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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2122311-32.2018.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é paciente 
JOÃO PAULO VITAL DOS SANTOS e Impetrante PRISCILLA AMARAL RANGEL 
BELMONTE, é impetrado MM JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D´OESTE.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
COELHO (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E SILMAR FERNANDES.

São Paulo, 21 de junho de 2018. 

Costabile e Solimene
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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HC 2122311-32.2018.8.26.0000
Impetrante: Dra. Priscilla Amaral Rangel Belmonte
Paciente: João Paulo Vital dos Santos
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste  2ª Vara Criminal
Voto 39.921

Habeas Corpus. Pretensa prática dos delitos de ameaça, dano ao 
patrimônio público, desacato, resistência e desobediência. Paciente 
que supostamente teria impedido que agentes públicos realizassem 
revista pessoal, opondo resistência, além das demais imputações, 
além de, no caminho à Delegacia de Polícia, ter danificado a 
viatura em que se encontrava, ameaçando os agentes policiais. 
Alegação de constrangimento ilegal. Suposta ausência de 
fundamentação. Descabimento. Indicadores de materialidade e 
autoria. Decisão suficientemente escorada em dados objetivos 
contidos nos autos, não se há falar em constrangimento ilegal, 
descabida cautelar alternativa em razão de indicadores de 
ocorrência que deixa perplexa a população ordeira. Impossibilidade 
de se descartar, nesta quadra, sem motivo plausível, palavras de 
agentes do Estado, apenas em razão de suas condições funcionais. 
Ordem denegada.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente 
João Paulo Vital dos Santos, apontando-se como autoridade 
coatora o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa 
Bárbara D'Oeste.

Em resumo, alega a impetrante que o paciente padece de 
constrangimento ilegal, porque ausentes os requisitos da prisão 
preventiva, decretada sem fundamentação e quando admissíveis as 
cautelares alternativas, eis que não se pode converter a prisão 
preventiva em antecipação de pena.

Dispensa-se o pedido de informações, bem como a remessa à 
D. Procuradoria Geral de Justiça em razão do que decido a seguir.

É o relatório.
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Voto n. 39.921

Denego a ordem postulada, sendo exarado o presente comando 
para atender o reclamo constitucional de celeridade na prestação 
jurisdicional (CF, art. 5º, LXXVIII).

Os autos encontram-se devidamente instruídos, razão pela qual, 
para sua apreciação, desnecessária a requisição de informações, 
nos termos do disposto pelo art. 663 do Cód. de Processo Penal.

Destaco, inicialmente, que aqui não cabe exame do fato. 
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de habeas 
corpus demandaria minucioso exame do conjunto fático e 
probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo ordinário, durante a 
instrução processual contraditória.

Faço uso do voto do Min. Jorge Mussi, do E. Superior Tribunal 
de Justiça, publicado dias atrás no DJe de 1º.2.2018, confira-se no 
RHC 89.702/SP: 

“(...) 1. Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva não 
se exige prova concludente da materialidade, reservada à 
condenação criminal, mas apenas demonstração da existência do 
crime, que, pelo cotejo analítico, se faz presente, tanto que a 
denúncia já foi recebida.

2. A análise sobre a existência de prova da materialidade do 
delito e de indícios suficientes de autoria é questão que não pode 
ser dirimida em recurso de habeas corpus, por demandar o 
reexame aprofundado das provas, vedado na via recursal eleita 
(...)” (verbis).

E não é só: a mesma Corte, em publicação no DJe da mesma 
data, RHC 90.561/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, repetiu mais 
uma vez não ser admissível o enfrentamento da alegação da 
ausência de indícios da autoria na estreita via do habeas corpus, 
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“ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada 
pelo Juízo competente para instrução e julgamento da causa” 
(verbis).

Sem pretensão de ser repetitivo, na mesma data o mesmo DJe, 
pelo mesmo relator, repete a mesma lição, agora no AgRg no HC 
415.996/RJ, quando, então, afirmou-se que, “para se acolher a tese 
de que o paciente não se dedica às atividades criminosas, seria 
necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas 
corpus” (verbis).

