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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 
0031298-88.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE 
NATALINO FELICIANO JUNIOR, Impetrantes MAURO OTAVIO NACIF, 
ELEONORA RANGEL NACIF e EVANICE GOMES LIBRANDI.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Indicação do V. 
Acórdão para jurispridência pelo E. 3º Juiz, Des. Cardoso Perpétuo.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DE 
PAULA SANTOS (Presidente), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.

São Paulo, 25 de junho de 2015

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 8.369
HABEAS CORPUS nº 0031298-88.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo  4ª Vara Criminal do Fórum Central Criminal 
Paciente: José Natalino Feliciano Junior
Impetrantes: Mauro Otavio Nacif, Eleonora Rangel Nacif e Evanice Gomes 
Librandi

HABEAS CORPUS  Roubo majorado e receptação  Prisão 
preventiva  Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de 
Processo Penal  Requisitos objetivos e subjetivos verificados  
Decisão do Juízo fundamentada  Liberdade provisória 
incabível  Descabimento de medidas cautelares diversas da 
prisional (notadamente uso de tornozeleira eletrônica), ante a 
efetiva necessidade da custódia, no caso concreto, para garantia 
da ordem pública  Ordem denegada.

Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado 

por MAURO OTAVIO NACIF, ELEONORA RANGEL NACIF e EVANICE 

GOMES LIBRANDI a favor de JOSÉ NATALINO FELICIANO JUNIOR, preso 

em 25/03/2015, denunciado como incurso no artigo 157, §2º, I, II e V, e no 

artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, contra ato 

do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, consistente no 

indeferimento do pedido de aplicação de medida cautelar diversa da prisão 

(fls. 36).

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o 

paciente faz jus à aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Alegam 

que o Juízo impetrado, ao negar a liberdade provisória ao paciente, não se 

pronunciou sobre a possibilidade de imposição do uso de tornozeleira 

eletrônica. Aduzem que “tudo foi relativo à revogação da prisão 

preventiva e a liberdade provisória” (fls. 06). Salientam que o presente 

writ objetiva a concessão da liberdade, mediante a utilização de 

tornozeleira eletrônica. Destacam que o paciente é primário, possui bons 
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antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Postulam “a concessão do 

presente habeas corpus em favor de José Natalino Feliciano Júnior, para 

que ele possa aguardar o processo em liberdade, com tornozeleira 

eletrônica” (fls. 09)

Negada a medida liminar (fls. 110/111), foram 

requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as 

prestou (fls. 114/115).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela 

denegação da ordem (fls. 130/131).

É o relatório.

Insurgem-se os impetrantes contra a decisão do 

Juízo da 4ª Vara Criminal do Fórum Central da Barra Funda, que indeferiu 

o pedido de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o 

Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou 

para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria”.

No caso em foco, há evidências bastantes de 

autoria e materialidade.

Apenas para permitir o entendimento da situação 

fática delineada, observa-se o que consta do depoimento prestado pelo 
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policial militar Ricardo Nóbrega: “em patrulhamento de rotina, juntamente 

com seu colega de farda, Rocha, avistou um veículo GM Cruze na cor 

branca, estacionado com dois indivíduos em seu interior, sendo um no 

banco traseiro e outro no banco dianteiro, o que chamou que atenção; que 

ao efetuar manobra de abordagem, o indiciado que se encontrava no 

banco da frente de imediato confessou que estava na prática do crime de 

roubo e entregou a arma de fogo para seu parceiro Rocha; que o outro 

ocupante tratava-se da vítima; que a vítima esclareceu que foi abordada 

nas proximidades da Avenida Celso Garcia, altura do distrito policial; que 

estava conduzindo seu caminhão carregado de produtos têxteis; que o 

indiciado não participou da abordagem da vítima, somente na condução 

da vítima para um provável cativeiro” (fls. 46).

O ofendido Erisvaldo Gonçalves de Lima 

declarou que “ao parar o caminhão placa EXT6963 no semáforo da rua 

Eureka 164 foi abordado por um indivíduo que apontou a arma de fogo 

Tauros PT 938 KBP08830 em direção ao passageiro do caminhão, cuja 

vítima não sabe o nome pois somente estava dando uma carona, e 

anunciou o assalto. O indivíduo entrou no veículo pela porta do 

passageiro com  a arma na mão e perguntou sobre a carga estava 

carregando e um possível rastreador no veículo. Mandou encostar num 

posto de gasolina na Av. Salim Maluf e pediu para o passageiro descer. 

