
 

 

EXMO SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

GOIÂNIA, Capital do Estado. 

 

“A presunção de liberdade, com efeito, não é 
apenas um direito natural na acepção mais ou 
menos arbitrária ligada a esse vocábulo pela escola 
metafísica que procura o ideal do Direito numa 
concepção abstrata da natureza humana, mas no 
sentido histórico, real, estritamente científico da 
palavra. Ela é expressão de uma necessidade 
orgânica das relações do homem com o homem 
entre as sociedades iniciadas na civilização”. (RUI 
BARBOSA, In “Trabalhos Jurídicos”, Obras 
Completas, XIV, I, 41). 

 

GUELBER CAETANO CHAVES, brasileiro, casado, Advogado, 
inscrito na OAB/GO sob o n.º 20.772, com Escritório Profissional à Av. F, Quadra D1, 
Lote 12, Bairro Água Branca, nesta Capital, VEM, com o devido respeito, à digna 
presença de V. Ex.ª, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
c/c os arts. 647/667 do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, IMPETRAR o presente 

 

H A B E A S   C O R P U S 

(Com pedido de LIMINAR) 

 

tendo como PACIENTE o Sr. HIAGO PRATEADO CHAVES, 
brasileiro, solteiro, estudante universitário, inscrito no CPF sob o n.º 039.364.501-02, 
residente e domiciliado Quadra 906 SUL, Alameda 22, Lote 02, Apt.º 403, Residencial 
Marquês Ferraz I, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, e tendo como AUTORIDADE 
COATORA a MMª. Juíza de Direito da Comarca de Aparecida de Goiânia, Dr.ª ANA 
CLÁUDIA VELOSO MAGALHÃES, pelo que passa a EXPOR para, no final, 
REQUERER. 

 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

 

1.1. Objeto deste "Writ" 

O objeto do presente Habeas Corpus é obter ALVARÁ DE 
SOLTURA em benefício do Paciente que está, em virtude de INJUSTA manutenção 
de prisão preventiva em sentença condenatória, sofrendo coação ilegal na sua 
liberdade de ir, vir, estar e permanecer. 



 

 

1.2. Causa Petendi 

O Paciente, em 02.02.2016, foi preso em flagrante pela suposta 
prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. 

Em 05.02.2016, a douta Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Aparecida de Goiânia converteu a segregação flagrancial em prisão preventiva, por 
entender presentes no caso em foco os pressupostos do artigo 312 do CPP, bem como 
os requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. 
Decisão em anexo (DOC. Nº 02). 

Por considerar injusta a segregação cautelar, o Paciente 
requereu junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia sua revogação. 
Naquela oportunidade, o Paciente demonstrou que a prisão preventiva era 
desnecessária, inadequada e desproporcional. Evidenciou, o ora impetrante, que os 
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estavam presentes, bem 
assim a flagrante violação do disposto no artigo art. 310, II, do CPP. Após manifestação 
do ilustre representante do Ministério Público pela manutenção da prisão cautelar, o 
douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia denegou o pedido 
de revogação da prisão preventiva do Paciente. 

Em 19 de dezembro de 2016, foi proferida a sentença 
condenatória em anexo (DOC. Nº 01), já disponível no sítio do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás na rede mundial de computadores. 

Em referida sentença, a MMª Juíza de Primeiro Grau julgou 
totalmente procedente a pretensão estatal condida na peça acusatória para condenar 
o Paciente, bem como, os acusados MATHEUS BENEDITO DA SILVA LIMA e SIDNEY 
SANTANA, nas penas do artigo 33, caput (transportar), da Lei Federal nº 
11.343/2006. 

A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão. Na 
terceira etapa do método trifásico de fixação da pena, a Julgadora, constatando a 
presença da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, 
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), determinou a redução da pena no 
patamar mínimo (1/6), resultando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de 
reclusão. 

