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Vistos etc ... 

Trata-se de HABEAS CORPUS ELETRÔNICO COM 

PEDIDO LIMINAR, impetrado em favor do paciente, PAULO GILSON 

CHOPINHO DE CASTRO RIBEIRO em face dar. decisão (evento/ordem 

nº 05) , proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e da Infância e 

Juventude da Comarca de São Lourenço/MG, Dr. Fábio Garcia Macedo 

Filho que decretou a prisão preventiva do acusado. 

Em suas razões (evento/ordem nº 01 ), o impetrante 

sustenta , em suma, que o paciente foi preso, sob a imputação, em tese, 

da prática do crime tipificado no art. 332 e 288, ambos do CP. 

Alega mais que como restará comprovado, o caso é de 

imediata soltura do paciente, pois a prisão é desnecessária, 

desproporcional e seriam perfeitamente aplicáveis medidas cautelares 

diversas, na forma do artigo 319, do CPP. 

Afirma ainda que nem o Ministério Público, nem mesmo a 

decisão judicial que decretou a prisão do paciente, indicam um fato 

concreto sequer de que, ainda que em liberdade, tivesse o paciente 

atuado para atrapalhar as investigações e que permita afirmar que virá a 

atrapalhar a higidez do processo criminal. 

Aduz também que a questão relativa à gravidade dos crimes 

t relevantes: não há notícia que o suposto crime tenha sido 
revela aspec os 

. d. nte violência e/ou ameaça. Mais: a decretação da prisão 
praticado me 1ª , . . . _ 

. ~ ode guardar relação com o propno mento da futura açao 
preventiva nao P , . 

demanda evidente dilação probatona. 
penal , que 
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Sustenta que a condição do paciente é reveladora de sua 

boa conduta social : sem antecedentes criminais , sem qualquer mácula na 

sua vida profissional , família e residência fixa estabelecida. Não há, 

portanto, elementos a indicar eventual perigo à ordem pública. Daí porque 

não há requisitos concretos para a prisão preventiva , na forma do artigo 

312 do CPP. 

Por fim , pugna pelo recebimento do presente Habeas 

Corpus e a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do 

paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

expedindo-se o competente alvará de soltura. 

É o relatório. Decido. 

Conheço da impetração, posto que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. 

A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário 

em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação 

jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se 

revele de pronto. 

A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos 

excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde 

que preenchidos os pressupostos legais - fumus boni iuris e periculum in 

mora. 

Pois bem. 

Conforme se infere da impetração, o paciente foi preso, sob 

a imputação, em tese, da prática do crime tipificado no art. 332 e 288 , 

ambos do CP. 

Em juízo de cognição sumária , não visualizo manifesta 

ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de 

urgência. 

Na espécie, entendo ainda que as questões suscitadas na 

. · a-0 demandam um exame mais aprofundado dos autos , o que é 
irresIgnaç 
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inviável em juízo de cognição sumária , tendo em vista os estritos lindes 

deste átrio processual. 

Ademais , como asseverado pelo MM . Juiz a quo. "(. ) os 

elementos colhidos pelo Ministério Público, até o momento, demonstram 

minimamente que ele comanda um esquema de corrupção. conhecido 

como "rachadinha", que consiste em receber parte do salário de 

servidores nomeados em funções de confiança na autarquia municipal 

SAAE (. . .) A perpetuação do esquema "rachadinha " deve ser enfrentada 

por prisão preventiva, uma vez que ineficientes quaisquer das cautelares 

previstas no art. 319 do CPP' . 

O Habeas Corpus é um remédio constitucional de tramitação 

rápida e célere , de modo que, quando do exame do mérito, possível a 

reanálise da pretensão do pleito de liberdade do paciente. 

De resto , verifica-se que a liminar pleiteada , nos termos em 

que deduzida, confunde-se com a matéria de fundo , cuja resolução 

demanda análise pormenorizada dos autos e julgamento pelo órgão 

colegiado deste Sodalício. 

Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. 

Oficie-se à Autoridade Coatora , solicitando informações no 

prazo de 48 horas ou , justificadamente. no máximo em dez dias (art 448 

§ único do RIT JMG), bem como CAC e FAC do paciente 

Findo o prazo, com ou sem informações dê-se vista à douta 

Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (art 449 RIT JMG) 

Ultimadas essas prov1dênc1as volvam-me os autos 

cone lusos . 

Belo Horizonte. 05 de setembro de 2019 

DES. WANDERLEY PAIVA 
Relator 
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