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HABEAS  CORPUS.  CRIMES,  EM  TESE,  DE 
RECEPTAÇÃO  E  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL 
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR. 
PACIENTE  DENUNCIADO  APENAS  POR 
RECEPTAÇÃO  SIMPLES.  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE  CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DO  IMPETRANTE. 
DECISÃO  OBJURGADA.  FUMUS  COMISSI 
DELICTI.   MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA.  OFERECIMENTO 
DE  DENÚNCIA.  CRIME  PUNÍVEL  COM 
DETENÇÃO.  PERICULUM  LIBERTATIS. 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
INOBSERVÂNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA. 
REFORMA  DO  DECISUM.  ORDEM 
CONCEDIDA.

A  segregação  cautelar  dissociada  de  qualquer 
outro  elemento  concreto  e  individualizado  não 
pode ser mantida, afinal, é imprescindível que a 
prisão preventiva tenha motivação válida, aliada a 
um  dos  fundamentos  legalmente  previstos  no 
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado 

pelo Bel. Cândido Artur Matos de Souza em favor de Eduardo Rafael Costa 
dos Santos apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal 
da comarca da Capital.

Em  sua  exordial  de  fls.  02/08,  indicou  militarem  condições 

pessoais favoráveis ao paciente, tais como: primariedade, bons antecedentes, 

residência  fixa,  conduta  ilibada  e  profissão  definida;  inexistindo  quaisquer 

motivos  para  a  manutenção  de  sua  segregação  cautelar  eis  que  preenche 

todos os requisitos legais para responder o processo em liberdade.

Requereu,  nessa  senda,  em  sede  de  liminar,  a  expedição  de 

alvará de soltura em favor do paciente, bem como de salvo conduto para que 

possa responder em liberdade até julgamento final. E, no mérito, a concessão 

definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 09/29.

Solicitadas  informações,  a  autoridade,  dita  coatora,  apenas 

indicou, à fl. 36v, que a instrução processual já foi concluída, inclusive com a 

apresentação  de  razões  finais,  estando  os  autos  conclusos  para  sentença 

desde o dia 30.07.2014.

Pedido de liminar indeferido às fls. 38/39v.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer,  às  fls.  42/43, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

O writ em epígrafe reduziu-se a questionar a segregação cautelar 

imposta em desfavor do paciente eis que preencheria ele todos os requisitos 

legais para responder o processo em liberdade, militando, inclusive, condições 

pessoais a ele favoráveis.

Nessa esteia, faz-se mister transcrever o decisum impugnado:

EDUARDO RAFAEL COSTA DOS SANTOS, RAFAEL 
ALLISSON  SILVA ALMEIDA,  JOSINLADO  BARROS 
DOS  SANTOS,  ALEXANDRO  BARROS  DOS 
SANTOS,  LEONARDO  DOS  SANTOS  BALBINO, 
DENNER DYOGO BESERRA PONTES e ALMIR DIAS 
DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram presos 
em flagrante delito por infringirem os  arts. 180, §1º e 
art. 288, ambos do Código Penal. [...]
Vê-se  das  certidões  de  antecedentes  criminais 
acostadas  que  os  acusados  DENNER  DYOGO 
BESERRA PONTES  e  ALMIR  DIAS  DOS  SANTOS 
não registram envolvimento pretérito em delitos, tendo 
comprovado endereço fixo nos autos, inexistindo nada 
de  concreto  a  indicar  que,  em  liberdade,  os 
requerentes da liberdade provisória incidirão em uma 
das hipóteses supramencionadas, seja atrapalhando a 
instrução do processo, seja se furtando à aplicação da 
lei ou colocando em risco a ordem pública.
No entanto, os demais acusados, conforme se vê 
dos  antecedentes  de  f.,  registram  vários 
envolvimentos em infrações.
Há,  ainda,  nos  autos  prova  da  materialidade  e 
fortes indícios de autoria, bem como evidente risco 
de que, em liberdade, continuem a praticar delitos, 
sendo, ainda, necessárias, suas prisões cautelares 
a  fim  de  que  se  elucide  acerca  de  possível 
organização  criminosa  relativa  a  roubo,  furto  e 
receptação de veículos.
Fundamentam-se,  pois,  as  prisões  de  EDUARDO 
RAFAEL COSTA DOS SANTOS, RAFAEL ALLISSON 
SILVA  DE  ALMEIDA,  JOSINALDO  BARROS  DOS 
SANTOS,  ALEXANDRE  BARROS  DOS  SANTOS, 
LEONARDO  DOS  SANTOS  BALBINO,  na 
necessidade  de  assegurar  a  ordem  pública  no 
sentido de prevenir novas infrações,  como ainda 
pelo  bom  curso  das  investigações a  respeito  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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eventual  formação  de  quadrinha  especializada.  […] 
(fls. 25/26) (grifei)

