrema.

Pugna, ao final,  pelo deferimento da liminar,  com a expedição do 
consequente alvará de soltura, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Junta documentos (fs. 11/66).

Informações da instância monocrática (f. 82).

Liminar indeferida (fs. 84 e 85).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem (fs. 87 e 88).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator). 

A ordem deve ser denegada.

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que,  conforme  já  afirmado  em 
sede liminar, os pleitos referentes à assistência médica em favor do paciente devem ser 
realizados perante o primeiro grau de jurisdição.

No  que  se  refere  à  suposta  desfundamentação  do  decreto 
preventivo, vê-se que não assiste razão ao impetrante, posto que o decisum se baseou na 
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, senão vejamos:

No caso em apreciação é perfeitamente razoável  a custódia  
preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência  
da  instrução  criminal,  com  a  anotação  de  que  eventual  
primariedade  ou  bons  antecedentes  não  torna  o  flagrado  
menos perigoso, considerada a ação em concreto.  E nem o  
possível  fato  de  possuir  residência  fixa  e  ocupação  lícita  
assegura a aplicação da lei penal, diante da clara necessidade  
de  preservação  da  ordem  pública,  arranhada  pela  ação  do  
flagrado.
A  ordem  pública  é  ofendida  quando  a  conduta  do  agente  
provoca  algum  impacto  na  sociedade,  lesando  valores  
significativamente importantes, no caso o bem mais precioso  
tutelado, qual seja, a vida.
A periculosidade do  flagrado pelo  “modus  operandi”  emerge  
cristalina  do  auto  de  prisão  em  flagrante,  pois  o  crime  na  
modalidade  tentada  não  se  consumou  por  razões  alheias  à  
vontade  do  denunciado,  pois  foi  prestado  pronto  e  eficaz  
socorro e atendimento médico à vítima.



Destarte, presente não só o “fumus boni iuris”, mas também, e  
principalmente, o indispensável “periculum in mora”, se impõe o  
reconhecimento  da  necessidade  de  aplicação  da  medida  
excepcional, por se mostrar ineficaz dada a periculosidade do  
flagrado a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da  
prisão (fs. 56 e 57).

Portanto, resta justificada a necessidade da manutenção da prisão 
do paciente, não havendo o que se falar em desfundamentação do decreto preventivo.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.1

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

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Barbosa 
de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de  
dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                           Relator
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