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HABEAS  CORPUS.  ART.  157,  §2º,  INCISO  II, 
CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME, EM 
TESE. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO 
PREVENTIVA.  DECRETO  PRISIONAL. 
DECISÃO  DESFUNDAMENTADA. 
OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  BASES 
EMPÍRICAS.  MERA  INVOCAÇÃO  DE 
REQUISITOS  LEGAIS  PARA  A  CUSTÓDIA 
CAUTELAR.  VIOLAÇÃO  AO  DEVER  DE 
FUNDAMENTAÇÃO  DAS  DECISÕES 
JUDICIAIS. ART.  315 DO CPP E ART. 93, IX, DA 
CF/1988.  CONDIÇÕES  PESSOAIS  DOS 
PACIENTES  QUE SE REVELAM FAVORÁVEIS. 
CONCESSÃO  DA  ORDEM.  APLICAÇÃO  DE 
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA 
PRISÃO.

Se,  apesar  de  constatados  materialidade  e 
indícios suficientes de autoria, inexiste motivação 
quanto aos fundamentos da segregação cautelar 
imposta,  há  que  se  reconhecer  a  existência  de 
frontal ofensa ao que dispõem os arts.315 do CPP 
e 93, IX, da Constituição Federal.

A  necessidade  de  fundamentação  dos  atos 
judiciais  não  deve  ser  compreendida,  apenas, 
formalmente, mas também sob o âmbito material, 
substantiva,  de  modo  que  se  exija  que  o  juiz 
manifestar  as  razões  fáticas  e  jurídicas  de  seu 
provimento, mormente em se tratando de decisão 
em que está  em jogo o  direito  de  liberdade de 
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alguém.

Embora  seja  entendimento  dominante  de  que 
atributos  pessoais  favoráveis  não  são 
garantidoras,  por  si  só,  da revogação da prisão 
preventiva,  devem  eles  ser  cuidadosamente 
valorados  por  ocasião  da  análise  do  decreto 
prisional, a fim de ser averiguado se o paciente 
possui  condições  de  convívio  social  sem 
exposição à integridade das pessoas e o regular 
processamento da ação penal.

A fim de evitar  recidivas,  revela-se  adequada a 
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da 
prisão (art. 282 do CPP).

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  CONCEDER PARCIALMENTE A 
ORDEM,  COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES,  NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

RELATÓRIO

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

pelos  Bacharéis  Aluizio  Nunes  de  Lucena e  Ana  Carolina  Cananéa 
Medeiros de Lucena em favor de Airton Fransuélio Oliveira de Sousa e de 

Airlon Sérgio Batista da Costa Filho apontando, como autoridade coatora, o 

juízo da 1ª Vara Criminal da comarca da Capital .

Alegam, em suma, que os pacientes encontram-se presos desde 

15/06/2014, acusados da prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, 

inciso II do CP. Acrescentam que a segregação trata-se de um equívoco, visto 

que os pacientes provavelmente foram confundidos com outros moradores do 

bairro  São  José,  mesmo  porque,  na  verdade,  quando  detidos  pela  polícia, 

voltavam da praia, onde estavam “jogando bola”. Registram, por fim, inexistir 
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quaisquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a ampararem o decreto 

de prisão preventiva, além das condições pessoais lhes serem favoráveis.

Pugnam, pois, pela concessão de liminar. No mérito, a ratificação 

da medida de urgência pretendida.

Instruem o pedido com apontamentos (fls. 11/111).

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 119), a autoridade dita 

coatora informa que os pacientes, diversamente do afirmado pelos impetrantes, 

foram presos em flagrante, com a conversão em preventiva, nos exatos termos 

do art. 310, inciso II do CP. Relata, ainda, que não houve revogação do decreto 

anterior,  por  persistirem  os  motivos  autorizadores  da  segregação  cautelar, 

destacando a ordem pública  e  os  indícios  de  autoria  delitiva,  já  que foram 

reconhecidos pela vítima.

Comunica, ao final,  que ao processo é imprimido curso regular, 

inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para 09/09/2014, 

pelas 14:30hs.

Juntamente com o expediente, há os documentos de fls. 120/139.

Liminar indeferida (fls. 141/143)

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de fls.  145/149)  opina pela 

denegação da ordem. Argumenta que o grau de violência inerente à conduta e 

a  pena  para  o  crime  prevista  possibilitam a  prisão  preventiva,  destacando, 

inclusive, a perniciosidade dos agentes para o meio social.

É o  relatório.
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VOTO

Através  do  presente  pedido  de  writ,  os  impetrantes  buscam a 

restituição  da  liberdade  dos  pacientes,  ao  fundamento  de  que  inexistem 

motivos  autorizadores  para  a  custódia  cautelar,  mesmo porque  discutível  a 

autoria delitiva (sustentam que os paciente foram confundidos com moradores 

do bairro São José), ou, ainda, diante das condições pessoais dos pacientes.

