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HABEAS CORPUS. Posse irregular de arma de fogo de 
uso  permitido.  Art.  12  do  Estatuto  do  Desarmamento. 
Prisão preventiva. Art. 312 do CPP. Requisitos da custódia 
cautelar  não  demonstrados  com  suficiência.  Reiteração 
criminosa.  Fundamento  insuficiente  para  lastrear  a 
segregação  cautelar.  Substituição  da  segregação  por 
medidas cautelares diversas da prisão. Concessão Parcial 
da ordem.



 Sendo a segregação cautelar medida extrema a ser adotada 
pelo Juiz em desfavor do réu, há de ser demonstrada, para 
a  sua adoção,  a  indispensabilidade  da  medida,  de modo 
que  os  requisitos  elencados  no  art.  312  do  Código  de 
Processo  Penal  Pátrio,  devem  restar  sobejamentre 
demonstrados, sob pena de supressão de direitos subjetivos 
do réu, previstos na legislação vigente.

-  A reiteração  delituosa  em  crime  de  mesma  natureza, 
apesar de, em tese, concorrer negativamente para a análise 
comportamental do demandado,  não constitui  óbice para 
que  possa  preservar-se  solto  durante  a  instrução 
processual,  especialmente quando o crime sob apuração, 
acaso alcance juízo de condenação, terá como punição in  
abstrato a penalidade de detenção em, no máximo, 3 anos.

-  Não  havendo  demonstração  inequívoca  da 
imprescindibilidade da custódia cautelar, a ordem deve ser 
concedida,  em parte,  por  carência  de fundamentação no 
decreto  constritivo,  todavia,  com  aplicação  de  medidas 
cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I e IV 
art. 319 do CPP.

                                  VISTOS,  RELATADOS  E DISCUTIDOS os  presentes  autos 
acima identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder a ordem, ratificando a liminar.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em 
favor de VALDEAN MASSILON DE ABREU (conhecido por “DEAM”) apontando o 
MM. Juiz  de  Direito  da  1ª.  Vara  da  Comarca  de  São João  do Rio  do  Peixe  como 
autoridade coatora.

Aduz a inicial, em síntese, que o paciente foi preso após decisão 
do  MM.  Juiz  que,  atendendo  requerimento  do  Ministério  Público,  concluiu  pela 
decretação de prisão preventiva do paciente.

Segundo  os  autos,  o  Sr.  Valdean  Massilon  de  Abreu  foi 
surpreendido, em sua residência, localizada no Sítio Viração, Zona Rural do município 
de São João do Rio do Peixe-PB quando, no dia 18/12/2014, policiais militares que 
cumpriam  mandado  de  busca  e  apreensão  em  desfavor  do  filho  do  paciente,  José 
Vituriano Rodrigues de Abreu, encontraram, no interior da residência do demandado, as 
armas descritas no auto de apreensão cuja cópia se encontra encartada às fls. 34 dos 
presentes autos.

Alega neste  mandamus,  no entanto, que a custódia padece de 
fundamentação plausível,  sendo medida  desnecessária  e  desproporcional,  razão  pela 
qual  rogou  pela  concessão  de  ordem  liminar  a  fim  de  fazer  cessar  o  suposto 
constrangimento ilegal ao qual se encontrava submetido.



Reservei-me à apreciação do pleito liminar após a apresentação 
de  informações  a  serem prestadas  pela  autoridade  apontada  como coatora,  as  quais 
foram encartadas às fls. 114-115.

                                  Não  havendo  demonstração  sobejante  da  necessidade  da 
manutenção da custódia cautelar, entendi por deferir o pleito emergencial, substituindo 
a prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV do CPP.

                                  Os autos, então, foram à Procuradoria Geral de Justiça que, por 
através do Dr. Procurador Criminal José Roseno Neto, lançou parecer pela concessão 
parcial da ordem, porém, com a implementação de medidas cautelares alternativas à 
prisão, nos termos constantes às fls. 142-146.

