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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 2007320-
88.2014.815.0000 – 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
RECORRENTE: Representante do Ministério Público
RECORRIDO : Francisco Thiago Vieira de Souza
DEFENSORA : Damiana de Almeida Freitas Oliveira

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto simples. 
Art. 155, caput, do CP. Concessão de liberdade 
provisória. Irresignação ministerial. Crime punido 
com pena máxima inferior a 04 anos. Necessidade 
da presença de pelo menos um dos requisitos do 
art. 313 do CP. Princípio da legalidade. Decisão 
mantida.  Recurso ministerial desprovido.

- Inobstante as evidências da periculosidade do 
recorrido de modo que possa afetar sobremaneira 
a ordem pública, posto que a ele são atribuídos a 
prática de diversos e reiterados crimes 
patrimoniais na Comarca, inviável a decretação da 
prisão preventiva no presente caso, onde é 
imputado ao coacto a prática do crime de furto 
simples, eis que esta, além de exigir a presença 
dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, 
ficou condicionada à presença de pelo menos um 
dos requisitos do art. 313 do mesmo Codex, em 
respeito ao princípio da legalidade, de maneira 
que, caso não sejam verificadas nenhuma das 
hipóteses deste dispositivo, fica o magistrado 
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adstrito à aplicação, se for necessário, das medidas 
cautelares do art. 319 do CPP. Somente se estas 
forem descumpridas, poderá o juiz decretar a 
custódia cautelar. Precedentes dos tribunais 
superiores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, em desarmonia com o 
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 
representante do Ministério Público com assento na 4ª Vara da Comarca 
de Cajazeiras, com fulcro no art. 581, V, do CPP, em face da decisão de 
fls.12/15, que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Francisco 
Thiago Vieira de Souza e aplicou as medidas cautelares do art. 319, I, IV e 
V, do CPP.

O Parquet, aduz, em resumo, que se encontram 
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 311 e ss. 
do CPP), ressaltando a periculosidade do recorrido, que vem cometendo 
reiterados crimes da mesma natureza (patrimoniais), ameaçando a 
tranquilidade local, e que ele foi preso em flagrante quando da prática dos 
demais crimes. Juntou os documentos de fls. 39/69.

Contrarrazões defensivas, suplicando pela manutenção 
da decisão de primeiro grau (fls. 73/76).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fl. 76v). 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de 
Justiça, em parecer subscrito pelo insigne Dr. José Marcos Navarro 
Serrano, manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 81/83).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)
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Primeiramente, cumpre destacar que os requisitos 
essenciais para a interposição do recurso encontram-se devidamente 
preenchidos.

In casu, o Magistrado a quo, em decisão bem 
fundamentada e irretocável, ao conceder ao recorrido o direito de 
responder ao processo em liberdade, inobstante ressaltar a necessidade 
da prisão cautelar em face da presença dos pressupostos e fundamentos 
do art. 312 do CPP, o fez por considerar que não estavam preenchidos 
nenhum dos requisitos do art. 313 do CPP. 

Vejamos trechos da decisão atacada:

“... 
A materialidade delitiva e os indícios de autoria se 
apresentam pela própria confissão do acusado, que 
confirma ter furtado os objetos da residência da vítima 
e ter vendido-os a terceiros, constante depoimento 
prestado na esfera policial, fls. 06.
Por outro lado, inconteste a necessidade de garantia da 
ordem pública, pois a medida visa coibir a prática de 
novos delitos.
A medida cautelar pode e deve ser decretada pelo 
perigo que o agente representa para a sociedade, 
mormente quando é pessoa contumaz na prática de 
crime contra o patrimônio, conforme antecedentes 
criminais juntados aos autos.
(…)
Além disso, a liberdade total do flagrado pode trazer a 
severa sensação da impunidade, incentivando novos 
delitos e abalando a credibilidade do Poder Judiciário.
(…)
Frise-se entretanto que a prisão preventiva não pode 
ser aplicada no presente caso, nos termos do art. 313 
do CPP, pois o preceito secundário do tipo não prevê 
pena em abstrato superior a quatro anos (inciso I), não 
há notícias de reincidência (inciso II) e o autuado não 
praticou crime em uma das formas previstas no inciso 
III do citado dispositivo legal.
Entretanto, os antecedentes criminais informam que o 
autuado é contumaz na prática de crimes contra o 
patrimônio, demonstrando a necessidade de aplicação 
de medida cautelar, uma vez que detém condição 
pessoal desfavorável (art. 282, II, CPP)...” 