Como já destacado na decisão em que analisada a liminar, “para 

que uma decisão de decretação de prisão preventiva seja tida como regular, é  

mister  que  se  apresente  com  um  mínimo  de  fundamentação,  ainda  que 

concisa.”

Ao pontuar a necessidade da conversão da prisão em flagrante 

em  preventiva  (fls.  57/60),  a  juízo  platonista  entendeu  que  a  ausência  de 

informações  a  respeito  de  exercício  de  atividade  laborativa,  por  parte  dos 

pacientes, possibilitavam a custódia cautelar para fins de ordem pública. De 

igual forma, destacou a existência de periculosidade, sem, no entanto, indicar 

em que aspecto residia:

É  que  os  autuados  restaram  incursos  em  conduta 
tipificada, preliminarmente, nos arts. 157, §2º, inciso II 
do  CP,  enquanto  que  o  estado  de  flagrância  restou 
configurado,  consoante  art.  5º,  LXI,  da  Constituição 
Federal  e  arts.  301  e  302,  do  Código  de  Processo 
Penal.  Na  autuação,  foram  tomadas  as  oitivas  das 
testemunhas e do condutor de acordo com o art. 304 
do CPP, não havendo necessidade de testemunha de 
leitura.

(…)

Por outro lado, analisando detidamente os presentes 
autos,  bem  como  atenta  as  novas  regras 
estabelecidas  pela  Lei  12.403/2011,  que  alterou  o 
regime das prisões  e liberdade provisória,  vislumbro 
que  estão  presentes  os  pressupostos  legais  que 
autorizam a PRISÃO PREVENTIVA do acusado,  nos 
termos dos arts.  311 e 312 do Código de Processo 
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Penal,  ao tempo em que entrevejo que  a aplicação 
das medidas previstas na lei supramencionada se 
mostram  insuficientes  e  inadequadas  no  caso 
concreto,  ante  a  periculosidade  concreta  do 
acusado.

(...)

Outrossim,  não  há  informações  sobre  eventual 
exercício  de  atividade  laborativa  lícita  e  atual, 
circunstância que reforça a convicção  da necessidade 
de  sua  permanência  no  cárcere,  como  medida 
necessária para garantir a ordem pública.

(…)

No caso dos  autos,  o  crime  atribuído aos  autuados 
não se reveste do elemento culposo, mas, presente, 
categoricamente,  o  dolo  direto,  em  sua  forma 
específica e dirigida  para tal  desiderato.  Ademais,  o 
crime  de  roubo  é  punido  com  reclusão,  o  que  já 
implica  na  permissividade  de  que  seja  decretada  a 
custódia antecipada, nos precisos termos do art. 313, 
inciso I do CPP.

Após  a  defesa  formular  pedido  de  relaxamento  da  prisão  ou 

substituição da medida privativa de liberdade por uma das cautelares diversas 

da segregação provisória, o magistrado competente para processar e julgar a 

ação penal (fls. 84/85) destacou os indícios de autoria delitiva, bem como os 

fundamentos utilizados na decisão de fls. 57/60, a inviabilizar a aplicação do 

art. 319 do CPP:

Vê-se que a decisão da magistrada plantonista e´bem 
fundamentada e fundou-se no risco da ordem pública 
para converter o flagrante em prisão preventiva, o que, 
a meu ver, ainda não superado.

Com a devida vênia, não vejo como ser concedida a 
liberdade  provisória,  nem  mesmo  a  conversão  da 
cautelar extrema em uma das cautelares diversas que 
se encontram elencadas no art. 319 do CPP, pois há 
ainda  elementos  robustos  que  ensejaram  o  decreto 
extremo,  mesmo  porque  oportunamente  já  foi 
analisada  a  possibilidade  de  imposição  de  medida 
cautelar  diversa  da  prisão,  cujo  rol  se  mostrou 
insuficiente.
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Os elementos indiciários indicam para as pessoas dos 
réus  como  sendo  os  autores  do  delito,  pois  foram 
presos de posse da  res  e devidamente reconhecidos 
pela vítima do fato.

Nesse contexto,  não é demais ressaltar  que a necessidade de 

fundamentação  dos  atos  judiciais  não  deve  ser  compreendida  apenas 

formalmente, mas também sob o prisma material, substantivo, de modo que se 

exija  ao  juiz  manifestar  as  razões  fáticas  e  jurídicas  do  seu  provimento, 

mormente em se tratando, como no caso, de segregação de liberdade pessoal.