Em obediência ao disposto no artigo 387, § 2º do CPP, 
considerando que o Paciente, até a data da sentença, já estava preso preventivamente 
por 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias, observou, para fixação do regime inicial de 
cumprimento da pena, a pena de 4 (quatro) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis 
dias). Porém, em total desrespeito ao disposto nos artigos 33, § 2º e 59, inciso 
III, ambos do CP, bem como, da uníssona jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, especialmente da Súmula 719, estabeleceu, para como regime inicial de 
cumprimento da pena, o regime fechado. 

Bem assim, em decisão, desarrazoada, sem 
fundamentação clara e idônea, violando, flagrantemente, o disposto nos 
artigos 282, caput, incisos I e II, e § 6º, 312, 315, 316 e 387, § 1º, todos do 



 

 

CPP, bem como, o princípio da proporcionalidade, a Autoridade Coatora 
manteve o decreto de prisão preventiva do Paciente, impedindo-o de 
recorrer em liberdade. 

Conforme adiante será demonstrado, não existem motivos 
para a manutenção da segregação cautelar do Paciente. 

 

II – DO DIREITO 

 

2.1. Da manutenção da prisão 

 Conforme já salientado, ao proferir a sentença condenatória, a 
Autoridade Coatora manteve a prisão cautelar do Paciente, nos seguintes termos: 

“132.Subsumindo minha conduta aos ditames transcritos no §1º do artigo 387 
do sistema normativo processual penal em vigor tenho que: 

a) Matheus Benedito da Silva Lima, Sidney Santana e Hiago Prateado Chaves 
em prol da garantia da ordem pública e visando à futura aplicação da lei penal 
estiveram segregados durante todo o evolver procedimental; 

b) incomprovam vínculo ao distrito da culpa e, no mesmo diapasão, qualquer 
exercício de atividade laboral lícita antes da sua segregação. 

133. Ora! Diante do exposto esta magistrada não dispõe de outra alternativa 
senão manter o decreto de segregação do ius libertatis dos sentenciados, até 
mesmo em face da ausência de qualquer fato novo ocorrido benéfico desde a 
sua prisão cautelar”. 

A douta Magistrada de Primeiro Grau aduz, em seu decisório, 
estar cumprindo o disposto no artigo 387, § 1º, do CPP1. Porém, uma simples análise 
da sentença revela a manutenção de uma prisão preventiva que já dura mais 
de 10 (dez) meses com fulcro em uma fundamentação perfunctória, 
violando flagrantemente o disposto no artigo 387, § 1º, CPP. 

Caso o juiz entenda que, por ocasião da sentença, subsistem os 
motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva do agente no curso do 
processo, é possível que faça remissão aos fundamentos da decisão anterior que 
implicou a decretação da prisão cautelar do agente, desde que, obviamente, não tenha 
havido qualquer alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da 
medida. 

No caso em foco, é inegável a alteração do quadro fático 
processual em favor do Paciente. Senão, vejamos. 

Ao fundamentar a decisão que converteu a prisão em flagrante 
em prisão preventiva, a Autoridade Coatora afirmou que a segregação cautelar do 
                                                           
1 Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: 

(...) 

§ 1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão 

preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 



 

 

Requerente encontrava amparo na garantia da ordem pública, na conveniência da 
instrução e na futura aplicação da lei penal (DOC. Nº 02). 

Para justificar a necessidade de garantia à ordem pública, a MMª 
Juíza afirmou que o delito supostamente praticado “reclama uma providência imediata 
do Poder Judiciário, sob pena de pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício 
da jurisdição penal” (fls. 36), bem assim, face à gravidade da conduta, colocar o 
acusado em liberdade “alimentaria o sentimento de impunidade no seio da 
comunidade” e estimularia o próprio acusado a voltar a delinquir. 

Naquela ocasião, o Paciente havia sido preso em flagrante por 
tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/05). Não há 
como negar a alteração do quadro fático-processual que autorizou a prisão 
preventiva, e, agora, serve de remissão para justificar a manutenção de 
referida prisão. 

