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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C O R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2007732-19.2014.815.0000 – 3ª Vara Regional de 
Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTES : Gilson de Brito Lyra e Maria do Socorro dos Santos Silva
PACIENTE : Joseilton Melquíades de Oliveira

HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Prisão 
preventiva. Atributos pessoais favoráveis. 
Irrelevância. Decisão desfundamentada e carente dos 
requisitos do art. 312 do CPP. Inocorrência. Prova da 
materialidade e indícios suficientes de autoria. 
Decisum fulcrado na garantia da ordem pública. 
Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 
Peça inicial acusatória apresentada e recebida. 
Alegação prejudicada. Aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão. Não cabimento. 
Ordem prejudicada quanto ao excesso de prazo 
e denegada quanto aos demais fundamentos.

- Possíveis atributos pessoais do paciente, como ser 
primário, ter residência fixa e profissão definida, não 
têm o condão de afastar a manutenção da custódia 
cautelar, quando estiverem presentes os 
pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de 
Processo Penal, como na hipótese vertente.

- Havendo nos autos prova da materialidade dos 
crimes e indícios suficientes a vincular o paciente à 
prática dos delitos a ele imputados, e demonstrando 
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o magistrado, com base em elementos probatórios 
concretos dos autos, a necessidade da prisão 
preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, 
em resguardo da ordem pública, não há falar em 
ausência de fundamentação no decreto preventivo, 
nem de motivos para a segregação cautelar.

- O eventual excesso de prazo para oferecimento da 
denúncia fica superado com o recebimento da peça 
acusatória. Precedentes.

- In casu, medidas cautelares diversas da prisão 
são inadequadas e insuficientes, considerando-se 
que os crimes imputados ao  paciente é de 
especial gravidade e evidencia a sua real 
periculosidade.   

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADA A ORDEM 
quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia e DENEGÁ-LA 
quanto aos demais, em harmonia parcial com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
Joseilton Melquíades de Oliveira, qualificado nos autos, preso em flagrante, 
posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do 
delito do art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 71, ambos do CP, sendo apontada 
como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Regional de Mangabeira da 
Comarca da Capital.

Aduzem os impetrantes na inicial de fls. 02/12, em 
síntese: a) que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão 
da ordem, tais como primariedade, residência fixa e profissão definida, além 
de ser portador de necessidades especiais; b) ausência de motivos 
justificadores na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não 
se vislumbrando a presença de nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP; c) 
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excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e d) cabimento das 
medidas cautelares alternativas à prisão. Requereram a concessão da ordem 
para que a prisão preventiva seja revogada, aplicando-se as medidas 
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 

Juntados os documentos de fls. 13/63v.

Informações prestadas pela autoridade dita coatora às fls. 
71/75.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou 
pela denegação da ordem (fls. 77/83).

Conclusos os autos, determinei que fossem postos em 
mesa para julgamento.

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e 
processamento, conheço do habeas corpus impetrado. 

Colhe-se dos autos que o paciente, no dia 21/05/2014, foi 
preso em flagrante delito no Bairro de Mangabeira, nesta Capital, após ter, 
em tese, praticado dois roubos, em continuidade delitiva, utilizando-se de 
uma pistola da marca Bereta, nº 84069, calibre 6.35, contendo 8 (oito) 
munições, que foi apontada para a cabeça das vítimas no momento dos 
delitos. 

Posteriormente, o flagrante foi convertido em prisão 
preventiva (fls. 30/31)

Pois bem. Alegam os impetrantes que o paciente possui 
condições pessoais favoráveis à concessão da ordem, tais como 
primariedade, residência fixa e profissão definida, além de ser portador de 
necessidades especiais. Aduzem, ainda, ausência de motivos justificadores 
na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, não se vislumbrando 
a presença de nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo 
para o oferecimento da denúncia e cabimento das medidas cautelares 
alternativas à prisão. Requereram a concessão da ordem para que a prisão 
preventiva seja revogada, aplicando-se as medidas cautelares diversas da 
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prisão, previstas no art. 319 do CPP. 

Conforme cediço, a primariedade, a residência fixa e a 
profissão definida, não conferem, por si sós, direito de responder ao 
processo em liberdade, pois, no caso, estão presentes os requisitos da 
prisão preventiva e as medidas cautelares diversas da prisão são 
incabíveis, conforme análise adiante. 

