
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS Nº 0001407-28.2015.815.0000 – 5ª Vara Criminal da Capital
RELATOR: Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Márcio 
Murilo da Cunha Ramos)
IMPETRANTE: Aline Guimarães Garcia da Motta
IMPETRADO: Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital
PACIENTE: Wallyson de Medeiros

HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO MAJORADO – DECRETO 
DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO 
DA  AUTORIDADE  COATORA  –  INSTRUMENTALIZAÇÃO 
PRECÁRIA  DO  WRIT:  EXEGESE  DO  ART.  252,  DO  RITJPB  – 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DO  SUPOSTO 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  –  NÃO  CONHECIMENTO  DA 
ORDEM.

- Não se conhece do Habeas Corpus quando o impetrante não anexar 
aos autos cópia do decreto preventivo que viabilize a análise da prática de 
possível ato coator.

Vistos etc.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do 
paciente Wallyson de Medeiros, que se encontra preso por força de prisão preventiva decretada 
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital –  acusado, em tese, pelo cometimento do crime de 
roubo majorado (Art. 157, § 2º, inc. I e II, CP).

Alega, o impetrante, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes 
e residência fixa, que inexistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 
do CPP, sendo possível a concessão do benefício da liberdade provisória, com ou sem fiança, nos 
termos do art. 310, inciso III do CPP, além da irresignação quanto à negativa do direito à aplicação 
de outras medidas cautelares diversas do encarceramento.

Argumenta, ainda, que o paciente faz uso de medicamento controlado para o 
tratamento de transtornos de personalidade e outros transtornos mentais e comportamentais.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente a fim de 
que possa responder ao processo em liberdade.

Às fls. 36/37, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital prestou as informações 
necessárias.



É o relatório.
Decido.

Ab initio, há de ser ressaltado que a análise do presente mandamus está 
prejudicada.

Compulsando os autos, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, 
sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, todavia não consta dos autos o 
decreto preventivo, constando apenas decisão posterior de indeferimento de liberdade 
provisória (fls. 18/19).

Inexiste nos autos, também, qualquer documento relativo ao auto de 
prisão em flagrante ou inquérito policial. O impetrante trouxe aos autos apenas o atestado 
médico (fls. 10); laudo médico (fls. 11), receituário (fls. 12/17) e a cópia da decisão que 
indeferiu a liberdade provisória.

Não há, pois, como analisar o constrangimento ilegal suscitado.

Assim, verificando que o impetrante deixou de acostar, à petição inicial, os 
documentos necessários à efetiva demonstração do constrangimento ilegal supostamente sofrido, 
em  específico,  a  decisão  que  converteu  a  prisão  em  flagrante  em  preventiva.  Destarte,  o 
documento de fls. 18/19 não se confunde com o decreto preventivo, porquanto apenas o confirme, à 
míngua de alterações na situação processual do acusado. 

Portanto, ausente, nos autos, documento imprescindível para o exame da 
suposta ilegalidade da prisão, é de rigor o não conhecimento do mandamus, face a deficiência 
na instrução deste,  conforme autorizado pelo art.  252 do Regimento Interno deste Tribunal,  a 
seguir:

“Art. 252. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta 
a incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou se tratar 
de reiteração de outro com os mesmos fundamentos,  ou,  ainda,  não vier 
devidamente instruído, liminarmente dele não se conhecerá.”

Por oportuno, cite-se aresto deste Tribunal em situação semelhante a dos 
autos:

“HABEAS  CORPUS.  DECRETO  PREVENTIVO.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO 
IMPRESCINDÍVEL À  ANÁLISE  DA SÚPLICA.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  1.  O 
pedido de habeas corpus deve ser instruído, suficientemente, com prova consistente e 
pré-constituída, não se conhecendo do writ  que não venha a preencher tal requisito, 
mormente  em  se  tratando  de  impetração  subscrita  por  advogado.”  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20141844520148150000, Câmara Especializada 
Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO , j. Em 18-12-2014)

Em igual diapasão, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
INSTRUÇÃO  DEFICIENTE  DO  MANDAMUS.  ÔNUS  QUE  COMPETE  AO 
IMPETRANTE.  PETIÇÃO  INICIAL  INDEFERIDA  LIMINARMENTE.  NÃO 
APRESENTAÇÃO  DE  ARGUMENTOS  NOVOS  CAPAZES  DE  INVALIDAR  A 
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 



O impetrante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos cópia da decisão que 
decretou  a  prisão  preventiva,  documento  essencial  ao  completo  exame  dos 
fundamentos utilizados para manutenção da segregação antecipada, tendo em vista que 
o Tribunal  de  origem fez  referência  à  persistência  dos fundamentos que  justificaram a 
imposição da custódia cautelar. Daí, não há como se reconhecer o constrangimento ilegal 
aduzido na inicial, pois impossível a análise da fundamentação utilizada pelo Juízo 
processante  para decretar a  constrição  cautelar. Precedentes  desta  Corte.  2.  Agravo 
regimental  improvido.”  (AgRg  no  HC  307.502/RS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 25/11/2014)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do mandamus.

Publicações e intimações necessárias.

João Pessoa-PB, 22 de abril de 2015.

Marcos William de Oliveira
Relator


