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Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N° 0001923-77.2017.815.0000 –  Vara  Única  da
Comarca de Jacaraú. 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : João Gomes de Lima (OAB/PB 23.677)
PACIENTE : José Lucas Ferreira dos Santos

HABEAS CORPUS. Roubo qualificado.  Art.  157,  §
2º,  inciso  II,  do  Código  Penal.  Prisão  preventiva
genérica  e  ausente  de  fundamentação  idônea.
Inocorrência. Necessária à garantia da ordem pública e
para  assegurar  a  aplicação  da  lei  penal.  Requisitos
pessoais  favoráveis.  Irrelevância.  Manutenção  do
decreto constritivo. Denegação da ordem.

–  Ao  contrário  do  que  se  afirma  no  presente
mandamus, o decreto de prisão preventiva demonstrou
os  pressupostos  e  motivos  autorizadores  da  medida
constritiva, com a devida indicação dos fatos concretos
justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, sendo necessária à
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal.

– Requisitos pessoais favoráveis não são suficientes à
soltura,  ou,  como  no  caso  em  apreço,  não  são  o
bastante para cassar as medidas impostas pelo Juízo
impetrado, quando ainda imperam as razões inerentes
ao seu cárcere.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.



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

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  de  liminar,
impetrado  por  João  Gomes de Lima,  em favor  de  José  Lucas  Ferreira  dos
Santos, por meio do qual se insurge contra decisão prolatada pelo Juízo da
Vara  Única  da  Comarca  de  Jacaraú,  desta  Capital,  que  decretou  a  prisão
preventiva do paciente, conforme fls. 02/14. 

Alega o impetrante, em suma, que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 11 de julho de 2017, acusado da suposta prática do crime
previsto no art. 157, do Código Penal (roubo), quando se encontrava em sua
moto Honda Pop 110, de cor vermelha, ano 2017, Placa QFD 4303-PB, Chassi
9C2JB0100HR249015,  a  qual  foi  apreendida  no  momento  de  sua  prisão,
supostamente usada para a prática criminosa.

 
Aduz  que  o  referido  veículo  possui  origem  licita  e

documentação  legalizada,  bem  como  que  é  primário,  exerce  atividade
remunerada em um lava-jato na cidade de Pirpirituba/PB, sendo pai de um
menor impúbere que depende exclusivamente da sua ajuda financeira para sua
manutenção. 

Por  último,  aponta  que  o  magistrado  de  piso  decretou  a
prisão  preventiva  do  suplicante,  valendo-se  de  fundamentação  genérica  e
hipotética, que não justifica a medida excepcional imposta, tendo em vista a
existência de diversas incongruências nos depoimentos colhidos das vítimas. 

Requer,  ao  final,  o  deferimento  liminar  do  pedido,  e,  no
mérito, a sua confirmação para revogar a prisão preventiva, com aplicação das
medidas previstas no art. 319, do CPP. 

Liminar indeferida (fls. 42/42v).

Redistribuído para minha relatoria, por força do art. 151, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça da Paraíba (fl. 45).

Solicitadas informações (fls. 50 e 56), a autoridade coatora
as apresentou, às fls.61/63.

Parecer do membro ministerial deste 2º Grau, por intermédio
do  insigne  Promotor  de  Justiça  convocado,  Amadeus  Lopes  Ferreira,  pela
denegação da ordem (fls. 65/69). 

É o relatório.



VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (Relator)

Em suma, aduz que está preso por decisão ausente de
fundamentação  idônea,  bem  como  que  merece  a  liberdade  por  possuir
requisitos  pessoais  favoráveis,  a  exemplo  de  primariedade  e  trabalho
lícito,  além de ser  pai  de um menor que dependeria  exclusivamente  de
suas finanças.

Vejamos,  antes  de  tudo,  a  vergastada  decisão  (fls.
35/36):