É o relatório.
VOTO:

                                  Conheço do writ porquanto preenchidos os requisitos inerentes a 
este remédio heróico.

                                  Em suma, a alegação do impetrante resume-se no fato de que, ao 
decretar  a  prisão  preventiva,  o  Magistrado  subscritor  da  ordem fundamentou  a  sua 
decisão sob o entendimento de que a custódia preventiva do paciente seria necessária 
para que se garantisse a ordem pública.

Analisando a  decisão  que  determinou a  custódia  do  paciente, 
verifica-se, de fato, a carência da adequada análise dos fatos concretos permissivos da 
custódia cautelar, bem como da sua necessidade.

Como se vê, no decreto constritor (fl. 52-56, cópia 118-122), o 
Juiz limitou-se, quantos aos fundamentos da prisão, após invocar diversos elementos 
doutrinários e jurisprudenciais, a justificar a sua decisão no fato de que  “a situação 
concreta em que estamos vivendo está a exigir das autoridades desta Comarca medidas  
rígidas, enérgicas, que embora não tenham o condão de coibir totalmente a prática de  
tais delitos, pode, com certeza, servir de caráter pedagógico, inibindo as pessoas que  
vivem à margem da lei, de permanecerem no convívio social, como se nada estivesse  
ocorrendo, amedrontando aqueles cidadãos que são cumpridores dos seus deveres e  
respeitadores da lei”.

Ainda, como fundamento da sua decisão, o Magistrado, fazendo 
alusão à suposta “periculosidade” do coacto declinou na conclusão de sua decisão que 
“considerando as circunstâncias da prática delituosa e as consequências que se abatem  
por sobre a nossa sociedade com a profusão de atos deste naipe, e, considerando mais  
o que dos autos constam, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do  
Código de Processo Penal, objetivando a garantia da ordem pública, a conveniência da  
instrução  criminal  e,  para  garantir  a  aplicação  da  lei  penal,  decreto  a  prisão  
preventiva  do(s)  indiciado(s)/representado(s)  VALDEAN MASSILON DE ABREU,  V.  
“DEAM”, devidamente qualificado nos autos.”



A meu  sentir,  a  prisão  preventiva  do  paciente,  de  fato,  foi 
decretada em termos excessivamente genéricos, sem a demonstração de onde residiria a 
verdadeira necessidade da custódia. Observa-se que referida fundamentação pode ser 
aplicada indistintamente a qualquer situação na qual se tenha crimes de posse de arma, 
pois não faz referência específica ou particular a qualquer dado objetivo do crime ou do 
seu autor.

De  outro  lado,  a  evocação  da  possibilidade  de  reiteração 
criminosa, o abalo à ordem pública ou receio de frustração à aplicação da lei penal não 
passaram de ilações, uma vez que não há qualquer registro de que o paciente tenha 
demonstrado  qualquer  indício  de  que  pretenderia  se  evadir  do  distrito  da  culpa  ou 
intimidar ou ameaçar pessoas que, eventualmente, possam contribuir para a elucidação 
dos fatos em apuração, especialmente pelo fato de que, após ter sido solto mediante 
pagamento de fiança não há qualquer registro sobre nova prática criminosa que recaia 
sobre ele. Também não há registros objetivos nos autos que revelem, na sociedade do 
seu convívio, maiores repercussões do crime perpetrado pelo agente.

O fato de ter o réu, em tese, reiterado na prática de crime da 
mesma natureza e sido, inclusive,  condenado em processo anterior, como assinalado 
pelo MM. Juiz que prestou as informações de fls. 114-115, a meu juízo, apesar de, de 
fato, demonstrar sua inclinação anormal quanto no “convívio” com armas de fogo, no 
caso concreto, não vejo como óbice ao alcance da sua liberdade até porque, em caso de 
eventual procedência da denúncia, com eventual condenação do réu a pena que lhe será 
imposta será de, no máximo, 3 anos de detenção, além de multa1.

