
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0001275-68.2015.815.0000
RELATOR :Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos)
IMPETRANTE : Diego Rafael Macedo de Oliveira
IMPETRADO : Juízo da 2ª Vara Criminal de Campina Grande
PACIENTE : Cristiano Lima do Rego

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESES JURÍDICAS 
SUSCITADAS PELO IMPETRANTE: 1. AUSÊNCIA DE 
PROVA DA AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA 
PARA DISCUTIR A QUESTÃO. 2. NULIDADE DO AUTO 
DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. 
QUESTÃO, ADEMAIS, SUPERADA PELA CONVERSÃO 
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA 
PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. 3. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU 
A PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. 4. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. 5. 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.  

A via estreita do habeas corpus não é o local adequado para 
discutir a autoria do crime imputado ao paciente, haja vista a 
necessidade de dilação probatória.

Ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão formulado pela 
defesa e decretar a prisão preventiva do acusado, a magistrada 
reforçou o posicionamento acerca da legalidade da prisão, 
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: primariedade, 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 uso de arma e 
concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), somada à 
informação de que, após a prática do crime de roubo, o paciente 
adulterou a placa do veículo com fita adesiva preta - satisfaz a 
admissibilidade da prisão preventiva com fulcro nos artigos 312 
e 313 do CPP, máxime quando decretada, fundamentadamente, 
para resguardar a ordem pública.

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 em denegar a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em 
favor de Cristiano Lima do Rego, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de 
sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva de forma injustificada.

O impetrante alega: a) que o paciente do presente mandamus não 
foi o autor do crime de roubo, além de que não há como incorrer o paciente na 
agravante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CP, pois não há prova de que o suposto crime 
foi cometido com o uso de arma de fogo; b) que não há que se falar em prisão em 
flagrante, haja vista que o suposto fato ocorreu no dia 01/03/2015 e o paciente só foi 
preso no dia 04/03/2015, bem como que não houve continuidade das buscas; c) que o 
paciente ostenta condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória por 
ser réu primário e exercer profissão lícita; 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.

À inicial de fls. 02/11, vieram anexados os documentos de fls. 
12/31-v.

Liminar indeferida (fls. 35/37).

A indigitada autoridade coatora prestou informações às fls. 
42/43.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo insigne 
Procurador de Justiça, Dr. José Marcos Navarro Serrano, manifestou-se pela denegação 



da ordem (fls. 47/51).

É o relatório.
VOTO: 

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

Da autoria e materialidade dos delitos:

Depreende-se dos autos que, no dia 04/03/2015, às 19:56 horas, 
o paciente Cristiano Lima do Rego foi preso em flagrante delito, acusado, em tese, da 
prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de 
arma, bem como por adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 
2º, I e II e art. 311, “caput”, do Código Penal).

A materialidade dos delitos está demonstrada através do auto de 
apreensão e apresentação do objeto do crime (fl. 23), bem cono pela certidão de 
ocorrência policial (fl. 25).

Do mesmo modo, a autoria parece estar evidente, uma vez que a 
vítima havia reconhecido o condutor da moto apreendida como sendo o autor do crime. 
Segundo as declarações da vítima Glaucilene Lima Silva (fls. 17/18), ficou registrado o 
seguinte:

“(...) QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM DE CAPACETE, PORÉM DAVA 
PARA VER SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E A DECLARANTE 
PRESTOU ATENÇÃO NOS OLHOS E NA VOZ DO ASSALTANTE; (...) 
QUE A DECLARANTE RECONHECEU O CONDUZIDO PRESO DE 
NOME CRISTIANO LIMA DO REGO, COMO SENDO UM DOS QUE 
PRATICARAM O ASSALTO CONTRA SUA PESSOA; QUE INCLUSIVE 
NARRA A DECLARANTE QUE ESTE INDIVÍDUO RECONHECIDO 
ORA PRESO FOI O QUE DESCEU DA MOTOCICLETA E ANUNCIOU O 
ASSALTO, ORDENANDO QUE A DECLARANTE ENTREGASSE O 
VEÍCULO; (...) QUE RECONHECE DE FORMA CLARA O CONDUZIDO, 
PELAS CARACTERÍSTICAS E PELA VOZ, NÃO RESTANDO DÚVIDA 
DISSO; (...)”

Assim, apesar das provas produzidas em inquérito apontarem o 
paciente como autor do crime de roubo, destaco que, conforme reiteras decisões do 
Superior Tribunal de Justiça, a via estreita do habeas corpus não é adequada para se 
imiscuir sobre o fato, vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MOTIVAÇÃO CAUTELAR 
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO 
DESPROVIDO.
01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de 
modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, 
fundamentada na garantia da ordem pública, em razão de o réu "responder a 
outros processos", decreta a prisão preventiva.



02. "É cediço na jurisprudência desta Corte que inviável a discussão, no 
âmbito do presente recurso ordinário, de questões relacionadas à prova 
da autoria do delito, que deverão ser descortinadas durante a instrução 
criminal" (STJ RHC 49.244/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida 
 Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, 
julgado em 25/11/2014, RHC 47.737/AL, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 
Quinta Turma, julgado em 18/12/2014).
03. Recurso desprovido.
(STJ - RHC 55.804/CE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, 
julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) - grifo nosso.

