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RELATOR :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTES: José Alves Cardoso, Mateus Dias de Oliveira de Almeida e Jean David
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PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Peculato.  Agente
Público.  Apropriação  de  combustível  da  ambulância
pertencente à Prefeitura. Trancamento da ação penal. Pleito de
aplicabilidade  do  princípio  da  insignificância.  Res  furtiva de
valor insignificante. Impossibilidade. Tese fulcrada, ainda, pelo
reconhecimento  da  ausência  de  materialidade  ante  a
inocorrência  de  perícia  técnica.  Inadequação  da  via  eleita.
Profunda análise de matéria fática. Denegação. 
   
-  O trancamento  de ação penal  através de  Habeas Corpus
somente é admitido em casos excepcionais, nas hipóteses de
ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade
delitivas, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.

-  De regra,  aplicação do princípio  da insignificância,  dada a
complexidade técnica do caso, bem como a tese de ausência
de materialidade reclamam profundo revolvimento de matéria
fático-probatória,  inconciliável  com a  estreita  via  do  Habeas
Corpus.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, à unanimidade,  em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator,  e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José
Alves Cardoso, Mateus Dias de Oliveira de Almeida e Jean David Caires Canada, em
favor de José Marcos Victor de Andrade, tendo como autoridade coatora o Juiz da Vara



Única da Comarca de Lucena, em razão do paciente ter sido denunciado pela prática, em
tese, do delito descrito no art. 312 do Código Penal (peculato).

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o ora paciente foi preso
em flagrante delito, no dia 21 de outubro de 2012, por ter sido encontrado em sua posse
02 (dois) depósitos plásticos, contendo, cada um, 5 (cinco) litros de gasolina.

Invocam, para tanto, o princípio da insignificância, como colorário da
intervenção mínima, no intuito de subsidiar a tese defensiva de que o delito cometido pelo
paciente deve ser reconhecido como conduta atípica.

Destacam,  ainda,  que  não  foi  realizado  o  exame  pericial  para
comprovar  se  a  substância  encontrada  nos depósitos  plásticos  era,  verdadeiramente,
gasolina,  consoante dispõe o art.  158 do Código de Processo Penal,  o que induz ao
raciocínio de que inexiste prova da materialidade delitiva.

Informam,  outrossim,  que  a  denúncia  é  atípica  o  que,  via  de
consequência, impõe o trancamento da ação penal.

Por fim, pugnam pela concessão da liminar a fim de suspender a
tramitação da ação penal n. 121.2012.000798-8 e, no mérito, requerem o trancamento da
ação penal  por  ausência de justa causa,  em virtude da aplicabilidade do princípio da
insignificância ou da intervenção mínima do direito penal (fs. 02/17).

Juntam documentos (fs. 18/30).

Informações prestadas (f. 38).

Liminar indeferida (fs. 40/42).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela denegação
da ordem (fs 44/48).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator

Do resumo sumário dos fatos, consta do caderno processual que o
ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 312 do Código
Penal – peculato –, tendo sido a denúncia recebida, defesa preliminar apresentada e,
posteriormente, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de setembro
de 2014, conforme informações prestadas pela autoridade coatora à f. 38.

 
Imperioso  destacar  que  o  paciente,  José  Marcos  Victor  de

Andrade,  encontra-se  em liberdade,  mediante  o  pagamento  de  fiança,  desde  21  de
outubro  de  2012,  do  que  se  conclui  haver  apenas  risco  indireto  à  sua  liberdade  de
locomoção.  

 Contudo, a defesa do paciente, irresignada com a deflagração da
ação penal, impetrou o presente writ, para trancamento daquela, alegando ser a denúncia
atípica, por ausência de justa causa, em virtude da possibilidade de aplicação do princípio
da insignificância in casu e ausência da materialidade delitiva.



A  priori,  vale  ressaltar  que  a  jurisprudência  pátria  não  é  assente
quanto à análise do princípio da insignificância por meio deste remédio constitucional e
neste  momento  processual  em  que  se  encontram  os  autos,  isso  porque  tal  medida
dependeria  de  ampla  análise  e  produção  probatória,  o  que  somente  é  auferido  na
instrução criminal, posição essa à qual filiamo-nos. 