A respeito do tema:

A simples menção aos requisitos do art. 312 do CPP, 
sem  qualquer  dado  concreto  do  caso  específico  a 
demonstrar que, solto, o paciente irá atentar contra a 
ordem pública,  não pode alicerçar a manutenção da 
medida constritiva do paciente, sob pena de ofensa ao 
princípio  da  não-culpabilidade.  (TJMG.  Processo  n. 
1.0000.09.502281-0/000(1). Relator: Doorgal Andrada. 
Data do julgamento: 26.08.2009. Data da publicação: 
07.10.2009.)

Segundo  narra  a  denúncia,  os  acusados,  em  tese,  ao  não 

conseguirem a consumação do delito,  persistiram na tentativa de subtrair  a 

corrente  da  vítima,  por  diversas  vezes,  somente  concluindo  o  iter  criminis 

porque o próprio ofendido entregou a res furtiva:

Noticia a peça investigativa que a vítima caminhava na 
orla da praia de Manaíra, quando os dois acusados se 
aproximaram de bicicleta e um deles puxou a corrente 
do pescoço da vítima, no entanto, esta não se rompeu, 
motivo  pelo  qual  o  seu  comparsa  puxou  a  corrente 
novamente, e como o objeto continuou no pescoço da 
vítima, o segundo denunciado saiu puxando a corrente 
juntamente com a vítima, que, sofreu escoriações no 
pescoço, ombro e joelho e, para não reagir, retirou a 
mesma e a entregou aos denunciados com a camiseta 
que estava em seu ombro, conforme demonstra o Auto 
na  fl.  09.  Após  a  consumação  do  roubo,  os 
denunciados fugiram do local na bicicleta.
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Com efeito, em que pese a existência mínima de justificativa na 

decisão, o que inviabilizou a concessão da medida de urgência pretendida, por 

ausência de fumaça do bom direito, percebe-se que a fundamentação não é 

firme o suficiente a possibilitar a ratificação da prisão preventiva.

No caso  dos  autos,  não  foram apontadas,  como deveriam,  as 

bases  empíricas  e  concretas  a  indicar  em  quais  aspectos  residiam  a 

periculosidade dos pacientes, não sendo o bastante a simples justificativa de 

que agiram, em tese, em concurso de pessoas.

Porém,  malgrado  reconhecendo  a  notória  ausência  de 

fundamentos  no  decreto  de  custódia  preventiva,  mas  a  fim  de  se  evitar 

recidivas, percebo ser adequada a aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão (art. 282 do CPP). 

Na aplicação, já ponderando a inexistência de outros processos 

tramitando contra  os pacientes,  mesmo que sem o trânsito em julgado (fls. 

55/56), mas observando a gravidade da conduta imputada aos pacientes, as 

circunstâncias  do  fato  e  as  condições  pessoais  dos  indiciados,  aplico  as 

seguintes  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  preventiva  a  ambos  os 

pacientes:

(a)  Comparecimento  periódico  em  Juízo  para 
informarem e justificarem as atividades (art. 319, 
I);

(b) Proibição de acesso ou de frequência a bares 
e  casas  de  tolerância,  bem  como  proibição  de 
ingerir bebidas alcoólicas;

(c) Proibição de ausentar-se da Comarca durante 
toda a tramitação processual (artigo 319, IV);

(d) Recolhimento domiciliar no período noturno e 
nos dias de folga, compreendido das 20 às 06hs 
(art. 319, V);
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(e) Proibição de aproximarem um do outro.

Há que ser ressaltada a possibilidade de, em caso de eventual 

descumprimento a qualquer das obrigações supramencionadas, o magistrado 

a quo vir a, de ofício ou mediante requerimento, substituir tais medidas, impor 

outras  em cumulação  ou,  em  ultima  ratio,  decretar  nova  prisão  preventiva, 

desde que adequadamente fundamentada, tudo com fulcro nos §§ 4º e 5º do 

artigo 282 do CPP.

Forte  nessas  razões,  CONCEDO a  ordem  impetrada,  para 

revogar a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-lhes, por conseguinte, as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

(a)  Comparecimento  periódico  em  Juízo  para 
informarem e justificarem as atividades (art. 319, 
I);

(b) Proibição de acesso ou de frequência a bares 
e  casas  de  tolerância,  bem  como  proibição  de 
ingerirem bebidas alcoólicas;

(c)  Proibição  de  ausentarem-se  da  Comarca 
durante toda a tramitação processual (artigo 319, 
IV);

(d) Recolhimento domiciliar no período noturno e 
nos dias de folga, compreendido das 20 às 06hs 
(art. 319, V);

(e) Proibição de aproximarem um do outro, diante 
das  circunstâncias  em  que,  em  tese,  foi 
perpetrado o delito.

É como voto.

Intimem-se os pacientes, pessoalmente, a respeito da presente 
determinação. Expeçam-se Alvarás de Soltura.
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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, 
justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior.   Presente  à 
sessão o Exmo. Sr. Dr. José Roseno Neto, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos  07(sete) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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