O acusado foi condenado, a instrução foi concluída, pelo que não 
há que se falar em conveniência da instrução. 

Quanto à garantia da ordem pública, as alterações foram, 
também, substanciais. O Paciente sequer foi denunciado por associação para o 
tráfico. Embora tenha sido condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 
11.343/06), a magistrada reconheceu estarem presentes os requisitos para 
concessão do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico 
privilegiado). 

Como é sabido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao 
apreciar o HC 118.533, entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as 
penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 
(Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. 

Assim, o delito ao qual o acusado foi condenado, por 
sentença recorrível, revela, inegavelmente, conduta menos gravosa que 
aquela que autorizou sua prisão preventiva, a, aproximadamente, 10 (dez) 
meses atrás. 

Bem assim, o tempo de encarceramento foi mais que 
suficiente para afastar o suposto risco à legitimidade da jurisdição penal ou 
sentimento de impunidade aduzido pela MMª Juíza. 

A prisão preventiva foi, também, decretada com base na garantia 
de aplicação da lei penal sob a argumentação de que “os increpados não comprovaram 
o exercício de atividade laboral lícita antes de sua segregação, bem como residência 
fixa no distrito da culpa, uma vez que nenhum documento foi acostado ao feito neste 
sentido, não sendo, por isso, inapropriado recear que, em liberdade, os mesmos 
poderão se homiziar para impedir a aplicação da lei penal ou ser estimulados à prática 
de delitos idênticos”. 

O Paciente colacionou aos autos documentos que demonstram 
sua ocupação lícita e residência fixa (DOCs. Nºs 03 e 04). O Paciente comprovou 



 

 

que estava cursando Engenharia Civil na Faculdade Católica do Tocantins, na cidade 
de Palmas, onde mantém residência fixa. 

A prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei 
penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito 
da culpa, inviabilizando a futura execução da pena. 

Sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de 
inocência, não se pode presumir a fuga do agente. Meras ilações ou conjecturas 
desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão com base 
nesse pressuposto. 

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de o Paciente possuir 
residência fixa no Estado do Tocantins, na cidade de Palmas, não pode estabelecer 
uma presunção absoluta de fuga. Aliás, o Egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu 
que, nem mesmo no caso de acusado estrangeiro, se pode realizar tal presunção2. 

A perfunctória fundamentação apresentada pela Autoridade 
Coatora para manutenção da prisão preventiva do Paciente viola, de forma 
incontestável o disposto nos arts. 312, 316 e 387, § 1º do CPP, inibindo, assim, o 
acesso do Paciente aos instrumentos processuais de tutela da liberdade, lhe subtraindo 
o direito ver respeitadas, pelo Poder Público, as prerrogativas de ordem jurídica e as 
garantiras de índole constitucional que o ordenamento positivo brasileiro confere e 
assegura a qualquer pessoa que sofra persecução penal instaurada pelo Estado. 

 

2.2. Do regime inicial de cumprimento da pena 

Ao fixar o regime inicial para cumprimento da pena imposta a 
Magistrada aduziu: 

128. Ex positis, sopesando o disposto nos artigos 33, § 2º, 59, inciso III, do 
pergaminho penal brasileiro, c/c a súmula 719 do STF, de outra alternativa 
não disponho senão determinar que o regime de cumprimento da sanção 
penal acima estabelecida como de reclusão seja o inicialmente fechado na 
Penitenciária Odenir Guimarães, já que: 

a) possuem diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis; 

b) não comprovam ocupação lícita; 

c) incomprovam vínculo real ao distrito da culpa, o que de per si, não exige a 
fixação do regime fechado, mas as circunstâncias aqui analisadas assim 
recomendam, vez que a soltura dos acusados, segundo elementos concretos 
colhidos nessa instrução deixará desprotegida a sociedade e a ordem pública 
(pois vive da traficância) e inviabilizará a aplicação da lei penal, estando 
presentes os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
Habeas Corpus 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da 
Lei n. 8.072/1990, que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de 

                                                           
2 STF, 1ª T, HC 93.134/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 036 29/02/2008. 



 

 

tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de terrorismo no regime inicial fechado. A 
partir de então, firmou-se entendimento no sentido de que a fixação do regime 
prisional nos crimes de tráfico de drogas deve pautar-se nos termos do art. 
33 do Código Penal e 42 das Lei de Tóxicos. 