Nesse sentido,  embora não pacífica,  a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  CRIME  CONTRA  AS
TELECOMUNICAÇÕES.  ART.  183  DA  LEI  N.  9.472/1997.
PREFEITO  MUNICIPAL.  INSTALAÇÃO  DE  ANTENA  DE
RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO.  ATIPICIDADE DA
CONDUTA.  INEXISTÊNCIA.  PRESENÇA  DE  JUSTA  CAUSA.
INQUÉRITO  POLICIAL.  EVENTUAIS  NULIDADES  QUE  NÃO
AFETAM  A  AÇÃO  PENAL.  DESCLASSIFICAÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.  ANÁLISE.  MOMENTO  E  VIA  PROCESSUAIS
INADEQUADOS. 1. Se a denúncia descreve a existência, em tese,
de fato típico, acompanhada de indícios de autoria, há justa causa
que  autoriza  o  prosseguimento  da  ação  penal,  pois,  nessa  fase,
vigora  o  in  dubio  pro  societate.  Ressalva  do  entendimento  do
Relator,  que,  no  ponto,  ficou  vencido.  2.  O  Pretório  Excelso  tem
entendido  que  não  há  que  se  falar  em trancamento  do  inquérito
policial instaurado contra prefeito municipal, por serem nulos todos
os  atos  naquele  praticados,  e  sim  em  remessa  dos  autos  do
procedimento  administrativo  investigatório,  à  e.  Corte  competente
para processar e julgar a ação penal, o que, in casu, já ocorreu por
determinação do própria e. Corte a quo (RHC n. 15.979/CE, Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe28/6/2004).  3. Os  pleitos  de
desclassificação  da  conduta  e  de  aplicação  do  princípio  da
insignificância, dada a complexidade técnica do caso, deverão
ser  analisados  pelas  instâncias  ordinárias  após  a  instrução
processual,  mostrando-se  inadequada  sua  apreciação  neste
momento, em especial na via do habeas corpus, que não admite
dilação probatória ou análise aprofundada de matéria fática. 4.
Ordem denegada. Vencido parcialmente o Relator, que acolhia as
teses de  atipicidade  da conduta  e  de  falta  de  justa  causa1 (Grifo
nosso).

Outros julgados emanados, desta feita, pelos Tribunais de Justiça do
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal, respectivamente: 

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE CHOCOLATES NO
INTERIOR  DE  UM  VEÍCULO  MEDIANTE  ARROMBAMENTO  DE
SUA PORTA. PACIENTE QUE APRESENTA TRÊS CONDENAÇÕES
TRANSITADAS  EM  JULGADO  POR  DELITOS  DE  ROUBO  E
FURTO  E  QUE  RESPONDE  A  OUTROS  PROCESSOS  POR
HOMICÍDIO  TENTADO  E  RECEPTAÇÃO.  PRISÃO  PREVENTIVA
DECRETADA DE  OFÍCIO.  Inexiste  óbice  à  decretação  da  prisão
preventiva  de ofício  pela  Magistrada  da origem,  uma vez que  há
previsão no art. 311 do Código de Processo Penal (com a redação
dada  pela  Lei  12.403/11).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.

1(HC 219.625/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 
19/12/2013)



INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE PLANO DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Sendo o crime bagatelar
uma  construção  doutrinária,  cumpre  ao  juiz  do  processo  de
conhecimento a declaração ou não de atipicidade por aplicação
do  princípio  suprarreferido.  REITERAÇÃO  CRIMINOSA  QUE
RECOMENDA  A MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA
AO  MENOS  DURANTE  A INSTRUÇÃO  PROCESSUAL. ORDEM
DENEGADA2 (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO -  PRINCÍPIO DA IN-
SIGNIFICÂNCIA -  MOMENTO INOPORTUNO -  ATIPICIDADE DA
CONDUTA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE
COMPORTA O REVOLVIMENTO DE PROVAS -  INCOMPATIBILI-
DADE - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDA-
MENTADA -  PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS
DOS ART. 312 E SS. DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-POSSIBILIDADE  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA  -  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM. - Em sede
de habeas corpus só se permite o trancamento da ação penal quan-
do se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios de autoria, materialidade delitiva ou qualquer outra causa de
extinção da punibilidade.  -  A aplicação do princípio da insignifi-
cância é causa supralegal excludente da tipicidade material da
conduta, de forma que somente ao término da instrução proces-
sual  está o Magistrado habilitado a analisar  tal  circunstância,
sendo  prematura  a  sua  apreciação antes  do término  daquela
fase, principalmente em sede de habeas corpus, ação de rito su-
maríssimo que não comporta o revolvimento de matéria proba-
tória. - Demonstrada a existência de indícios de autoria e de materia-
lidade delitiva, a prisão preventiva pode ser decretada quando pre-
sentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do CPP, havendo
necessidade cautelar. - Estando evidenciada, por meio de elementos
do caso concreto, a real possibilidade de reiteração delitiva, imperio-
sa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem
pública e consequente acautelamento do meio social3 (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS.  TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PACIENTE
REINCIDENTE.  PERICULOSIDADE  SOCIAL.  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  MANUTENÇÃO.
ATIPICIDADE  DO  FATO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. 1.  Mantém-se  a  prisão  preventiva  do  paciente,  se
presentes indícios de autoria e materialidade do crime de tentativa de
furto  simples,  bem  como  a  necessidade  da  garantia  da  ordem
pública,  em  face  da  periculosidade  social  do  paciente  que  é
reincidente e possui envolvimento em vários outros delitos, fatos que
indicam que,  se  solto,  voltará  a  praticar  crimes,  o  que  justifica  a
manutenção da custódia cautelar  2.  Inviável  o exame acerca da
incidência  do  princípio  da  insignificância  na  via  estreita  do
Habeas Corpus. 3. Ordem denegada4 (Grifo nosso).

2(Habeas Corpus Nº 70059634881, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia
da Silva Alberton, Julgado em 28/05/2014)
3(TJMG, Habeas Corpus 1.0000.14.031758-7/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 03/06/2014, publicação da súmula em 09/06/2014)
4(TJDFT, Acórdão n.768655, 20140020041060HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal,
Data de Julgamento: 13/03/2014, Publicado no DJE: 19/03/2014. Pág.: 247) 



Dessa  forma,  para  que  haja  o  reconhecimento  da  atipicidade  da
conduta praticada pelo paciente, bem como da ausência de materialidade, é necessária a
análise do conjunto fático probatório, de forma mais aprofundada, o que não é permitido
em sede de Habeas Corpus, a não ser em casos de flagrante ilegalidade, o que não é o
caso dos autos, motivo pelo qual não há como acolher as teses aventadas pela defesa.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.5

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 

                       – Relator – 
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1.1 - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (ACASO NÃO ACOLHIDA A TESE ANTERIOR)

De  outro  norte,  necessário  destacar,  ainda,  o  entendimento
jurisprudencial no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância, por ser uma
construção  da  doutrina,  caberia  ao  juízo  a  quo,  caracterizando-se,  assim,  indevida
supressão  de  instância  o  exame por  Corte  superior,  quando  ainda  não  analisado  na
origem.

Acompanhando tal linha, a qual ora absorvemos, atente-se a este
recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRÉVIO MANDAMUS
INDEFERIDO  LIMINARMENTE.  PRISÃO  PREVENTIVA.  FIANÇA.
PEDIDO  SUPERADO.  SENTENÇA PROFERIDA.  FACULTADO  O
RECURSO EM LIBERDADE.  TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  1.  Não
obstante a imposição de fiança pelo juízo monocrático, o pleito de
liberdade sem o seu pagamento encontra-se superado, eis que foi
proferida sentença, facultando ao increpado o recurso em liberdade.
2.  No tocante ao reconhecimento da incidência do princípio da
insignificância, é de ver que a quaestio não pode ser enfrentada
por  esta  Corte,  eis  que  não  foi  examinada  pela  instância  de
origem.  Vedada,  assim,  a  análise  da  matéria  pelo  Superior
Tribunal  de  Justiça,  sob  pena  de  indevida  supressão  de
instância.  3.  Ordem não conhecida. (HC 270578/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
10/06/2014, DJe 27/06/2014) (Grifo nosso).

Assim, pelo exposto, a ordem  não deve ser conhecida por esse
aspecto.

CASO NÃO ACATACA A TESE DA DENEGAÇÃO DA ORDEM PELA INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA E  MOMENTO  PROCESSUAL  E  PELO  NÃO  CONHECIMENTO  DA
ORDEM PELA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

1. 2 - DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)

Pretende o paciente  o trancamento da ação penal  em que lhe é
imputado o crime descrito no art. 312 do Código Penal, haja vista que, conforme noticiam
os autos, aquele teria, em tese, na condição de motorista da ambulância da prefeitura do
Município de Lucena, apropriado-se de gasolina deste automóvel para o proveito próprio.