Destaque-se que a análise da matéria reclama ampla dilação 
probatória, não se coadunando, por conseguinte, com o procedimento do habeas corpus, 
que exige prova pré-constituída.

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 o paciente foi preso ainda 
que 03 (três) dias depois do crime, mas conduzindo a motocicleta de propriedade da 
vítima, configurando-se o chamado “flagrante presumido”. 

Reiteradas vezes a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais 
Superiores têm dado um tratamento mais amplo à expressão “logo após”, não se fixando 
um determinado prazo para sua compreensão. Tem-se entendido que esse tempo pode 
ser de horas e até mesmo mais de um dia.

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 
2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande declarou a legalidade da prisão. Ato 
contínuo, converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva como forma 
de garantir a ordem pública, 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 relaxamento da 
prisão formulado pela defesa e decretar a prisão preventiva do acusado (fls. 31/31-
v), a magistrada reforçou o posicionamento acerca da legalidade da prisão em 
flagrante. Portanto, está superada a tese de nulidade da prisão em flagrante.

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. 31/31-
v), in verbis:

“1. O autuado foi preso em flagrante delito no dia 04/03/2015, como incurso 
no art. 157, § 2º, I e II e art. 311, ambos do CP.
2. Da análise dos autos, observa-se que o flagrante atendeu os requisitos 
legais.
3. Nos termos do art. 310, CPP, havendo prisão em flagrante, cumpre ao 
magistrado analisar a regularidade da prisão e também a necessidade de 
manter o encarceramento. No caso em apreço, verifica-se que estão presentes 
os requisitos da prisão preventiva do autuado. Com efeito, pelas informações 
até o momento colhidas, o autuado teria sido flagrado conduzindo 
motocicleta com placa adulterada e que havia sido objeto de roubo.
4. Pelas informações colhidas, policiais da ROTAM visualizaram um 
motociclista em atitude suspeita. Quando fizeram a abordagem, o condutor se 
identificou como sendo o ora autuado, informando não ter a documentação do 
veículo. Vistoriada a motocicleta, percebeu-se que estava com a placa 
adulterada com fita adesiva preta. Indagado sobre tal fato, o autuado 
informou que havia acabado de adquirir a motocicleta e sabia que era 
roubada. Ocorre, porém, que, na delegacia, ao ser localizada a proprietária da 
moto, a mesma reconheceu o autuado como sendo uma das pessoas que 
tomaram por assalto sua motocicleta em 01/03/2015.
5. Constata-se, inicialmente, que há prova de materialidade delitiva, ou seja, 
dos crimes de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo 
automotor, bem como indícios relevantes de autoria por parte do autuado.
6. Para além disso, observa-se que os delitos atribuídos ao autuado, juntos, 
são particularmente graves, pois geram grande insegurança social. Sabe-se 
que a prática de roubos de motos e subsequente adulteração da placa do 
veículo tem sido rotineira nesta cidade, sendo necessária a atuação do Poder 
Judiciário no sentido de coibir tais comportamentos. No caso sub judice, e 
pela narrativa do auto de prisão em flagrante, o autuado foi reconhecido pela 
vítima como autor do crime de roubo majorado, além de ter utilizado de 
vários subterfúgios para tentar ludibriar a polícia quando foi flagrado com o 
produto da ação criminosa, fazendo parecer que se tratava apenas de uma 
receptação. No mais, depreende-se que o dolo da conduta se evidencia pela 
suposta adulteração da placa do veículo, também no sentido de escapar da 
atuação policial. Tais comportamentos demonstram que a liberdade do 
autuado representa risco concreto para a vida social, comprometendo a ordem 
pública, razão pela qual deve ser mantido o encarceramento.
7. Mesmo não havendo indicações de maus antecedentes, a prisão preventiva 
é cabível, pois, conforme acima relatado, o modo de atuação do autuado é 



indicativo de incompatibilidade com a liberdade.
8. Sabe-se que a prisão preventiva é medida extrema, devendo ser decretada 
apenas nos casos absolutamente necessários. Tal é a hipótese dos autos, 
revelando-se o encarcetamento preventivo como medida necessária.
9. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado 
Cristiano Lima do Rego, qualificado, com base no art. 312, CPP, e tendo em 
vista a necessidade     de     assegurar     a     ordem     pública  . Por ora, não se vislumbra a 
adequação de medida cautelar diversa da prisão ao caso em apreço.
(...)”

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, 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 impetrante argumenta que o coacto possui condições pessoais 
favoráveis à concessão da liberdade provisória.

Em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pelo 
impetrante, razão não lhe assiste.

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:

O impetrante alega 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 emprego de arma e 
concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e 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 a vítima reconheceu o paciente como o autor do roubo. 

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, uma 
vez que constam nos autos que, após a prática do crime de roubo, o acusado adulterou a 
placa do veículo com fita adesiva preta, alterando o numeral “O” para o numeral “8”, 
cometendo o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor do artigo 



311, do Código Penal.

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, DENEGO A ORDEM IMPETRADA, em 
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente, em exercício, 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 João Batista Barbosa (juiz de Direito 
convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 31 de março de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