Embora a Magistrada alegue ter considerado o disposto nos arts. 
33, §2º e 59, inciso III, ambos do Código Penal, a, também, perfunctória 
fundamentação utilizada para fixação do regime inicial fechado revela 
flagrante violação a tais dispositivos. 

Restou caracterizado, pelo reconhecimento do tráfico 
privilegiado, que o Paciente é primário, de bons antecedentes, não se dedica 
às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Assim, 
completamente incompatível com os mencionados pressupostos o 
cumprimento de pena em regime inicial fechado, quando a pena fixada, nos 
termos do art. 33, § 2º, alínea b, indica regime menos gravoso. 

Nestes termos, considerando o disposto no art. 33, § 2º, alínea 
b, bem como, o fato de acusado ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a 
atividade criminosa nem integrar organização criminosa, não subsistem motivos 
suficientes para determinar o cumprimento da pena em regime inicial fechado. No caso 
em foco, o regime inicial semiaberto revela-se suficiente para reprovação e prevenção 
do crime. 

 

2.3. Da proporcionalidade 

O art. 282, § 6º do Código de Processo Penal determina. 

 Verbis. 
 “Art. 282 (...) 

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a 
sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. Grifou-se. 

 Conforme ressaltado na lição de AURY LOPES JR., “o 
dispositivo é importante e consagra a prisão preventiva como último instrumento 
a ser utilizado, enfatizando a necessidade de análise sobre a adequação e suficiência 
das demais medidas cautelares”. Grifou-se.3 

 O legislador pátrio ressalta essa característica de 
excepcionalidade da prisão preventiva ao destacar na parte final do inciso II do art. 
310 do CPP que referida medida deverá ser adotada quando “se revelarem 
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. 
Grifou-se. 

 Nesse terreno, excepcionalidade, necessidade e 
proporcionalidade devem caminhar juntas. Assim, diante de um requerimento de 
prisão preventiva a conduta do julgador deverá ser norteada pelo princípio da 
                                                           
3 in Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2012, 9ª ed. rev. e atual. p. 791. 



 

 

proporcionalidade em sua tríplice dimensão: adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito. 

 A adequação, na lição do citado AURUY LOPES JR., “informa 
que a medida cautelar deve ser apta aos seus motivos e fins. Logo, se quaisquer das 
medidas previstas no art. 319 do CPP se apresentar igualmente apta e menos 
onerosa para o imputado, ela deve ser adotada, reservando a prisão para os casos 
graves, ‘ultima ratio’ do sistema”.4 Grifou-se. 

A necessidade, conforme enfatizado por FÁBIO CORRÊA 
SOUSA DE OLIVEIRA, “preconiza que a medida não deve exceder o imprescindível 
para a realização do resultado que almeja”.5 Grifou-se. 

 Finalmente, a proporcionalidade em sentido estrito se 
consubstancia na imprescindível ponderação entre os bens jurídicos em 
conflito, “de um lado o imenso custo de submeter alguém que é presumidamente 
inocente a uma pena de prisão sem processo e sem sentença, e, de outro lado, a 
necessidade da prisão e os elementos probatórios existentes”.6 (op. cit. p. 795). 

