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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 2009765-79.2014.815.0000-  3ª Vara Criminal 
da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTES : Bruno Chianca Braga e Daniel Gomes de Souza Ramos
PACIENTE : Adriano Severino da Silva

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM  FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Medida extrema 
injustificada. Inocorrência. Presença dos 
pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do 
CPP.  Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem 
denegada.

-  In  casu,  não há falar em falta de justificativa 
para a decretação da prisão preventiva, posto que, 
presentes prova da materialidade e indícios 
suficientes de autoria, bem como decretada com 
substrato em dados e reclamos objetivos do caso, 
impondo-se, notadamente, em favor da ordem 
pública, portanto, em plena sintonia com os artigos 
312 e 313 do Código de Processo Penal. 

- Ponto outro, conforme o entendimento 
jurisprudencial, as condições pessoais favoráveis 
do paciente, a saber, primariedade, sem 
antecedentes criminais, profissão definida e 
residência fixa, por si sós, não são suficientes para 
garantir a concessão da liberdade provisória.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

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

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus,  com  pedido  liminar, 
impetrado em favor de Adriano Severino da Silva, sob a alegação de estar 
sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão em flagrante ter 
sido convertida em preventiva de forma injustificada. 

Em suma,  alega-se  na  impetração  que  o  paciente 
ostenta condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, 
além de que estão ausentes os requisitos necessários à prisão preventiva, 
previstos no art. 312, do CPP. 

Os  impetrantes  aduzem ainda  que  a  manutenção  da 
custódia do coacto viola ao princípio da presunção de inocência.

Ante tais fundamentos rogam pela revogação da prisão 
do paciente, ou substituição por outras medidas cautelares.

À inicial de fls. 02/13 vieram anexados os documentos 
de fls. 14/104.

Liminar indeferida (fls. 108/108v).

A indigitada autoridade coatora prestou informações às 
fls. 113,  que  seguiram  acompanhadas  de  cópias  da  denúncia  e  das 
decisões que indeferiu pedido de liberdade provisória e converteu a prisão 
em flagrante em preventiva (fls. 114/118).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo 
insigne Procurador de Justiça, Dr. José  Marcos  Navarro  Serrano, 
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 121/123). 

É o relatório.
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VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator) 

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

Depreende-se  dos  autos  que,  no  dia  07/06/2014,  o 
paciente e outro (Francklin Amaro da Silva) foram presos em flagrante 
delito, acusados, em tese, da prática do crime de roubo circunstanciado 
pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, II, do Código Penal –  sob a 
acusação de terem abordado a vítima Daniel de Miranda Navarro Ribeiro e 
dela  subtraído  um  aparelho  celular  e  certa  quantia  em  dinheiro, 
empreendendo fuga em seguida. Fato ocorrido por volta das 06h00min., 
da data retromencionada, na Praia de Tambaú, nesta Capital.

Frise-se, por oportuno, que a  douta juíza plantonista 
converteu a prisão em flagrante dos acusados em preventiva como forma 
de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e 
futura aplicação da lei penal.

Pois bem, como visto, os impetrantes alegam, em 
suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque sua 
prisão preventiva foi decretada de forma injustificada, pois, ausentes os 
requisitos do art. 312 do CPP.

Aduz, ainda, 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, no tocante às supostas condições pessoais 
ostentadas pelo paciente, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as 
mesmas 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:

“HABEAS CORPUS . ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI . GRAVIDADE 
CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS 
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FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
ORDEM DENEGADA.
(...)
IV - As condições pessoais favoráveis do acusado 
não têm o condão de, por si só, viabilizar a 
revogação da custódia preventiva, se existem 
outros elementos nos autos que respaldam a 
medida constritiva.
V - Ordem denegada.” (STJ- HC 232.876/MS, Rel. 
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 17/05/2012, DJe 24/05/2012), destaques 
nossos.

Quanto ao decreto de prisão preventiva, os impetrantes 
aduzem que o mesmo mostra-se desmotivado, além de que,  in casu,  os 
requisitos do art. 312 do CPP não se fazem presentes.

Como sabido, para decretar a prisão preventiva deve o 
magistrado, sobretudo, 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. 

Registre-se que  para  a  decretação  da  custódia 
preventiva não se exige a certeza quanto à autoria  delitiva,  bastando, 
para o ato,  que haja indícios suficientes, que autorize um prognóstico 
sobre a autoria ou a participação do acusado.

Inicialmente, ressalto que 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, como também se evidencia a materialidade do delito e 
indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP), restando, pois, à primeira 
vista, presentes os pressupostos necessários à prisão preventiva. 

No caso em comento, a  juíza  primeva  justificou a 
conversão  da prisão em flagrante do paciente (e outro) em preventiva 
nos seguintes fundamentos (fls. 62/63), in verbis: 

