
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
HABEAS CORPUS Nº 0000211-23.2015.815.0000 - 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital.
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTES : Rodrigo dos Santos Lima e Leandra Ramos de Figueiredo
PACIENTE : Alef dos Santos Bernardo
IMPETRADO: Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. TESES JURÍDICAS SUSCITADAS PELOS 
IMPETRANTES: 1. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO, ADEMAIS, SUPERADA 
PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA 
PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO 
CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO 
PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM 
DENEGADA.

- Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 
defesa, o magistrado reforçou o posicionamento acerca da legalidade não só 
da prisão em flagrante como também do decreto preventivo, superando a 
pretensa nulidade do auto de prisão em flagrante.

- Considerando que o ato judicial combatido restou fundamentado nos 
dados e reclamos objetivos do caso, resta insustentável o argumento de que 
falta justificativa à decisão concessiva de prisão cautelar.

- Conforme entendimento jurisprudencial, as condições pessoais favoráveis 
do paciente, a saber: profissão definida e residência fixa não são, por si sós, 
suficientes para garantir a concessão da liberdade provisória.

- A gravidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 
157, § 2º, II, do CP), somada à informação de que o paciente era reincidente 
na prática de crimes - pois já cumpria pena por condenação decorrente de 



porte ilegal de arma de fogo - satisfaz a admissibilidade da prisão 
preventiva com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, máxime quando 
decretada, fundamentadamente, para resguardar a ordem pública, e para 
assegurar a aplicação da lei penal.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em DENEGAR  A ORDEM,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  do 
representante do Ministério Público.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alef 
dos Santos Bernardo, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de sua prisão em flagrante 
ter sido convertida em preventiva de forma injustificada.

Os impetrantes alegam o seguinte: a) que não há que se falar em prisão em 
flagrante, haja vista que o suposto fato ocorreu no período da tarde, e o requerente só foi preso à 
noite; b) que inexiste fundamentação do Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa na 
decisão de fls. 26/27, que decretou a prisão preventiva do paciente; c) que o paciente ostenta 
condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e; d) que os requisitos previstos 
no art. 312, do CPP, hábeis a respaldar a prisão preventiva não estão presentes. 

Ante tais fundamentos roga-sem pela revogação da prisão do paciente ou 
por sua substituição por outras medidas cautelares.

À inicial de fls. 02/1,1 vieram anexados os documentos de fls. 12/78.

Liminar indeferida (fls. 82/82v).

A indigitada autoridade coatora prestou informações às fls. 87/89.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo insigne Procurador de 
Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 91/98).

É o relatório.
VOTO: 

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

Depreende-se dos autos que, no dia 18/12/2014, por volta de 02 (duas) 
horas, o paciente Alef dos Santos Bernardo foi preso em flagrante delito, acusado, em tese, da 
prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, bem como por corrupção de 



menor – art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
sob a acusação de que o paciente, juntamente com um menor de idade (Lucas Rodrigues 
Veríssimo), desceram de um veículo e, logo em seguida, abordaram a vítima Rosilene José dos 
Santos e dela subtraíram uma bolsa, contendo um aparelho celular e certa quantia em dinheiro, 
empreendendo fuga em seguida. O fato ocorrido se deu por volta das 16 (dezesseis) horas do dia 
17/02/2014, ao lado do Grupamento de Engenharia, no Bairro do Pedro Gondim, nesta Capital.

1. Da suposta nulidade da prisão em flagrante:

De acordo com o art. 302, incisos III e IV, do CPP, verifica a possibilidade 
da prisão em flagrante quando o agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou 
por qualquer outra pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, bem como na 
hipótese de ser encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 
presumir ser ele autor da infração.

Pois bem, verifica-se nos autos que, logo após a ocorrência do fato delitivo, 
o agente policial Marcos Antônio da Silva começou uma busca pelo proprietário do veículo 
utilizado no roubo. Segue trechos de sua declaração (fl. 14):

“(...) populares haviam anotado a placa do veículo utilizado pelos assaltantes, qual seja 
um GM Corsa Wind, cor verde, placa MXQ4163/PB, sendo que o endereço da proprietária 
Lurdimari de Morais Costa era rua Pastor Misael Jacomes Cavalcanti, 22, Geisel, sendo que 
ao chegar no local o seu esposo, de nome Ailton Silva da Nóbrega informou que sua esposa 
já havia vendido o carro e ainda não havia sido transferido o nome, comprovando tal 
alegação por meio de BO prestado; Que informou que sua esposa vendeu o veículo para 
Jackson Silva dos Santos, residente na rua Dr. João Soares da Costa, 636, Cruz das Armas, 
sendo que a guarnição de fato o encontrou no endereço e este afirmou que já havia 
repassado o veículo para Lafayete Lima, residente na avenida Presidente Felix Antonio, 
956, Cruz das Armas, sendo que fato a guarnição o encontrou neste endereço, tendo o Sr. 
Lafayete informado que também já havia efetuado repasse do veículo para o ora conduzido 
de nome ALEF DOS SANTOS BERNARDO, tendo recebido em troca uma moto e 
financiado o restante do valor; QUE: de posse do endereço do ALEF, qual seja rua 
Fagundes Varela, 38, Padre Zé, a guarnição encontrou o veículo estacionado em frente 
à residência, (...) QUE: ao consultarem a avó do ora conduzido a guarnição recebeu a 
informação de que este estava no colégio Hugo Moura, próximo à residência, onde de fato 
encontraram o ora conduzido, tendo este confirmado a propriedade do veículo (...) QUE: 
apesar do ora conduzido ter negado o roubo, em seu poder foi encontrado justamente 
o celular da vítima, já com chip trocado e agenda apagada; (...)”. - grifo nosso.