“Perscrutando  os  presentes  autos,  infere-se  que  o
delegado  de  Polícia  Civil  requereu  a  prisão
preventiva dos réus, após ter constatado a prática
de  diversos  crimes  de  roubo  na  região  de
Jacaran/PB,  sendo  os  denunciados  presos  em
flagrante  delito  e  reconhecidos  pelas  vítimas,
pugnando a situação por providências, na espécie,
a prisão preventiva,  no sentido de conter a sanha
criminosa dos denunciados. 
Outrossim,  a  materialidade  do  delito  está
devidamente  configurada  conforme  depoimentos
prestados na esfera policial, fatos estes contundentes
em demonstrar indícios da participação dos denunciados
no intento criminoso. 
Consoante  o  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  a
decretação  da  custódia  preventiva,  quando  provada  a
materialidade  e  existindo  indícios  da  autoria,  pode  ser
decretada  como  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem
econômica,  mostrar-se  conveniente  para  a  instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 
Inobstante o requerente não possua antecedentes
criminais,  vê-se que a conduta contra si imputada
demonstra  que  é  afeito  à  prática  de  ameaças  e
violência,  ao  passo  que  o  primeiro  denunciado,
inclusive,  após  a  prisão,  liderou  uma  rebelião  na
cadeia  local,  sendo  necessária  sua  custódia  em
presídio de segurança máxima; pois foi identificado
como  membro  de  gangues,  sendo  necessária  a
custódia  para  obstaculizar  a  continuidade  da
prática criminosa. 
Assim  sendo,  é  bastante  óbvio  reconhecer  a
presença de indícios de serem os réus habituados à
prática  de  diversos  crimes,  bem  como  o  caráter
itinerante  de  sua  ação,  vez  que  residentes  em
Araçagi/PB,  vieram supostamente  praticar  crimes
em Jacaraú/PB. 
Destarte,  tal  constatação  já  justifica  o  decreto
preventivo,  para  que  se  possa  garantir  a  instrução
criminal  e  assegurar  a  correta  aplicação  da  lei  penal,
evitando-se  assim  que  o  réu  consiga  a  liberdade
provisória  e  comprometa  a  consecução  da  lei  penal.
Nesse sentido, já decidiram nossos Tribunais: 



(…) 
Faz-se, portanto,  necessária a custódia como forma
de manter a ordem pública e assegurar a aplicação
da  lei  penal,  afastado  o  cabimento  de  medidas
cautelares outras diversas da prisão preventiva. 
Diga-se,  finalmente,  que  restam  inalteradas  as
circunstâncias fáticas declinadas quando da audiência de
custódia,  somando-se,  em  detrimento  do  direito
vindicado,  o  fato  de  ter  sido  denunciado  por  crime  de
roubo  qualificado  (duas  vezes),  não  sendo  o  caso  de
relaxamento  da  prisão,  revogação  da  preventiva  ou
aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
Diante  do exposto,  com fulcro no artigo  312 do CPP e
em  deferimento  ao  pedido  ministerial  DECRETO  A
PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS – JOSÉ LUCAS
FERREIRA DOS SANTOS e HIAGO HIPOLITO DE SOUSA,
já qualificados nos autos, ficando indeferido o pedido de
liberdade provisória.” Fiz destaques

Vale  destacar  os  fatos  denunciados  em  face  do  ora
paciente e de Hiago Hipólito de Sousa, segundo cópias de fl. 33:

“01 – Consta do incluso procedimento policial que no dia
12 de julho de 2017, por volta das 19h00, no Centro da
cidade  de  Jacaraú,  os  denunciados  em  companhia  de
mais dois comparsas, não identificados até o momento,
com  a  utilização  de  uma  faca  de  08  polegadas,
subtraíram dois aparelhos celulares sendo um da marca
Sansung e UM da marca MSS,  pertencentes  as  vítimas
Jandeilza Xavier de Lima e Antoniti Carlos de Oliveira 
02  –  Segundo  se  apurou,  os  indigitados  e  seus
comparsas  Chegaram  ao  local  do  crime  em  uma
motocicleta  POP  100,  e  abordaram  as  vítimas,
intimidando-as com a exibição de uma faca. Em seguida,
subtraíram  os  objetos  citados  acima  e  descritos  nos
autos de entrega de fls. 18e 19. 
03  –  Relatam  os  autos  igualmente,  que  policiais
militares  tomaram  conhecimentos  do  crime  e
empreenderam  diligências  localizando  e  prendendo  os
denunciados com os produtos do crime. 
04  –  Consta  do  Inquérito,  ainda,  que  as  vítimas
reconheceram  expressamente  os  denunciados  como
autores do delito. 
05  –  Por  tais  razões,  estando  JOSÉ  LUCAS  FERREIRA
DOS SANTOS HIAGO HIPOLITO DE SOUSA, incursos no
artigo  157,  §2°,  incisos  II,  do  Código  Penal,  Código
Penal,...”

Pois  bem.  Não  vislumbro  generalidade  ou  ausência  de
fundamentos da decisão vergastada, frente aos fatos, em tese, imputados ao
paciente e ao codenunciado. Pelo contrário,  o decreto prisional  foi  lúcido e
imposto com base sólida nos elementos apresentados, inclusive, pela denúncia
acusatória, que narra indícios da autoria e materialidade delitivas atribuídas ao



acusado e ao corréu Hiago Hipólito de Sousa do delito objeto da ação penal.

No  caso,  a  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do
paciente  demonstrou  a  necessidade da medida  extrema,  tendo  em vista  o
modus operandi conforme narrado na peça preambular acusatória, inclusive,
reforçada pela prática supostamente reiterada e pela periculosidade do agente
demonstrada em seu cárcere, liderando rebelião no presídio.

Com efeito,  se a conduta do agente,  seja pela gravidade
concreta  da  ação,  seja  pelo  próprio  modo  de  execução  do  crime,  revelar
inequívoca  a  sua  periculosidade,  fica  imperiosa  a  manutenção  da  prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade, como no caso aqui apreciado. 