Nesse sentido jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS.  Homicídio  qualificado  consumado  e  
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e  
IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV c. C. Art. 14, inc. II, c.  
C. Arts. 29 e 69, todos do CP e art. 244-b do ECA. Duas  
vezes). Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria.  
Impossibilidade  de  apreciação  na  via  eleita.  
Periculosidade  do agente  revelada  pela  gravidade  
concreta do delito e pelo modus operandi. Evidente 
necessidade  de  manutenção  da  ordem  pública.  
Adequada  fundamentação  do  Decreto  prisional. 
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ausência de  
conflito  com a  presunção  de  inocência.  Inexistência  de 
constrangimento  ilegal.  Habeas  corpus  conhecido  
parcialmente e denegado”.  (TJPR; HC Crime 1203528-
0;  Londrina;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des. 
Miguel Kfouri Neto; DJPR 12/08/2014; Pág. 443)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS.  
MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO.  1.  Demonstrada,  com 
suporte nos elementos dos autos, a necessidade da  
manutenção da custódia cautelar do paciente, para 
garantia da ordem pública ante a sua periculosidade 
evidenciada  pela  gravidade  concreta  do  delito  
perpetrado,  inexiste  constrangimento  ilegal  a  ser  
reparado via do writ. 2. É cediço que os bons atributos 
pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para  
ensejar  a  revogação  da  custódia  cautelar.  Ordem 
denegada”.  (TJGO;  HC  0212047-11.2014.8.09.0000; 
Senador  Canedo;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel. 
Des.  Nicomedes  Domingos  Borges;  DJGO 
31/07/2014; Pág. 350)

“HABEAS CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E  
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  ALEGAÇÃO  DE  
AUSÊNCIA DE  REQUISITOS PARA MANTER A  PRISÃO  
PREVENTIVA.  NÃO  PROCEDE.  MATERIALIDADE  E  
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INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  MOTIVAÇÃO 
CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  
GRANDE  QUANTIDADE  DE  DROGA.  CONDIÇÕES 
PESSOAIS  FAVORÁVEIS  SÃO  IRRELEVANTES.  
PRETENDIDA  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES 
DIVERSAS.  IMPOSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  HABEAS  CORPUS 
DENEGADO.  1.  Não há  ilegalidade  na  prisão 
cautelar quando apontados elementos empíricos  
justificadores  da  imposição  da  custódia  
preventiva, a exemplo da gravidade concreta do  
delito,  a  desvelar  a  necessidade  imperiosa  de  
resguardo da ordem pública. De fato, a custódia 
cautelar mostra-se necessária para a garantia da  
ordem  pública,  diretamente  ameaçada  pela  
periculosidade  do  paciente,  revelada  nas  
circunstâncias  especialmente  graves  do  delito  
perpetrado,  uma  vez  que  apreendida  expressiva  
quantidade  de  droga  em  seu  poder.  2.  Consoante  
orientação jurisprudencial deste sodalício e das cortes  
superiores,  eventual  presença  de  condições  pessoais  
favoráveis não têm o condão de, por si sós, obstarem 
a  custódia  cautelar,  quando  concorrentes  nos  autos  
elementos hábeis,  de ordem objetiva ou subjetiva,  a  
autorizar  a  manutenção  da  medida  extrema,  como 
ocorre in casu. 3. As medidas cautelares diversas da  
prisão  previstas  no art.  319 do CPP,  só poderão ser  
aplicadas quando ausentes os requisitos para a prisão  
preventiva.  4.  Ação  constitucional  improcedente.  
(TJMT; HC  36606/2013;  Segunda  Câmara 
Criminal;  Rel.  Des.  Pedro  Sakamoto;  Julg. 
03/05/2013; DJMT 13/05/2013) 

Destaques nossos em ambos.

In casu, a decisão atacada (fls. 30/31) está devidamente 
fundamentada, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, sendo 
possível identificar os motivos de fato e de direito ensejadores da 
manutenção da prisão cautelar.

 
Como se vê, no decreto constritor a autoridade coatora 

entendeu estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
Esta decisão foi devidamente motivada em dados concretos dos autos, não 
havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Houve pelo 
juiz de primeiro grau observância aos pressupostos da prisão preventiva, 
quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do 
crime. Além disso, está presente um dos requisitos da medida constritiva, 
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constantes do art. 312 do CPP, qual seja, garantia da ordem pública e, por 
fim, o delito imputado ao paciente – roubo majorado – preenche a condição 
do art. 313, inciso I, também do CPP, crime doloso punido com reclusão.