Diante dos fatos acima narrados, resta evidente o estado de flagrância em 
que se encontrava o paciente, encontrando-se presentes os três requisitos exigidos para a 
autorização legal da prisão, senão vejamos: 

1. Requisito de atividade (Perseguição);
2. Requisito Temporal (Logo após);
3. Elemento circunstancial (Situação que faça presumir a autoria).

Além disso, o fato do paciente só ter sido encontrado no período da noite, 
quando o mesmo havia, supostamente, cometido o crime à tarde, não afasta o seu estado de 
flagrância, pois o requisito temporal “logo após”  se refere ao lapso de tempo entre a prática do 
crime e o início da perseguição e não ao momento em que o autor da infração penal é efetivamente 
encontrado.



Vislumbrando a legalidade do auto de prisão em flagrante, porque presentes 
os requisitos constantes no art. 312 do CPP, a douta Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital declarou a legalidade da prisão. Ato contínuo, converteu a prisão em flagrante 
do acusado em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, por conveniência da 
instrução criminal e para assegurar futura aplicação da lei penal, o que acabou por superar as 
pretendentes falhas apontadas pela defesa, porque, agora, a segregação está baseada em 
fundamentos fático-jurídicos e legais diversos. A jurisprudência do STJ já se firmou em sentido 
análogo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE 
MENORES. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO 
OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. 
QUESTÃO SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias demonstraram que os Recorrentes foram presos em evidente 
situação de flagrante, pois encontrados, em tempo razoável, após a prática do crime de 
roubo, depois de breve perseguição, na posse dos valores roubados e de arma subtraída do 
segurança do banco vítima, em situação na qual se presumia serem eles autores da infração, 
nos termos do art. 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.
2. Ademais, com a conversão da prisão em preventiva,  a tese de nulidade da prisão em 
flagrante encontra-se superada, pois há novo título a embasar a custódia cautelar. 
Precedentes.
3. Recurso desprovido.
(RHC 41.602/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
17/12/2013, DJe 03/02/2014) - grifo nosso.

Acrescente-se que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão 
preventiva formulado pela defesa (fls. 77/78), o magistrado reforçou o posicionamento acerca 
da legalidade não só da prisão em flagrante como também do decreto preventivo. Portanto, 
está superada a tese de nulidade da prisão em flagrante.

2. Da suposta ausência de fundamentação da magistrada na decisão que converteu a prisão 
em flagrante em prisão preventiva:

No caso em comento, a juíza primeva justificou a conversão da prisão em 
flagrante do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos (fls. 26/27), in verbis:

“(...) Registre-se que o delito imputado tem pena prevista em abstrato superior a 04 (quatro) 
anos de reclusão, exercido em concurso de agentes, cabendo, inclusive, prisão preventiva 
(art. 313, I, do CPP).
Efetivamente, nos autos constam a prova da existência do crime e indícios suficientes de 
autoria e materialidade, representados pelos depoimentos colhidos na peça flagrancial, 
notadamentes pelo reconhecimento da vítima como sendo o indiciado o autor do roubo, de 
posse de quem foram apreendidos os objetos em poder deste.
O modus operandi do crime, ou seja, em concurso de pessoas, revela a periculosidade do 
agente ao cometeu um assalto em via pública de grande movimentação, numa total afronta à 
segurança pública, às autoridades constituídas e ao direito de ir e vir dos cidadãos honestos 
e ordeiros.
Nesse sentir, a ordem pública precisa ser resguardada porque o crime de roubo, como se 
sabe, é de natureza grave, daqueles que intranquiliza a população, gera um sobressalto e 
sentimento de impunidade na sociedade, levando a descrédito o Poder Judiciário. 
Por outro lado, colhe-se dos antecedentes criminais do indiciado acostado aos autos pesar 
em face do mesmo condenação, o que reforça a necessidade da decretação da medida 



extrema.
De resto, a medida servirá para garantir a aplicação da lei e a efetividade da sentença, caso 
seja procedente o julgamento da lide, uma vez que nada sugere aguardarão inertes os efeitos 
de uma condenação.
Isto posto, na forma do art. 310, inciso II do CPP, converto a prisão em flagrante em 
preventiva, recomendando o autuado ALEF DOS SANTOS BERNARDO, onde se 
encontram recolhidos.
(...)” (sic) - destaques originais.

