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HABEAS  CORPUS. Homicídio  qualificado. 
Prisão preventiva.  Alegação de ausência  das 
hipóteses autorizadoras da custódia cautelar. 
Prisão  determinada  para  garantir  a  ordem 
pública.  Periculosidade  social  aferida  pelo 
modus  operandi  do  delito.  Necessidade  da 
custódia  demonstrada  no  caso  concreto. 
Condições  pessoais  favoráveis.  Insuficiência 
para  fins  de  concessão  da  liberdade 
provisória. Ordem denegada.

Não configura constrangimento ilegal o decreto de 
prisão preventiva justificado, concretamente, nos 
termos do art. 312 do CPP.

A periculosidade social  do agente,  bem como a 
gravidade  concreta  do  crime  a  ele  imputado, 
justificam o decreto de preventiva para a garantia 
da ordem pública

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR  A ORDEM,  NOS  TERMOS  DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas corpus,  com pedido de  liminar,  impetrado 

pelo Bel. Robesmar Oliveira da Silva,  apontando, como autoridade coatora, o 
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juízo de direito da comarca de Pirpirituba.

Questiona o decreto de prisão cautelar, pois não haveria motivo 

para  a  segregação  processual  do  paciente.  Reputa,  pois,  insuficientemente 

fundamentadas tanto a decisão que determinou o encarceramento cautelar do 

paciente,  quanto  aquela  que  o  manteve  em  cárcere,  ao  negar  pedido  de 

livramento condicional formulado por sua defesa. Por fim, afirma que o paciente 

possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho certo (marchante), tendo, 

ademais,  demonstrado  o  desejo  de  não  fugir  da  aplicação  da  lei  penal, 

procurando pela polícia.

Pugna, pois, pela concessão da liminar e, no mérito, a ratificação 

da  medida  de  urgência,  para  determinar,  de  forma  definitiva,  a  soltura  do 

paciente. 

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade coatora (fls. 

85/87), informou que o paciente,  José Ivan Feliciano da Silva, foi preso em 

flagrante no dia 18/04/2014, por suposta prática de homicídio qualificado (art. 

121, §2º, II, do CP). Após regular comunicação ao juiz plantonista, o flagrante 

foi convertido em preventiva, diante da prova da materialidade e dos indícios de 

autoria, além de motivos concretos para a sua segregação cautelar. È que o 

magistrado plantonista entendeu que a gravidade concreta do delito imputado 

ao  paciente  denotaria  a  sua  periculosidade.  Por  fim,  informa  que  já  foi 

designada audiência de instrução e julgamento, para o dia 23/09/2014.

A liminar foi indeferida às fls. 111/112.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 114/116 opinando 

pela denegação do madamus.

É o relatório. 

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Através do presente pedido de writ, busca o impetrante a soltura 

do paciente, sob o argumentos de que não haveria necessidade da sua prisão 

preventiva,  estando  o  decreto  prisional  carente  de  fundamentação  idônea. 

Aduz, ainda, que o paciente ostentaria condições pessoais favoráveis a que 

respondesse ao processo em liberdade.

Pois bem. A análise da documentação apresentada, notadamente 

das cópias do decreto preventivo (fls. 19/21) e de sua manutenção (fls. 30/33), 

nos  revela  que  a  segregação  cautelar  do  paciente  foi  decretada  (fl.  42)  e 

mantida (fl.  75/78) com base, principalmente, na garantia da ordem pública, 

motivo esse, como é cediço, expressamente contemplado pela legislação penal 

(art. 312 do CPP).

Com  efeito,  o  magistrado  que  determinou  o  encarceramento 

processual do paciente fez referência à necessidade de sua retirada do meio 

social, dada a sua aparente “vulnerabilidade para o cometimento de um crime 

tão grave” (fl. 42).

Não se pode olvidar que o modus operandi do delito, no caso dos 

autos,  também  sinaliza  a  periculosidade  social  do  paciente.  Isso  porque, 

segundo consta na denúncia (fls. 44/45), o acusado desferiu vários golpes de 

faca em sua ex-companheira, levando-a a óbito em ato de extrema violência, 

apenas porque ela o provocara, afirmando que ele não teria coragem a tanto

Há  que  que  reconhecer,  daí,  uma  relevante  incapacidade  de 

resistência a instigações de práticas delitivas, e uma personalidade, no mínimo, 

tendente ao cometimento de crimes violentos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como é cediço, a periculosidade social do agente e a gravidade 