Ele foi colocado dentro de um corsa dourado placa DME 9116 por dois 

indivíduos. A vítima e o autor andaram por dez minutos e mandou parar 

próximo a rodovia Dutra. Mandou a vítima descer e entrar no banco 

traseiro do carro branco GM cruze placa FLR2669 o qual estava sendo 

dirigido pelo indiciado José Natalino ” (fls. 63). 
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Restou consignado, outrossim, no Boletim de 

Ocorrência, com referência, especificamente, à arma de fogo que foi 

apreendida em poder do ora paciente (o qual, como visto, consta não ter 

sido o indivíduo que abordou a vítima inicialmente, mas, sim, aquele que, 

posteriormente, a manteve consigo no interior do veículo GM Cruze), que 

“já nesta Distrital constatou-se que a arma de fogo que o meliante portava 

era produto de furto” (fls. 50).

Assim, segundo consta, o paciente, em concurso 

de agentes, participou, em tese, da prática de roubo cometido com grave 

ameaça para intimidar a vítima na abordagem (com uso de arma de fogo), 

competindo-lhe reter o ofendido consigo na sequência (também munido o 

paciente de arma de fogo), o que denota, em princípio, periculosidade, 

coonestando o cabimento da medida prisional para garantia da ordem 

pública.

Importante observar que a conduta do paciente se 

reveste de contornos ainda mais graves, uma vez que foi ele o responsável 

por privar a vítima de sua liberdade, tendo se valido de arma de fogo 

proveniente de furto anterior (fls. 50).

Consigne-se que o paciente possui anotações em 

sua folha corrida, porém não há, ali, notícia de procedimentos que tenham 

gerado condenação ou de alguma forma prosperado, de modo que isto não 

será aqui considerado para desfavorecê-lo (fls. 65/71).

Mas há nos autos outros elementos que devem ser 

sopesados nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de 
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medida privativa de liberdade em caráter preventivo. Assim, tem-se que as 

circunstâncias nas quais, em tese, praticado o crime de roubo triplamente 

qualificado fazem com que se deva afastar o risco social representado por 

quem adota condutas desta ordem. Há evidência de uma propensão que não 

pode ser ignorada e realmente se vislumbra o cabimento de providência 

acautelatória que se mostre efetivamente proporcional. Daí haver sido 

afirmada, corretamente, também por isto, a pertinência da prisão para 

garantia da ordem pública.

Com efeito, apesar dos argumentos lançados na 

impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos 

demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como 

demonstrado, inclusive, pela decisão do douto magistrado que proferiu a 

decisão de conversão:

“[...] Note-se que o averiguado foi surpreendido no interior de um 

veículo, na posse de arma de fogo e oportunidade em que restringia a liberdade 

da vítima, que por sua vez dirigia um caminhão quando fora abordada por um 

comparsa do averiguado que mediante grave ameaça exercida com emprego de 

arma de fogo exigiu-lhe que entregasse o veículo. Assim, há indícios veementes 

de autoria delitiva, mormente em razão do reconhecimento feito pela vítima. 

Neste contexto, numa primeira análise, sem adentrar no mérito, não houve 

nenhum equívoco na sua prisão, sendo inviável o relaxamento da prisão em 

flagrante [...] No caso em tela estão presentes os requisitos da prisão preventiva: 

trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há 

provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é 

necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução 

processual e para assegurar a aplicação da lei penal. O crime de roubo é de 

extrema gravidade e violência e tem causado repúdio e enorme insegurança à 
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comunidade laboriosa e ordeira do País. Não obstante, o averiguado agiu em 

concurso de agentes, emprego de arma e restringia a liberdade da vítima, 

causando-lhe grande temor e demonstrando maior periculosidade, motivo pela 

qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem 

pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua 

tranquilidade. No caso em tela, como asseverado, a conduta do agente 

demonstrou periculosidade acentuada e ainda utilizou-se de uma arma de policial 

militar produto de furto, demonstrando assim maior envolvimento com a 

criminalidade, de forma que, em análise compatível com a presente fase 

processual, faz-se necessária a prisão processual, para garantia da ordem pública. 

Portanto, bem demonstrada sua periculosidade, pela ousadia externada, não 

havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de 

inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento 

definitivo da culpabilidade. A manutenção em cárcere provém da periculosidade 

do agente, demonstrada pela sua conduta audaciosa, visando garantir a ordem 

pública, e até mesmo por conveniência da instrução criminal, vez que, solto, 

poderá se furtar a comparecer em audiência, a fim de evitar o ato de 

reconhecimento pessoal em juízo. Importante frisar que a consagração da 

presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal 

vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza 

processual. A própria Constituição ressalva expressamente a possibilidade de 

prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade competente [...] Nestes 

termos, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias do fato a 

liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 

319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto 

aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, a 

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor” (fls. 

72/74).

