
     
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 0001395-14.2014.815.0000) 
RELATOR            :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE(s) :   Walter Batista da Cunha Júnior
PACIENTE           :   Marcílio Martins Chaves
IMPETRADO       :  Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mamanguape

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva. 
Delito  cuja  pena  máxima  não  é  superior  a  04  anos. 
Desproporcionalidade  da  medida  extrema.  Aplicação  de 
medidas  cautelares.  Suficiência.  Constrangimento  ilegal 
configurado. Concessão da ordem.

- Sempre que as medidas cautelares, diversas da prisão, forem 
suficientes para coibir o abalo a ordem pública e preservar a 
conveniência  da  instrução  penal,  a  medida  extrema -  prisão 
preventiva – não deve ser decretada.

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 conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, e em desarmonia 
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  liminar, impetrado  por 
Walter  Batista  da  Cunha  Júnior  em  favor  de Marcílio  Martins  Chaves, sob  o 
fundamento de que o paciente se encontra preso desde o dia 05 de março de 2015, por  
força de prisão em flagrante pela prática, em tese, do contido no art.  180 do Código  
Penal.

Sustenta  que  na  lavratura  do  auto  de  prisão  em  flagrante,  a 
autoridade policial arbitrou fiança em favor do paciente, no entanto, pelo fato de não ter  
condições de pagar, permaneceu preso.

Aduz que o paciente requereu a liberdade provisória sem fiança, o 
que foi negado pelo Magistrado singular, tendo este, na mesma oportunidade, revertido a 
prisão  em flagrante  em preventiva,  sob  o  fundamento  de  que  estariam presentes  os 
pressupostos do art. 3122 do CPP.



Reporta-se ao fato que não acaberia pena privativa de liberdade pelo 
crime de receptação, mormente porque a pena do delito é inferior a 04 anos, tendo sido 
praticada sem violência ou grave ameaça.

Pugna, ao final, pela concessão da ordem e consequente expedição 
de alvará de soltura em favor do paciente e deferimento do pedido.

Junta documentos de fs. 08/31.

Informações prestadas. (fs. 39).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs. 
43/50).

 
É o relatório

− VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Cumpre conceder a ordem.

De fato,  de  plano,  constata-se  que o  paciente foi  acusado de ter 
praticado a conduta prevista no art. 180, caput, do Código Penal1, cuja pena é de uma a 
quatro anos e multa, sendo possível, inclusive, a concessão da liberdade provisória com o 
pagamento de fiança.

Sendo  assim,  não  há  justa  causa  para  a  prisão  preventiva  do 
paciente, tendo em vista infringência ao disposto no art. 313, I, do Código de Processo 
Penal,  mormente no tocante ao  quantum da pena máxima em abstrato, igual a quatro 
anos

Ante  o  exposto,  considerando  a  ausência  de  pressuposto  para  o 
decreto de prisão preventiva,  nos termos do art.  321 do CPP,  concedo a Ordem de 
Habeas Corpus.

Expeça-se  o  competente  alvará  de soltura  em favor  do  paciente, 
Marcílio Martins Chaves, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.2 

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,  Marcos  William de Oliveira  (Juiz  de  Direito  Convocado para  substituir  o  Exmo. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

1Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe 
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela 
Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
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Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Gadelha Campos, 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, 09 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -


