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HABEAS  CORPUS.  CRIME,  EM  TESE,  DE 
ABORTO  PRATICADO  POR  TERCEIRO, 
QUALIFICADO  PELO  RESULTADO  MORTE. 
PRISÃO  PREVENTIVA.  AUSÊNCIA DE  JUSTA 
CAUSA. INOBSERVÂNCIA.  FUMUS COMMISSI 
DELICTI.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE 
AUTORIA.  DEMONSTRAÇÃO  SUFICIENTE. 
PERICULUM  LIBERTATIS.  GARANTIA  DA 
ORDEM  PÚBLICA.  PRÁTICA,  EM  TESE,  DE 
ABORTOS,  MEDIANTE  CONTRAPRESTAÇÃO, 
DE  MODO  REITERADO.  CONDIÇÕES 
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA. 
RISCO  CONCRETO.  NECESSIDADE  DE 
ACAUTELAMENTO  OBSERVADA.  ORDEM 
DENEGADA.

A  decretação  da  prisão  preventiva, 
suficientemente  fundamentada,  com  a 
configuração  da  materialidade  do  delito  e  a 
presença dos indícios suficientes de autoria, bem 
como com expressa menção à situação concreta 
que  caracteriza  a  necessidade  de  garantia  da 
ordem  pública,  não  configura  constrangimento 
ilegal.

A existência de condições favoráveis à paciente 
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa, 
etc.),  por  si  só,  não  garante  eventual  direito 
subjetivo à revogação da preventiva.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado 

da Paraíba, por unanimidade,  em DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado 

pela Bela. Aline Alves Lopes em favor de Marlene da Silva Alves, apontando 

como  autoridade  coatora  o  Juízo  de  Direito  do  1º  Tribunal  do  Júri  da 
comarca da Capital.

Em sua exordial de fls. 02/08, a impetrante requereu a revogação 

da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, sobre a qual recai a 

acusação da prática de aborto qualificado, seguido de morte da Sra. Josicleide 

Gomes de Souza. Suscitou, para tanto, inexistir justa causa eis que, embora 

ocorrido o crime, não foi a ré sua autora nem concorreu para sua prática.

Fez constar, ainda, ser a paciente pessoa idosa (com 74 anos de 

idade),  portadora de hipertensão, não tendo comportamento agressivo, nem 

capaz  de  atrapalhar  a  conveniência  da  instrução  criminal,  devendo,  assim, 

aguardar o trâmite processual em liberdade. Somou ao exposto ter ela bons 

antecedentes, residência fixa e ser genitora de filhos com problemas mentais, 

dependentes de seus cuidados.

Requereu,  nesta  feita,  em  sede  de  liminar,  a  revogação  da 

decisão  segregatória  com  a  expedição  de  alvará  de  soltura  em  favor  da 

paciente. E, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 09/195.

A  autoridade,  dita,  coatora,  apenas  fez  constar  no  Ofício  n. 

1530/2014 (fl. 203) que estando os autos no Ministério Público, teria solicitado 

Desembargador João Benedito da Silva
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o retorno destes para a prestação das devidas informações (fl. 204).

Pedido de liminar indeferido às fls. 206/207.

Consta  informações  da  autoridade,  dita  coatora,  à  fl.  212, 

indicando que a paciente foi  denunciada pela prática, em tese do crime de 

aborto tipificado nos artigos 126 e 127, parte final, ambos do Código Penal, sob 

a alegação de que em 06 de maio de 2014, por volta das 17h, a paciente teria 

provocado  aborto  com  o  consentimento  da  gestante  Josicleide  Gomes  de 

Souza, o que veio a provocar a morte desta.

O pedido de prisão preventiva com busca e apreensão domiciliar 

foi deferido em 11 de julho, em harmonia com o parecer ministerial. A denúncia 

foi  oferecida em 18 de agosto e recebida em 22 do mesmo mês, sendo a 

paciente citada pessoalmente, estando o processo, atualmente, no aguardo do 

decurso do prazo para a resposta à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 214/218, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O  writ em epígrafe reduziu-se a questionar a decisão, proferida 

pela autoridade, dita coatora, que decretou a prisão preventiva da paciente (fls. 

163/164), Marlene da Silva Alves (conhecida como “Dona Marlene”), e a que 

indeferiu o seu pedido de revogação (fl.  192), já que, ao ver do impetrante, 

inexistiria justa causa eis que, embora ocorrido o crime, não foi a ré sua autora 

nem mesmo teria concorrido para sua prática.

