
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2013284-62.2014.815.0000) 
RELATOR       :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTES:  Francisco Pinto de Oliveira Neto e outro
PACIENTE      :  Yuri Matias Honório

PROCESSO PENAL. Habeas corpus. Crimes de receptação e 
adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo  automotor. 
Alegação  de  ausência  de  motivos  para  custódia  preventiva. 
Ausência do decreto de prisão preventiva. Condutas descritas 
nos arts. 180 e 311 do Código Penal. Concessão da liberdade 
mediante o pagamento de fiança, cumprimento das obrigações 
constantes  nos  arts.  327  e  328  do  CPP  e  de  medidas 
cautelares  diversas  da  prisão.  Paciente  hipossuficiente 
financeiramente.  Comprovação  nos  autos.  Aplicação  do 
disposto  no  art.  350,  caput,  do  Código  de  Processo  Penal. 
Ordem não conhecida pelo primeiro fundamento (ausência de 
fundamentação da custódia preventiva) e concedida quanto ao 
segundo (isenção de fiança).

- Em  sede  de  Habeas  Corpus,  faz-se  necessário  que  a  
impetrante  demonstre,  através  de  prova  pré-constituída  e  
indene de dúvidas, o constrangimento suportado pelo paciente,  
sob pena de não conhecimento.

-  Demonstrando  o  paciente  que  não  possui  condições  
financeiras, para arcar com o valor arbitrado a título de fiança,  
conjuntamente,  com  a  ausência  dos  requisitos  da  prisão  
preventiva,  aquele  deve  ser  posto  em  liberdade,  em  
observância às determinações contidas no art. 350, caput, do  
Código de Processo Penal.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em  não  conhecer  da  ordem  pelo  primeiro  fundamento  (ausência  de 
fundamentação  da  prisão  preventiva)  e  concedê-la  quanto  ao  segundo  (isenção  da 



fiança),  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  parcial  com  o  parecer  da 
Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  liminar, impetrado  por 
Francisco Pinto de Oliveira Neto e outro, em favor de Yuri Matias Honório,  tendo 
como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, que 
indeferiu o pedido de isenção de fiança formulado pela defesa do paciente.

Informam os impetrantes que o paciente foi preso, em flagrante, por 
infringência às condutas definidas nos arts. 180 e 311 do Código Penal (receptação e 
adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Asseveram  que,  após  parecer  favorável  do  Ministério  Público,  o 
Magistrado a quo concedeu liberdade ao paciente, mediante pagamento de fiança.

Posteriormente,  narram  que,  em  razão  da  hipossuficiência 
econômica do paciente, foi requerida reconsideração da decisão, com a concessão da 
liberdade sem ônus financeiro para aquele. 

Aduzem,  ademais,  que  o  Juiz  singular,  mesmo  após  parecer 
favorável do  parquet,  indeferiu o pleito sob o argumento de que o atestado de pobreza 
apresentado  tem  valor  relativo,  estando,  inclusive,  o  paciente  sendo  patrocinado  por 
advogados particulares.

Alegam,  outrossim,  que  os  documentos  que  instruem  o  writ  
comprovam que  o  paciente  trata-se  de um simples  pedreiro,  percebendo  apenas  um 
salário-mínimo, bem como quanto aos advogados particulares, estes o fazem a defesa do 
paciente por “...amor à profissão e á liberdade...” (f. 04).  

Destacam,  ainda,  que  não  se  encontram  presentes  os  motivos 
ensejadores da prisão preventiva.

Ao final, requerem a imediata concessão da liminar para que seja o 
paciente  posto  em  liberdade,  independentemente,  do  pagamento  de  fiança,  com  a 
expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, pugna pela ratificação da medida 
de urgência, sujeitando-se aquele a cumprir o determinado nos arts. 327 e 328 do Código 
de Processo Penal (fs. 02/05).

Juntam documentos (fs. 06/41).

Informações prestadas pela autoridade coatora (f. 49).

Liminar indeferida (fs. 57/58).

Parecer  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  opinando  pelo  não 
conhecimento  do primeiro pedido (prisão preventiva),  e  denegação do segundo pleito 
(concessão de fiança) – (fs. 53/55).

É o relatório.



VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator –  

A  ordem  não  deve  ser  conhecida  pelo  primeiro  fundamento  e 
concedida quanto ao segundo.

Extrai-se  do  caderno  processual  que  o  paciente  foi  preso,  em 
flagrante, por infringência, em tese, às condutas tipificadas nos arts. 180 e 311 do Código 
Penal  (receptação  e  adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo  automotor),  tendo 
liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança no valor  de 10 (dez) 
salários-mínimos, reduzida de 2/3 (dois terços), com base no art. 325, §1º, II, do Código 
de Processo Penal, sujeitando-se, ainda, o paciente às obrigações previstas nos art. 327 
e  328 do mesmo Diploma Legal,  cumuladas com as medidas cautelares  diversas da 
prisão, quais sejam, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar no período 
noturno  e  nos  dias  de  folga  e  proibição  de  ausentar-se  da  Comarca  sem  prévia 
autorização judicial.

Verifica-se  que  o  pedido  de  isenção  do  pagamento  da  fiança  foi 
indeferido pelo Magistrado (fs. 35/36), o qual manteve a decisão proferida às fs. 21/23, 
como forma de fazer com que o paciente respeite a decisão judicial, tendo em vista o  
caráter relativo do atestado de pobreza apresentado pelo paciente, bem como pelo fato 
de ser este assistido por advogados particulares.

Diante desses motivos, os impetrantes ingressaram com o presente 
writ, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, independentemente, do pagamento 
de fiança, com o cumprimento das obrigações dispostas nos arts. 327 e 328 do Código de 
Processo Penal.

- DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Tal argumento não há como prosperar, pois, na decisão às fs. 37/39, 
o Magistrado a quo já afastou, fundamentadamente, a presença dos motivos ensejadores 
da custódia cautelar do ora paciente, concedendo a liberdade provisória a este, mediante 
o pagamento de fiança, bem como ao cumprimento das obrigações previstas nos arts. 
327 e 328 do CPP, e das medidas cautelares diversas da prisão enumeradas no decisum. 
Outrossim, os impetrantes sequer trouxeram aos autos cópia da decisão que decretou a 
prisão preventiva de seu constituinte.

Diante dessas considerações, não conheço da ordem nesse ponto.

- DA ISENÇÃO DA FIANÇA

No caso em análise é imperioso o afastamento da fiança estipulada 
na decisão às  fs.  37/39,  posto  que está  demonstrado,  nos autos,  a  precariedade da 
situação  financeira  do  paciente,  consoante  os  documentos  acostados  às  fs.  13/15  e 
37/41.

Aliás,  inexiste  outra  conclusão  plausível,  pois  se  é  possível  a 
concessão de liberdade, sem fiança, a acusados do cometimento de crimes mais graves, 
como, por exemplo,  o tráfico de drogas,  justamente por não a admitirem, controverso 
seria não se aplicar a liberdade, sem o pagamento de fiança, pela suposta prática de 
delitos de menor gravidade, como os que estão sendo imputados ao paciente.



Ademais, segundo foi determinado na decisão supramencionada, o 
caso autoriza a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em casos em que o paciente é considerado hipossuficiente e não 
tem condições econômicas para arcar com o valor arbitrado a título de fiança, aliados à 
ausência de motivos ensejadores da custódia cautelar,  o paciente deve ser posto em 
liberdade,  em  obediência  às  disposições  contidas  no  art.  350,  caput,  do  Código  de 
Processo Penal, in verbis:

“Art.  350.  Nos  casos  em que  couber  fiança,  o  juiz,  verificando  a 
situação  econômica  do  preso,  poderá  conceder-lhe  liberdade 
provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 
deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
DESCABIMENTO.  COMPETÊNCIA DAS  CORTES  SUPERIORES. 
MATÉRIA  DE  DIREITO  ESTRITO.  MODIFICAÇÃO  DE 
ENTENDIMENTO  DO  STJ,  EM  CONSONÂNCIA  COM  O  STF. 
FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. 
AUSÊNCIA  DE  CAPACIDADE  ECONÔMICA  DO  PACIENTE. 
PRESENÇA  DE  ILEGALIDADE  FLAGRANTE  QUE  ENSEJA  A 
CONCESSÃO  DA ORDEM DE  OFÍCIO.  HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (…) 3. 
Na espécie, não fora explicitado na decisão do Tribunal de origem 
um motivo idôneo sequer, apto a embasar a medida constritiva do 
Paciente, ao contrário: foi reconhecida a ausência de fundamentos 
para  dar  suporte  à  constrição  cautelar.  4.  Nesse  contexto,  a 
imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos 
legais  para  a  manutenção  da  custódia  cautelar,  não  tem  o 
condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do 
disposto no art.  350, do Código de Processo Penal,  quando a 
situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se 
verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e 
que  se  encontra  preso  desde  maio  de  2012.  Precedente.  5. 
Habeas corpus não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício 
para conceder ao Paciente o direito de responder ao processo em 
liberdade sem fiança. (HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012)

Registre-se, ademais, que, embora a presunção acerca do estado 
de pobreza tenha natureza relativa, estando, assim, o julgador autorizado a indeferir o 
pedido, quando não se encontrarem presentes elementos que comprovem a precariedade 
da situação econômica do requerente, e, conquanto o paciente esteja sendo patrocinado 
por  advogados  particulares,  tais  fatos,  por  si  só,  não  subsidiam  o  indeferimento  do 
afastamento do pagamento da fiança, uma vez que aquele demonstrou, cabalmente, sua 
insuficiente condição financeira, a embasar o deferimento do seu pleito, posto que auferia 
a quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) mensais (f. 37), somando-se ao 
fato  de  que teve,  em 28 de maio  de 2014,  seu contrato  de  trabalho rescindido  pela 
empresa que trabalhava (Construtora Rocha Cavalcante Ltda. - fs. 39/40).

Desse  modo,  resta  caracterizado  o  constrangimento  ilegal  a  que 
está sendo submetido o ora paciente, diante do condicionamento da sua liberdade ao 



pagamento da fiança arbitrada, haja vista ser juridicamente pobre, razão pela qual, nos 
termos dos arts. 325, § 1º, I, e 350, caput, ambos do Código de Processo Penal, é de se 
conceder  a  liberdade  provisória  ao  paciente,  mediante  o  cumprimento  das  condições 
previstas  nos arts.  327  e  328 do Código  de  Processo Penal,  conjuntamente  com as 
medidas cautelares diversas da prisão estipuladas.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,  não conheço da ordem pelo primeiro fundamento 
(prisão preventiva) e a concedo quanto ao segundo, para determinar que o paciente seja 
posto  em liberdade,  independentemente  do  pagamento  de fiança,  salvo  se  por  outro 
motivo  estiver  preso,  ficando  sujeito  às  obrigações  previstas  nos  arts.  327  e  328  do 
Código  de  Processo  Penal,  sem  prejuízo  do  cumprimento  das  medidas  cautelares 
diversas da prisão determinadas na decisão vergastada às fs. 37/39, a teor do art. 319 do 
retrocitado Diploma Legal.

É o voto.1

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir  o Exmo. 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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