“(...)
Revelam os autos que os indiciados foram presos em 
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flagrante sob a acusação de ter praticado crime de 
roubo no bairro de Tambaú, nesta Capital, onde 
abordaram um casal, anunciaram o assalto e fugiram 
levando carteira e um aparelho de celular. Outrossim, 
vislumbra-se através dos depoimentos que os mesmos 
são afeitos à prática delitiva.
Dessa feita, da leitura acurada do auto de prisão em 
flagrante, percebe-se que foi bem caracterizada a 
materialidade do crime e são robustos os indícios da 
autoria delitiva (fumus delicti comissi).
Os fatos mostram que há fundado receio de que os 
indiciados, um vez liberados, voltem a delinquir e 
perturbe novamente a ordem pública, não se tratando 
a sua prisão preventiva medida odiosa, abusiva e 
ilegal, mas fundamentalmente necessária e de 
irretorquível constitucionalidade, desde que presentes 
os requisitos que a justifiquem.
(…)
No caso dos autos, o crime atribuído aos autuados se 
reveste de dolo direto e específico, pois a ação foi 
dirigida com tal desiderato, além de ser punido com 
reclusão, o que já implica na permissividade de que 
seja decretada a custódia antecipada, nos precisos 
termos do art. 313, Inciso I do CPP.
Assim, por ter os autuados supostamente cometido o 
crime e causando temor as vítimas, além de não 
constar nos autos elementos que comprovem que eles 
possuam residência no distrito da culpa, nem mesmo 
foram juntados seus antecedentes criminais, entendo 
que a condição atual n~çao recomenda a soltura dos 
mesmos, pois a liberdade de ambos representa, neste 
momento, ameaça à garantia da ordem pública, à 
instrução criminal e aplicação da lei penal – periculum 
libertatis.
Diante do exposto, entendendo presentes os requisitos 
necessáriosara a decretação da prisão preventiva, 
deixo de conceder aos autuados o benefício da 
liberdade provisória ou mesmo a substituição do 
flagrante por outra medida cautelar para, nos termos 
do art. 310M inciso II, art. 312 e 313, inc. I, todos do 
Código de Processo Penal, CONVERTER  a prisão em 
flagrante de FRANKLIN AMARAL DA SILVA e 
ADRIANO SEVERINO DA SILVA em prisão 
preventiva (…)”. Destaques originais.

Vê-se, no caso vertente, que a decretação da prisão 
preventiva do paciente restou justificada e motivada em dados concretos 
dos autos, demonstrando que existiam razões mais que suficientes para a 
medida extrema, não havendo se falar em constrangimento ilegal a ser 
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sanado. 

Portanto, na hipótese em comento, insustentável  o 
argumento de que falta justificativa à medida cautelar, vez que presentes 
os pressupostos e requisitos necessários à sua decretação, porquanto 
existem nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, 
além de que o ato judicial combatido restou fundamentado com substrato 
em dados e reclamos objetivos do caso, impondo-se, sobretudo, como 
garantia da ordem pública, estando, assim, em plena harmonia com o 
artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à garantia da ordem pública, esta é 
visualizada pelo trinômio, gravidade da infração + repercussão social + 
periculosidade do agente, nesse conceito se inserindo a necessidade de se 
preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da 
intranquilidade que o referido crime gerou na comunidade local.

Esse é o entendimento do eminente jurista Guilherme 
de Souza Nucci:

“(...)   Entende-se     pela     expressão     a     indispensabilidade   
de     se     manter     de     se     manter     a     ordem     na     sociedade,     que,   
como     regra,     é     abalada     pela     prática     de     um     delito.     Se   
este     for     grave,     de     particular     repercussão,     com     reflexos   
negativos     e     traumáticos     na     vida     de     muitos,     propiciando   
àqueles     que     tomam     conhecimento     da     sua     realização   
um     forte     sentimento     de     impunidade     e     insegurança,   
cabe     ao     Judiciário     determinar     o     recolhimento     do   
agente.     A     garantia     do     ordem     pública     deve     ser   
visualizada     pelo     binômio     gravidade     da     infração     +   
repercussão     social     +     periculosidade     do     agente.   
Um simples estelionato, cometido por pessoa primária, 
sem antecedentes, não justifica histeria, nem abalo à 
ordem, mas um latrocínio repercute negativamente no 
seio social, demonstrando que as pessoas honestas 
podem ser atingidas, a qualquer tempo, pela perda da 
vida, diante de um agente interessado no seu 
patrimônio, elementos geradores, por certo, de 
intranquilidade.…
Outro     fator     responsável     pela     repercussão     social   
que     a     prática     de     um     crime     adquire     é     a   
periculosidade     (probabilidade     de     tornar     a   
cometer     delitos)     demonstrada     pelo     indiciado     ou   
réu     e     apurada     pela     análise     de     seus     antecedentes   
e     pela     maneira     e     execução     do     crime.     Assim,     é   
indiscutível     que     pode     ser     decretada     a     prisão   
preventiva     daquele     que     ostenta,     por     exemplo,   
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péssimos     antecedentes     (  …  ).  ”   (In: Manual de 
Processo Penal e Execução Penal, 5ª ed. rev., 
atual. e ampl. –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 605/606.). Grifei.

Ponto outro, vale lembrar que, em tema de decretação 
de prisão preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz avaliar a 
imprescindibilidade da medida, devendo-se dar-lhe crédito, vez que está 
mais próximo dos fatos e tem condições de melhor sentir a necessidade 
da custódia.

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, no que diz respeito às pretensões de aplicação 
ao caso vertente de outras medidas cautelares – diferente da segregação 
–  entendo,  ao  menos  por  ora,  que  inadequadas,  eis  que,  conforme 
demonstrado, a prisão preventiva do paciente vislumbra-se necessária nos 
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em face das recidivas 
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delituosas. 

Na  verdade,  restando  devidamente  justificada  a 
necessidade de manutenção da prisão preventiva,  face à presença dos 
pressupostos e requisitos indispensáveis à sua decretação (artigos 312 e 
313 do CPP), não há falar em aplicação, à hipótese, de uma das medidas 
cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM IMPETRADA, 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 Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel  
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do  
Estado da Paraíba, em 16 de setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