Ao recorrido foi imputada a prática do crime de furto 
simples, em razão de, segundo o auto de prisão em flagrante de fls. 
03/07, no dia 21 de novembro de 2013, ter adentrado a residência da 
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vítima Jocélio Pereira de Souza e do local ter subtraído um perfume da 
marca Boticário e um aparelho celular da marca Samsung Galaxy. 

De fato, vislumbra-se na presente hipótese, evidências 
da periculosidade do recorrido Francisco Thiago Vieira de Souza, de modo 
que possa afetar sobremaneira a ordem pública, posto que a ele são 
atribuídos a prática de diversos e reiterados crimes de furtos na Comarca 
de Cajazeiras, desde meados do ano de 2010, conforme se verifica da 
folha de antecedentes de fls. 08/10. 

Contudo, desde a vigência da Lei nº 12.403, de 04 de 
maio de 2011, a decretação da prisão preventiva, além de exigir a 
presença dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, ficou 
condicionada à combinação deste dispositivo com o art. 313 do mesmo 
Codex, de maneira que, caso não sejam verificadas nenhuma das 
hipóteses desta norma (ou seja, caso o crime não seja punido com pena 
superior a quatro anos, não seja o acusado reincidente em crime doloso, o 
crime apurado não envolver violência doméstica e familiar e não houver 
dúvida sobre a identidade civil da pessoa), fica o magistrado adstrito à 
aplicação, se for necessário, das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

  
Assim, como na hipótese vertente o recorrido, apesar 

de responder a diversos processos acusado de crimes contra o patrimônio, 
não possui nenhuma condenação com trânsito em julgado, ou seja, não é 
reincidente, nem se enquadra em nenhuma situação disposta no art. 313 
da norma processual, correta a decisão que aplicou medidas cautelares 
diversas da prisão, somente sendo possível decretar-se a custódia 
preventiva no caso de descumprimento daquelas. 

Comentando o supracitado artigo, o doutrinador e 
processualista Guilherme de Souza Nucci, descreve situação idêntica ao 
dos presentes autos, admitindo a possibilidade de decretação da 
preventiva somente após a desobediência do acusado às medidas 
cautelares impostas:

“Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro 
anos: quer-se evitar a vulgarização da prisão 
preventiva, quando voltada a delitos de menor 
gravidade. Por isso, impõe-se o parâmetro voltado aos 
delitos dolosos, com pena máxima em abstrato 
superior a quatro anos. Excluem-se, por exemplo, do 
âmbito da preventiva, o furto simples, a receptação 
simples, o auto-aborto, entre outros. Parece-nos 
razoável, afinal, para tais infrações penais, quando 
necessário, pode-se impor medida cautelar alternativa. 
E, em caso de descumprimento, ingressa-se no cenário 
da preventiva, como instrumento de força estatal para 
fazer valer sua autoridade. Não nos parece viável 
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supor a inviabilidade integral da prisão 
preventiva para certos crimes, tendo em vista o 
grave descrédito gerado ao Estado. Somente para 
argumentar, imagine-se o furtador contumaz, 
com inúmeros delitos cometidos, porém, sem 
condenação com trânsito em julgado. Não se 
pode assisti-lo cometendo um crime após outro 
sem qualquer possibilidade de encarceramento 
provisório, para preservação da ordem pública. 
Esse mesmo agente poderia ameaçar 
testemunhas e destruir provas, sem que o Estado 
pudesse agir. Por     isso,     como     primeira   
providência,     decreta     o     juiz     a     medida     cautelar   
alternativa;     se     não     o     contiver,     passa-se     à     prisão   
preventiva”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código 
de Processo Penal Comentado, 11ª ed., Edit. 
Revista dos Tribunais, São Paulo: 2012, p. 674). 

