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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2109809-61.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante JOSÉ 
BERALDO e Paciente MARIA LUCIA FERREIRA VIDAL, é impetrado MM JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE MOGI DAS CRUZES.

ACORDAM, em 8ª 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 
RIBAS (Presidente) e GRASSI NETO.

São Paulo, 28 de junho de 2018

ELY AMIOKA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 06.114

Habeas Corpus nº 2109809-61.2018.8.26.0000

Comarca: Mogi das Cruzes  1ª Vara Criminal 

Impetrantes: José Beraldo  (OAB/SP nº 64.060)
            Victória das Eiras Monteira (OAB/SP nº 406.278)

Paciente: Maria Lucia Ferreira Vidal

Habeas Corpus  Roubo majorado (modalidade tentada),  
resistência e desacato  Pretensão de revogação da prisão 
preventiva, com a expedição liminar de alvará de soltura  
Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar  R. decisão que 
converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra 
devidamente fundamentada  Paciente acusada de ter, em tese, 
praticado os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de 
pessoas (modalidade tentada), resistência e desacato  Registro de 
atos infracionais pretéritos que pode ser utilizado para justificar a 
custódia cautelar com base na garantia da ordem pública  
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência  
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem 
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos 
casos em que tal medida se mostrar necessária  Inviabilidade da 
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, 
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos 
principais.
Não cabimento, nos estreitos limites deste writ, da análise do 
mérito das acusações feitas à Paciente, seja quanto a classificação 
jurídica dos fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer 
outras matérias, que se reservam para a devida apreciação do Juízo 
competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual 
recurso de apelação. Ordem denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maria 

Lucia Ferreira Vidal.

Alegam que a Paciente, presa em flagrante em 17/02/2018, e 

denunciada por suposta prática dos crimes tipificados no art. “157, caput (sic), c.c art. 14, 

inciso II, art. 329 e art. 331, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal”, sofre 
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constrangimento ilegal decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em 

preventiva, carente de fundamentação idônea e baseada na gravidade abstrata do crime. 

Esclarecem que estão ausentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do Código de 

Processo Penal. A Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primária, tem 

bons antecedentes, residência fixa, família constituída e emprego lícito, além disso, 

registros de prática de atos infracionais não podem ser considerados como maus 

antecedentes ou reincidência. A prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser 

aplicada somente quando não cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal, mostrando-se a segregação cautelar medida 

desproporcional, ferindo também o princípio da presunção de inocência e da dignidade 

humana. 

Requerem, assim, a concessão da liminar para revogar a 

prisão preventiva da Paciente, com a expedição liminar de alvará de soltura (fls. 01/12). 

A liminar foi indeferida (fls. 174/175) e as informações 

foram prestadas às fls. 178/180.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela 

denegação da ordem (fls. 183/194).

É o relatório.

Primeiramente, consigna-se que, nos termos do 

posicionamento jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida 

apropriada para apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” 

(STJ, 6ª T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).

Narra a exordial acusatória e do seu aditamento, que 

denunciou a Paciente como incursa no artigo 157, §2º, inciso II  (e não como constou na 
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peça de impetração), c.c. artigo 14, artigo 329 e artigo 331, todos na forma do artigo 

69, caput, todos dispositivos do Código Penal, que:

“no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta das 21:45 horas, 

na Rua Henrique Eroles nº 876, Mogi Moderno, na cidade e comarca de Mogi das 

Cruzes, MARIA LÚCIA FERREIRA VIDAL, juntamente com outra pessoa não 

identificada, tentou subtrair para si mediante grave ameaça através do emprego de 

simulacro de arma de fogo contra Luiz Gustavo da Costa, coisa alheia móvel, 

pertencente à vítima Auto Posto Br  Chácara Jafet Quality, somente não 

conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que na mesma data, local e via pública, 

acima mencionados, MARIA LÚCIA FERREIRA VIDAL opôs-se à execução de 

ato legal, mediante violência aos policiais militares André Gomes Vital e Rafael de 

Lima Loureiro. 

Consta, por fim, que na mesma ocasião, MARIA LÚCIA 

FERREIRA VIDAL desacatou os funcionários públicos André Gomes Vital e 

Rafael de Lima Loureiro no exercício da função.

Segundo se apurou, na data e hora dos fatos, a vítima 

trabalhava no Auto Posto quando foi abordado por duas mulheres, sendo uma delas 

a denunciada, que chegou ao local de bicicleta e usando touca “ninja”, e a outra, 

não identificada até a presente data. Na sequência, anunciaram o roubo, sendo que 

MARIA LÚCIA lhe exibiu um simulacro de arma de fogo que estava na cintura. 

Contudo, antes da entrega de qualquer valor ou bens, uma 

viatura da Polícia Militar passou pelo local dos fatos, quando a denunciada e sua 

comparsa saíram às pressas. Ocorre que cerca de 200 metros adiante, MARIA 

LUCIA perdeu o controle da bicicleta e colidiu contra um muro, momento em que 

foi detida. A outra roubadora conseguiu fugir do local.

Por ocasião da detenção, a denunciada reagiu de forma 

violenta contra os policiais, empregando força física para evitar o ato. Não 

satisfeita, ainda disse aos milicianos “seus coxinhas”, “vocês não são homens”, 
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“vão tomar no cú”, “vão se foder”. 

Após o emprego de força moderada, MARIA LÚCIA foi 

algemada, sendo localizado em seu poder a touca “ninja” e o simulacro de arma 

de fogo, ainda em sua cintura. A denunciada recebeu atendimento médico e depois 

foi conduzida à Delegacia de Polícia, local em que acabou sendo reconhecida pela 

vítima.”.

