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Na via estreita do  mandamus, o trancamento da 
ação penal   somente se viabiliza no caso em que, 
pelo simples exame dos fatos constantes na peça 
acusatória,  constata-se  a  sua  atipicidade  ou   a 
inexistência de  qualquer indício de ser o acusado 
autor do delito.

A decisão  que  decreta  a  prisão  preventiva  de 
acusado  de  prática  delitiva  deverá  estar 
devidamente justificada em elementos concretos, 
mais  ainda  quando  determinada  com  base  na 
aplicação da lei penal.

Não indicado, no decreto da custódia cautelar, em 
que aspectos específicos reside a necessidade da 
medida  para  fins  de  aplicação  da  lei  penal,  há 
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constrangimento  ilegal  inequívoco,  possibilitando 
a concessão da ordem pleiteada.

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  CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, 
NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR. EXPEÇA-SE  ALVARÁ  DE 
SOLTURA.

RELATÓRIO

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

pelo Bacharel Mário Romero dos Santos em favor de Jailton Félix da Silva 
apontando como autoridade coatora o juízo de direito do 1º Tribunal do Júri da 

Capital.

Alega, em suma, que o paciente encontra-se recolhido, por força 

de prisão preventiva, desde 11/06/2014, em razão de investigações instauradas 

para apurar o óbito de Gilberto Aguiar de Oliveira Souza, mas que foi indiciado 

pela prática, em tese, de crime de receptação (art. 180 do CP).

Acrescenta  ser  o  paciente  detentor  de  condições  pessoais 

favoráveis, além de registrar que a única ligação existente com o acusado do 

crime  de  homicídio  (Valdeci  Silva  do  Nascimento)  é  o  fato  de  terem  sido 

empregados do mesmo estabelecimento comercial  na cidade de Esperança. 

Pontua,  pois,  ser  necessário  o  trancamento  da  ação penal,  como meio  de 

preservação dos direitos fundamentais.

Pugna,  ao  final,  pela  concessão  de  liminar,  para  que  seja  o 

paciente  colocado  em liberdade,  e  ,  no  mérito,  a  ratificação  da medida  de 

urgência.

Instrui o pedido com documentos (fls. 05/169).

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao prestar as informações solicitadas (fls. 174/175), a autoridade 

dita coatora comunica que foi decretada contra o paciente prisão preventiva 

para  fins  de  garantia  da  ordem  pública,  decisão  esta  mantida  após  a 

apresentação de pedido de revogação da segregação cautelar.

Liminar indeferida (fls. 177/178).

A Procuradoria de Justiça (fls. 180/186) opina pela concessão da 

ordem. Assevera que, no caso em questão, não há elementos suficientes para 

o reconhecimento do  fumus comissi  delicti (precisamente indícios de autoria 

delitiva), mesmo porque o paciente foi indiciado pela prática, em tese, de crime 

de receptação. 

Acrescenta, ainda,  que,  diante deste argumento, sequer  se faz 

necessário  o  exame  das  condições  pessoais  do  paciente,  ou,  ainda, 

averiguação acerca do requisito para a custódia preventiva (aplicação da lei 

penal).

Por fim, pondera que não é o caso de trancamento da ação penal, 

posto não haver notícia de que tenha sido ajuizada.

É o  relatório.

VOTO

Através do presente pedido de habeas corpus, busca o impetrante 

a soltura do paciente, precisamente em decorrência de trancamento da ação 

penal,  sob  o  argumento  de  que  ele  é  detentor  de  condições  pessoais 

favoráveis,  além  do  fato  de  ter  sido  indiciado  pela  prática  do  delito  de 

receptação, sem que haja provas da efetiva participação no crime de homicídio 

Desembargador João Benedito da Silva
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perpetrado em face de Gilberto  Aguiar de Oliveira Souza.

In verbis, eis os argumentos:

O paciente é primário,  são bons seus antecedentes, 
tem residência fixa, é trabalhador, inclusive foi preso 
por Policiais Civis lotados na Central de Polícia nessa 
Capital, pelas 14:00 horas do dia 11/06/2014, no firma 
que  é  empregado  SUPER  ESPERANÇA 
SUPERMERCADO  EIRELI-  situado  na  Rua  Manoel 
Rodrigues, 174, na cidade de Esperança- PB.

A relação que houve entre Valdeci Silva Nascimento e 
o  paciente,  é  que,  ambos  trabalharam  na  CASA 
ALVES MERCADILHO LTDA na cidade de esperança 
– PB, tendo Valdeci,  deixado o emprego no mês de 
setembro/2013,  em  seguida  veio  morar  em  João 
Pessoa, na companhia de sua genitora, no Bairro de 
São  José  (MANAÍRA).  Após  praticar  o  homicídio 
contra Gilberto Aguiar. Valdeci, esteve em Esperança e 
vendeu um TELEFONE celular para o paciente, que o 
comprou de boa fé e usou juntamente com familiares, 
até o dia de sua prisão.