 Conforme salientado pelo ilustre doutrinador LUIZ FLÁVIO 
GOMES: 

 Verbis. 
“A intervenção penal estatal deve ser a mínima possível. De todas as 
existentes, compete ao juiz escolher a que menor gravame gera para o direito 
fundamental da pessoa afetada. Se outras medidas existem e são suficientes, 
o juiz não pode optar pela mais drástica. Incide aqui o princípio da suficiência 
da medida menos onerosa. A prisão, de qualquer modo, é medida que se 
adota sob o império da ‘extrema ratio’. Ela é a ‘extrema ratio’ da 
‘ultima ratio’ (que é o direito penal)”.7 Grifou-se. 

 Feitas referidas considerações, ressaltamos que, no caso em 
foco, a prisão preventiva do Paciente não atende o princípio da 
proporcionalidade, não observa a característica de excepcionalidade da medida, 
nem sua adequação e necessidade. Senão, vejamos. 

 Considerando as circunstancias do presente caso, bem como as 
condições pessoais do Paciente, sua prisão preventiva é totalmente desnecessária 
e inadequada, posto existirem outras medidas cautelares, menos onerosas, 
capazes de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e a futura 
aplicação da lei penal. 

 Por derradeiro evidenciamos a desproporcionalidade em 
sentido estrito da medida. 

                                                           
4 In ob. cit. p. 794. 
5 in Por uma Teoria dos Princípios – O Princípio Constitucional da Razoabilidade, p. 321. 
6 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2012, 9ª ed. rev. e atual. p. 791. 
7 in Prisão e Medidas Cautelares: comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 



 

 

 O Paciente foi condenado a uma pena definitiva de 5 
(cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. 
Ainda, que mantido referido regime inicial fechado, o que conforme evidenciado no 
item anterior, viola disposições legais e jurisprudenciais, o Paciente já teria direito, 
em razão de estar preso a mais de 10 (dez) meses ou seja, já ter cumprido 
1/6 (um sexto) de sua pena, à progressão para o regime semiaberto. 

 Nesse sentido recente julgado do Supremo Tribunal Federal8. 

 Verbis. 
“O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu 
liminar no Habeas Corpus (HC) 136545 garantindo a um condenado por tráfico 
privilegiado a progressão de regime com base no requisito de cumprimento 
de um sexto da pena, conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP). O 
decano da Corte destacou que o Plenário do Tribunal, em recente julgado, 
afastou a hediondez desse delito e entendeu inaplicável o requisito de dois 
quintos previsto na Lei de Crimes Hediondos. 

O relator explicou que, no julgamento do HC 118533, em junho deste ano, o 
Plenário do STF decidiu que o tráfico privilegiado de drogas – em que o agente 
é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem 
integra organização criminosa –, não deve ser considerado crime de natureza 
hedionda. Dessa forma, o condenado pode ser beneficiado pela progressão 
do regime depois do cumprimento de um sexto da pena, como prevê o artigo 
112, caput, da LEP. Já a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990) prevê o 
prazo de dois quintos”. 

Não resta nenhuma dúvida de que o Paciente faz jus a 
progressão do regime fechado para o semiaberto. Ainda que demostrada, 
fundamentadamente, a indispensabilidade da prisão cautelar do acusado por ocasião 
da sentença, o Tribunais vêm entendendo que é desproporcional determinar 
que o acusado aguarde o julgamento do recurso de apelação em regime 
mais gravoso que aquele no qual deverá cumprir a pena. Logo, considerando 
que a prisão cautelar acarreta o recolhimento do acusado à prisão em circunstância 
absolutamente semelhante ao cumprimento da pena no regime fechado, a 
manutenção da prisão preventiva fere a proporcionalidade em sentido estrito. 

 No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 
promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido ao tráfico ilícito de 
entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo 
tratamento diferenciado para possibilitar alternativas ao encarceramento.9 

Em julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
acionado pela 2ª Turma da Corte para analisar dois Habeas Corpus que envolviam 
tráfico de drogas (HCs 112.776 e 109.193), o Ministro LUIZ BARROSO, ao declarar seu 
voto, chamou a atenção não só para a desnecessidade do encarceramento em casos 

                                                           
8 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324187. 
9 http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idConteudo=228391 



 

 

de tráfico de menor potencial lesivo, mas, principalmente, para os prejuízos que tal 
encarceramento causa à sociedade. 

