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HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM 
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 
NECESSIDADE/INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO 
NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. CONCESSÃO  DA  ORDEM  EM 
DEFINITIVO. 

- Dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em 
flagrante em preventiva não restou evidenciada a necessidade ou 
a indispensabilidade da cautelar extrema para fins de garantia da 
ordem pública ou da instrução processual, máxime se 
considerarmos não haver notícia nos autos, até o presente 
momento, do exame de corpo de delito das vítimas, documento 
indispensável à constatação da materialidade do crime de lesão 
corporal pelo qual o paciente foi indiciado. Registre-se, ademais, 
o fato de o magistrado não ter justificado o porquê da 
insuficiência da aplicação das demais medidas cautelares do art. 
319 do CPP ou protetivas de urgência do art. 22 da Lei nº 
11.360/06, as quais se mostram perfeitamente recomendáveis ao 
caso concreto.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder a ordem, ratificando os 
termos da liminar, em harmonia co o parecer oral complementar do representante do 
Ministério Público.



RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Maria Andreia Araújo da Silva e Júlia Emanuelly Araújo de Lima, em favor de 
Fernando Antônio de Lima Júnior, apontando o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da 
Comarca de Patos como autoridade coatora (fls. 02/08).

Aduzem as impetrantes, esposa e filha, respectivamente, do 
paciente, que este foi preso em flagrante em 15/01/2015 e indiciado pela prática dos 
delitos previstos nos arts. 129, §9º, do CP c/c Lei 11.340/2006, estando privado de 
liberdade até o presente momento, por ter sido decretada a prisão preventiva em 
20/01/2015, com vistas à garantia da ordem pública e conveniência da instrução 
criminal; verberam a inexistência de fixação prévia de medida protetiva (cautelar) mais 
branda para resguardar a ordem pública, em contrapartida a condições pessoais 
favoráveis e falta de fundamentação idônea a justificar a ameaça à conveniência da 
instrução criminal. Requereram o deferimento da liminar para determinar a imediata 
expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnaram pela concessão da ordem, 
confirmando a liminar. Juntaram os documentos de fls. 09/47.

A liminar foi deferida, às fls.51/52.

Informações prestadas às fls. 64/67, comunicando o cumprimento 
da liminar e a aplicação de medidas protetivas.

É o relatório.
VOTO: 

Consta dos autos que o paciente fora preso por ter supostamente 
praticado o crime de lesões corporais previsto no art. 129, §9º do CP c/c a Lei 
11.340/2006 contra a sua companheira e filha menor, sob a justificativa da garantia da 
ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem prévia estipulação de medida 
cautelar mais branda não fundamentada satisfatoriamente pelo magistrado comarcano.

Observando os documentos que instruíram este mandamus e a 
circunstâncias peculiares do caso em comento, entendi presentes os requisitos 
autorizadores do deferimento da medida liminar, determinando a soltura do acautelado, 
à vista da imposição de outras medidas cautelares cabíveis ao caso, a serem fixadas pelo 
juiz a quo, em vista da inviabilidade de fazê-lo sem que implicasse supressão de 
instância.

Prestadas as informações, a autoridade judicial nada comunicou 
de novo a ponto de infirmar as convicções anteriormente lançadas quanto ao 
constrangimento ilegal suportado pelo paciente, limitando-se a informar da soltura do 
mesmo, sob a imposição de medidas protetivas previstas na lei nº. 11.340/06, julgando, 
por isso, prejudicado o pedido deste writ.

Não obstante, persistem as circunstâncias fáticas e processuais 
autorizadoras da concessão da liberdade provisória do acusado, concedida liminarmente 
por esta relatoria, sob os seguintes fundamentos:

“Destarte, de uma análise perfunctória dos autos, constata-se 
que o paciente encontra-se recolhido no Presídio de Segurança 
Máxima de Patos, desde a sua prisão em flagrante em 15/01/2015, 



tendo sido determinada sua prisão preventiva, em face do 
indiciamento pela prática dos crimes  previstos nos arts. 129, §9º, do 
CP c/c Lei 11.340/2006 e por estarem presentes os pressupostos e 
hipóteses dos arts. 312/313 do CPP.

Com efeito, o juiz comarcão justificou a imposição da 
segregação extrema ao indiciado, sob o fundamento de que “as 
informações do auto de prisão em flagrante (depoimentos 
testemunhais, da vítima e documentos), bem como s experiência 
comum, denotam que o indiciado vem praticando fatos semelhantes: 
agressão física e moral contra a companheira. E, desta feita, a filha 
pequena do casal foi atingida com um murro. De tal modo, tanto a 
sanidade, física e mental das vítimas, como a higidez da instrução 
criminal sofrem concreta ameaça com a liberdade do indiciado.”

Contudo, extrai-se do depoimento prestado pela companheira 
do segregado, fl. 19, ter sido a primeira agressão física contra ela 
cometida pelo marido. Ademais, segundo o relatório do conselho 
tutelar de fl. 42, a relação parental do paciente com a filha menor é de 
muito carinho, tendo a mesma sido atingida com um soco no nariz 
pelo fato de encontra-se nos braços da mãe no momento da discussão. 
Some-se a isso o fato de serem as próprias impetrantes do mandamus 
as agredidas.