O STJ também perfilha nesse sentido, ressaltando que 
a prisão preventiva somente deve ser decretada quando preenchido pelo 
menos um dos requisitos do art. 313 do CPP por respeito ao princípio da 
legalidade:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO.  RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU 
REINCIDENTE. ARTIGO 313, INCISO II, DO CPP. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES 
ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova 
jurisprudência da Corte Suprema, também passou a 
restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, 
não admitindo que o remédio constitucional seja 
utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, 
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante 
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo 
da liberdade do(a) paciente, seja cogente a concessão, 
de ofício, da ordem de habeas corpus.
2. Em respeito ao princípio da legalidade, é 
preciso, para a decretação da prisão preventiva, 
nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, que o 
crime atribuído ao agente seja punido com pena 
privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, 
ou que se trate de uma das hipóteses previstas 
nos incisos II (reincidente em crime doloso) e III 
(crime cometido em situação de violência 
doméstica), bem como no parágrafo único do 
mesmo dispositivo (identidade civil duvidosa).
3. Sem embargo, as hipóteses materializadas no artigo 
313 do CPP não dispensam a verificação dos requisitos 
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inerentes a qualquer medida cautelar. Ou seja, é 
mister conjugar, sempre, a hipótese de cabimento legal 
da prisão preventiva com os requisitos autorizadores 
indicados no artigo 312 do CPP.
3. No caso vertente, não obstante o paciente responda 
por crime de receptação, é reincidente em crime 
doloso. O decreto prisional se ajusta, portanto, à 
situação positivada no inciso II do art. 313 do CPP.
4. Ademais, as instâncias ordinárias justificaram a 
prisão preventiva sob o argumento de que o paciente é 
"reincidente", "cumpria pena quando detido" e 
apresenta "outras condenações criminais". 
Ressaltaram, por fim, a inadequação das medidas 
cautelares alternativas à prisão, ante à recidiva penal.
5. Com efeito, o paciente, além de reincidente, ostenta 
várias condenações criminais e cumpria pena superior 
a 12 anos quando foi autuado pela prática de mais um 
delito. No momento está, simultaneamente, 
descontando penas decorrentes de outras condenações 
criminais.
6. Inviável, portanto, a substituição da prisão por 
qualquer das medidas a ela alternativas, inidôneas e 
insuficientes para atender, com o mesmo grau de 
eficácia, às exigências cautelares do caso.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 260.563/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julg. 27/03/2014, DJe 
14/04/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS 
SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO 
DO ART. 313, I, DO CPP. PREENCHIMENTO. 
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. 
ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES 
PELA PRÁTICA OUTROS CRIMES CONTRA O 
PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO 
CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E 
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO 
IMPROVIDO.
1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação 
da preventiva, que o delito incriminado seja 
doloso e punido com pena máxima superior a 4 
(quatro) anos, devendo ser considerado, nos 
casos de concurso de crimes, o somatório das 
reprimendas.
2. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas 
penas máximas em abstrato, somadas em razão do 
concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos 
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de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, 
do CPP.
3. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a 
reiteração criminosa é fundamento suficiente para a 
decretação e manutenção da prisão preventiva.
4. Caso em que o recorrente apresenta registro de 
envolvimentos anteriores em diversos outros furtos, 
estando inclusive em liberdade provisória em três 
procedimentos criminais quando do cometimento do 
crime em exame, circunstâncias que revelam a 
propensão a atividades ilícitas, demonstrando 
periculosidade social e a real possibilidade de que, 
solto, cometa novas infrações penais.
5. Condições pessoais favoráveis não têm, em 
princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão 
cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 
demonstrar a sua necessidade.
6. Recurso improvido.
(RHC 47.548/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julg. 05/06/2014, DJe 18/06/2014)

Com efeito, embora a conduta do recorrido na prática 
reiterada de furtos seja dotada de grande censurabilidade e geradora de 
repercussão no meio social, a aplicação imediata da custódia preventiva 
não está autorizada neste caso, o que impõe a manutenção de sua 
liberdade provisória, que somente pode ser cassada em caso de 
descumprimento das medidas cautelares alternativas. 

Portanto, a decisão que concedeu liberdade provisória 
ao paciente e aplicou as medidas do art. 319 do CPP deve ser mantida.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
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Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
 RELATOR