Evidenciado no presente caso que o Paciente não integra 
nenhuma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, comprovado que a 
conduta objeto da prisão em flagrante representa fato isolado na vida do Paciente, 
primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. A 
conduta, por si, revela tratar-se de fato que o Ministro LUIZ FUX chamou de tráfico de 
menor potencial lesivo. Portanto, não há razão para a manutenção do encarceramento 
cautelar do Paciente, sendo imprescindível a concessão do direito de recorrer em 
liberdade. 

Ressalte-se, ainda, que, conforme declaração em anexo (DOC. 
Nº 05), o Paciente, desde 07/04/2016, está desenvolvendo atividade laboral na Casa 
de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, no âmbito do Projeto “Módulo de 
Respeito”. Referida declaração salienta que o Paciente apresenta “bom 
comportamento com incontestável assiduidade ao trabalho desde sua classificação” 
destacando-se “no ambiente laboral e, igualmente, no convívio com os demais 
reeducandos”. 

 

III – DO PEDIDO 

 

3.1. Concessão de Liminar 

Diante da flagrante ilegalidade da prisão e manutenção do 
Paciente no cárcere, face à ausência de fundamentação concreta a justificar a 
manutenção da prisão cautelar (fumus boni juris) e, ainda, o constrangimento e 
angústia que vem sofrendo com a sua injustificável privação da liberdade (periculum 
in mora); bem como, face ao profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento 
normativo, a Jurisprudência e a Doutrina, a que se subordina tal medida extrema, 
REQUER, o Impetrante, a concessão LIMINAR DA ORDEM, ou seja, a concessão 
da liberdade provisória, com a consequente expedição de Alvará de Soltura para 
que o Paciente possa responder em liberdade à Ação Penal. 

 

3.2. Decisão de Mérito 

O Impetrante REQUER, no mérito, se dignem os eméritos 
Desembargadores da respectiva Câmara Criminal, CONHECEREM do presente 
HABEAS CORPUS e CONCEDEREM a ORDEM PLEITEADA, com a consequente 
expedição de Alvará de Soltura para que o Paciente possa recorrer em liberdade. 

 

3.3. Das medidas cautelares diversas da prisão 

 Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam necessário 
e adequado que seja concedida a liberdade provisória do paciente mediante o 



 

 

cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do 
Diploma Processual Penal. 

 

3.4. Da sustentação oral 

Protesta, o Impetrante, pela realização de sustentação oral, 
quando do julgamento do mérito do “writ”. 

 

3.5. Pleito Final 

Por derradeiro, REQUER, o Impetrante, se digne, V. Ex.ª, 
determinar a sua cientificação, de todos os procedimentos do presente “writ”. 

 

3.6. Da autenticidade das peças processuais 

As cópias reprográficas das peças processuais da Ação Penal, ora 
colacionadas ao presente feito, são declaradas autênticas pelo Advogado subscritor, 
nos termos do artigo 425, IV, do novo Código de Processo Civil. 

 

Por ser de inteira JUSTIÇA! 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

 

Goiânia-GO, 22 de dezembro de 2016. 

 

GUELBER CAETANO CHAVES 

OAB/GO 20.772 

ANEXOS: 

• Sentença (DOC. N.º 01); 

• Decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (DOC. N.º 
02); 

• Comprovante de residência do Paciente (DOC. Nº 03); 

• Documento expedido pelo site da União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC 
evidenciando que o Paciente é estudante do Curso de Engenharia Civil (DOC. Nº 04). 
• Declaração expedida no âmbito do Projeto “MÓDULO DE RESEITO” oriundo de 
parceria entre a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, a Cia 
Hering e a Empresa Embalo Facção (DOC. Nº 5). 