Diante de tudo que foi exposto, podemos perceber a 
grande  importância  que  o  habeas  corpus tem  para 
preservação dos direitos fundamentais  elencados na 
nossa Constituição Federal. E o habeas corpus para 
trancamento  de  ação  penal  em especial,  demonstra 
sua importância, na medida em que, faz com que se 
interrompa um processo injusto (até que se prove o 
contrário) a que um cidadão esteja sendo submetido.

Compulsando  os  autos,  dois  aspectos  merecem  destaque.  O 

primeiro deles é o fato de que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 

06/06/2014, antes mesmo do relatório apresentado pela autoridade policial (fls. 

142/145), datado de 25/06/2014, ocasião em que indiciado pela prática, em 

tese, de crime de receptação.

Pois  bem.  Nos  casos  de  pedido  de  writ,  em que  se  busca  o 

trancamento da ação penal,  e  como já  destacado na decisão em que se 

apreciou a medida de urgência pleiteada, o acolhimento do pleito encontra-se 

condicionado  à  demonstração,  de  plano,  da  ausência  de  justa  causa,  da 
Desembargador João Benedito da Silva
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inexistência  de  elementos  indiciários  demonstrativos  da  autoria  e  da 

materialidade do delito ou, ainda, da presença de alguma causa excludente de 

punibilidade.

Caso  seja  necessário  revolver  o  acervo  probatório  (apreciação 

das provas eventualmente já colhidas), não há de se falar em análise do pleito 

pela via estreita do writ.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

Excepcionalidade  do  trancamento:  o  deferimento  de 
habeas  corpus  para  trancar  a  ação  penal  (ou 
investigação policial) é medida excepcional. Somente 
deve  o  juiz  ou  tribunal  conceder  a  ordem  quando 
manifestamente  indevida  a  investigação  ou 
ajuizamento  da  ação.  A  falta  de  tipicidade,  por 
exemplo,  é  fonte  de  trancamento.  Verifica-se  na 
jurisprudência: STJ: 'o trancamento da ação penal pela 
via estreita de habeas corpus é medida de exceção. 
Só  admissível  quando  emerge  dos  autos,  de  forma 
inequívoca  e  sem  a  necessidade  de  valoração 
probatória,  a  inexistência  de  autoria  por  parte  do 
indiciado  ou  a  atipicidade  da  conduta.  (Código  de 
Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 1031).

Seguindo o posicionamento, é o seguinte julgado:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIMES 
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.  TRANCAMENTO 
DA AÇÃO PENAL.  FALTA DE JUSTA CAUSA.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS 
DA MATERIALIDADE CONFIGURADOS.  DENÚNCIA 
QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. INÉPCIA 
NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO  EVIDENCIADO.  RECURSO  EM  HABEAS 
CORPUS  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  O 
Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que  o 
trancamento da ação penal  no âmbito de habeas 
corpus é excepcional, somente justificado quando 
demonstrada  a  absoluta  ausência  de  provas  da 
materialidade do crime e de indícios de autoria, a 
atipicidade da conduta ou a  existência  de causa 
extintiva da punibilidade. 2. É ilegítima a persecução 