Da mesma forma, o pedido de liberdade 

provisória também foi fundamentadamente indeferido:
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“Há nos autos elementos de autoria e materialidade por parte do 

acusado, tanto que já foi oferecida e recebida a denúncia, por delito grave e 

violento. Com efeito, o crime de roubo insere-se entre os delitos graves e que, 

por suas características de violência ou grave ameaça, intranquiliza a população 

e compromete a ordem pública, exigindo pronta atuação do Estado. Quem nele 

se envolve como agente ativo revela, ao menos em princípio, possuir 

insensibilidade moral e periculosidade. Diante desse quadro, tem-se como 

incompatível o benefício da liberdade provisória àqueles que estão sendo 

processados ou em vias de serem processados pela prática de roubo, pouco 

importando se tratem de agentes menores de vinte e um anos, com bons 

antecedentes, residências e empregos fixos. Nesse sentido, aliás, é firme a 

jurisprudência [...] Saliente-se, ademais, que a custódia cautelar, além de 

resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo a rápida 

formação da culpa, preservando a boa instrução criminal, notadamente porque 

enseja eventual reconhecimento dos agentes do delito por parte da vítima. 

Assim, porque presentes os requisitos da prisão preventiva (v.g. necessidade de 

preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal) e atenta ao 

fato de não existir dúvida acerca da materialidade delitiva e haver suficientes 

indícios de autoria pelo acusado, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória 

formulado” (fls. 92/95).

Argumentam os impetrantes, outrossim, que o 

paciente tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, juntando 

os documentos de fls. 11/35. Contudo, isto, por ora, não tem o condão de 

traduzir que o paciente apresenta “condições favoráveis” suficientes a 

ponto de ser colocado em liberdade. Já se observou, com efeito, ante as 

particularidades da hipótese ora em tela, a necessidade da segregação para 

salvaguarda da ordem pública.

Ademais, a Jurisprudência é uníssona ao afirmar 
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que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, 

bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, 

por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação 

da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 

112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12. 

Por fim, diante das circunstâncias peculiares do 

caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica 

imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que 

outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo 

Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos 

trazidos aos autos.

No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de 
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado. 
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. 
Custódia decretada em consonância aos pressupostos e fundamentos 
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa prisão por 
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem 
denegada. (HC nº 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas 
Manfré, j. em 06/06/2013);

“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. 
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. Impossibilidade. 
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDASCAUTELARES 
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração 
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de 
se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma, 
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos 
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a 
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manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação das 
novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do 
CPP, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011. Ordem denegada” (HC 
nº 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 
25/04/2013);

“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante 
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade. 
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de 
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois 
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC 
nº 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida 
Guilherme, j. em 25/04/2013).

Em igual rumo a orientação específica desta C. 

13ª Câmara Criminal: HC nº 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. 

Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC nº 2039980-32.2014.8.26.0000, 

Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC nº 

2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.

Note-se, nesse diapasão, que, uma vez afirmada a 

pertinência da prisão para garantia da ordem pública, emerge, como 

corolário lógico, a conclusão de que se revelou necessário afastar o 

paciente do convívio social, a fim de salvaguardar a segurança da 

coletividade. Logo, descabe cogitar de lhe deferir, tão somente, o uso de 

“tornozeleira eletrônica”, como aventado na petição inicial, pois isto não 

serviria para afastá-lo do seio da sociedade, que seguiria exposta à sua ação 

direta, uma vez que ele continuaria a circular segundo seu próprio talante. 

Ainda que monitorado, teria liberdade de ação imediata, pois só haveria 

controle mediato e, quiçá, tardio. À guisa de arremate, apenas para constar, 

fica anotado ser evidente que a MM. Juíza a quo expressamente afastou, 

inclusive, esta possibilidade, porquanto, em sua decisão, de forma 
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inequívoca, deixou bem claro que “nenhuma das medidas cautelares 

trazidas ao CPP pela Lei nº 12.403/11 são suficientes ao caso, que trata de 

acusação de roubo com três causas de aumento de pena e receptação deu 

uma arma de fogo, estando, sim, presentes os requisitos da prisão 

preventiva, como já declinado no referido despacho e naquele que 

decretou a custódia do acusado” (cf. cópia constante de fls. 108 dos 

presentes autos).

Deveras, sabe-se que o “monitoramento 

eletrônico” foi uma das medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/11, 

conforme redação dada ao inciso IX do art. 319 do Código de Processo 

Penal. Logo, não há dúvida de que tal providência, pretendida pela Defesa, 

foi indeferida pelo Juízo. E, conforme já visto, tal indeferimento é de ser 

reputado, ante as já enunciadas peculiaridades do caso concreto, 

justificado.

Correta, enfim, a imposição da medida prisional, 

visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva. Por 

consequência lógica, era imperiosa também a rejeição do pedido de 

liberdade provisória e do pedido de concessão de medida cautelar diversa 

da prisão.

Diante do exposto, denega-se a ordem.

DE  PAULA  SANTOS

RELATOR
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