Diante disto, natural tentar preservar as provas, mantendo-
o em cárcere por ser, até que se prove em contrário, alguém perigoso.

Vislumbro, portanto, como correta a base da prisão e sua
manutenção na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, somados
à gravidade concreta do crime, nos moldes do foi acima discorrido.

Cabe-nos esclarecer,  a título de entendimento da matéria
que a garantia da ordem pública parte de um conceito jurídico indeterminado,
mas  que,  em  sua  essência,  quer  dizer  que  existem  indícios  de  que  o
delinquente voltará à prática criminosa se estiver solto. Nesse esteio, devemos
encarar  ordem pública  intrinsecamente  relacionada à paz e  à  tranquilidade
social. 

Sendo assim, o cidadão que opta por adentrar na vida do
crime,  de  forma  isolada  ou  reiterada,  abala,  essencialmente  a  paz  social,
justificando, de tal maneira, a restrição da sua liberdade de forma cautelar.

Logo, para a garantia da ordem pública, deverá o Juiz, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o imputado volte a praticar delitos,
seja porque é visivelmente inclinado às práticas delituosas, ou mesmo porque,
se estiver livre encontrará novos estímulos correlatos à infração cometida. 

Na maioria das vezes, aplica-se a garantia da ordem pública
aos  delinquentes  contumazes,  àqueles  cuja  vida  social  se  reveste  numa
sucessão de ofensas à lei penal. Todavia, também se vislumbra, a aplicação
basilar com o objetivo de impedir novas violações à lei penal.

Acrescente-se  a  isso  o  entendimento  de  Eugênio  Pacelli,
salientando que:

“a  prisão  para  a  garantia  da  ordem pública  não  se
destina  a  proteger  o  processo  penal,  enquanto
instrumento  de  aplicação  da  lei  penal.  Dirige-se,  ao
contrário,  à  proteção  da  própria  comunidade,



coletivamente considerada, no pressuposto de que ela
seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de
autores  de  crimes  que  causassem  intranqüilidade
social.”  (Oliveira,  Eugênio  Pacielli.  Curso  de
Processo Penal. ed. 11ª. Rio de Janeiro:  Lumem
Júris, 2009. Pág.435)

Assim,  se  na  preventiva  se  pretende,  dentre  outros
objetivos,  acautelar  a  sociedade,  impedindo  o  acusado  de  continuar  a
delinquir, após um delito relevante, esse objetivo seria assegurado na prisão
preventiva.

Ponto outro, ainda sediou a prisão preventiva na aplicação
da lei penal, pelo que espera que com o acautelamento do custodiado ele não
se furtasse aos rigores da Lei, o que, por agora deve imperar.

Portanto, os argumentos iniciais deste  Habeas Corpus não
foram suficientes para desagregar a prisão preventiva, posto que, na hipótese,
o  decreto  prisional  se  encontra  devidamente  fundamentado  em  dados
concretos  extraídos  dos  autos,  notadamente  a  periculosidade  do  agente,
caracterizada  pelo  modus  operandi da  conduta  em  tese  praticada,
demonstrando a necessidade da segregação cautelar, bem como pela suposta
reiteração delitiva.

Logo,  não  se  acolhe  o  pleito  liberatório,  porquanto
perfeitamente fundamentada a prisão preventiva.

Lado outro, alega, ainda, que o suplicante é primário, com
trabalho  lícito  e  tem  um  filho  de  depende  exclusivamente  dele
financeiramente.

Infrutífero  este  argumento.  Como  diz  a  jurisprudência
dominante, requisitos pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa
e emprego lícito não são suficientes para provocar a soltura do preso, quando
prevalecem demais requisitos da prisão.

Vejamos jurisprudência:

“lV.  Condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de,  por si  sós,  garantirem a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o
que  ocorre  na  hipótese.” (STJ;  HC  373.043;  Proc.
2016/0256201-1;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Felix Fischer; DJE 13/02/2017)

“3.  As condições subjetivas favoráveis  do recorrente,
tais  como primariedade e residência fixa, por si  sós,



não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os  requisitos  legais  para  a  decretação  da  prisão
preventiva.” (STJ;  RHC  76.132;  Proc.
2016/0247654-5;  MG;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 10/02/2017)

Por  fim,  destaco  que  a  simples  alegação  de  que  o  filho
depende  exclusivamente  de  seu  sustento  material  para  sobrevivência  não
restou  provado  nos  autos,  mas  tão  somente  que,  de  fato,  tem  um  filho
registrado com sua paternidade, e que, de certo, tem por ele mãe e outros
parentes  que  não  o  desampararam  na  ausência  do  pai  que  responde  por
delitos, em tese, perpetrados.

Logo, CONHEÇO E DENEGO A ORDEM, em harmonia com
o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga de Desembargador). Ausente justificadamente o Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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 João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


