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Relator: Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann

HABEAS CORPUS. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 
EM PREVENTIVA.

SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E 
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO 
CONSTATADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA 
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA, 
REVELADA PELO MODUS OPERANDI. CRIME 
PRATICADO CONTRA A PRÓPRIA GENITORA. PACIENTE 
USUÁRIO DE DROGAS. DIFICULDADE EM CONCLUIR O 
TRATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A AUMENTAR SUA 
AGRESSIVIDADE. ALÉM DO MAIS, RISCO DE 
REITERAÇÃO. PACIENTE QUE VIOLOU A LEI MARIA DA 
PENHA ANTES, AGREDINDO SUA EX-COMPANHEIRA. 
TAMBÉM, PROCESSOS EM CURSO POR OUTROS 
CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS FATOS 
QUE EVIDENCIAM A INEVITABILIDADE DA MEDIDA 
EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO 
ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. PREDICADOS 
SUBJETIVOS POSITIVOS IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. 
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES NA 
ESPÉCIE. EFETIVA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO 
CÁRCERE. ANTECIPAÇÃO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. 
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM 
ELEMENTOS CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS. 
BONS PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 
(criminal) n. 4011899-54.2018.8.24.0000, da comarca da Capital Juizado de 
Violência Doméstica contra a Mulher em que é Impetrante Defensoria Pública de 
Santa Catarina e Paciente Guilherme Freitas Bento.
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A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do writ e denegar a ordem. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 5 de junho de 2018, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Des. Ernani Guetten de Almeida, com voto, e dele participou o 
Exmo. Sr. Des. Getúlio Corrêa. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de 
Justiça o Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Speck. 

Florianópolis, 14 de junho de 2018. 

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela 

Defensoria Pública em favor de Guilherme Freitas Bento, contra ato proferido 

pelo juízo da Vara do Plantão Criminal da comarca da Capital, aduzindo que o 

paciente sofre constrangimento ilegal com a conversão de sua prisão em 

flagrante em preventiva na ação penal n. 0007089-35.2018.8.0023, em que se 

apura a prática de condutas praticadas no âmbito doméstico contra sua genitora.

A impetrante destaca, em resumo, a ausência de fundamentação 

idônea a justificar a ordem. Destaca a insuficiência da gravidade abstrata do 

delito. Aponta os seus bons predicados, dizendo ser ele primário, residente na 

comarca e com família constituída. Avoca o princípio da presunção de inocência 

e afirma que a prisão preventiva configura antecipação da pena. Por fim, pleiteia 

a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, pois, a concessão da ordem liminarmente e, ao final, a sua 

confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, 

que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem 

monitoramento eletrônico (p. 1-11).

O pedido liminar foi indeferido (p. 52-54).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (p. 56), 

ascenderam os autos a esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, 

em parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Lio Marcos Marin, opinou pelo 

conhecimento e denegação da ordem (p. 59-63).

Este é o relatório.
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VOTO

A ordem merece ser conhecida e denegada.

Convém anotar que em se tratando de habeas corpus, imperioso 

restar caracterizado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o que, no 

presente feito, não se identifica, ante a inexistência de irregularidades ou 

ilicitudes na decretação de sua segregação.

No tocante aos requisitos descritos no art. 312 do Código de 

Processo Penal, tem-se que o magistrado a quo discorreu sobre os pressupostos 

da prisão preventiva – materialidade e indícios de autoria, o fumus commissi 

delicti –, e calcou o decreto prisional na existência de periculum libertatis, diante 

da necessidade de garantia da ordem pública, pontuando as circunstâncias 

concretas que indicam a imprescindibilidade de aplicação da medida excepcional 

da prisão.

Confira-se da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...] Em atenção aos antecedentes do réu, observe-se que esta já é a 
segunda autuação de Guilherme por ofensa à Lei Maria da Penha, restando 
demonstrado em tal contexto o risco de sua manutenção em liberdade, 
revelando, portanto, enquadramento no art. 312 do CPP (garantia da ordem 
pública). Não bastasse a agressividade do réu para com sua genitora e 
anteriormente com sua ex companheira (autos 0013781-21.2016.824.0023), 
tem-se nos autos que Guilherme é contumaz usuário de crack, cocaína e 
bebida alcoólica, fatores que potencializam a violência do réu, o que reforça o 
risco de sua eventual liberação. Ademais, Guilherme, em liberdade, não foi 
capaz de concluir tratamento de drogadição e responde a outros processo a 
revelar periculosidade em seu comportamento. Nesse contexto, mister a 
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. [...] (p. 30-31).

Verifica-se, assim, que foram suficientemente pontuadas as 

circunstâncias concretas que impõem a segregação, mormente diante da 

contumácia do modus operandi com que o crime foi praticado – agressividade do 

paciente com sua genitora –, cuja violência pode ser potencializada por ser ele 

usuário contumaz de crack, cocaína e bebida alcoólica, além de sua dificuldade 
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em concluir tratamento de drogadição.

