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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2053934-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é impetrante 
JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO e Paciente ANDERSON LUIS 
PEREIRA DA SILVA, é impetrado MM JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI GUAÇU.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM 
impetrada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E GRASSI NETO.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

SÉRGIO RIBAS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2053934-09.2018.8.26.0000
Impetrante: Joao Batista Siqueira Franco Filho 
Paciente: Anderson Luis Pereira da Silva 
Impetrado: MM Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi 
Guaçu
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto nº 34.339

Habeas corpus  Resistência qualificada, Lesão 

Corporal e Desacato  Revogação da prisão 

preventiva  Inadmissibilidade  Decisão bem 

fundamentada  A conveniência da prisão deve ser 

revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio 

social à ação criminal  Inexistência de 

constrangimento ilegal  Ordem denegada.

Vistos.

Os Advogados João Batista Siqueira 

Franco Filho e Elaine Aparecida de Sousa impetram o presente habeas-

corpus em favor de Anderson Luis Pereira da Silva, com pedido de 

liminar, alegando que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, 

apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara 

Criminal da Comarca da Mogi Guaçu.
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Relatam os doutos impetrantes que o 

paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de 

resistência qualificada, lesão corporal e desacato, tendo sido sua prisão 

convertida em preventiva sem a adequada fundamentação.

Alegam que não se encontram 

presentes as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo 

que sua prisão se baseou tão somente no fato do acusado possuir 

antecedentes.

Asseveram que o paciente é primário 

não ostenta maus antecedentes criminais, o crime a si atribuído não foi 

cometido com violência ou grave ameaça, e não demonstra 

periculosidade se recolocado ao convívio social.

Acrescentam que apenas em situação 

especialíssima há de ser decretada a prisão antes do trânsito em julgado 

de sentença condenatória, escorado em entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais.

Postulam, liminarmente, a concessão 

da ordem, a fim de revogar a prisão decretada ou que sejam aplicadas 

medidas cautelares diversas do cárcere, com expedição de alvará de 

soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a impetração.

O pedido de liminar foi indeferido às 

fls. 121/123.
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A digna Autoridade apontada 

coatora prestou informações às fls. 125/126, juntando documentos 

pertinentes às fls. 127/135.

A douta Procuradoria Geral de 

Justiça, em parecer às fls. 138/141, manifestou-se pela denegação da 

ordem.

É o relatório.

A presente ordem a de ser denegada.

Cuida-se de habeas corpus 

impetrado em favor do paciente no qual se alega que ele está a sofrer 

constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como 

coatora, que o mantém preso injustamente.

Conforme informações prestadas 

pelo MM. Juízo a quo, o ora paciente foi preso em flagrante em 

12/03/2018, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, 

caput, 329, § 1º, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e, 

realizada audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida 

em prisão preventiva.

No momento os autos se encontram 

em regular tramitação, aguardando a citação do paciente para a 
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apresentação de defesa preliminar (cf. fls. 126).

Ao contrário do entendimento 

lançado pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento 

ilegal a que possa estar sendo submetido o paciente.

Isto porque sua prisão tem por 

fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem 

presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de 

sorte que não há se falar que mencionada segregação constitua 

constrangimento ilegal.

Ademais, as circunstâncias do caso 

concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia 

cautelar.

Aliás, premiar os que são pilhados 

na prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória 

causaria desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o 

agravamento da sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos 

Poderes Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade. 

Daí porque, a custódia cautelar não 

ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que 

a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de 

prisão em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no 

presente caso (cf. fls. 130/132).
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De resto, descabe discussão do 

mérito da causa, nos limites estreitos do habeas corpus. 

Assim, por não se vislumbrar o 

alegado constrangimento ilegal que possam estar a sofrendo o paciente, 

a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.

Diante de todo o exposto, DENEGA-

SE A ORDEM impetrada.

                SÉRGIO RIBAS
                       Relator
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