Desembargador João Benedito da Silva
5



Processo nº 2009134-38.2014.815.0000

criminal quando, comparando-se o tipo penal apontado 
na denúncia com a conduta atribuída ao denunciado, 
verifica-se ausente o preenchimento dos requisitos do 
artigo 41 do Código de Processo Penal, necessário ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Não 
obstante,  em  regra,  a  denúncia  não  possa  ser 
genérica, aceita-se, por válida, nos crimes societários, 
a  exordial  acusatória  que,  apesar  de  não descrever 
detalhadamente  a  conduta  do  acusado,  demonstra 
nexo  entre  os  seus  atos  e  a  prática  criminosa  a 
estabelecer a plausibilidade da imputação, a partir de 
indícios como a condição de sócio ou administrador da 
empresa,  o  que  possibilita  o  exercício  da  ampla 
defesa, hipótese em que se consideram preenchidos 
os  requisitos  do  artigo  41  do  Código  de  Processo 
Penal.  Precedentes  do  STJ.  (…)  6.  Recurso  em 
habeas corpus a que se nega provimento. (STJ. RHC 
35.309/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/11/2013,  DJe 
05/12/2013) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No mesmo norte:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. 
IMPOSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  SISTEMA 
RECURSAL  PREVISTO  NA  CARTA  MAGNA.  NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Com o intuito de homenagear o 
sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para 
a  impugnação  das  decisões  judiciais,  necessária  a 
racionalização da utilização do habeas corpus, o qual 
não deve ser admitido para contestar decisão contra a 
qual  exista  previsão  de  recurso  específico  no 
ordenamento  jurídico.  2.  Tendo  em  vista  que  a 
impetração aponta como ato coator acórdão proferido 
por  ocasião  do  julgamento  de  recurso  em  sentido 
estrito,  contra o qual  foi  interposto recurso especial, 
que  não  foi  admitido,  depara-se  com  flagrante 
utilização inadequada da via eleita, circunstância que 
impede  o  seu  conhecimento.  3.  Tratando-se  de  writ 
impetrado  antes  da  alteração  do  entendimento 
jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será 
enfrentado  para  que  se  analise  a  possibilidade  de 
eventual  concessão  de  habeas  corpus  de  ofício. 
PECULATO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA 
IMPUTADA AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DOLO DE 
SE  APROPRIAR  DEFINITIVAMENTE  DE  VEÍCULO 
DE QUE TINHA POSSE EM RAZÃO DO CARGO DE 
DELEGADO  DE  POLÍCIA.  VISLUMBRADA 
OCORRÊNCIA  DE  PECULATO  DE  USO. 

Desembargador João Benedito da Silva
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NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA 
ELEITA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
EVIDENCIADO. 1. O trancamento de ação penal na 
via  do  habeas  corpus  é  medida  excepcional,  só 
admitida quando restar provada, inequivocamente, 
sem  a  necessidade  de  exame  valorativo  do 
conjunto  fático  ou  probatório,  a  atipicidade  da 
conduta,  a  ocorrência  de  causa  extintiva  da 
punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de 
autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. 
No caso dos autos, para se aferir se o paciente teria 
ou não a intenção de se apropriar definitivamente do 
veículo  em  questão,  ou  se  apenas  o  teria  utilizado 
para se deslocar a uma concessionária de automóveis, 
seria  necessária  a  análise  aprofundada  de  matéria 
fático-probatória, em verdadeira antecipação do juízo 
de mérito próprio da ação penal, o que é vedado na 
via  estreita  do  habeas  corpus.  3.  É  cediço  que  o 
acusado  no  processo  penal  se  defende  dos  fatos 
narrados  na  exordial  acusatória,  independentemente 
da  capitulação  sugerida  pelo  Ministério  Público, 
circunstância que permite ao magistrado a adoção dos 
institutos  da  emendatio  libelli  e  da  mutatio  libelli, 
previstos  nos  artigos  383  e  384  do  Código  de 
Processo Penal, respectivamente, razão pela qual se 
mostra temerária, neste momento processual e na via 
estreita do habeas corpus, a pretendida declaração de 
atipicidade  da  conduta  atribuída  ao  paciente.  4. 
Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 209.315/BA, 
Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA, 
julgado  em  05/11/2013,  DJe  12/11/2013)  (GRIFOS 
INEXISTENTES NO ORIGINAL)

Na questão posta em discussão, o impetrante é claro ao justificar 

a necessidade de trancamento da ação penal: interromper um processo injusto 

a que um cidadão esteja sendo submetido.

De acordo com a documentação colacionada aos autos, e como 

já  registrado,  tem-se que o paciente foi  indiciado pela  prática,  em tese,  de 

crime  de  receptação,  por  ter  sido  encontrado,  em seu  poder,  um aparelho 

celular de propriedade da vítima Gilberto Aguiar de Oliveira.

Ora, ao se afirmar que deverá ser trancada a ação penal, é mister 

Desembargador João Benedito da Silva
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que  ela  tenha  sido,  no  mínimo,  instaurada,  o  que  se  dá  apenas  com  o 

recebimento da inicial acusatória. No entanto, sequer há informações de que a 

ação penal foi iniciada (impetrante não juntou cópia aos autos, muito menos 

informou a respeito da ausência). 

Ademais,  ainda  que  não  tenha  sido  o  paciente  indiciado  pelo 

crime  de  homicídio,  há  indícios  de  ter  perpetrado  infração  penal  diversa 

(receptação), o que inviabiliza a extinção prematura de qualquer procedimento 

instaurado para averiguar a efetiva prática de delito.

Sendo assim, ausentes quaisquer dos elementos já mencionados, 

não há de se falar em trancamento da ação penal.

