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Gabinete Des. Getúlio Corrêa

Habeas Corpus (criminal) n. 4002769-40.2018.8.24.0000, de São José
Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRÁTICA, EM TESE, 
DO CRIME PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CP, E DA 
CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 21 DO 
DECRETO-LEI N. 3.688/41, AMBOS COM INCIDÊNCIA NA 
LEI MARIA DA PENHA – CONCESSÃO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE 
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PERDA DO 
OBJETO.

Consoante dicção do art. 659 do CPP: "se o juiz ou o 
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, 
julgará prejudicado o pedido".

Não há dúvidas acerca da prejudicialidade do writ 
visando à soltura do paciente quando sua prisão já não 
subsiste. 

WRIT NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 
(criminal) n. 4002769-40.2018.8.24.0000, da comarca de São José (1ª Vara 
Criminal) em que são Impetrantes Wiliam de Mello Shinzato e outro e é Paciente 
Lucas Wisbescki.

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, julgar 
prejudicado o writ, por perda do objeto. Sem custas.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Salete Silva Sommariva 
(Presidente) e Volnei Celso Tomazini. 

Funcionou como representante do Ministério Público o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Lio Marcos Marin.



                                                                                                       
   ESTADO DE SANTA CATARINA
          TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2

Gabinete Des. Getúlio Corrêa

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Getúlio Corrêa
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Wagner Bruno e 

Wiliam de Mello Shinzato em favor de Lucas Wisbescki, 20 anos, diante da 

decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de  São José que, 

no Auto de Prisão em Flagrante (APF) n.0001331-49.2018.8.24.0064, indeferiu o 

pedido de revogação da prisão do paciente, mantendo determinação anterior de 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, 

dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Relataram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no 

dia 08.02.2018.

Aduziram, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal em 

razão da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP para a 

decretação da prisão preventiva. Isso porque, segundo alegaram, a segregação 

foi fundamentada na necessidade de garantir-se a ordem pública, entretanto não 

foram expostos elementos concretos a respeito. Nesse sentido, afirmaram que a 

gravidade abstrata do delito não serve para motivar o cárcere preventivo. 

Sustentaram, ainda, que a prisão não é proporcional, "diante da 

possibilidade concreta do paciente ser beneficiado, em caso de condenação, 

com o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos" (fl. 11).

Aventaram, também, a adequação e suficiência da fixação de 

medidas cautelares diversas ao caso concreto.

Por fim, requereram, até mesmo liminarmente, a concessão da 

ordem, com vistas à revogação da prisão do paciente ou à substituição por 

medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) (fls. 1-19).

A liminar foi indeferida por este Relator e as informações 
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dispensadas por se tratar de autos digitais também na origem (fls. 75-79).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Procurador 

de Justiça Rogério A. da Luz Bertoncini, manifestou-se pela denegação da 

ordem (fls. 75-79). 
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VOTO

1. Ao compulsar os autos de origem pelo Sistema de Automação do 

Judiciário, verifica-se que o paciente foi colocado em liberdade, em decisão 

firmada pela Magistrada Marivone Koncikoski Abreu:

"[...]
IV. A defesa formulou pedido de revogação da segregação (fls. 31/35).
O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (fl. 60).
Compulsando-se os autos, verifico que o denunciado foi preso em 

08/02/2018, sendo que a decisão que homologou o flagrante converteu a 
segregação em preventiva (fls. 45/47).

Entretanto não mais verifico a necessidade de manutenção da prisão, 
porquanto não há indício que o indiciado objetive se furtar de eventual aplicação 
da lei penal, conturbar a instrução processual ou, se solto, colocar em risco a 
ordem pública (periculum libertatis   art. 312 do Código de Processo Penal).

In casu, o réu não registra antecedentes criminais (fl. 30) e apresentou 
endereço fixo (fl. 12), sendo que o delito que lhe é atribuído não foi praticado 
com violência contra a pessoa. Ainda, pela quantidade e natureza da droga 
apreendida não se pode inferir, em sede de cognição sumária, que se 
dedicasse habitualmente ao comércio ilícito de drogas, não se podendo extrair, 
nem da conduta a ele imputada, nem por registros anteriores, a sua 
periculosidade.

Assim, a segregação cautelar não se mostra necessária, tampouco 
adequada (art 282, incisos I e II, do CPP).

A respeito do assunto, o e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim 
se manifestou: "A prisão cautelar, no sistema jurídico brasileiro, é medida 
extrema de caráter excepcionalíssimo reservada às hipóteses em que se fizer 
necessária para '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' 
(CPP, art. 312)" (TJSC, Habeas Corpus n. 4000907-05.2016.8.24.0000, rel. 
Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 11-4-2016).

Nesses termos, diante das circunstâncias que nortearam a ação 
criminosa, revogo a prisão preventiva e concedo liberdade provisória em favor 
de Lucas Wisbecki mediante aplicação das seguintes medidas cautelares: i) 
comparecimento obrigatório em todos os atos processuais; e ii) proibição de se 
ausentar da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem autorização judicial, bem 
como de alterar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo.

Lavre-se o termo de compromisso e expeça-se o alvará de soltura (se por 
outro motivo não estiver preso), advertindo-se o indiciado que o 
descumprimento das medidas cautelares poderá implicar na decretação da 
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prisão preventiva (art. 282, § 4º, Código de Processo Penal). Na oportunidade, 
o denunciado deverá ser notificado, além de ser colhido endereço atualizado 
(fls. 61-63).

Não há dúvidas, portanto, da superveniente perda de interesse no 

presente writ a acarretar a sua prejudicialidade, consoante dicção do art. 659 do 

CPP: "se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, 

julgará prejudicado o pedido".

Acerca do tema, aliás, são os precedentes da Segunda Câmara de 

Direito Criminal, a qual este Relator integra:

"HABEAS CORPUS. LENOCÍNIO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM 
PREVENTIVA. PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS 
AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE PREDICADOS 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE 
APONTADA COMO COATORA NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO 
PREVENTIVA FOI REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO. ORDEM PREJUDICADA" (HC n. 2012.067332-9, Desa. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 16.10.2014).

"HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA DECISÃO, COM 
SOLTURA DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO" (HC 
n. 2012.084103-2, Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 18.12.2012).

 

2. À vista do exposto, vota-se pelo não conhecimento do writ, diante 

da perda de objeto.
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