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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº 2011222-49.2014.815.0000 – 6ª Vara Regional 
de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTES : Pedro Henriques de Lima e outro
PACIENTE : Oziel Rodrigues Vieira

HABEAS CORPUS. Roubo Qualificado. Art. 157, 
§2º, incisos I e II, do Código Penal. Prisão 
preventiva. Decisão fundamentada. Presença dos 
requisitos do art. 312 do CPP. Maus antecedentes. 
Garantia da ordem pública. Soltura de um indiciado 
e manutenção da prisão do outro. Diferentes 
situações fático-processuais. Constrangimento 
ilegal não evidenciado. ORDEM DENEGADA.

- A manutenção da prisão do paciente é necessária 
como garantia da ordem pública, em decorrência 
da probabilidade de reiteração delitiva em caso de 
concessão de liberdade.

-  Os Tribunais Superiores já pacificaram 
entendimento de que inexiste incompatibilidade 
entre o princípio da presunção de inocência e a 
prisão preventiva, pois nada obsta ao decreto 
desta se presentes os pressupostos e requisitos 
autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP, 
estando, caracterizada, portanto, sua necessidade, 
como na hipótese vertente.
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- A diferenciação entre a soltura de um 
indiciado e a manutenção da prisão do paciente, 
inobstante  tratar-se do mesmo processo de 
origem, justifica-se, sobretudo, pela 
constatação de que o coacto responde a outras 
ações penais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, em 
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus,  objetivando a expedição 
de alvará de soltura em favor de Oziel Rodrigues Vieira, sob a alegação de 
sofrer constrangimento ilegal em decorrência de ato do Exmo. Juiz da 6ª 
Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital –  autoridade 
apontada coatora – que converteu a prisão em flagrante em preventiva 
(fls. 02/06).

Alega-se na impetração que a fundamentação do 
decreto de prisão preventiva, baseou-se apenas nos antecedentes 
criminais do coacto; que houve afronta ao princípio constitucional da 
presunção de inocência; e que ocorreu discriminação processual entre o 
paciente e o outro indiciado, já que este encontra-se solto.

Juntou aos autos os documentos de fls. 07/123.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela 
insigne Procuradora de Justiça, Drª. Maria Lurdélia Diniz de Alburquerque 
Melo, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 128/131).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Depreende-se  dos  autos  que,  no  dia  08  de  maio  de 
2014,  o  paciente  juntamente  com  outro  indiciado,  foram  presos  em 
flagrante  delito,  acusados,  em  tese,  da  prática  do  crime  de  roubo 



3
qualificado  – art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal –  porque, ao 
serem abordados pela Polícia Militar,  estavam com um aparelho celular 
pertencente a uma das vítimas – Fabiana da Silva Irmão e Gedyane da 
Costa Ribeiro -, que confirmaram os fatos, bem como reconheceram os 
acusados.

Em razão disso, o eminente Juiz de Direito da 6ª Vara 
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital, entendendo presentes os 
pressupostos e requisitos necessários, indeferiu o pedido de liberdade 
provisória e converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em 
preventiva, o fazendo, sobretudo, como garantia da ordem pública. 
Diversamente  do  coacto,  o  douto  magistrado  concedeu  a  liberdade 
provisória ao outro indiciado.

A meu ver, data venia, o inconformismo do paciente 
não merece guarida, havendo óbice à sua liberdade, já que a decisão de 
conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 50/52) está 
devidamente fundamentada, encontrando motivação no art. 312 do CPP 
para a garantia da ordem pública.

Verifico que o i. magistrado singular pautou sua decisão 
nos indícios da autoria, que são suficientes, assim como nos elementos 
que indicam, por ora, a existência do delito.

Também verifica-se preenchido o requisito do art. 
313, inc. I, do CPP, pois se trata de crime doloso punido com pena 
privativa de liberdade superior a quatro anos. 

Além disso, o MM Juiz a quo destacou a inclinação à 
prática criminosa do paciente: “o autuado, apesar de tecnicamente 
primário, responde a diversas ações de natureza criminal. Ao passo que, 
ausente restrições a sua liberdade, voltou a, em tese, delinquir”  (fls. 
50/51).

Com efeito, penso que, na espécie, a ordem pública 
deve ser tutelada, mormente considerando que o paciente, conforme se 
vê em seus antecedentes criminais (fl. 24), responde a outros processos, 
denotando, então, extrema ousadia e destemor, revelando, assim, a sua 
periculosidade. 

Sobre a garantia da ordem pública, Guilherme de Souza 
Nucci esclarece:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na 
avaliação da necessidade da prisão preventiva. 
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter 
a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela 
prática de um delito. Se este for grave, de particular 
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repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na 
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam 
conhecimento da sua realização um forte sentimento 
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 
determinar o recolhimento do agente. A garantia da 
ordem pública deve ser visualizada pelo binômio 
gravidade da infração + repercussão social." (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Código de Processo 
Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª 
ed, p.590). 