Nessa esteia, faz-se mister transcrever o decisum  que decretou a 

Desembargador João Benedito da Silva
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preventiva objurgada:

No presente caso concreto, em primeiro lugar, tenho 
que  se  encontram  presentes  indícios  relevantes  de 
autoria e prova da existência do crime acima indicado, 
conforme fortes depoimentos das duas irmãs da vítima 
e  de seu  cunhado  (fls.  14/17),  que  indicaram como 
socorreram a sua irmã falecida diretamente dentro da 
casa  de  “Dona  Marlene”,  num  quadro  de  saúde 
extremamente avançado que acabou por culminar com 
a sua morte por septecemia. A materialidade delitiva, 
outrossim, acaba por se completar com a certidão de 
óbito  da  falecida  e  dos  documentos  médicos 
acostados  que  indicam que  uma das  causas  mortis 
daquela foi um prévio abortamento.
Por  outro  lado,  quanto  aos  fundamentos  para  a 
decretação da prisão preventiva,  tenho  que o  crime 
praticado, em tese, se reveste de especial gravidade 
em  face  de  ter  ocorrido  dentro  de  uma  aparente 
estrutura  montada  para  a  prática  de  abortos,  o  que 
indica que aparentemente esse não foi o único delito 
praticado  pela  representada.  Ademais,  a  vítima 
falecida  apresentava  já  estar  com quadro  de  saúde 
agravado  dentro  da  residência  da  representada  e 
acabou  não  sendo  socorrida  adequadamente  por 
essa, o que pode ter contribuído decisivamente para 
sua morte. Por esses caracteres, o crime praticado em 
tese representou relevante violação à ordem pública, 
que somente pode ser parcialmente restaurada ou 
garantida com a prisão cautelar da representada.
De outra banda, em crime de tal natureza, realizados 
de  forma  recôndita,  a  experiência  demonstra  que 
prova testemunhal mais relevante vem a se dar com a 
segregação de seus autores, pelo que a segregação 
cautelar  da  representada  também  se  justifica  por 
conveniência da instrução criminal.
Por  fim,  quanto  ao  pedido  de  busca  e  apreensão 
domiciliar,  há de se perceber que,  se existem fortes 
indícios  de  que,  na  residência  de  Dona  Marlene, 
funcionava uma clínica clandestina de abortos,  claro 
está  que  tal  medida  cautelar  reveste-se  de 
imprescindível  importância  já  que  através  dessa 
verificação é que poderão serem achados [sic] tantos 
instrumentos  para  a  prática  de  crimes  quanto 
elementos  para  a  prova  de  infração  e  demais 
elementos de convicção. (fls. 163/164)

Ora,  para  que  seja  decretada  a  segregação  cautelar  faz-se 

imprescindível  a  demonstração  dos  pressupostos  (materialidade  e  indícios, 

Desembargador João Benedito da Silva
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suficientes, de autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem 

econômica,  aplicação  da  lei  penal  e  conveniência  da  instrução  criminal) 

elencados no artigo 312 do Código Processual Penal.

No caso em testilha, o fumus commissi delicti se fez demonstrado 

pela  certidão  de  óbito  de  fl.  29  (apontando  como  causa  mortis a  falência 

múltipla de órgãos, abortamento, insuficiência respiratória, insuficiência renal, 

endometrite e septecemia), pelo auto de apreensão e apresentação de fl. 78, 

bem como pelas declarações das irmãs e do cunhado da vítima, produzidas na 

fase inquisitorial (fls. 30/34), a qual indicam que Josicleide Gomes de Souza foi 

por eles resgatada do interior da residência da acusada e encaminhada, de 

imediato,  para o Hospital  Edson Ramalho ante seu grave estado de saúde, 

extraindo-se  do  depoimento  da Sra.  Jaqueline  Gomes  de  Souza que  a 

paciente teria dito as seguintes palavras: “elas chegam aqui me pedindo ajuda, 

eu não vou atrás de ninguém, não vou na casa de seu ninguém” (fl 30).