Depois, é de se mencionar sobre a prisão preventiva decretada 

em desfavor do paciente. Ao discorrer a respeito da necessidade da custódia 

preventiva, a magistrado singular pontuou:

(…)  como  também  o  representado  Jailton  Félix  da 
Silva não reside no distrito da culpa e com frequencia 
se desloca entre cidades do interior deste Estado, o 
que  anima  a  virtual  impossibilidade  de  localizá-los 
oportunamente, não sendo crível que se apresentem 
espontaneamente  diante  da  séria  ameaça  de  pena. 
Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária para 
garantir a aplicação da lei penal.

A partir da leitura do trecho transcrito, tem-se que a segregação 

cautelar  do  paciente  foi  determinada  para  fins  de  aplicação  da  lei  penal, 

amparada, de forma abstrata, na possibilidade de fuga do distrito da culpa.

Nesse contexto,  não é forçoso ressaltar  que,  ao se decretar  a 

prisão  preventiva  de  acusado  de  prática  delitiva,  mais  ainda  com base  na 

aplicação da lei penal, faz-se mister que a fundamentação esteja amparada em 

elementos concretos. A respeito do tema:

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO. 
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  INDEFERIMENTO 
DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRISÃO 
PREVENTIVA  DO  RECORRENTE.  SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR  DETERMINADA  PELO  JUÍZO  DE 
PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
REQUISITOS  (ART.  312  DO  CPP).  AUSÊNCIA. 
SUPOSIÇÃO DE QUE SOLTO O RÉU EXERCERÁ 
INFLUÊNCIA  SOBRE  TESTEMUNHAS. 
COMPROMETIMENTO  DA  ORDEM  PÚBLICA,  DA 
INSTRUÇÃO  CRIMINAL E  DA APLICAÇÃO  DA LEI 
PENAL.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA. 
RECORRENTE  QUE  COMPARECEU  EM  JUÍZO 
QUANDO  CHAMADO.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. EXISTÊNCIA.
1.  A jurisprudência  desta  Corte  diz  que  toda  prisão 
imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória, por ser medida de índole 
excepcional,  deve  vir  sempre  baseada  em 
fundamentação  concreta,  isto  é,  em  elementos 
vinculados à realidade, e não em meras suposições ou 
conjecturas,  ou,  ainda,  simplesmente  fazendo-se 
alusão  à  presença  dos  requisitos  necessário  à 
segregação cautelar (art. 312 do CPP).
2. As instâncias ordinárias, in casu, não indicaram 
fatos  concretos  aptos  a  justificar  a  prisão 
preventiva  do  recorrente,  estando  as  decisões 
fundamentadas  em  conjecturas,  com  simples 
reportação abstrata aos pressupostos previstos no 
art.  312  do  Código  de  Processo  Penal  e  à 
suposição  de  que  solto  o  recorrente  irá 
comprometer a ordem pública, a instrução criminal 
e a aplicação da lei penal, o que configura nítido 
constrangimento ilegal.
3. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (STJ. 
RHC  40.839/RJ,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 
26/08/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Com efeito, a decisão questionada através do presente pedido de 

writ não indicou em que aspectos específicos (concretos, em outras palavras) 

reside a necessidade da custódia para aplicação da lei penal. O simples fato de 

o paciente dirigir-se a outras cidades deste estado não implica dizer que busca 

ausentar-se de eventual instrução do feito. 

A justificativa apresentada pela autoridade coatora, pois, deve ser 
Desembargador João Benedito da Silva
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reconhecida como vazia, ensejando inequívoco constrangimento ilegal.

Por  outro  lado,  os  apontamentos  de  fls.  13/16  retratam  que, 

quando em liberdade, o paciente exercia atividade lícita, o que somente reforça 

a necessidade de soltura.

Outrossim, ainda é de se observar que o delito, em tese, praticado 

pelo paciente não coloca em risco a ordem pública, mesmo porque, diante da 

certidão de antecedentes criminais (fl.  17),  inexiste qualquer ação penal em 

desfavor.

Sendo  assim,  como  destacado  pela  Procuradoria  de  Justiça, 

deverá  ser  concedida  a  ordem  pretendida,  como  meio  de  afastar  o 

constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Por  fim,  uma  vez  reconhecida  a  ilegalidade  da  decisão,  por 

ausência  de  justificativa  concreta,  é  desnecessário  discorrer  a  respeito  da 

existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Ante  o  exposto,  CONCEDO  PARCIALMENTE  a  ordem 

pretendida, apenas para determinar a soltura do paciente.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o 

paciente preso. 

Providências necessárias a serem adotadas com urgência.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou  do julgamento, além 

Desembargador João Benedito da Silva
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do  Relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 

justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior.   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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