
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 467.456 - PB (2018/0226874-0)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : GEORGE DOS SANTOS SOARES E OUTROS
ADVOGADOS : SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA  - PB011590 
   REMBRANDT MEDEIROS ASFORA  - PB017251 
   GEORGE DOS SANTOS SOARES  - PB025318 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 
PACIENTE  : FABIANO GOMES DA SILVA (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de 

recurso ordinário, impetrado em favor de FABIANO GOMES DA SILVA, contra v. acórdão 

prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do ora paciente foi decretada 

por em. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba tendo em vista alegado 

descumprimento das medidas cautelares impostas.

Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão 

preventiva decretada em desfavor do paciente, pois "o único descumprimento das medidas 

cautelares impostas ao paciente foi um atraso de alguns poucos dias para o 

comparecimento em juízo no período estabelecido, de modo que a medida restritiva de 

liberdade se demonstra excessiva, especialmente porque todas as demais medidas 

cautelares vêm sendo rigorosamente cumpridas" (fl. 5).

É o breve relatório.

Decido.

Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que 

decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade da 

garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme se extrai do seguinte 

excerto da mencionada decisão impugnada, in verbis: 

"Neste diapasão, ultrapassado mais de 10 (dez) dias do dies ad quem para 
apresentação em Juízo, sem que o denunciado compareça a este Juízo ou apresente 
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justificativa plausível para não fazê-lo, resta evidente seu descaso com a ordem judicial 
exarada, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a decretação de sua prisão preventiva a 
fim de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da Instrução criminal" (fl. 230).

Portanto, ao que parece, nesse juízo perfunctório, o r. decisum está 

suficientemente fundamentado. Nesse sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO 
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 
ALTERNATIVAS. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO NO 
ENDEREÇO FORNECIDO. INDEVIDO DESLIGAMENTO DO 
APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECORRENTE 
FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA 
PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior 
Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a 
natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a 
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de 
forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos 
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo 
Penal - CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente 
motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrados, com base 
em elementos concretos, o incontroverso descumprimento das medidas 
cautelares alternativas anteriormente impostas e a inclinação do 
recorrente em furtar-se da aplicação da lei penal, visto que, após a 
concessão da liberdade provisória, o recorrente não foi mais localizado, 
tendo sido procurado por diversas vezes no endereço fornecido por ele, 
além do indevido desligamento do aparelho de monitoração eletrônica em 
19/6/2016.

3. O art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a 
autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer 
das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, 
§ 4º)". A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que 
a incidência da presente hipótese demonstra, por si só, a adequação da 
prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e para 
assegurar a aplicação da lei penal.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido 
de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como 
primariedade e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à 
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decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais 
da cautela.

5. Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra 
desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente 
venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável 
concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe 
será fixado regime diverso do fechado.

Recurso desprovido" (RHC 99.079/MG,Quinta Turma, Rel. 
Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 17/08/2018)

Ademais, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a 

constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando 

configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência.

Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, 

não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo 

meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar.

Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e 

pormenorizadas à autoridade tida por coatora.

Após, vista ao Ministério Público Federal

P. e I.

Brasília (DF), 31 de agosto de 2018.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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