Ressalto que a reiteração criminosa é fundamento 
bastante para a manutenção da segregação cautelar, pela nítida violação à 
ordem pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 
MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA 
EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO 
ART. 312 DO CPP. REGISTRO DE MAUS 
ANTECEDENTES. REITERAÇÃO. PROBABILIDADE 
CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA 
ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E 
NECESSÁRIA . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM 
LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. 
COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE 
EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO. RECLAMO 
IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE 
OFÍCIO. 1. Não há falar em constrangimento ilegal 
quando a custódia cautelar está devidamente 
justificada na garantia da ordem pública, em razão da 
gravidade do delito em tese praticado e da 
periculosidade social do recorrente. 2. A prisão 
encontra-se justificada em razão do histórico 
criminal do recorrente, que possui maus 
antecedentes, revelando a propensão à prática 
delitiva, demonstrando a sua periculosidade 
social e a real possibilidade de que, solto, volte a 
cometer infrações. 3. A orientação pacificada nesta 
Corte Superior é no sentido de que não há lógica em 
deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 
permaneceu preso durante a persecução criminal, se 
presentes os motivos para a segregação preventiva. 4. 
Entretanto, verificado que ao recorrente foi imposto o 
regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-
se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o 
modo de execução determinado na sentença 
condenatória, sob pena de estar-se impondo ao 
apenado regime mais gravoso de segregação tão 
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somente pelo fato de ter optado pela interposição de 
recurso. 5. Recurso ordinário improvido, concedendo-
se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para 
determinar que o recorrente aguarde o julgamento de 
eventual recurso em estabelecimento adequado ao 
regime fixado na condenação”. (STJ - RHC: 39865 
MG 2013/0254204-1, Relator: Ministro JORGE 
MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2014, T5 
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
27/05/2014), destaquei.

Em relação à alegada violação ao princípio 
constitucional da presunção de inocência, os Tribunais Superiores já 
pacificaram entendimento no sentido de que inexiste incompatibilidade 
entre tal princípio e os institutos de Direito Processual Penal, como a 
prisão preventiva. Podendo esta ser decretada quando as circunstâncias 
do fato justificarem a sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP. 

De fato, a presunção de inocência apenas proíbe a 
antecipação dos efeitos da sentença condenatória, dentre os quais se 
destacam a execução da pena, a inscrição do nome do réu no rol dos 
culpados, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de custas 
processuais. 

Nesse sentido, posicionam-se o STF e o STJ: 

“Inexiste incompatibilidade entre o PRINCÍPIO da 
PRESUNÇÃO de INOCÊNCIA e o instituto da prisão 
preventiva, podendo esta ser decretada quando 
presentes os requisitos autorizadores, estando 
caracterizada, portanto, sua necessidade (HC 70.486, 
Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício 
Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa)...” 
(STF - HC 88362 - SE - 2ª T. - Rel. Min. 
Joaquim Barbosa - JCPP.580 JCPP.499). 

''A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa 
ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente 
pode ser aplicada após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. Não alcança os institutos de 
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é 
explicitamente autorizada pela Constituição da 
República (art. 5º, LXI).” (STJ - RT 686/388).

Por fim, passo a analisar a diferenciação entre a soltura 
do corréu, Diego Lins da Silva, e a manutenção da segregação do 
paciente, Oziel Rodrigues Vieira.

Com efeito, inobstante se trate do mesmo processo de 
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origem,  as  situações  fático-jurídicas  inerentes  ao  destinatário  deste 
habeas corpus e as pertinentes ao corréu supra não são idênticas. 

Denota-se,  no  caso  em  tela,  que  o  ora  paciente 
responde a outras ações penais (fl. 24), configurando a diferença entre as 
situações fático-processuais verificadas entre o paciente e o corréu.

Ademais, a liberdade de um dos acusados, por si só, 
não justifica ou autoriza a revogação da prisão de outro, pois há de ser 
observada a singularidade de cada caso, em concreto.

Nesse sentido:

''PEDIDO  DE  EXTENSÃO.  HABEAS  CORPUS. 
IDENTIDADE  DE  SITUAÇÕES.  INOCORRÊNCIA. 
PRETENSÃO INDEFERIDA.  1.  Não  há  como  deferir  o  
pedido  de  extensão  se  não  resta  evidenciada  a  
identidade  de  situações  dos  corréus.  2.  Pedido  de 
extensão indeferido”. (STJ - PExt no HC: 134044 
SP 2009/0071133-3, Relator: Ministro CELSO 
LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP), Data de Julgamento: 18/03/2010, T6 
-  SEXTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
10/05/2010).

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, em harmonia 
com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da 
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, 
João Benedito da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, 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, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