Ab initio, há de se ressaltar que o impetrante não se desincumbiu 

do ônus de provar as condições pessoais favoráveis ao paciente alegadas na 

exordial, inexistindo, nessa senda, nos autos em atento, quaisquer documentos 

a constatar a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, a conduta 

ilibada e a profissão definida.

Sobre a matéria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO 
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 
CONCESSÃO  DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  PRESENÇA  DOS 
PRESSUPOSTOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 312 
E  313  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  - 
IMPETRAÇÃO  CARENTE  DE  DOCUMENTAÇÃO  - 
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA  -  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS  -  IRRELEVÂNCIA  -  ORDEM 
DENEGADA. - Presentes os requisitos que autorizam 
a decretação da prisão preventiva, não há falar-se em 
ilegalidade do ato judicial que decretou a cautelaridade 
extrema,  tampouco  em  concessão  de  liberdade 
provisória.  -  A ausência  de  instrução  da  ação  de 
habeas  corpus  impossibilita  que  se  proceda  à 
análise de eventual constrangimento de que possa 
vir  de  padecer  o  paciente,  já  que  é  ônus  da 
impetração  pré-constituir  a  prova  respectiva  às 
suas alegações. - A presença de condições pessoais 
favoráveis,  por  si  só,  não  é  suficiente  para  elidir  a 
custódia cautelar,  máxime em havendo demonstrada 
necessidade de sua manutenção. - Ordem denegada. 
(TJMG -  HC:  10000140039496000  MG  ,  Relator: 
Paulo  Calmon  Nogueira  da  Gama,  Data  de 
Julgamento:  20/02/2014,  Câmaras  Criminais  /  7ª 
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/02/2014) 
(grifo nosso)

Ademais,  observo  nos  documentos  colacionados  aos  autos  a 

presença do  fumus comissi  delicti,  ou seja,  da materialidade e dos indícios 

suficientes  de  autoria,  apenas  quanto  ao  crime  de  receptação  simples 

Desembargador João Benedito da Silva
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(artigo 180 do Código Penal) eis que apenas em face deste ato delitivo veio a 

ser  apresentada  denúncia  em  desfavor  do  paciente  (fls.  27/29)  a  qual  foi 

regularmente recebida pela magistrada primeva.

Sendo assim, no que se refere ao periculum libertatis, desde já há 

de se observar que o artigo 180 do Estatuto Penal Substantivo prevê como 

pena abstrata para o crime de receptação a de  reclusão de 01 (um) a 04 
(quatro) anos e multa, fugindo, assim, à hipótese do inciso I do artigo 313 do 

CPP pelo qual  será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes 

dolosos  punidos  com  pena  privativa  de  liberdade  máxima  superior a  04 

(quatro) anos.

Ademais,  apesar  de  constar  no  decisum objurgado  que  em 

desfavor  do  paciente  há  registro  na  certidão  de  antecedentes  criminais  de 

“vários envolvimentos em infrações” se fez tal ilação de modo generalizado, 

englobando  todos  os  indiciados  a  serem  presos  preventivamente,  não 

especificando se no caso do paciente já teria sido ele condenado, em sentença 

transitada em julgado, por outro crime doloso, a fim de adequá-lo à hipótese do 

inciso II do artigo 313 do CPP.