Nem é deste subscritor a lição pela qual “não é a estreita via do 
habeas corpus a sede para incursões aprofundadas relativas ao 
conjunto probatório da ação penal, sobretudo quando apenas 
iniciada a instrução (...) o que se verifica, em verdade, é a nítida 
intenção do embargante, inconformado com o resultado do 
julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida (...)” 
(EDcl na PET no RHC 75.532/SP, DJe 15.12.2017, rel. Min. Joel 
Ilan Paciornik).

Vê-se, portanto, que não se trata de má vontade da Turma 
recursal. O desafio para subtração de instância não pode ser aceito 
e a Advogada sabe disso, culta e operosa que é.

A despeito dos argumentos expendidos na impetração, as 
circunstâncias de fato e de direito, até aqui evidenciadas com base 
empírica idônea, cf. jurisprudência do Col. Pretório Excelso (HC 
129.472/RJ; RHC 128.070/RJ; RHC 128.241/SC; HC 126.663/MG 
HC 125296/PR), não autorizam a concessão da ordem.

Ademais, cf. posto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do HC 338.560/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, “(...) Não 
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de 
habeas corpus se nele a parte objetiva a 'mera substituição do juízo 
subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos 
parâmetros cominados pela lei' (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, 
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Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 
24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 
Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. 
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; 
RHC 126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 
julgado em 24/02/2015)”.

Nem se exige fundamentação exaustiva, suficiente a presença 
de indicadores concretos baseados na real necessidade de garantia 
da ordem pública e da aplicação da lei penal (STJ, HC 
289.618/PA, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 
10.8.2015), lição que cabe nos presentes autos.

Com efeito, discorrendo sobre a necessidade de fundamentação 
nas decisões judiciais, que “constitui uma conquista da nossa 
civilidade jurídica”, explica Paolo Tonini, professor de Florença, 
como deve ser entendida a exigência da motivação: “Isso não 
significa que o juiz deve argumentar sobre todo e qualquer detalhe, 
o que acarretaria motivações redundantes e substancialmente 
inúteis. É necessário que o juiz exponha a motivação de tudo que é 
relevante, vale dizer, de todas as escolhas que influenciem o êxito 
final da controvérsia e de todas as premissas de seu raciocínio que 
foram racionalmente colocadas em questão” (La prova penale, 
tradução de Alexandra Martins e Daniela Mróz, 1ª ed., RT, 2002, 
pág. 104).

Nem se incorra no equívoco de afirmar ter o magistrado 
decidido com base na gravidade abstrata do delito. A abstração, a 
hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do 
cientista, do jurisconsulto. Nenhum Juiz delibera sobre prisão a 
partir de situações hipotéticas, mas diante de um caso real, 
concreto, verdadeiro, que será objeto de discussão sob o pálio do 
contraditório, de molde que aqui não se viola verbete algum de 
qualquer das Cortes superiores. O flagrante, o inquérito reportam 
circunstâncias históricas postas no mundo tridimensional, 
inadequado cogitar-se estarmos aqui realizando perseguição em 
relação a esta ou aquela modalidade criminosa.
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Assim “(...) terá o prolator da sentença justificado a sua 
convicção, que é o que a lei deseja. Não necessitará, ao fazê-lo, 
preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no 
processo. Muitas serão de improcedência manifesta, e seria levar 
longe demais o cumprimento do dever de motivação o pretender-se 
que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes 
evidências” (Basileu Garcia, Comentários ao Código de Processo 
Penal, 1ª ed., Forense, 1945, vol. III, nº 435, pág. 476, grifei; 
RJTACrim, 42/254).

Ademais, se cogitável a reiteração, se em risco a ordem pública 
 direito fundamental de todos os cidadãos (STF, HC 104.877/RJ, 

rel. Min. Ayres Britto), prima facie se revela justificado obstar-se 
qualquer cautelar alternativa, insuficientes as só condições pessoais 
favoráveis, quando é recomendável a prisão por outros elementos 
(STF, HC 124.994 e AgRg no HC 115.318; STJ, RHC 52.577/MG, 
RHC 54.734/MG, RHC 56.438/RS e RHC 58.545/MG).

