
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 241.845 - SP (2012/0094000-9)
  

RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP
IMPETRANTE : LUCIANO CESAR PEREIRA 
ADVOGADO : LUCIANO CÉSAR PEREIRA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : RODRIGO SALES DE CAMARGO (PRESO)

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o writ impetrado em favor de RODRIGO 
SALES DE CAMARGO, mantendo da custódia preventiva decretada. 

Extrai-se dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente com corréu, 
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos 
Código Penal. 

O Juízo processante, ao receber a exordial acusatória, atendeu ao pleito 
ministerial para decretar a custódia preventiva dos réus, para garantida da ordem pública e 
conveniência da instrução criminal (fls. 422/423). 

Em seguida, o advogado constituído pelo ora paciente ajuizou pleito de 
revogação da medida constritiva de liberdade, que restou indeferido pela Magistrada de 1º 
grau (fl. 453). 

Diante disso, a defesa impetrou writ perante a Corte de origem, repisando o 
pleito de revogação do decreto prisional, já que este não teria sido devidamente motivado, 
não tendo sido igualmente demonstrada a presença de requisito do art. 312 do CPP. 

A ordem, contudo, restou denegada, à unanimidade de votos (fls. 550/554).
Daí a presente impetração, na qual a defesa insurge-se contra o decreto 

prisional, por entender ser este ilegal, por não ter merecido fundamentação idônea apta a 
demonstrar a necessidade da medida excepcional, em clara violação ao princípio da 
presunção da inocência. 

Alega, para tanto, que a Julgadora singular limitou-se a consignar a descrição 
da hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal (garantida da ordem pública e 
conveniência da instrução criminal), sem apontar fato concreto a justificar a medida 
constritiva de liberdade. 

Aduz, ainda, não ser admissível a decretação da custódia preventiva para 
garantia da instrução criminal, pois o paciente compareceu espontaneamente sempre que foi 
intimado na fase inquisitorial, tendo, inclusive, participado da reconstituição do crime. 
Acrescenta não ter sido indicado qualquer fato a demonstrar que o réu esteja interferindo na 
produção das provas. 

Ademais, afirma que o argumento de que a prisão do acusado imprimiria 
celeridade ao processo não se sustenta, pois a custódia acautelatória não garante o rápido 
desfecho da ação penal, não podendo o réu arcar com a deficiência do aparato estatal. 

Lado outro, no tocante à garantia da ordem pública, afirma não ter sido 
empiricamente demonstrada a necessidade da medida constritiva de liberdade com esteio em 
tal pressuposto, sendo que a gravidade abstrata do delito descrito na denúncia, a alegada 
periculosidade do agente e a natureza hedionda do crime, isoladamente, não justificam a 
segregação cautelar. 

Aduz se tratar de réu primário, de bons antecedentes, que exerce atividade 
laboral lícita e possui residência fixa no distrito da culpa. Alega, ainda, ser admissível a 
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aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 
Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de 

medida cautelar menor severa, caso se entenda cabível e necessária.
Inicialmente distribuído ao Exmº Sr. Ministro Vasco Della Giustina - 

Desembargador Convocado do TJ~RS - , o feito foi a mim redistribuído em 04/06/2012.
Liminar indeferida à fl. 485.
Informações prestadas às fls. 494/556.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 560/, opinando pela denegação da ordem.
Decido. 
A Magistrada  processante, ao decretar a prisão preventiva do ora paciente, 

asseverou:
"Com efeito, há indícios do envolvimento dos réus no crime 

de homicídio duplamente qualificado, crime de homicídio duplamente 
qualificado, crime este grave e quem nele se envolve demonstra possuir 
insensibilidade moral, audácia e extrema periculosidade. 

Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar além de 
resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, 
permitindo a rápida formação da culpa, preservando a boa instrução 
criminal. 

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 
art. 319 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n. 
12.403/11, observo que se mostram, pelo menos por ora, insuficientes 
dada a gravidade do crime objeto desta ação, praticado com violência e 
que, em princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança 
nos acusados necessária à efetividade daquelas medidas. 

Isto posto, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado e 
por ser necessário para a garantia da ordem pública e conveniência da 
instrução criminal, decreto a prisão preventiva"  (fls. 422/423 - grifei). 

Posteriormente, o pleito de revogação da custódia acautelatória foi indeferido 
nos termos ora transcritos:

"Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do 
acusado Rodrigo Sales de Camargo, formulado pela defesa às fls. 
377/386, ao qual o Ministério Público ofereceu parecer desfavorável 
(fls. 400/401), mantendo a decisão de fls. 372/373, por seus próprios 
fundamentos, por ausência de qualquer alteração" (fl. 453). 

O Colegiado estadual, por seu turno, denegou a ordem originária, mantendo o 
decreto prisional com esteio nos seguintes fundamentos: 

"Costa dos autos que o paciente foi denunciado, como incurso 
no Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Correta a manutenção do paciente no cárcere. Os requisitos da 
custódia, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, visam 
à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a 
asseguração da aplicação da lei penal.

Ou seja, havendo razoáveis indícios de autoria, bem como 
prova da materialidade de crime, e demonstrada a existência de perigo 
concreto a qualquer daquelas finalidades processuais, cabível e 
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necessária se faz a constrição acautelatória da liberdade do acusado.
Contra os acusados de crimes cometidos com grave ameaça 

contra a pessoa, em especial no caso concreto, onde o paciente se vê 
acusado de roubo agravado pelo uso de arma de fogo e concurso de 
pessoas, milita razoável e justa a presunção de que a concessão da 
liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva poderá 
influir negativamente na apuração dos fatos, em face de natural 
repercussão de tal medida no psiquismo das vítimas ou de testemunhas 
presenciais.

Demais disso, a manutenção da custódia cautelar presta-se a 
elidir qualquer probabilidade de violência ou coação naturalmente 
presumível a que faça de tal meio terreno fértil para infringir a lei 
penal, bem como a afastar eventual exercício arbitrário das próprias 
razões ou justiça privada por parte dos lesados, o que redundaria em 
desordem pública e insegurança social. 

Portanto, lícito, pois, se faz concluir que, em tese, em casos 
como este, cabível a mantença da prisão cautelar. Em especial no 
presente caso, onde o fato se deu a 26 de dezembro de 2009, e a 
custódia determinada em 14 de dezembro de 2011 e, até agora, o 
paciente não foi localizado.

Saliente-se, em derradeiro, que a r. Decisão que decretou a 
prisão preventiva está bem fundamentada e motivada nos seguintes 
termos (fls. 31/32):

"(...) Com efeito, há indícios do envolvimento dos réus em 
crime de homicídio duplamente qualificado, crime este, grave e quem 
nele se envolve demonstra possuir insensibilidade moral, audácia e 
extrema periculosidade.

Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar além de 
resgauardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, 
permitindo a rápida formação da culpa, preservando a boa instrução 
criminal.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 
Artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação alterada pela 
Lei n° 12.403/11, observo que se mostram, ao menos por ora, 
insuficientes, dada a gravidade do crime objeto desta ação, praticado 
com violência, e que, a princípio, denota periculosidade incompatível 
com a confiança nos acusados necessária à efetividade daquelas 
medidas".

Assim, não se vislumbra o constrangimento arguído.
Ante o exposto, denega-se a ordem de habeas corpus postulada 

por Luciano César Pereira em favor de Rodrigo Sales de Camargo" (fls. 
552/554). 

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada 
apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais previstos na legislação de 
regência, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não 
culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Sendo assim, cabe ao Julgador interpretar restritivamente os pressupostos do 

Documento: 24192250 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 30/08/2012 Página  3 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

art. 312 da Lei Processual Adjetiva, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos 
requisitos, hábil a revelar a necessidade de resguardar o resultado da persecução penal.

Quaisquer outras razões desprovidas do intuito de acautelar o termo da ação 
penal e a efetividade da condenação eventualmente aplicada não podem ser utilizadas para a 
imposição da medida constritiva.

De fato, a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, 
bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua 
periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, 
se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 
312 do CPP. 

No tocante à gravidade do crime, como cediço, tal argumento não constitui 
fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculado de qualquer fator 
concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP, já que as afirmações 
trazem aspectos já subsumidos nos próprios tipos penais.

Com efeito, em que pese a gravidade do delito, a dinâmica dos fatos não revela 
indistinta violência ou brutalidade a ensejar a manutenção da custódia em garantia da ordem 
pública, porquanto o modus operandi em nada difere dos próprios aos crimes de homicídio 
duplamente qualificado. 

De igual modo, a mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, bem como à 
necessidade de garantir a rápida formação da culpa, assim como a alegada repercussão 
negativa da liberdade do réu não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade.

A propósito, trago à colação os seguintes precedentes:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E USO DE 
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. 
DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA 
ACUSADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO 
PARA A FORMAÇÃO DE CULPA. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES 
FINAIS. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
52/STJ. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 
AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.  ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Nos crimes de autoria coletiva admite-se o recebimento da 
denúncia sem que haja uma descrição pormenorizada da conduta de cada 
agente. Precedentes do STJ.

2. Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa 
quando o processo se encontra na fase de alegações finais, portanto já 
encerrada a instrução criminal. Aplicação da Súmula 52/STJ.

3. Meras conjecturas sobre a possibilidade de fuga do acusado 
ou de que, solto, possa interferir no depoimento da vítima ou das testemunhas, 
aliadas à gravidade do delito, sem indicação de dados concretos, não servem 
para embasar o decreto de prisão preventiva, sendo correto ainda afirmar que 
não mais subsiste a prisão decorrente da pronúncia.

