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ACÓRDÃO
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RELATOR:       Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE: Mona Lisa Fernandes de Oliveira
IMPETRADO:  Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande
PACIENTE:      Roberto Maximiano

PROCESSUAL  PENAL.  Prisão  preventiva.  Preservação  da 
conveniência  da  instrução  processual  e  garantia  da  ordem 
pública.  Alegada  ausência  de  fundamentação.  Inocorrência. 
Motivação suficiente. Medida extrema desnecessária. Medidas 
cautelares  suficientes  para  garantir  o  regular  andamento  do 
processo  e  a  ordem  pública.  Imposição.  Concessão  parcial 
para esse fim.

-  Restando  suficientemente  fundamentada  a  decisão  que 
decretou a prisão preventiva, inexiste nulidade a ser declarada 
(art. 93, IX, da CF/88.

- Sempre que as medidas cautelares, diversas da prisão, forem 
suficientes para coibir o abalo a ordem pública e preservar a 
conveniência  da  instrução penal,  a  medida extrema -  prisão 
preventiva – não deve ser decretada.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em conceder, em parte, a ordem, nos termos do voto do Relator 
e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  

RELATÓRIO.

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Mona Lisa  Fernandes de Oliveira  em favor  de  Roberto Maximiliano,  que  tem por 
escopo impugnar decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina 
Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de 
ameaça, desobediência, desacato e estupro de vulnerável (artigos 147, 329, 331, 217-A 
c/c o art. 14, II, do CP).

Alega,  a  princípio,  que o  paciente  se  encontrava,  por  ocasião da 



prisão  em  flagrante,  posteriormente  convertida  em  preventiva,  sob  efeito  de  bebida 
alcoólica e, por essa razão, tentava adentrar residência alheia, acreditando tratar-se da 
casa de familiares.

Sustenta que devem ser ponderados em favor do paciente o fato de 
ele ser dependente de álcool e estar em liberdade há poucos dias, pois passou anos 
encarcerado, o que traz uma carga de estresse ao readaptar-se a realidade, de sorte que 
o ocorrido deve ser visto e analisado com cuidado e humanidade.

Aponta que o paciente é pessoa íntegra,  possui  residência fixa e 
profissão definida.

Arremata que não estão presentes os requisitos autorizadores da 
prisão  preventiva;  e  que  a  constrição  da  liberdade  do  paciente  viola  o  princípio 
constitucional  da  presunção  de  inocência,  fazendo  ele,  portanto,  jus ao  benefício  da 
liberdade provisória.

Pugna, ao final,  pelo deferimento de medida liminar, expedindo-se 
em favor do paciente o competente Alvará de Soltura (fs. 09/10).

Informações prestadas pelo juiz da causa (f. 50).

A liminar foi indeferida (fls. 58/58v).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação do  habeas 
corpus – fls. 63/65.

É o relatório.

- VOTO  - Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser concedida, em parte.

Com efeito, não há justa causa para a prisão preventiva do paciente, 
tendo  em  vista  que  a  constrição  preventiva  é  medida  extrema,  somente  autorizada 
quando vislumbrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, de acordo com o auto de prisão de fls. 23, verifica-
se  que  o  paciente,  embriagado,  resistiu  à  prisão  e  desacatou  os  policiais  que  o 
abordaram, tendo, inclusive, jogado uma pedra na viatura.

Ainda, tem-se que o paciente estava ameaçando e atirando pedras 
na casa de dois adolescentes, enquanto ainda estava embriagado.

Dessa  forma,  constata-se  que  o  acusado  poderá  responder  por 
eventual crime de dano, ameaça e desacato, crimes que considerados isoladamente, não 
justificam a prisão preventiva do acusado, sendo a medida constritiva desproporcional aos 
delitos, em tese, praticados1.
1 Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE 

FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDA 
CAUTELAR DESPROPORCIONAL.  ÓBICE DO ART.  313,  I,  DO CPP.  ORDEM CONCEDIDA.  1.  A 
frustração do ato citatório e o tempo de suspensão do processo, sob a perspectiva exposta no decreto  
de prisão,  são  fundamentos  inidôneos para a  custódia  cautelar,  porque  tornam a apresentação  do 



Sendo assim, os requisitos dispostos no art.  312 do CPP, citados 
pelo juiz  da causa para  embasar  o decreto  preventivo,  não justificam a aplicação da 
respectiva medida extrema. Na verdade, as medidas cautelares diversas da prisão, (art.  
319  do  CPP)2 são  suficientes  para  preservar  a  ordem  pública  e  a  conveniência  da 
instrução penal.

Com  efeito,  a  proibição  de  acesso  e  freqüência  do  acusado  à 
residência das vítimas, bem como de quaisquer contatos com elas (incisos II e III do art. 
319 do CPP), por exemplo, são medidas que impedem que ele venha ameaçá-las, bem 
como perturbar a vizinhança, preservando-se, assim, a conveniência da instrução penal e 
a ordem pública, consoante objetivou o juiz da causa.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  considerando  a  ausência  dos  motivos  que 
autorizaram a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 321 do CPP, concedo, 
parcialmente, a Ordem de  Habeas Corpus, a fim de impor ao paciente as seguintes 
medidas cautelares, diversas da prisão:

1) Obrigação de comparecer a todos os atos do processo (art. 
319, I, do CPP);

 
2) Proibição de acesso ou frequência às residências das vítimas 

(art. 319, II, do CPP);

3) Proibição  de  frequentar  bares  e  similares  (art.  319,  III,  do 
CPP).

Expeça-se o competente  alvará  de soltura em favor  do  paciente, 
Roberto  Maximino, se  por  outro  motivo  não  estiver  preso,  intimando-o  das  medidas 
cautelares a ele impostas, cuja fiscalização deverá ser realizada pelo juízo a quo.

paciente em juízo uma condição resolutiva do título prisional, finalidade para a qual não se presta a 
prisão preventiva estabelecida no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A prisão cautelar revela-se 
desproporcional ao fato imputado na denúncia (= furto de um bebedouro de água), o qual, a toda 
evidência,  é desprovido de lesividade a justificar a medida extrema. Com efeito,  em caso de 
condenação, o regime de cumprimento de pena será, em tese, diverso do fechado, considerando 
a pena em abstrato prevista para o delito de furto (de um a quatro anos).  3. O art. 313, I, do Código 
de Processo Penal (redação dada pela Lei 12.403/2011) estabelece que será admitida a decretação da 
prisão preventiva: �I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 
(quatro) anos�, situação não verificada nos autos. 4. Ordem concedida.(STF - HC: 123863 RN , Relator: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/10/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-
208 DIVULG 21-10-2014 PUBLIC 22-10-2014)

2 Art.  319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).I  - 
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar  
atividades;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  12.403,  de  2011).  II  -  proibição  de  acesso  ou  freqüência  a  
determinados  lugares  quando,  por  circunstâncias  relacionadas  ao  fato,  deva  o  indiciado  ou  acusado 
permanecer  distante  desses locais  para evitar  o  risco de novas  infrações;  (Redação dada pela  Lei  nº 
12.403, de 2011). III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011). IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou 
necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  



É o voto.3

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Desembargador  Joás de Brito  Pereira  Filho.  Ausente Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, 29 de  
janeiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-
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