O  periculum  libertatis,  por  sua  vez,  se  fez  demonstrado  na 

necessidade  de  se  garantir  a  ordem  pública,  haja  vista  que  do  mesmo 

depoimento supramencionado se fez constar a informação de que a paciente 

era,  em  tese,  reiteradamente  solicitada  para  efetuar  abortos,  mediante 

contraprestação, vide:

[…] após vivenciar o luto, resolveu se dirigir a rua onde 
fica localizada a residência de tal senhora, levantando 
informações com a vizinhança de que se tratava de 
DONA MARLENE, que a mesma executava esse tipo 
de procedimento à [sic]  muito tempo e que cobra  a 
quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) por isso […]. 
(fl. 30)

Presunção essa ainda mais ratificada quando visto que no auto de 

apreensão e apresentação (fl. 78) constam, além de certificado emitido pela 

FUSEP de  frequência  em  treinamento  para  parteiras  leigas  em  nome  da 

paciente (datado de 30.12.1971), instrumentos hábeis para tal prática delitiva: 

Desembargador João Benedito da Silva



Habeas Corpus n. 2009802-09.2014.815.0000

espéculo  alargador,  ducha  ginecológica,  cone  de  ausculta,  pinça  cirúrgica, 

sondas uretral, etc.

Atividade  essa  pela  paciente,  em  parte,  confessada  em  seu 

interrogatório, na esfera extrajudicial: “[…] que já praticou, quando mais nova, 

abortos, mas atualmente não faz isso […] que ninguém nunca lhe ajudou a 

fazer qualquer procedimento; que em recebimento à ajuda prestada, quando no 

passado fazia abortos,  recebia gratificações de R$50,00,  às vezes R$30,00 

(trinta reais) […].” (fls. 80/81)

Sublinha-se,  outrossim,  o  seguinte  trecho  do  decisum ora 

objurgado:

[…] se reveste de especial gravidade em face de ter 
ocorrido  dentro  de  uma  aparente  estrutura 
montada para a prática de abortos, o que indica que 
aparentemente esse não foi  o  único  delito  praticado 
pela representada. […] (fl. 163) (grifei)

Nesse diapasão, quando não é a interesse individual da vítima 

que o Estado procura preservar mas, sim, o interesse público, é necessária a 

custódia cautelar, em favor da garantia da ordem pública, resguardando o risco 

de  que,  em  liberdade,  possa  ela  contribuir  para  o  fomento  de  tal  prática 

delituosa.

Em outras palavras: a segregação cautelar, medida extrema que 

implica  sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do 

princípio constitucional da presunção de inocência, deve se fundar em razões 

que demonstrem a existência de motivos sólidos, suscetíveis de autorizar sua 

imposição, ante a gravidade concreta do fato e o real risco de reiteração, o que 

se observa na hipótese em testilha.

Ademais, ainda que efetivamente se constate militarem condições 

favoráveis à paciente - tais como os bons antecedentes (fl. 24), ter residência 

Desembargador João Benedito da Silva
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fixa (fl.  15) e ser pessoa idosa (fl.  10) com estado de saúde precário - tais 

circunstâncias, por si sós, não são suficientes para a revogação da segregação 

cautelar quando comprovada a necessidade da medida restritiva do direito à 

liberdade e sua correta fundamentação.

A propósito:
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, 
isoladamente,  desconstituir  a  prisão  preventiva, 
quando há nos autos elementos hábeis que autorizam 
a  manutenção  da  medida  extrema.  (STJ.  RHC. 
49.856/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 12/09/2014)

Dessa  forma,  demonstrado  que  o  decisum atacado  foi 

suficientemente fundamentado, haja vista restarem demonstrados os motivos 

que  levou  ao  magistrado  a  quo a  decretar  a  prisão  cautelar  do  paciente, 

atendendo-se aos requisitos do art. 312 e embasando-se em dados concretos, 

acima declinados, não há, pois, que se falar em constrangimento ilegal sofrido 

pelo paciente.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada.

À GDIS (Gerência de Protocolo e Distribuição) para correção 

do termo de autuação, registro e distribuição de fl.  197, no que se refere à 

identificação das partes, especificamente ao impetrado eis que, no caso em 

testilha, não foi  apontada como autoridade coatora o Juízo de Direito do  2º 
Tribunal do Júri da comarca da Capital, mas sim o  1º Tribunal, conforme se 

observa à fl. 02.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

do  Relator,    o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.   Ausente, 

Desembargador João Benedito da Silva
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justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior.   Presente  à 

sessão o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