É o que consta dos autos. 

Nesse passo, ao contrário do alegado, observo que a r. 

decisão de fls. 104/105, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se 

suficientemente fundamentada.

Com efeito, assim foi exarado o r. decisum:

 “Trata-se de prisão em flagrante de Maria Lucia Ferreira 

Vidal, pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso 

II, artigo 329 e 331 do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o 

auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer 

irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se 

as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de 

quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, 

sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos 

elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios 

fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas alternativas à prisão, 

sendo evidente o intuito de não atender aos chamamentos do Juízo.

No caso em tela, a autuada foi detida quando, em tese, 

teria acabado de tentar praticar o crime de roubo em concurso de agentes.

O crime de roubo é delito grave, e que perturba a ordem 
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pública, devendo ser duramente reprimido e a sociedade acautelada de seus 

nefastos efeitos.

Com relação à alegação de suposta agressão por parte 

dos policiais, neste momento entendo que não é o caso de se enviar cópias para a 

Corregedoria de Polícia, cabendo melhor análise pelo Juiz Natural da causa.

Isso porque, a própria autuada afirma que estava fugindo 

com uma bicicleta e bateu com a cara no muro. Além disso, houve resistência 

por parte da autuada, demandando o uso de força necessária para conter a 

autuada.

No tocante à prisão preventiva, verifico que a autuada 

já possui passagem pela Fundação Casa, por ato equiparado ao roubo.

Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública 

e tendo em vista a conveniência da instrução processual, converto a prisão em 

flagrante em Prisão Preventiva, de Maria Lucia Ferreira Vidal, uma vez que 

estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” 

(destaquei).

Destaca-se que, neste caso, a Paciente está sendo acusada de 

haver cometido, em tese, os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas 

(forma tentada), resistência e desacato.

Ademais, consoante se depreende das fls. 30, a vítima do 

delito patrimonial teria reconhecido a Paciente como uma das autoras do roubo 

(considerado na denúncia como sendo na forma tentada).

Outrossim, ao contrário do alegado, plenamente possível a 

utilização do registro de atos infracionais pretéritos para justificar a decretação da prisão 

preventiva como garantia da ordem pública.
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Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 
DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão 
preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus 
comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e 
na existência de indícios de autoria, bem como o periculum 
libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa 
criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à 
aplicação da lei penal.
2. No caso, forçoso convir que o decreto constritivo encontra-
se fundamentado, considerando a circunstância do crime e o 
efetivo risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui 
registros anteriores pela prática de atos infracionais 
equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte 
ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade 
social.
3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de 
que a prática de atos infracionais, apesar de não poder 
ser considerada para a fins de reincidência ou maus 
antecedentes, serve para justificar a manutenção da 
prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Recurso desprovido.
(RHC 47.671/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 5ª 
Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) (destaquei)

Desse modo, provada a materialidade e havendo indícios 

suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta do crime 

praticado e, visando à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, 

converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentadamente.  

Nesse ponto, destaco o ensinamento de Renato Marcão1:

“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública 
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão.  São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 
782 e 785.
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visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim 
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC 
84.658/PE, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, 
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo 
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da 
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a 
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem 
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a 
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e 
transparência de políticas públicas de persecução criminal” 
(STF, HC 89.143/PR, 2ª T., rela. Mina. Ellen Gracie, j. 
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na 
garantia da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade 
social causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as 
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira 
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art. 
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo 
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que 
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do 
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real, 
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse 
objetivo. (...)”.

Registra-se, ainda, não caber nos estreitos limites desse writ 

a análise do mérito das acusações feitas à Paciente, seja quanto à classificação dos fatos 

que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer outras matérias, que se reservam para a 

devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de 

eventual recurso de apelação.

Insta consignar, ainda, que o fato de a Paciente ser primária, 

de bons antecedentes, possuir residência fixa, família constituída e emprego lícito, por si 

só, não é suficiente para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou ser a medida mais 

adequada.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:

PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E 
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ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA   
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO   APARENTE 
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários 
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição 
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam 
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo 
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando 
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de 
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via 
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de 
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade 
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que não 
autorizam, por si só, o afastamento da medida extrema. 
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso, presentes, em 
princípio, requisitos de admissibilidade (artigo 313 do CPP) e 
de necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de prisão 
preventiva.
Ordem denegada. 
(TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior; Comarca: 
Valinhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; 
Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro: 
07/06/2016)

Além do mais, a r. decisão não afronta o princípio da 

presunção de inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação 

da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios 

processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do 

cidadão.

Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:

“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 
5º, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser 
executada após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que 
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza 
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”

 “A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é 
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princípio cardeal no processo penal em um Estado 
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento 
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade. 
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições 
ao direito do acusado antes do final processo, exigindo 
apenas que essas sejam necessárias e que não sejam 
prodigalizadas. Não constitui um véu inibidor da apreensão 
da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do 
conhecimento dos fatos do processo e da valoração das 
provas, ainda que em cognição sumária e provisória (STF, 
HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)” 
(STJ, HC 288.716/SP, 5ª T., rel. Min. Nilton Trisotto, j. 
25-11-2014, DJe de 1º-12-2014).

Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na 

decretação da custódia cautelar, sobretudo em se havendo crimes praticados com grave 

ameaça e violência contra a pessoa. Desta forma, as medidas cautelares alternativas à 

prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, 

adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.

Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional, 

todavia, cabível no caso concreto.

Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.

Ely Amioka

Relatora
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