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Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS nº 0001630-78.2015.815.0000 –  7ª Vara  Criminal  da
Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Bel. Luiz Pereira do Nascimento Júnior (OAB/PB 18.895)
PACIENTE:  Alan Aslhey Cavalcanti de Albuquerque

HABEAS  CORPUS.  ARBITRAMENTO  DE  FIANÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.  ALEGAÇÃO.
SITUAÇÃO  ECONÔMICA  DO  PACIENTE  SOPESADA.
VALOR  REDUZIDO.  ORDEM  CONCEDIDA
PARCIALMENTE. 

1.  Nos  termos  art.  325  do  Código  de  Processo
Penal,  para a fixação do valor  de fiança,  deve a
autoridade  sopesar  a  condição  financeira do
acusado, sendo possível, nos moldes dos incisos I e
II,  dispensar,  reduzir  ou  majorar  o  valor
estabelecido.]

2. O Paciente despendeu uma quantia considerável
para comprar a arma de fogo, de modo que não
pode  ser  considerado  como  uma  pessoa
totalmente  desprovida  de  recurso  financeiro.
Contudo,  a  quantia  estabelecida  durante  a
concessão  da  liberdade  provisória,  4  (quatro)
salários-mínimos  (R$  3.152,00)  encontra-se
superior a sua capacidade econômica, até porque,
até  o  momento,  não  teve  condições  de  pagar,
estando,  por  conseguinte,  inviabilizado  de
alcançar a liberdade.

3.  Ante  a  inexistência  de  comprovação  de
hipossuficiência financeira, a fiança não pode ser
dispensada. No entanto é o caso de reduzi-la para
2 (dois) salários mínimos (R$ 1.576,00), sob pena
de impossibilitar sua finalidade cautelar.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, nos
termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar,  impetrada  por  Luiz  Pereira  do  Nascimento  (OAB/PB  18.895),  em
favor  de Alan Aslhey Cavalcanti  de Albuquerque, qualificado inicialmente,
alegando, para tanto, suposto constrangimento ilegal proveniente do Juízo
da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, apesar de ter concedido o
pedido de liberdade provisória, teria fixado o valor da fiança em patamar
exacerbado (fls. 02-08).

Aduz, em síntese, o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 20.03.2015, pela suposta prática de porte ilegal de arma  - art.
14 da Lei nº 10.826/2003, sendo que o Juiz coator, ao receber a comunicação da
prisão em flagrante, concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento
de fiança de 4 (quatro)  salários-mínimos (R$ 3.152,00), conquanto afirma que
tal valor é exacerbado, pois o paciente não tem condições de arcar com o seu
pagamento, já que é pobre na forma legal.

Alega, também, que a Lei  n° 12.403/2011 teve o fim de
corrigir as excessivas e abusivas prisões preventivas, dando ênfase, sobretudo,
ao princípio da presunção de inocência, de modo que as medidas cautelares
devem  guardar  proporcionalidade  ao  caso  em  concreto,  no  sentido  de
prevalecer a máxima constitucional de que a liberdade é a regra; a prisão, a
exceção.

Por fim, requereu a concessão de liminar, para que o paciente
seja posto em liberdade e dispensado da fiança, ante a impossibilidade de pagá-
la, por motivo de pobreza, com a expedição de alvará de soltura. Ou caso o
entendimento seja diferente, pugna para que a fiança seja arbitrada no mínimo
legal. 

Com a inicial, colacionou os documentos de fls. 12/20.

Liminar  indeferida  pelo  Desembargador  plantonista,  fls.
24/25.

Conforme Ofício GDJ nº10/2015, fls. 31, a autoridade dada
como coatora  não  pode  prestar  prestar  informações,  uma vez  que  a  prisão
ocorreu durante o plantão judiciário e, em razão de seu término, os autos foram
remetidos ao Juízo competente.

No Parecer de fls.  45/47, a Procuradoria-Geral  de Justiça
opinou pela denegação da ordem.

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.
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É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a autoridade dada como coatora não pode
prestar prestar informações, uma vez que a prisão ocorreu durante o plantão
judiciário  e,  em  razão  de  seu  término,  os  autos  foram  remetidos  ao  Juízo
competente. 

Por outro lado, consta do Sistema de Controle de Processos
que os autos foram remetidos à Delegacia de Polícia em 08 de abril de 2015, o
que  impossibilita a renovação do pedido de informações ao Juízo competente
para apreciação dos autos. 

Assim sendo, passo à apreciação do presente Habeas Corpus,
até porque o ponto a ser discutido é o valor da fiança arbitrada quando da
concessão do pedido de liberdade provisória. Vejamos:

O impetrante aponta que o paciente foi acusado de suposta
prática de porte ilegal de arma, tendo o Juiz coator lhe concedido a liberdade
provisória mediante o pagamento de fiança de 4 (quatro) salários-mínimos (R$
3.152,00), valor que considera exacerbado por não ter condições de pagá-la, já
que é pobre na forma legal.

Em razão de tal aspecto, alega que deve incidir, ao caso, os
arts. 325 e 350 do CPP, os quais determinam a isenção da fiança na hipótese de
pobreza,  requerendo,  assim,  a  expedição  de  alvará  de  soltura.  Ou  caso  o
entendimento seja diferente, pugna para que seja arbitrada no valor mínimo.

Conforme  art.  325  do  Código  de  Processo  Penal,  para  a
fixação do valor de fiança, deve a autoridade sopesar a condição financeira do
acusado, sendo possível,  nos moldes dos incisos I e II, dispensar, reduzir ou
majorar o valor estabelecido.

