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HABEAS  CORPUS.  ARTS.  303,  306  E  309, 
TODOS  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO 
BRASILEIRO.  CRIMES,  EM  TESE. 
ARBITRAMENTO  DE  FIANÇA  EM  VALOR 
ELEVADO.  INSATISFAÇÃO.  IMPETRAÇÃO DE 
WRIT COMO  SUBSTITUTO  DE  RECURSO 
PREVISTO  EM  LEI  (ART.  581,  INCISO  V  DO 
CPP). NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. 
ART.  654,  §2º  DO  CPP.  ILEGALIDADE 
MANIFESTA.  IMPORTÂNCIA  QUE  NÃO 
CORRESPONDE À REALIDADE. ADEQUAÇÃO 
DO QUANTUM ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 326 
DO CPP. REVISÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA 
ORDEM DE OFÍCIO. 

Contra  o  arbitramento  de  fiança,  por  expressa 
previsão no art. 581, inciso V do CPP, deverá ser 
interposto recurso em sentido estrito.

Não será conhecido o pedido de  habeas corpus 
quando  impetrado  como  substitutivo  de  recurso 
expressamente previsto em lei.

Ainda que não conhecido o pleito de writ, o órgão 
julgador  poderá  conceder  de  ofício  a  ordem 
pretendida, quando a ilegalidade se apresentar de 
forma inequívoca, nos termos do art. 654, §2º do 
CPP.

Interpretando o art. 336 do CPP juntamente com o 
art.  326  do  mesmo  diploma  legal,  chega-se  à 
conclusão de que, em que pese a possibilidade 
de o valor recolhido a título de fiança ser revertido 
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em  favor  da  vítima,  para  fins  de  reparação  de 
dano,  a  extensão  das  lesões  não  poderá  ser 
sopesada para a fixação da quantia, mas apenas 
“a natureza da infração, as condições pessoais de  
fortuna  e  vida  pregressa  do  acusado,  as 
circunstâncias indicativas de sua periculosidade,  
bem como a importância provável das custas do 
processo, até final julgamento.”

Se o objetivo do juízo singular é de assegurar a 
reparação dos danos suportados pelo ofendido, o 
ordenamento  jurídico  vigente  enumera  regras 
específicas,  precisamente  a  incidência  de 
medidas  assecuratórias,  e  não  aplicação  de 
fiança  em  importância  que  inviabiliza,  por 
completo, o direito de ir e vir do acoimado.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM, TODAVIA, 
DE OFÍCIO, REDUZIR A FIANÇA PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO, MANTIDAS 
AS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado 

pelo Bel.  Deusimar Pires Ferreira em favor de  Damião Ferreira de Sousa, 

apontando,  como autoridade coatora,  a  MM.  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  da 

Comarca de Sousa.

Alega,  em  síntese,  que  o  paciente  não  dispõe  de  condições 

financeiras para pagar o valor da fiança arbitrada no valor de R$ 72.400,00 

(setenta e dois mil e quatrocentos reais), devendo ser a medida revista.

Aduz, ainda, que  o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, 

não justifica a preservação da custódia, tendo em vista que o magistrado de 

primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a 
Desembargador João Benedito da Silva
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segregação cautelar.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no 

mérito, a concessão definitiva da ordem para que seja concedido a liberdade 

provisória independentemente do pagamento da fiança.

Instrui o pedido com documentos (fls. 06/18).

Em suas informações (fls. 27), a autoridade dita coatora comunica 

que  os  autos  originários  trata-se  da  prisão  em  flagrante  do  paciente  pelo 

suposto envolvimento nos delitos capitulados nos artigos 303, 306 e 309 do 

Código  de  Trânsito  Brasileiro,  tendo,  em  decisão  fundamentada,  no 

recebimento do flagrante, aplicado medidas cautelares previstas nos incisos I, 

II,  IV,  V e VIII  do art.  319 do CPP e concedido liberdade ao acusado com 

pagamento  de  fiança  no  valor  de  R$  72.400,00  (setenta  e  dois  mil  e 

quatrocentos reais).

Registra, ainda, que, no inquérito policial, fora requerida liberdade 

provisória  sem  fiança,  tendo  o  representante  do  Ministério  Público  se 

manifestado  favoravelmente  à  liberdade  e  de  substituição  da  prisão  por 

medidas cautelares, tendo sido indeferido o pedido de liberdade sem fiança por 

inexistir fato novo que justificasse a modificação da decisão.

Liminar indeferida (fls. 29/30).

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  fls.  32/34)  opina  pela 

denegação  da  ordem.  Argumenta  que,  para  a  fixação  da  fiança,  foram 

ponderadas a natureza da infração e as condições financeiras pessoais  do 

increpado, bem como as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a 

provável importância das custas do processo.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório. 

VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver 

cessado o constrangimento ilegal,  alegando, em síntese, que o paciente não 

dispõe de condições financeiras para pagar o valor da fiança arbitrada no valor 

de  R$  72.400,00  (setenta  e  dois  mil  e  quatrocentos  reais),  devendo  ser  a 

medida revista.