Sobre a interpretação do contexto o Des. Jarbas Mazzoni teve 
oportunidade de predicar: o meio social não pode e nem deve 
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de 
perigosos delinquentes (TJSP - Agravo de Execução Penal 
Execução nº 243.772-3/6 - Presidente Prudente).

Feitas estas observações, aqui estamos tratando de paciente 
acusado da pretensa prática dos delitos de ameaça, dano ao 
patrimônio público, desacato, resistência e desobediência.

Segundo o até então apurado, Policiais foram acionados para 
atender averiguar uma denúncia anônima que indicava que havia 
uma pessoa portando arma de fogo em um estabelecimento 
empresarial.

No sítio dos fatos, que se tratava de um bar, os agentes 
públicos iniciaram revista nos que ali estavam, porém o ora 
paciente não permitiu que fosse revistado e agiu com violência, 
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desferindo um soco contra um dos policiais. 

Diante de tal fato, os demais indivíduos que ali estavam 
também se revoltaram contra a guarnição e começaram a 
arremessar pedras e garrafas contra os policiais, o que somente foi 
controlado com a chegada de reforço.

Durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, o ora paciente teria 
supostamente danificado a viatura policial, além de aparentemente 
ameaçar um dos milicianos possivelmente dizendo que “iria 
encontrar ele de fuzil e que não sabia com quem estava mexendo” 
(verbis  fl. 24).

Nada, ao menos nesta quadra, justifica o descarte das palavras 
dos agentes policiais, porque congruentes e em consonância com a 
jurisprudência.

O Col. STF pacificou que “o valor do depoimento testemunhal 
de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, 
sob garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia 
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar 
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão 
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não 
terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por 
revelar interesse particular na investigação penal, age 
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as 
demais testemunhas que as suas declarações não encontram 
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios 
idôneos” (HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Qualquer discussão sobre a tipicidade, a esta altura, seria 
açodado, prematuro, impossível na via estreita do writ o 
revolvimento da matéria fático-probatória, somente não havendo 
óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade 
do ato coator prescindisse do exame aprofundado de provas (STJ 
RHC 29.180/SP  5ª Turma  rel. Min. Laurita Vaz  J. 7.4.2011), 
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o que não é o caso.

E o MM Juiz destacou, em sua r. decisão de fls. 23/26, a 
necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem 
pública, diante da gravidade concreta dos fatos, alinhado à 
existência de recidiva pelo paciente, minudência que demanda 
maior rigor na avaliação dos critérios para a concessão de 
liberdade provisória, o que demonstra, portanto, que o comando 
monocrático nada tem de temerário ou equivocado. 

A esta altura, de relevo realçar trecho de v. aresto firmado pelo 
Col. Supremo Tribunal Federal segundo o qual “(...) A 
circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, 
trabalho e residência fixa não se mostra obstáculo ao decreto de 
prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições 
previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar 
Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005) (...)” (HC 98.113/RJ, 2ª T., rel. 
Min. Ellen Gracie, J. 9.2.2010).

Em sintonia com o teor do despacho impugnado está a 
jurisprudência praticada pelo Col. STF, que afirma e reafirma que 
“A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por 
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da 
lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-
se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração 
criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente 
empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 
109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 
27.0612). No mesmo sentido: HC 119.645/SP, Primeira Turma, 
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.3.2014; HC 106.816, Segunda 
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 
104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 
1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJ de 27/05/2011.

Em suma, insatisfeitas as condições para liberdade provisória.
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Resumindo, então, a custódia provisória apresentou-se 
devidamente informada pelos pressupostos da prisão preventiva, 
tais como o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, em 
perfeita conformidade com os preceitos dos arts. 312 e 315, ambos 
do CPP e 93, inciso IX da CF de 1988, afigurando-se irrelevantes a 
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, 
atributos que se espera de todo e qualquer cidadão.

E, reafirmo, pelos mesmos motivos acima destacados, aqui 
também não há lugar na espécie para qualquer das medidas 
cautelares pessoais elencadas no art. 319 do CPP, com a redação 
que lhe deu a Lei n. 12.403/2011.

Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado nestes autos, ao 
menos para esta fase, DENEGO a ordem.

                

     

COSTABILE E SOLIMENE, relator                       
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