Não restou, nessa esteia, demonstrada a periculosidade concreta 

do  agente,  nem  justificadas  as  razões  para  se  concluir  que  em  liberdade 

retornaria ao mundo do crime.

Com  a  devida  vênia  ao  nobre  magistrado  prolator,  a  decisão 

supra,  em  parte  transcrita,  não  pode  ser  mantida,  afinal,  no  ordenamento 

constitucional  vigente,  a  liberdade  é  a  regra,  excetuada,  apenas,  quando 

concretamente  se comprovar a existência de  periculum libertatis consignado 

em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem 

pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP).

Desembargador João Benedito da Silva
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Percebe-se, então, da leitura do  decisum não ter sido apontada 

pelo  juiz  primevo  a  existência  de  qualquer  fato  ou  ato  concreto  e 
individualizado justificador da decretação da custódia cautelar pois não se 

colhe da decisão denegatória de liberdade qualquer  real indicação de que o 

paciente solto volte a delinquir ou que seja ele uma ameaça ao meio social, 

não apontando, portanto, qualquer efetivo motivo para alcançar tal conclusão 

de abalo à ordem pública e de necessidade de assegurar a conveniência da 

instrução, ainda mais considerando não fazer específica menção a existência 

de  maus antecedentes  criminais  em desfavor  do  paciente  ou  qualquer  fato 

desabonador não integrante do próprio tipo.

À  vista  disso,  como apontar  a real  periculosidade do  agente 

quando  não  consta  da  decisão  quaisquer  elementos,  dissociados  do  tipo 
penal,  a  indicar  a  imperiosa  necessidade  de  manutenção  da  segregação 

cautelar?

A propósito:

Há  constrangimento  ilegal  quando  a  preventiva 
encontra-se  fundada  na  gravidade  dos  fatos 
denunciados  e  em  meras  conjecturas  acerca  da 
periculosidade  da  agente  e  na  possibilidade  de 
que,  solta,  volte  a  delinquir,  isso  com  base  na 
própria conduta criminosa denunciada, dissociada de 
qualquer elemento concreto e individualizado que 
indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à 
luz  do  art.  312  do  CPP.  (STJ -  RHC:  35252  MG 
2013/0009585-9,  Relator:  Ministro  JORGE  MUSSI, 
Data  de  Julgamento:  02/05/2013,  T5  -  QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2013) (grifei).

À vista  disso,  não obstante  a reprovabilidade do crime,  em 
tese,  praticado pelo  paciente,  por  ser  considerada  a  ultima  ratio,  a 

manutenção  da  prisão  só  se  justifica  quando  fundada  na  demonstração 

objetiva de  sua  real  necessidade,  e  quando  presentes  os  requisitos 

Desembargador João Benedito da Silva
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autorizadores  da  prisão  preventiva,  nos  moldes  dos  artigos  312  e  313  do 

Código  Processual  Penal,  o  que  não  veio  a  ser  observado  no  caso  em 

epígrafe.

Logo,  verificada  a  ausência  da  motivação  plausível  contida  na 

decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva,  não  atendendo  à  exigência  de 

fundamentação contida no artigo 315 do CPP, deve ser ela revogada ante o 

manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ainda que, no caso em 

epígrafe,  não se possa analisar  a  efetiva existência  de condições pessoais 

favoráveis, ante a não colação de documentos aos autos.

Forte em tais razões, concedo a ordem para revogar a decisão 

a  quo  responsável  pela  decretação  da  prisão  preventiva  em  desfavor  do 

paciente  Eduardo Rafael Costa dos Santos ante a manifesta ausência de 

fundamentação,  sem  prejuízo  de  que  fatos  novos  possam  motivar  nova 

decretação cautelar prisional. Expeça-se Alvará  de Soltura

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