Ainda, pontuou o risco à reiteração delitiva, posto ser esta a 

segunda autuação do paciente, já que ele agrediu sua ex-companheira antes, 

bem como por ele responder a outros processos, tudo a revelar sua 

periculosidade.

Com efeito, sabe-se que a gravidade em abstrato do tipo não pode 

servir de fundamento da medida excepcional. Não é esse, contudo, o caso dos 

autos. São as circunstâncias concretas do crime, em tese, praticado pelo 

paciente que caracterizam a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade 

da prisão preventiva para cautelar a ordem pública e interromper a trajetória 

criminosa, porque, solto está encontrando estímulos ao cometimento de 

infrações penais. 

Sobre a gravidade do delito, sua repercussão social e a garantia da 

ordem pública, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a 
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente 
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer 
porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, 
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a 
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a 
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a 
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua 
repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do 
juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a 
gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e 
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras 
circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando 
a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do 
próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (Código de Processo 
Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2007, p. 803 – grifou-se).

Portanto, demonstrada a efetiva necessidade da manutenção do 

cárcere provisório como forma de salvaguardar a ordem pública. 

Do STJ colhe-se:
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PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. 
MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. 
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
6. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a 

existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas 
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também 
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, 
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
17/11/2016, DJe 29/11/2016).

7. Recurso ordinário desprovido.
(RHC 96.580/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 

08/05/2018).

E, deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS. 2. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS 
OPERANDI. FURTO EM RESIDÊNCIA. 3. HOMOGENEIDADE. TRÊS FURTOS 
DUPLAMENTE QUALIFICADOS.

1. Não é carente de fundamentação o comando judicial que, ao 
determinar a segregação cautelar de acusado, expõe, com referência a 
elementos concretos, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 2. É 
cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se 
evidenciado que o paciente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E o 
fato de ele, supostamente, ter-se envolvido em três furtos em residências na 
mesma ocasião é indicativo nesse sentido. 3. Não há violação à 
homogeneidade da prisão cautelar na determinação de segregação preventiva 
de agente acusado da prática de três furtos duplamente circunstanciados, pois 
eventual procedência da imputação inicial pode culminar com pena tão rigorosa 
quanto à custódia ante tempus. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus 
(Criminal) n. 4011376-42.2018.8.24.0000, de Navegantes, rel. Des. Sérgio 
Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 22-05-2018).

Registre-se, ademais, que demonstrado nos autos a imperiosa 

necessidade da decretação da medida extrema da prisão preventiva, afastada 

está, a suficiência das medidas cautelares, bem como a alegada violação dos 

princípios da necessidade e proporcionalidade, prescindindo-se, pois, maiores 

digressões a respeito.
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Por outro viés, a decretação da segregação não significa 

desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco 

configura cumprimento antecipado da pena, quando presentes seus 

pressupostos, como ocorre na hipótese em comento.

A propósito, colhe-se desta Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL 
DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM 
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. [...] PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO CONFIGURA 
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA E NÃO CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. 
ORDEM DENEGADA (Habeas Corpus n. 2015.041844-7, de Itajaí, rel. Des. 
Ernani Guetten de Almeida, j. 28/07/2015).

E deste Tribunal de Justiça:

[...] A pretendida aplicação do princípio da presunção de inocência não é 
cabida, pois por demais sabido que tal preceito constitucional não impede a 
medida cautelar uma vez ocorrentes qualquer dos pressupostos do artigo 312 
do Código de Processo Penal. Ora, a própria Constituição Federal faz previsão 
da possibilidade da prisão exceção, seja preventiva, seja nos casos de 
flagrante, o que não torna soberano o princípio invocado (Habeas Corpus n. 
2005.022101-8, de Campo Erê, rel. Des. Solon d'Eça Neves, j. 30/08/2005).

No mais, como é cediço, a primariedade, não obstante seja 

elemento que pode e deve ser considerado pelo Juiz ao analisar a segregação 

cautelar, não são suficientes a conceder a benesse pretendida, podendo a 

medida excepcional ser decretada quando presentes seus pressupostos.

O STF nesses casos tem decidido: 

A primariedade, os bons antecedentes e a existência de emprego não 
impedem seja decretada a prisão preventiva, porquanto os objetivos a que esta 
visa (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou 
segurança da aplicação da lei penal) não são necessariamente afastados por 
aqueles elementos. O que é necessário é que o despacho demonstre, com 
base em fatos, que há possibilidade de qualquer destas finalidades não ser 
alcançada se o réu permanecer solto. A menos que, de plano, se evidencie a 
insuficiência dos indícios da autoria enumerados no despacho que decreta a 
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prisão preventiva, não é o habeas corpus instrumento hábil para o exame de 
maior ou menor força de convencimento que deles possa resultar (RTJ, 
121/601).

Assim, "Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são 

irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese 

outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual" (STJ 

Habeas Corpus n. 92172/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 21/02/2008).

Pelo exposto, vota-se pelo conhecimento da ordem e por sua 

denegação.

É o voto.
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