4. Ausentes as hipóteses autorizadoras da custódia preventiva, 
descritas no art. 312 do CPP, é mister a concessão da liberdade provisória 
para o preso em flagrante, que foi denunciado por roubo circunstanciado, 
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formação de quadrilha e uso de substância entorpecente.
5. Ordem parcialmente concedida para deferir o benefício da 

liberdade provisória ao paciente, devendo ser imediatamente posto em 
liberdade, se por outro motivo não estiver custodiado, devendo assumir o 
compromisso de comparecer a todos os atos do processo, não se ausentar do 
distrito da culpa sem autorização judicial e manter informado o Juízo de seu 
endereço residencial e de trabalho"

(HC 159466/ES, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, Quinta Turma, DJe de 17/05/2010).

"HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PEDIDO DE 
LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. NATUREZA E 
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE FUGA. 
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A 
SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ORDEM CONCEDIDA.

1 - A prisão cautelar, assim entendida aquela que antecede a 
condenação transitada em julgado, só pode ser imposta se evidenciada, com 
explícita fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.

2 - Não se mostra idônea a manutenção da custódia cautelar 
com base na gravidade abstrata e na natureza hedionda do delito, com 
considerações de ordem genérica sobre a credibilidade do Poder Judiciário e 
conjectura da possibilidade de fuga do acusado, notadamente se não 
demonstrada de forma concreta a imprescindibilidade da medida extrema.

3 - Habeas corpus concedido.
(HC 110.269/PE, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, 
julgado em 03/11/2009, DJe 23/11/2009).

Ademais, não há se falar em mantença do decreto prisional para garantia da 
instrução criminal, já que não foi apresentado qualquer elemento concreto a demonstrar que a 
liberdade do réu representa risco à produção de provas. Com efeito, verifica-se dos autos ter o 
paciente comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia, prestado depoimento e 
inclusive participado da reconstituição do crime. 

De fato, conclusões vagas e abstratas tais como a preocupação de que dificulte 
o andamento processual, sem vínculo com situação fática concreta, efetivamente existente, 
consistem meras probabilidades, conjecturas e elucubrações a respeito do que o acusado 
poderá vir a fazer, caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida 
constritiva para conveniência da instrução criminal. 

"HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 
PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. NECESSIDADE DA 
CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, somente podendo 
subsistir quando devidamente apontados elementos concretos que 
caracterizem um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de 
Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da 
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presunção de não culpabilidade.
2. A gravidade genérica do delito supostamente perpetrado 

pelo paciente, a intranquilidade social gerada pelo cometimento do 
ilícito e presunções abstratas sobre a ameaça à ordem pública e à 
instrução criminal não justificam a manutenção da custódia cautelar.

3. Ordem concedida para deferir a liberdade provisória ao 
paciente nos autos da Ação Penal n. 050.11.004493-2, da 19ª Vara 
Criminal da Capital/SP, sem prejuízo da aplicação das medidas 
introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 ou da decretação da prisão 
preventiva se sobrevierem fatos novos que justifiquem a adoção dessas 
medidas"  (HC 204.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 10/05/2012 - grifei)

De outro lado, o decreto prisional carente de adequada e legal fundamentação 
não pode legitimar-se com a posterior fuga do paciente, o qual não deve suportar, por esse 
motivo, o ônus de se recolher à prisão para impugnar a medida constritiva. 

Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente: 
"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. 
AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO.

1. Na decretação da prisão preventiva, a ausência de 
enunciação de fatos concretos, indicadores dos fundamentos de 
cautelaridade previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 
revelam constrangimento ilegal.

2. A fuga do distrito da culpa, diante de decreto prisional 
marcado pela carência de fundamentação, não corporifica, por si só, o 
risco para aplicação da lei penal, mas, antes, exercício regular de 
direito: legítima oposição ao arbítrio estatal.

3. Ordem concedida"  (HC 91.083/BA, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
21/02/2008, DJe 10/03/2008 - grifei)

Cumpre ressaltar que ainda que fosse verdadeira a condição do paciente de 
foragido da justiça, não pode o Tribunal a quo suprir a deficiência de fundamentação da 
decisão monocrática, se a verificação concreta de evasão do réu não constituiu motivação do 
decreto prisional no momento em que foi prolatado. 

Sobressai, por conseguinte, a impropriedade na manutenção da prisão cautelar 
no presente caso, pois a custódia deve ser fundada em fatos concretos indicadores da sua real 
necessidade, atendendo aos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da 
jurisprudência dominante.

Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons 
antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito a 
permanecer em liberdade durante o curso do processo-crime, devem ser devidamente 
valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida 
constritiva excepcional. 

Nesse contexto, deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão 
monocrática por ele confirmada, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo 
de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º - A, do CPC, concedo a ordem, 
nos termos acima deduzidos.
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Publique-se.
Intimem-se. 
Brasília, 27 de agosto de 2012.

MINISTRO GILSON DIPP 
Relator
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