Outro  ponto  a  ser  vislumbrado  é  que  a  jurisprudência
Pátria caminha no sentido de que a situação econômica do paciente deve ser
comprovada em sede de habeas corpus, por ser prova pré-constituída.

No caso em deslinde, o impetrante não colacionou qualquer
elemento probatório inerente à situação econômica do paciente, limitando-se
a  qualificá-lo  como  autônomo  e  a  suscitar  que,  por  ser  hipossuficiente
financeiramente, não teria condições de arcar com o valor da fiança fixada
pelo Juiz a quo, qual seja, 4 (quatro) salários-mínimos (R$ 3.152,00).

Há que se observado ainda que o paciente foi preso em
flagrante portando uma arma de fogo, a qual ele afirma ter adquirido pelo
valor de R$ 1. 5000,00 (mil e quinhentos reais), conforme interrogatório de
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fls. 14.

Ora, se despendeu uma quantia considerável para comprar
a arma de fogo, não pode ser considerado como uma pessoa desprovida de
recurso financeiro. Conclui-se portanto que sua situação econômica  não é
absolutamente precária.

Contudo,  a  quantia  estabelecida durante a concessão da
liberdade provisória,  4 (quatro) salários-mínimos (R$ 3.152,00)  encontra-se
superior a sua capacidade econômica, até porque, até o momento, não teve
condições de pagar, estando, por conseguinte, inviabilizado de alcançar a
liberdade.

Assim,  ante  a  inexistência  de  comprovação  de  sua
hipossuficiência financeira, a fiança não pode ser dispensada, no entanto é o
caso de reduzi-la para 2 (dois) salários mínimos (R$ 1.576,00), sob pena de
impossibilitar sua finalidade cautelar.

Nesse  direcionamento,  colaciono  precedentes
jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. FIANÇA ARBITRADA. SITUAÇÃO
ECONÔMICA  DO  PACIENTE.  VALOR  REDUZIDO.
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. Conforme o
art.  325  do  Código  de  Processo  Penal,  para  a
fixação  do valor  de  fiança,  deve  a  autoridade  se
valer  da condição econômica  do agente,  podendo
dispensar,  reduzir  ou  majorar  os  valores
mencionados nos incisos I e II. 2. O paciente não
pode  ser  tratado  como  pessoa  desprovida  de
qualquer recurso, considerando que ele admitiu ter
adquirido  a  arma apreendida por  valor  relevante,
razão  pela  qual  não  há  se  falar  em  isenção  da
fiança. 3. Todavia, o valor estipulado pelo juízo de
primeiro  grau  encontra-se  acima  da  capacidade
econômica  do  paciente,  uma  vez  que,  embora  a
fiança  tenha  sido  arbitrada  imediatamente  pela
autoridade policial, o paciente só realizou o depósito
judicial após a redução da contracautela em sede de
decisão  liminar  proferida  por  este  Tribunal.  3.
Ordem concedida parcialmente para reduzir o valor
da  fiança.  (TJ-DF  -  HBC:  20140020233634  DF
0023534-16.2014.8.07.0000,  Relator:  SILVÂNIO
BARBOSA  DOS  SANTOS,  Data  de  Julgamento:
09/10/2014,  2ª  Turma  Criminal,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2014 . Pág.:
12)
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HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE.  SUBMISSÃO  DE  CRIANÇA  OU
ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU EXPLORAÇÃO
SEXUAL.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DA  FIANÇA.
CABIMENTO.  CONCESSÃO  DE  LIBERDADE
MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA
EM  01  SALÁRIO  MÍNIMO  E  MEIO  PARA  CADA
PACIENTE.  PACIENTES  DE  PARCOS  RECURSOS
FINANCEIROS. Caso que recomenda a redução do
valor estipulado para o pagamento de fiança ante a
situação econômica dos pacientes, sendo possível o
redimensionamento da fiança para 01 (um) salário
mínimo e meio para cada paciente, nos termos do
art. 325, inciso II, e § 1º, inciso II, e do art. 326,
ambos do Código de Processo Penal. INVIABILIDADE
DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Só se admite o
trancamento  da  ação  penal  em  hipóteses
excepcionais,  i.  é,  quando  restarem  evidenciadas
nos autos a ausência de justa causa, a atipicidade
da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não
ocorre  no  caso  dos  autos.  HABEAS  CORPUS
DENEGADO.(Habeas  Corpus  Nº  70063906317,
Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em
16/04/2015)   

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
PACIENTE  ACUSADO  DE  TENTATIVA  DE  FURTO.
PEDIDO  DE  ISENÇÃO  OU  REDUÇÃO  DA  FIANÇA
ARBITRADA.  REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO.
ART.  325  DO  CPP.  ORDEM  PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. A fiança possui natureza de medida
cautelar  e,  por  isso,  não  deve  representar  valor
insignificante  para  o  acusado,  tampouco  ser
dispensada quando possa o réu arcar com seu valor;
por  outro  lado,  a  imposição  de  fiança  não  deve
inviabilizar  o  alcance  da  liberdade  pelo  acusado,
quando  ausentes  os  requisitos  ensejadores  da
custódia cautelar. 2. Nos moldes do art. 325, § 1º,
do CPP, se assim recomendar a situação econômica
do preso,  a fiança poderá ser  reduzida.  3. Ordem
parcialmente  concedida,  à  unanimidade  de  votos.
(TJ-PE - HC: 3401609 PE , Relator: Mauro Alencar
De  Barros,  Data  de  Julgamento:  13/08/2014,  2ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2015)
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Ante  o  exposto,  concedo  parcialmente a  ordem
mandamental,  para  reduzir  a  fiança  para  2  (dois)  salários  mínimos  (R$
1.576,00).

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  dele  participando,  além  de  mim
Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
            - Relator - 
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