
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.808 - RS (2017/0144367-3)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : FABRICIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO PIVETTA BOEIRA  - RS062551 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO 
DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI. RISCO IMINENTE DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade 
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, 
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a 
liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, em razão de ter 
praticado o crime em tela mediante grave ameaça, inclusive anunciando que 
pertencia a uma facção criminosa denominada "bala na cara" e que conhecia a 
rotina dos familiares da vítima, além  do fundado receio de reiteração delitiva, 
eis que restou demonstrado nos autos, que o réu além de responder a acusação 
criminal da Lei Maria da Penha, foi preso em flagrante delito portando arma 
de fogo e estava com um celular produto de roubo, o que evidencia que a 
presente acusação não é um fato isolado em sua vida. Tais circunstâncias 
indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em razão da 
necessidade de acautelamento da ordem pública e da futura aplicação da lei 
penal .

Recurso ordinário não provido. 

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  

por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan 

Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas. 

 
Brasília (DF), 15 de agosto de 2017 (Data do Julgamento).

Ministro Felix Fischer  

Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.808 - RS (2017/0144367-3)
RECORRENTE : FABRICIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO PIVETTA BOEIRA  - RS062551 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, interposto por FABRICIO FERREIRA DA SILVA, em 

face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela 

prática, em tese, do delito de extorsão.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao eg. Tribunal a 

quo, visando à revogação da prisão preventiva. A ordem foi denegada, em v. acórdão 

cuja ementa foi assim redigida:

"HABEAS CORPUS . EXTORSÃO. PRISÃO 
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

1. O impetrante deixou de juntar documentos relativos ao 
inquérito policial, o que torna inviável a constatação de eventual 
irregularidade durante seu trâmite.

2. Considerando a presença dos requisitos permissivos da 
prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis) resta 
afastada a alegação de constrangimento ilegal.

No presente caso, a prisão preventiva faz-se necessária 
frente à gravidade concreta do delito (extorsão), eis que praticado com 
grave ameaça à pessoa.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não 
possuem o condão, por si só, de afastar a segregação cautelar.

4. Não verificado constrangimento ilegal por excesso de 
prazo, visto que o feito tramita normalmente. Atualmente, aguarda-se o 
cumprimento de cartas precatórias para prosseguimento da instrução.

HABEAS CORPUS DENEGADO" (fl. 51).

Daí o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, 

a ausência de fundamentação concreta da decisão de prisão preventiva decretada em 
Documento: 1623757 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/08/2017 Página  3 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

desfavor do recorrente.

Requer, pois, o deferimento de medida liminar para que o recorrente 

responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, 

para declarar a ilegalidade da prisão, concedendo-se a ordem do writ para assegurar, 

em definitivo, a liberdade ao réu.

Liminar indeferida às fls. 91-93.

O  Ministério Público Federal, às fls. 101-105, manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . 
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158 DO 
CÓDIGO PENAL). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR. NÃO 
OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO 
FATO COMPROVADOS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 
DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA E DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PACIENTE QUE 
RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. 
IRRELEVÂNCIA NO CASO. PARECER PELO DESPROVIMENTO 
DO RECURSO ".

É o relatório.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.808 - RS (2017/0144367-3)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : FABRICIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO PIVETTA BOEIRA  - RS062551 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS 
OPERANDI. RISCO IMINENTE DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser 
considerada exceção, já que tal medida constritiva 
só se justifica caso demonstrada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, 
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex 
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

II - Na hipótese, o decreto prisional 
encontra-se devidamente fundamentado em dados 
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que 
a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem 
pública, em razão de ter praticado o crime em tela 
mediante grave ameaça, inclusive anunciando que 
pertencia a uma facção criminosa denominada 
"bala na cara" e que conhecia a rotina dos 
familiares da vítima, além  do fundado receio de 
reiteração delitiva, eis que restou demonstrado 
nos autos, que o réu além de responder a 
acusação criminal da Lei Maria da Penha, foi 
preso em flagrante delito portando arma de fogo 
e estava com um celular produto de roubo, o que 
evidencia que a presente acusação não é um fato 
isolado em sua vida. Tais circunstâncias indicam a 
indispensabilidade da imposição da medida 
extrema, em razão da necessidade de 
acautelamento da ordem pública e da futura 
aplicação da lei penal .

Recurso ordinário não provido. 
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Consoante relatado, o 

recorrente defende a inidoneidade da fundamentação da r. decisão que decretou sua 

prisão preventiva.

No que tange à inidoneidade da fundamentação para a decretação da 

prisão preventiva, importa consignar que a prisão cautelar deve ser considerada 

exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação 

da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não 

pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, 

nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: 

AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe 

de 29/8/2014;  RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis 

Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. 

Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão 

que decretou a prisão cautelar, in verbis:

"Trata-se de imputação pelo crime de extorsão majorada o qual possui 
pena máxima superior a quatro anos, pelo que a prisão preventiva é permitida por 
força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ainda, a prisão também é 
admitida, em relação ao réu Silmar, em razão de suas condenações por outros crimes 
dolosos (processos n° 070/2.13.0002438-0 e 017/2.08.0000069-7), forte no inciso II 
do mencionado dispositivo legal.