Quanto à garantia da ordem pública o magistrado 
primevo fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente na 
gravidade concreta do delito, na periculosidade do réu e na possibilidade da 
reiteração criminosa, o que é plenamente possível, conforme se verifica da 
jurisprudência pátria: 

“HABEAS  CORPUS.  Homicídio  qualificado  consumado  e  
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e  
IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV c. C. Art. 14, inc. II, c.  
C. Arts. 29 e 69, todos do CP e art. 244-b do ECA. Duas  
vezes). Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria.  
Impossibilidade  de  apreciação  na  via  eleita.  
Periculosidade  do agente  revelada  pela  gravidade  
concreta do delito e pelo modus operandi. Evidente 
necessidade  de  manutenção  da  ordem  pública.  
Adequada  fundamentação  do  Decreto  prisional. 
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ausência de  
conflito  com a  presunção  de  inocência.  Inexistência  de 
constrangimento  ilegal.  Habeas  corpus  conhecido  
parcialmente e denegado”.  (TJPR; HC Crime 1203528-
0;  Londrina;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des. 
Miguel Kfouri Neto; DJPR 12/08/2014; Pág. 443)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS.  
MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO.  1.  Demonstrada,  com 
suporte nos elementos dos autos, a necessidade da  
manutenção da custódia cautelar do paciente, para 
garantia da ordem pública ante a sua periculosidade 
evidenciada  pela  gravidade  concreta  do  delito  
perpetrado,  inexiste  constrangimento  ilegal  a  ser  
reparado via do writ. 2. É cediço que os bons atributos 
pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para  
ensejar  a  revogação  da  custódia  cautelar.  Ordem 
denegada”.  (TJGO;  HC  0212047-11.2014.8.09.0000; 
Senador  Canedo;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel. 
Des.  Nicomedes  Domingos  Borges;  DJGO 
31/07/2014; Pág. 350)

“HABEAS CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE REQUISITOS PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA.  
NÃO  PROCEDE.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS 
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SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  MOTIVAÇÃO  CONCRETA  E  
IDÔNEA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  GRANDE 
QUANTIDADE  DE  DROGA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS  SÃO  IRRELEVANTES.  PRETENDIDA 
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS.  
IMPOSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há 
ilegalidade  na  prisão  cautelar  quando  apontados  
elementos empíricos justificadores da imposição da 
custódia  preventiva,  a  exemplo  da  gravidade 
concreta  do  delito,  a  desvelar  a  necessidade 
imperiosa de resguardo da ordem pública. De fato, a 
custódia  cautelar  mostra-se  necessária  para  a 
garantia da ordem pública, diretamente ameaçada 
pela  periculosidade  do  paciente,  revelada  nas 
circunstâncias  especialmente  graves  do  delito 
perpetrado,  uma  vez  que  apreendida  expressiva 
quantidade  de  droga  em  seu  poder.  2.  Consoante  
orientação  jurisprudencial  deste  sodalício  e  das  cortes  
superiores,  eventual  presença  de  condições  pessoais  
favoráveis não têm o condão de, por si sós, obstarem a  
custódia  cautelar,  quando  concorrentes  nos  autos  
elementos  hábeis,  de  ordem  objetiva  ou  subjetiva,  a  
autorizar a manutenção da medida extrema, como ocorre  
in  casu.  3.  As  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  
previstas no art. 319 do CPP, só poderão ser aplicadas 
quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva.  
4.  Ação  constitucional  improcedente.  (TJMT; HC 
36606/2013;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des. 
Pedro  Sakamoto;  Julg.  03/05/2013;  DJMT 
13/05/2013) 

Destaques nossos em todos.

Conforme alhures explanado, a prisão preventiva do 
paciente foi decretada de forma fundamentada e motivada em dados 
concretos dos autos, preenchendo os requisitos previstos no art. 312 do 
CPP, restando evidenciada a necessidade da custódia, como forma de 
garantir a ordem pública, sendo incabível a alegação de ausência de 
fundamentação idônea do decreto constritor.

Quanto ao apontado excesso de prazo para 
oferecimento da denúncia, totalmente inexistente, posto que na data 
em que o presente habeas corpus foi impetrado a denúncia já havia sido 
oferecida e recebida, conforme se verifica da consulta ao Sistema de 
Controle de Processos desta Corte.

Por fim, pleiteiam os impetrantes a aplicação de 
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medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Conforme acima citado, a custódia cautelar do 
paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública, sendo 
inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas 
da prisão, considerando-se que o crime imputado ao paciente é de 
especial gravidade e evidencia a sua real periculosidade.  

Saliente-se que não há provas nos autos de ser o 
paciente portador de doença mental ou viciado em substâncias 
entorpecentes. Ademais, como bem aponta a magistrada nas 
informações de fls. 71/75, “... foi dito na petição que o paciente estava sob 
efeito químico na época do fato danoso, e estando ele solto haverá 
necessidade de alimentar o vício, podendo vir a cometer novos crimes...”, 
visando a obtenção de recursos para a compra de drogas.  

Por todo o exposto, JULGO PREJUDICADA A ORDEM 
quanto ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia e a 
DENEGO quanto aos demais fundamentos, em harmonia parcial com o 
parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 26 de agosto de 2014.

  
Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

             RELATOR