Assinalo, também, que os fundamentos referentes à garantia da 
ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal foram 
justificados de forma abstrata e genérica. É sabido que meras suspeitas, sem indicação 
de fatos reais no sentido de que a custódia se faz necessária, não fundamentam a prisão 
preventiva,  sem  que  haja  concreta  indicação  de  elemento  fático  ensejador  da 
necessidade da custódia cautelar, o que não ocorreu no caso sub judice.

                                  Na hipótese, não se demonstrou de forma individualizada, o que é 
indispensável, qualquer motivo concreto relativo ao fato delituoso, em tese, perpetrado 
pelo paciente, capaz de embasar sua custódia cautelar.

                                  Assim é a mansa jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. 
Vejamos:

"HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - PRISÃO  
PREVENTIVA  -  FUNDAMENTOS  INIDÔNEOS  -  
GRAVIDADE  EM  ABSTRATO  DO  CRIME,  
REPERCUSSÃO  SOCIAL,  CLAMOR  PÚBLICO  E  
HEDIONDEZ  -  Circunstâncias  que  não  servem  à  
decretação  da  prisão  cautelar,  consoante  reiterada  
jurisprudência desta Corte." (STF - HC 86374 - MG - 1ª 
T. - Rel. Min. Eros Grau - DJU 06.10.2006 - p. 50).

1                 Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou  

regulamentar,  no interior  de sua residência  ou dependência  desta,  ou,  ainda no seu local  de trabalho,  desde que seja  o  titular  ou o  responsável  legal  do  

estabelecimento ou empresa:

                      Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.



"HABEAS CORPUS - CRIME DE ROUBO - ALEGAÇÃO  
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA 
A PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DO DELITO -  
OFENSA À  ORDEM  PÚBLICA -  O  Supremo  Tribunal  
Federal já firmou entendimento de que a mera citação do  
art.  312  do  CPP  não  é  suficiente  para  configurar  a  
ameaça  à  ordem  pública.  Exige-se,  para  tanto,  a  
indicação de elementos empíricos que levem à conclusão  
da necessidade da custódia cautelar." (STF - HC 88114 - 
PB - 1ª T. - Rel. Min. Carlos Britto - DJU 17.11.2006 - 
p. 59).

"HABEAS  CORPUS  -  2.  PRISÃO  PREVENTIVA  -  3.  
Decreto  judicial  não fundamentado em dados  concretos  
que  justifiquem  a  prisão  cautelar  do  paciente.  4.  A  
gravidade abstrata do crime que lhe é imposto, por si só,  
não configura ameaça à ordem pública. 5. Por outro lado,  
a  periculosidade  do  paciente  não  foi  suficientemente  
comprovada.  6.  'Habeas  Corpus'  deferido." (STF -  HC 
85268 - SP - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJU 
15.04.2005 - p. 00038).

Mais:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  
PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE  DO  DELITO.  
FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA  E  ABSTRATA.  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  
ORDEM CONCEDIDA. (...). 2. A simples reprodução das  
expressões ou dos termos legais expostos na norma de  
regência, divorciada dos fatos concretos ou baseada em  
meras  suposições,  não  é  suficiente  para  atrair  a  
incidência  do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  
tendo  em  vista  que  esse  dispositivo  legal  não  admite  
conjecturas. A  decretação  da  medida  restritiva  de  
liberdade  antecipada  deve  reger-se  sempre  pela  
demonstração da efetiva necessidade no caso concreto. 3.  
Ordem concedida para determinar a imediata expedição  
de alvará de soltura ao paciente, se por outro motivo não  
estiver  preso,  mediante condições  a serem estabelecidas  
pelo Juízo processante, sem prejuízo de que venha a ser  
decretada novamente  a  custódia  cautelar,  com a  estrita  
observância do disposto no art. 312 do CPP”. (STJ - HC 
81.225/SP - Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima - 
Quinta Turma - DJe de 03.11.2008).



“HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  
PRESERVAÇÃO.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  
FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ORDEM 
CONCEDIDA. 1.(...). 2. A falta de demonstração, efetiva  
e  concreta,  das  causas  legais  da  prisão  preventiva,  
caracteriza  constrangimento  ilegal  manifesto,  tal  como  
ocorre quando o Juiz se limita a invocar a necessidade  
de  garantir  a  ordem  pública,  sem  base,  contudo,  em  
qualquer fato concreto. 3. O decreto de prisão preventiva  
há de  substanciar-se  no fato-crime e  no homem-autor  
concretos, não bastando, como não basta, a invocação da  
gravidade abstrata do crime. 4. Ordem concedida”. (STJ 
-  HC  80.870/PR  -  Relator:  Ministro  Hamilton 
Carvalhido -  Sexta Turma - DJ de 11.02.2008, p.  01) 
grifos nossos

                                  A necessidade de fundamentação dos atos judiciais está prevista 
no art. 93, IX, da Carta Magna. Contudo, esta motivação não deve ser compreendida 
apenas formalmente, mas também de forma material, substantiva, de modo que se exija 
que o juiz manifeste as razões fáticas e jurídicas de sua decisão, sendo que estas últimas 
devem ater-se basicamente à ordem constitucional, com absoluto respeito aos direitos 
fundamentais como limites da intervenção estatal.

                                  Assim, só se deve falar em prisão antes da sentença condenatória 
transitada em julgado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência - um dos 
nossos  mais  fundamentais  princípios  do  direito  penal  -  quando estiverem presentes, 
devidamente  explicitados  na  decisão,  os  pressupostos  e  requisitos  autorizadores  da 
prisão preventiva, o que não se enxergou no caso em exame.

                                  Por  outro  lado,  não  pode  o  Juiz  impor  ao  acusado  um 
encarceramento mais intenso (e grave) do que aquele que lhe seria aplicado em caso de 
real condenação, sob pena de tornar o processo penal mais punitivo do que a própria 
sanção penal  e,  por  consequência violar  o Princípio da Homogeneidade nas  Prisões 
Cautelares. A violação ao referido postulado reflete uma inversão prática da lógica do in  
dubio pro reo e da excepcionalidade das medidas cautelares encarceradoras (a partir do 
binômio necessidade adequação).

                                  Muito  embora  o  crime  em  tela  -  supostamente  praticado  – 
transpareça  uma  certa  gravidade,  no  nosso  sistema  processual  penal,  a  constrição 
cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer se constatada sua premente 
necessidade, que, na hipótese, não restou devidamente articulada na decisão objurgada.

                                  Por outro lado, posto em liberdade, resta, observar a preservação 
da incolumidade da vítima, diante  da situação fática apurada,  caso em que se torna 
salutar a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no ordenamento 
processual penal vigente, no seu art. 319. Senão vejamos a letra da lei:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I  -  comparecimento periódico  em juízo,  no prazo e  nas  
condições  fixadas  pelo  juiz,  para  informar  e  justificar  
atividades;



II  -  proibição  de  acesso  ou  frequência  a  determinados  
lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato,  
deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses  
locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada  
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o  
indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV  -  proibição  de  ausentar-se  da  Comarca  quando  a  
permanência  seja  conveniente  ou  necessária  para  a  
investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias  
de  folga  quando  o  investigado  ou  acusado  tenha  
residência e trabalho fixos;
VI  -  suspensão  do  exercício  de  função  pública  ou  de  
atividade  de  natureza  econômica  ou  financeira  quando  
houver justo receio de sua utilização para a prática de  
infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de  
crimes  praticados  com  violência  ou  grave  ameaça,  
quando  os  peritos  concluírem ser  inimputável  ou  semi-
imputável  (art.  26 do  Código Penal)  e  houver  risco  de  
reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar  
o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução  
do seu andamento ou em caso de resistência injustificada  
à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.”

                                  Pertinente lembrar que, com o advento da Lei 12.403/2011, foram 
inseridas medidas cautelares diversas da prisão no ordenamento jurídico com o intuito 
de evitar o encarceramento desnecessário, isto é, garantindo as mesmas finalidades da 
constrição cautelar, sem a obrigatoriedade da medida extrema.