A presença de prova da materialidade e indícios de autoria é extraível 
do próprio recebimento da denúncia. No que concerne aos indícios de autoria, há de 
ser destacado que, durante campanas policiais e acompanhamento das ligações 
efetuadas à vítima, foi efetuada a prisão em flagrante do réu Fabrício, por porte de 
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arma de fogo e receptação de telefone produto de roubo, aparelho que originava 
ligações e contatos telefônicos para efetivar a extorsão. Na ocasião, foi constatada a 
presença do réu Silmar que conseguiu fugir dos policias. Saliento a existência de 
degravação, autorizada por este juízo, das conversas existentes no aparelho celular 
apreendido com Fabrício, cujo teor demonstra a participação dos denunciados no 
crime ora investigado. Portanto preenchido o requisito da segregação cautelar 
previsto no art. 312, parte final, do Código de Processo Penal.

Já a necessidade da prisão fundamenta-se no resguardo da ordem 
pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da instrução 
processual.

Isso porque a periculosidade dos réus é evidenciada tanto pela 
circunstância da empreitada delituosa, como também pelas condições pessoais 
desfavoráveis desses.

Veja-se que a vítima mencionou que o crime foi praticado pelos agentes 
mediante grave ameaça, inclusive anunciando que pertenciam à facção bala na cara e 
que conheciam a rotina dos familiares daquela.

Ao que se infere das certidões criminais colacionadas aos autos, a 
presente acusação não é um fato isolado na vida dos representados. 

Quanto à Fabrício, esse além de responder a acusação criminal da Lei 
Maria da Penha, foi preso em flagrante delito portando arma de fogo e estava com 
um celular produto de roubo, o que evidencia que a presente acusação não é um 
fato isolado em sua vida" (fl. 20, grifei). 

A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a 

decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente 

encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez 

que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que 

evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em virtude 

de ter praticado o crime em tela mediante grave ameaça, inclusive anunciando que 

pertencia a uma facção criminosa denominada "bala na cara" e que conhecia a rotina 

dos familiares da vítima, além  do fundado receio de reiteração delitiva, eis que 

restou demonstrado nos autos, que o réu além de responder a acusação criminal da 

Lei Maria da Penha, foi preso em flagrante delito portando arma de fogo e estava 

com um celular produto de roubo, o que evidencia que a presente acusação não é 

um fato isolado em sua vida.  Tais circunstâncias, a meu ver, indicam a 

indispensabilidade da imposição da medida extrema, em razão da necessidade de 

acautelamento da ordem pública e da futura aplicação da lei penal.

Acerca do tema, cito os seguintes precedentes do col. Pretório Excelso:
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"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO 
PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE 
FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA 
LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de 
pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal 
Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do 
RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias 
concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver 
risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi 
mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade 
concreta do delito e na reincidência dos agravantes . 4. Recurso 
ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647/AgR/SP, 
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2014, 
grifei).

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL 
PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE 
ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA. 
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. 
REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – 
A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a 
gravidade dos fatos narrados na denúncia - a demonstrar a 
periculosidade do paciente - e, ainda, pela circunstância de ser 
reincidente em crime de mesma natureza.  II – Essa orientação está em 
consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no 
sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração 
delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para 
que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo 
para a prisão preventiva. [...]" (HC n. 117.090/SP, Segunda Turma, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/2013, grifei).

No mesmo sentido, esta Corte Superior:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO 
PRISIONAL. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZ NA FASE 
INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 310, INCISO II, DO CPP.  
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RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO".
I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, 

por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do 
pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença 
transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se 
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a 
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do 
artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC 
n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 
29/8/2014;  RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 
48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 
26/8/2014.

II - No caso, o decreto prisional se encontra devidamente 
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que 
evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à 
ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva , 
diante da extrema periculosidade, demonstrada pelo modus operandi da 
conduta praticada mediante o emprego de arma de fogo desferiu 
disparos em direção à vítima, sendo que um deles atingiu suas costas, 
devido a um simples desentendimento havido com ela, bem como tendo 
em vista no fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que seria 
contumaz na prática de crimes, diante do fato de possuir registros 
criminais pela prática do crime de tráfico de drogas, a evidenciar a 
real necessidade da prisão cautelar decretada . (Precedentes).

III - Condições pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, 
por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva 
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua 
custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.

IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares 
alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos 
para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, 
§ 6º, do Código de Processo Penal.

V - É lícito ao juiz a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva, nos termos do que determina o art. 310, inciso II, do Código 
de Processo Penal, não se confundindo com a impossibilidade da 
decretação da custódia cautelar de ofício em sede inquisitorial. 
(Precedentes).

Recurso ordinário desprovido" (RHC n. 62.726/MG, 
Quinta Turma, de minha Relatoria, DJe de 6/11/2015).

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
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HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. 
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO 
DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior 
de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos 
do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 

2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser 
reconhecida. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o 
resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do 
agente, cuja folha de antecedentes registra reincidência em delitos 
contra o patrimônio.  

3. Recurso a que se nega provimento" (RHC n. 
48.002/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 
DJe de 4/8/2014, grifei).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas 

corpus. 

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0144367-3 RHC    85.808 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00270693220168210019  01020682820178217000  1020682820178217000  
21600097760  270693220168210019  70073379539

EM MESA JULGADO: 15/08/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  FELIX FISCHER

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FABRICIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO PIVETTA BOEIRA  - RS062551 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso."
Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram 

com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
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