Aduz, ainda, que o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, 

não justifica a preservação da custódia, tendo em vista que o magistrado de 

primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a 

segregação cautelar.

Pois  bem.  Inicialmente,  cumpre-se  destacar  que,  por  expressa 

previsão legal (art. 581, inciso IV do CPP), contra o arbitramento de fiança é 

cabível recurso específico, precisamente o recurso em sentido estrito:

Art.  581.   Caberá  recurso,  no  sentido  estrito,  da 
decisão, despacho ou sentença:
(...)
V  -  que  conceder,  negar,  arbitrar,  cassar  ou  julgar 
inidônea  a  fiança,  indeferir  requerimento  de  prisão 
preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória 
ou relaxar a prisão em flagrante;

Lado outro, é de se destacar que o entendimento predominante 

nos  Tribunais  Superiores,  no  que  tange  à  apresentação  de  habeas  corpus 

como substitutivo de recurso previsto em lei, é pela sua impossibilidade (não 

conhecimento),  salvo nos casos de flagrante ilegalidade,  ocasião em que a 

ordem poderá ser concedida de ofício, à luz do art. 654, §2º do CPP:

Art. 654.  O habeas corpus poderá ser impetrado por 
qualquer  pessoa,  em seu  favor  ou  de  outrem,  bem 
como pelo Ministério Público.

Desembargador João Benedito da Silva
4



Processo nº 2009480-86.2014.815.0000

(...)
§ 2o  Os juízes e os tribunais têm competência para 
expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no 
curso de  processo  verificarem que  alguém sofre  ou 
está na iminência de sofrer coação ilegal.

A respeito do tema:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS 
CORTES  SUPERIORES.  MATÉRIA  DE  DIREITO 
ESTRITO.  MODIFICAÇÃO  DE  ENTENDIMENTO 
DESTE  TRIBUNAL,  EM  CONSONÂNCIA  COM  A 
SUPREMA  CORTE.  ATO  INFRACIONAL 
EQUIPARADO  AO  DELITO  DE  ROUBO  TENTADO. 
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  FLAGRANTE  QUE, 
EVENTUALMENTE,  PUDESSE  ENSEJAR  A 
CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE  OFÍCIO.  HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes 
pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso 
regular  do  processo  penal,  ao  inadmitir  o  habeas 
corpus substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: 
HC 109.956/PR, 1.ª  Turma, Rel.  Min.  Marco Aurélio, 
DJe de 11/09/2012;  HC 104.045/RJ,  1.ª  Turma, Rel. 
Min.  Rosa  Weber,  DJe  de  06/09/2012;  HC 
108.181/RS,  1.ª  Turma,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJe  de 
06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz 
Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 
114.550/AC  (DJe  de  27/08/2012)  e  HC  114.924/RJ 
(DJe de 27/08/2012).
2.  A  admissibilidade  da  impetração  originária 
também  neste  Superior  Tribunal  de  Justiça  foi 
reformulada,  adequando-se à nova orientação da 
Suprema  Corte,  de  modo  a  não  admitir  o 
conhecimento  do  habeas  corpus  substitutivo  do 
recurso ordinário, com a ressalva das hipóteses de 
flagrante  ilegalidade,  nas  quais  deverá  ser 
concedida a ordem de ofício.
3. Consoante o parágrafo único do art. 108 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a decisão que decreta a 
internação provisória do menor deverá amparar-se em 
indícios  de  autoria  e  materialidade,  demonstrado, 
ainda,  com a devida fundamentação,  a necessidade 
imperiosa da medida. Precedentes.
4.  Na  hipótese,  observa-se  que  a  decretação  da 
internação  provisória  do  Paciente  restou 
suficientemente justificada pelas instâncias ordinárias, 

Desembargador João Benedito da Silva
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considerando-se não apenas a gravidade abstrata do 
ato  infracional,  mas  também  a  vida  pregressa  do 
menor.
5. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a 
eventual concessão da ordem de ofício.
6.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC 
229.120/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA 
TURMA,  julgado  em  15/10/2013,  DJe  25/10/2013) 
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Na  questão  sub  judice,  a  insatisfação  levantada  no  presente 

mandamus deveria ter sido questionada através de recurso em sentido estrito. 

No entanto, apesar de não conhecer o presente pedido de writ, a ordem deverá 

ser concedida de ofício, nos exatos termos do art. 654, §2º do CPP.

Segundo  relatado  na  decisão  questionada  (fls.  14/18),  mesmo 

porque  não  foram  juntadas  cópias  do  relatório  policial  nem  de  eventual 

denúncia, ao paciente foi imputada, em tese, a prática dos delitos previstos nos 

arts. 303, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, “eis que, na condução de 

veículo automotor,  sem habilitação para dirigir  e em estado de embriaguez,  

teria ocasionado acidente que lesionou gravemente a vítima MARLON LIMA 

DA SILVA.”