                                  Nesse sentido, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira:

"E  por  se  tratar  de  prisão  de  quem  deve  ser  
obrigatoriamente  considerado  inocente,  à  falta  de  
sentença  penal  condenatória  passada  em  julgado,  é  
preciso  e  mesmo  indispensável  que  a  privação  de  
liberdade seja devidamente fundamentada pelo juiz e que  
essa fundamentação esteja relacionada com a proteção de  
determinados e específicos valores positivados na ordem 
constitucional em igualdade da relevância. (…)
Assim, as privações da liberdade antes da sentença final  
devem  ser  judicialmente  justificadas  e  somente  na  
medida  em  que  estiverem  protegendo  o  adequado  e  
regular  exercício  da  jurisdição  penal.  Pode-se,  pois,  
concluir  que  tais  prisões  devem  ser  cautelares,  
acautelatórias do processo e  das  funções da jurisdição  
penal.  Somente  aí  se  poderá  legitimar  a  privação  da  
liberdade  de  quem  é  reconhecido  pela  ordem  jurídica  
como ainda inocente." (Curso de Processo Penal, 13ª ed. 
2010, p.504)." Negritei.



                                  Nessa mesma linha de raciocínio, tribunal pátrio:

“...5. A Lei 12.403/2011, que alterou substancialmente o  
sistema das prisões no Código de Processo Penal, prevê  
de  forma  expressa  o  princípio  da  proporcionalidade,  
composto  por  dois  outros,  quais  sejam:  adequação  e  
necessidade.  6.  A prisão  preventiva,  espécie  de  medida  
cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual,  
dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio  
constitucional  da  não-culpabilidade.  7.  Possível  a  
aplicação de outras medidas cautelares, a prisão deve ser  
ev  itada.  8.  Ordem  denegada.  Revogada  a  prisão 
preventiva do paciente, em HC de ofício, aplicando duas  
medidas cautelares diversas da prisão. Oficiar.” (TJMG, 
Habeas  Corpus  1.0000.13.055531-1/000,  Relator(a): 
Des.(a)  Marcílio  Eustáquio  Santos,  7ª  CÂMARA 
CRIMINAL, publicação da súmula em 05/09/2013)

                                  Portanto, a genérica e insuficiente motivação da decisão prisional 
não atende à exigência de fundamentação contida no art. 315, CPP, contendo, portanto, 
vício de forma que, forçosamente, impõe a concessão ao paciente a liberdade provisória, 
mediante  a  aplicação  de  medidas  diversas  da  prisão,  tendo  em  vista  as  alterações 
trazidas pela Lei 12.403/2011, a qual reservou a prisão para os casos em que há maior 
risco à efetividade do processo e reiteração criminosa.

                                  Assim, como se trata de crime de posse de arma e, a fim de evitar 
novas infrações dessa espécie, imponho ao paciente as medidas previstas nos incisos I, e 
IV do art. 319 do CPP, verbis:

“I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas  
condições  fixadas  pelo  juiz,  para  informar  e  justificar  
atividades;
IV  -  proibição  de  ausentar-se  da  Comarca  quando  a  
permanência  seja  conveniente  ou  necessária  para  a  
investigação ou instrução;

                                  Ex positis, e em harmonia com o parecer ministerial, CONCEDO 
PARCIALMENTE  A  ORDEM  IMPETRADA  PARA  REVOGAR  A  PRISÃO 
PREVENTIVA DO PACIENTE, com imposição das medidas cautelares previstas 
no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

                                  Em  favor  do  réu,  expeça-se  alvará  de  soltura,  se  por  outro 
motivo não deva permanecer preso.

                                  É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente, em exercício, da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos 
William de Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo.  Des. 
Márcio  Murilo da Cunha Ramos), relator, e João Batista Barbosa (juiz de Direito 
convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva).



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 31 de março de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