Como se vê, dos fundamentos da decisão que converteu a prisão 
em flagrante em preventiva não restou evidenciada a necessidade ou a 
indispensabilidade da cautelar extrema para fins de garantia da ordem 
pública ou da instrução processual, máxime se considerarmos não 
haver notícia nos autos, até o presente momento, do exame de corpo 
de delito das vítimas, documento indispensável à constatação da 
materialidade do crime de lesão corporal pelo qual o paciente foi 
indiciado. Registre-se, ademais, o fato de o magistrado não ter 
justificado o porquê da insuficiência da aplicação das demais medidas 
cautelares do art. 319 do CPP ou protetivas de urgência do art. 22 da 
Lei nº 11.360/06, as quais se mostram perfeitamente recomendáveis ao 
caso concreto.

Neste sentido, colacionamos precedentes desta Câmara 
Criminal que corroboram a tese de necessidade de fixação das 
medidas cautelares em precedência à prisão preventiva, aplicável 
somente em caso de descumprimento ou comprovada insuficiência 
daquelas, conforme a exegese do art. 313, III do CPP, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS. REQUISITO QUE ANTECEDE A PRISÃO, QUE SÓ 
CONCEDIDA MEDIANTE DESCUMPRIMENTO DE TAIS 
MEDIDAS. ORDEM CONCEDIDA. Em se tratando de crimes de 
violência doméstica, o magistrado não pode converter a prisão em 
flagrante em preventiva, sem antes fixar as medidas preventivas 
do agente, as quais se interpõem entre esta, que só será decretada 
para garantir a execução de tais regras, pois de modo contrário, 
entende-se por inconstitucional tal adoção. Com o advento da Lei 
12.403/2011, durante o curso do inquérito policial, não é mais possível 
que o juiz, ex officio, decrete alguma medida cautelar - ai incluindo, 
nos parece claro, a prisão preventiva - , em iniciativa que compete, 



apenas à autoridade policial mediante representação ou ao Ministério 
Público por meio de requerimento. Sendo assim, cremos que essa 
limitação introduzida no Código de Processo Penal, tem incidência na 
Lei Maria da Penha, especificamente na primeira parte do art. 20, que 
concedia ao juiz a possibilidade de decretação da prisão preventiva de 
ofício, ainda na fase do inquérito policial. ... por consequência lógica, 
que essa mudança deva incidir também sobre o dispositivo em análise, 
para se concluir que, no âmbito do inquérito policial, não mais é dada 
ao juiz a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva 
do (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
20020121251322001, Câmara criminal, Relator Carlos Martins 
Beltrão Filho , j. em 08-02-2013) 

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Lesão corporal contra 
companheira. Violência doméstica. Lei n° 11.340/2006 Maria da 
Penha. Prisão preventiva. Decretação imediata. Ausência de 
fundamentação. Nulidade absoluta. Inciso III do art. 313 do Código de 
Processo Penal. Indicação do decreto preventivo somente diante do 
descumprimento de eventual medida protetiva de urgência. 
Inobservância. Constrangimento ilegal. Concessão da ordem. - É 
dever do magistrado aplicar a lei ao caso concreto, de modo que 
qualquer custódia preventiva carece de concreta fundamentação, nos 
termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena 
de violação direta a Constituição Federal art. 93, IX - Nos crimes que 
envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão 
preventiva somente será autorizada para garantir a execução das 
medidas protetivas de urgência, elencadas na Lei n° Lei n° 
11.340/2006. Inteligência do art. 313, Ill, do Código de Processo 
Penal. - É defeso ao juiz, fora das hipóteses do art. 313, III, do 
CPP, decretar, de imediato, a prisão preventiva do indiciado, uma 
vez que a respectiva segregação cautelar tem por finalidade 
expressa garantir a execução das medidas protetivas de urgência, 
estipuladas na denominada Lei Maria da Penha. (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01220120005082001, 
CAMARA CRIMINAL, Relator Luiz Sílvio Ramalho Júnior , j. em 
05-02-2013) 

Na hipótese, está configurado o periculum in mora, uma vez 
que o paciente encontra-se preso preventivamente no Presídio de 
Segurança Máxima de Patos, e, o fumus bonis iuris foi demonstrado 
de forma satisfatória, dado que consta do depoimento da vítima, ora 
impetrante, atrelado ao auto de prisão em flagrante constante dos 
autos, a inexistência de habitualidade na prática de agressões física e 
moral às ofendidas (fls.19 e 42), de modo a justificar a segregação 
preventiva para garantia da ordem social, somado às condições 
pessoais favoráveis ao indiciado, o qual é tecnicamente primário 
(fls.26/27), possui residência fixa e emprego certo.”

Não há que se falar em perda de objeto em virtude do 
deferimento liminar do habeas corpus, tendo em vista o caráter precário da medida, a 
qual pode ser revertida a qualquer tempo, a partir de novos elementos trazidos aos autos 
com as informações da autoridade coatora.

Destarte, à míngua de novidade fático-processual, dissipa-se a 
simples “fumaça do bom direito”  para dar concretude e certeza ao direito do paciente 
em ver cessado o constrangimento ilegal suportado contra sua liberdade corpórea.



Ante o exposto, atento às peculiaridades do caso em tela, 
forçosamente, em desarmonia com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM, 
confirmando a liminar concedida. 

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 Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

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, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