Vê-se, no caso vertente, que a decretação da prisão preventiva do paciente 
restou justificada e motivada em dados concretos dos autos, tendo em vista a gravidade concreta do 
delito, mormente por se tratar, em tese, do delito de roubo majorado em concurso de pessoas, 
destacando-se, ainda, o modus operandi, uma vez que os acusados agiram em conluio, o que denota 
o grau de periculosidade do paciente. A fundamentação exposta pelo juízo a quo justifica a 
necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, com alicerce na garantia da ordem 
pública e com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, existindo razões mais que suficientes 
para a medida extrema, não havendo se falar em ausência de fundamentação da decisão que 
decretou a prisão preventiva.

Portanto, na hipótese em comento, insustentável o argumento de que falta 
justificativa à medida cautelar, vez que o ato judicial combatido restou fundamentado com substrato 
em dados e reclamos objetivos do caso.

3. Das supostas condições pessoais que favorecem a concessão da liberdade provisória:

O impetrantes argumentam que o coacto possui condições pessoais 
favoráveis à concessão da liberdade provisória.

Em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pelos impetrantes, razão 
não lhe assistem.

Prima facie, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que as condições 
pessoais ostentadas pelo paciente não obstam a segregação provisória, nem pode servir de atalho 
para a obtenção automática de um benefício, desde que essa (prisão preventiva) se manifeste 
necessária nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. PRÁTICA 
SUCESSIVA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 
312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. GRAVIDADE CONCRETA. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA 
ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. 
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está 
devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos 
delitos praticados e da periculosidade social do agente, bem demonstradas pelas 
circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 
2. Caso em que o recorrente é acusado de praticar vários roubos consecutivos, 
qualificados pelo concurso de agentes, a maioria deles com emprego de violência, só 
tendo cessado a prática delituosa após a prisão em flagrante dos denunciados. 
3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de,  isoladamente, 



ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a 
demonstrar a necessidade da custódia antecipada. 4. Recurso improvido" (STJ - RHC 
n. 46973/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/9/2014) - grifo nosso.

Portanto, considerando a suposta primariedade, ausência de antecedentes 
criminais, profissão definida e residência fixa, por si sós, não são suficientes para garantir a 
concessão da liberdade provisória.

4. Da alegação de suposta inexistência dos requisitos autorizadores à decretação da prisão 
preventiva:

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal 
porque sua prisão preventiva foi decretada de forma injustificada, haja vista a suposta ausência dos 
requisitos do art. 312 do CPP.

Como sabido, para decretar a prisão preventiva, deve o magistrado observar 
se estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos necessários à medida extrema, quais 
sejam, ser o crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, prova da 
existência do crime e indícios suficientes de autoria, e ainda a presença de, ao menos, um dos 
motivos ensejadores da custódia previstos no Digesto Processual Penal: a garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da Lei Penal.

Ora, o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, 
do CP) imputado ao paciente preenche a condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, qual 
seja, crime doloso punido com pena privativa de liberdade (reclusão) superior a quatro anos. 
Também se evidencia a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP), 
tendo em vista que, ao contrário do que os impetrantes afirmam, a vítima, de fato, reconheceu o 
paciente como o autor do roubo. Vejamos o que diz o depoimento da vítima encartado à fl. 16:

“(...) QUE nesta Delegacia reconheceu o ora conduzido, identificado como sendo ALEF 
DOS SANTOS BERNARDO, bem como o menor LUCAS RODRIGUES VERÍSSIMO, 
que posteriormente se apresentou espontaneamente e foi levado para a Delegacia da 
Infância e Juventude, como sendo autores do roubo praticado contra a declarante, (...) QUE 
em poder do ALEF foi encontrado e nesta Delegacia restituído o aparelho celular da 
declarante. (...).”

Ademais, o artigo 312 do Código de Processo Penal aponta, ainda, os 
requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e 
da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução 
criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testumunhas ou 
destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo 
que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, a magistrada converteu a prisão em flagrante em 
prisão preventiva, sob a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei, uma vez 
que constam nos autos a informação de que o paciente era reincidente em praticar crimes, pois já 
cumpria pena por ter sido condenado por porte ilegal de arma de fogo.

Sendo assim, entendo que a medida aplicada pela magistrada em primeiro 
grau, está revestida dos requisitos mínimos exigidos para a decretação da prisão preventiva, 



inexistindo coação ilegal no particular.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, 
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira 
Filho..

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Manoel Henrique Serejo 
da Silva, 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, 12 de 
fevereiro de 2015. 

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