concreta do crime a ele imputado, justificam o decreto de preventiva para a 

garantia da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TENTADO. 
PACIENTE QUE DESFERIU GOLPES DE FACA NA 
VÍTIMA, OCASIONANDO LESÕES NO SEU BRAÇO 
ESQUERDO E NO LADO ESQUERDO DO TÓRAX. 
CONVERSÃO  DA  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  EM 
PRISÃO  PREVENTIVA.  NECESSIDADE  PARA 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  PARA 
ASSEGURAR  A  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CARACTERIZADO.  ORDEM  DENEGADA.  1.  A 
gravidade concreta do delito e a evasão do paciente 
após  o  fato  delituoso  são  fundamentos  idôneos  a 
justificar  a  necessidade  da  decretação  da  prisão 
preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a 
aplicação  da  Lei  Penal,  razão  pela  qual  inexiste 
ilegalidade  na  decisão  vergastada.  2.  No  caso  dos 
autos, o modus operandi revela a gravidade concreta 
do  delito  e  a  necessidade  da  prisão  cautelar  para 
garantia da ordem pública, haja vista que o paciente, 
após  uma  discussão  na  qual  a  vítima  ofendeu  a 
esposa  deste,  de  forma  desproporcional  desferiu 
golpes de faca na vítima, ocasionando lesões no braço 
esquerdo e no lado esquerdo do tórax,  revelando a 
sua  periculosidade  concreta.  3.  A prisão  preventiva 
também se justifica para assegurar a aplicação da Lei 
Penal, uma vez que o paciente se evadiu logo após os 
fatos.  4.  Consoante  entendimento  já  assentado  na 
jurisprudência,  eventuais  condições  pessoais 
favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar 
os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos 
elementos  a  recomendar  a  sua  manutenção,  como 
ocorre  no  caso  vertente  5.  Ordem  denegada  para 
manter a decisão que converteu a prisão em flagrante 
do  paciente  em  prisão  preventiva.  (TJDF;  Rec 
2013.00.2.010330-4;  Ac.  677.998;  Segunda  Turma 
Criminal;  Rel.  Des.  Roberval  Casemiro  Belinati; 
DJDFTE 22/05/2013; Pág. 233) 

Assim,  entendo  que  o  decreto  preventivo  encontra-se 

suficientemente fundamentado.

Comprovada, nestes termos, a existência de, ao menos, um dos 

Desembargador João Benedito da Silva
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requisitos do art. 312 do CPP, eventuais condições pessoais do paciente são 

irrelevantes,  merecendo,  assim,  ser  confirmada  a  decisão  que  decretou  a 

segregação cautelar do paciente.

A respeito do tema:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
AO  RECURSO  PREVISTO  NO  ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.  RESTRIÇÃO 
DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL.  EXAME 
EXCEPCIONAL QUE  VISA PRIVILEGIAR  A AMPLA 
DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA.  MODUS  OPERANDI. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CONFIGURADO.  3.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  4.  APLICAÇÃO  DE 
CAUTELARES  MENOS  GRAVOSAS. 
IMPOSSIBILIDADE.  5.  HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDO. 
1.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a 
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, 
mais  recentemente,  no  sentido  de  ser  imperiosa  a 
restrição do cabimento  do remédio  constitucional  às 
hipóteses  previstas  na  Constituição  Federal  e  no 
Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução 
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a 
não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo 
substituir  o  recurso  ordinariamente  cabível  para  a 
espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas 
as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar 
a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser 
sanado mediante a concessão de habeas corpus de 
ofício  -,  evitando-se  prejuízos  à  ampla  defesa  e  ao 
devido processo legal.  2.  Se a conduta do agente - 
seja  pela  gravidade  concreta  da  ação,  seja  pelo 
próprio  modo  de  execução  do  crime  -  revelar 
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da 
prisão  para  a  garantia  da  ordem  pública,  sendo 
despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo 
àquela atividade. 3. Na espécie, a constrição cautelar 
justifica-se em razão da gravidade concreta do crime, 
evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, 
tendo em vista que o réu foi apreendido com razoável 
quantidade de drogas de natureza diversa, sendo uma 

Desembargador João Benedito da Silva
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delas (crack) altamente lesiva e viciadora - a saber, 80 
(oitenta) bombinhas de maconha e 25 (vinte e cinco) 
pedras  de  crack  -,  presentes  ainda  balança  de 
precisão  e  outros  apetrechos  usualmente  utilizados 
para  a  mercancia  espúria.  Essa  conjuntura  torna 
evidente  a  necessidade  de  preservação  da  prisão 
preventiva  para  a  garantia  da  ordem  pública,  nos 
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. É 
cediço o entendimento desta Corte no sentido de 
que a existência de condições pessoais favoráveis 
não impede a manutenção da segregação cautelar, 
quando presentes os requisitos legais, como se dá 
na hipótese dos autos. 5.  Presente a necessidade 
concreta  da  manutenção  da  custódia  preventiva,  a 
bem  do  resguardo  da  ordem  pública,  as  medidas 
cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei 
n.  12.403/2011,  não  se  mostram  suficientes  e 
adequadas  à  prevenção  e  repressão  do  crime  de 
tráfico de drogas, razão pela qual inaplicáveis ao caso 
em  análise.  6.  Ordem  não  conhecida.  (STJ.  HC 
293.117/AL,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, 
DJe 27/06/2014) (grifo nosso)

Por tais razões, DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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