Também na mesma decisão, pontuou o magistrado singular que 

não haviam elementos para eventual  decreto de prisão preventiva, sendo a 

aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, diversas da privativa de 

liberdade, e a concessão de liberdade provisória com fiança suficientes para a 

questão.

E, ao justificar o quantum atribuído para fins de fiança, discorreu:

Registre-se, ademais, que na forma do art. 336 do 
CPP,  o  dinheiro  dado como fiança  poderá  servir 
para  pagamento  das  custas  processuais  e  da 
indenização do dano causado.

No  caso  em  apreço,  pelo  que  se  verifica  dos 
elementos de informação, a vítima MARLON LIMA 

Desembargador João Benedito da Silva
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DA  SILVA  sofreu  severas  lesões.  Pelo  que  se 
observa, teve uma de suas pernas amputadas, fato 
que lhe trará danos consideráveis.

(...)

Por  seu  turno,  o  art.  326,  do  CPP,  reza  que  a 
autoridade, no momento da fixação do valor da fiança, 
levará  em  consideração  a  natureza  da  infração,  as 
condições  pessoais  de  fortuna  e  vida  pregressa  do 
acusado,  as  circunstâncias  indicativas  de  sua 
periculosidade, bem como a importância provável das 
custas do processo, até final julgamento.

Ademais,  considerando-se  que  o  valor  da  fiança 
poderá ser revertido para a vítima, na forma do art. 
336, do CPP, a extensão do dano causado também 
deverá ser levado em consideração.

Com  base  nessas  premissas,  considerando-se 
sobretudo,  a  gravidade  dos  danos  pessoais 
provocados a vítima, tenho para mim que a fiança 
deverá  ser  arbitrada  em  100  (cem)  salários 
mínimos, perfazendo o montante de R$ 72.400,00 
(setenta e dois mil e quatrocentos reais). (GRIFOS 
NO ORIGINAL)

Nesse  contexto,  apesar  dos  argumentos  delineados  pelo  juiz 

singular,  entendo  que  o  valor  atribuído  a  título  de  fiança  é  caracterizador 

inequívoco de constrangimento ilegal.

Ora,  a única justificativa utilizada, para aplicação de fiança em 

valor  tão  alto,  foram  os  danos  supostamente  causados  à  vítima,  o  que 

encontraria justificativa no art. 336 do CPP:

Art.  336.   O dinheiro ou objetos dados como fiança 
servirão ao pagamento das custas, da indenização do 
dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for 
condenado.

Contudo,  interpretando  este  dispositivo  (art.  336  do  CPP) 

juntamente com o art. 326 do CPP, chega-se à conclusão de que, em que pese 

a possibilidade de o valor recolhido a título de fiança ser revertido em favor da 

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima, para fins de reparação de dano, a extensão das lesões não poderá ser 

sopesada para a fixação da quantia, mas apenas “a natureza da infração, as 

condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias  

indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas 

do processo, até final julgamento.”

Se o objetivo do magistrado singular era assegurar a reparação 

dos danos suportados pelo ofendido, o ordenamento jurídico vigente enumera 

regras específicas, precisamente a incidência de medidas assecuratórias.

Retornando  ao  cerne  da  questão,  vê-se,  pois,  a  flagrante 

ilegalidade da decisão, ao estipular fiança em quantia  tão elevada,  que,  na 

verdade, constitui medida inviabilizadora do direito de ir e vir do paciente.

Dessa forma,  atentando-se  para  a  natureza da infração (todos 

crimes, em tese, praticados encontram-se previstos no CTB, em que pese um 

deles se tratar de lesão corporal),  as condições pessoais de fortuna (exerce 

profissão de frentista) e vida pregressa do acusado (ausência de ações penais 

tramitando  conforme  fls.  13),  as  circunstâncias  indicativas  de  sua 

periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até 

final julgamento, entendo que o valor da fiança deverá ser estabelecido em 
01 (um) salário mínimo.

Destaque-se que, diferentemente do defendido pela Procuradoria 

de Justiça, o simples fato de não haver, nos autos, elementos a comprovarem a 

profissão exercida pelo paciente não implica a impossibilidade de revisão do 

quantum.  Isso  porque,  entender  desta  forma,  poderia  ensejar  medida 

desproporcional, mesmo porque há casos em que o increpado é trabalhador 

informal, ou, ainda, “clandestino”, em que o empregador, descumprindo as leis 

trabalhistas, sequer assina a carteiras de trabalhado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ante o exposto, não conheço o pedido de habeas corpus, mas, 

de ofício (art. 654, §2º do CPP), concedo, em parte, a ordem para reduzir a 

fiança arbitrada, estabelecendo-a em 01 (um) salário mínimo, mantendo-se as 

demais  medidas  cautelares  constantes  da  decisão  de  fls  14/18,  mediante 

assinatura do termo de compromisso.

Devidamente recolhido o valor, 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. Luiz Silvio Ramalho Júnior 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 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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