Cumpre-se, inicialmente, salientar que o trancamento da ação penal
é medida de exceção, somente sendo cabível nas hipóteses em que emerge dos autos,
de forma inequívoca,  a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade
delitivas, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Pois bem. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Ministro
Celso  de  Mello,  quando  do  julgamento  do  HC 84.412-0/SP,  definiu  quatro  requisitos
objetivos,  que  são  adotados  pela  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  saber:  mínima  ofensividade  da  conduta;  nenhuma
periculosidade social  da ação;  reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, edificou a tese que para
a aplicação do princípio supramencionado, além da presença dos requisitos objetivos,
deve  existir  o  requisito  subjetivo,  consubstanciado  na  inexistência  de  habitualidade
delitiva. Vejamos:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  CÁRCERE  PRIVADO.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  IMPRÓPRIA.
IRRELEVÂNCIA  PENAL  DO  FATO.  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA
INCONDICIONADA.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS
POSITIVOS.  MAUS  ANTECEDENTES.  RECONHECIMENTO  DA
DESNECESSIDADE  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  ORDEM
DENEGADA. I. O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria
permite que o julgador,  mesmo diante de um fato típico,  deixe de
aplicar a pena em razão desta ter se tornado desnecessária, diante
da verificação de determinados requisitos.  II.  No  vertente  caso,  o
Tribunal  a  quo  reconheceu  a  incidência  do  princípio  da  bagatela
imprópria quanto ao crime de lesão corporal, tendo em vista que este
se processa  mediante  ação  penal  pública  condicionada.  Contudo,
deixou de aplicar o citado princípio para o crime de cárcere privado,
por se tratar de delito que se processa através de ação penal pública
incondicionada.  III.  A  ação  penal  pública  incondicionada  não  se
submete ao juízo de oportunidade e conveniência da vítima para se
manifestar sobre seu interesse na persecução penal do autor do fato
criminoso.  IV.  Ademais,  o  paciente  não  reúne  requisitos
subjetivos  positivos,  pois  foi  condenado  anteriormente  por
outros  delitos  igualmente  graves,  o  que  não  permite  o
reconhecimento  da  desnecessidade  da  pena.  V.  Ordem
denegada, nos termos do voto do Relator.  (HC 222.093/MS, Rel.
Ministro  GILSON DIPP,  QUINTA TURMA,  julgado  em  07/08/2012,
DJe 14/08/2012) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES  CONTRA O  PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO. CRIMINOSO CONTUMAZ. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO. 1. Para a configuração do delito de bagatela devem estar
presentes,  de  forma  concomitante,  os  seguintes  requisitos:  a)
conduta  minimamente  ofensiva;  b)  ausência  de  periculosidade  do
agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, d)
lesão jurídica inexpressiva.  Precedentes do STF e do STJ.  2.  Na
aplicação  do  princípio  da  insignificância,  além  do  aspecto
objetivo,  se  deve  considerar  o  requisito  subjetivo  da



habitualidade  delitiva.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental  não
provido. (AgRg no AgRg no AREsp 481458/RS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 27/05/2014)
(Grifo nosso).

Destarte,  para  aferição  do  requisito  subjetivo  posto  pela  Colenda
Corte de Justiça, é essencial a certidão de antecedentes criminais do paciente, a fim de
se constatar se há habitualidade ou reiteração delitiva, o que inviabilizaria, de plano, a
análise quanto à aplicação do aludido princípio, já que os impetrantes não amealharam
aos autos tal documento, hábil a comprovar a situação jurídico-penal do paciente, para
fins de concessão ou não da benesse, merecendo aplicação o art.  252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

“Art. 252. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for
manifesta  a  incompetência  do  Tribunal  para  dele  conhecer
originariamente,  ou  se  tratar  de  reiteração  de  outro  com os
mesmos  fundamentos,  ou,  ainda,  não  vier  devidamente
instruído,  liminarmente  dele  não  se  conhecerá”  (grifo
nosso).

Assim, não conheço da impetração neste ponto.

2 - DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (TRANCAMENTO/JUSTA CAUSA)

Consoante já explicitado, o trancamento da ação penal só é admitido
nas hipóteses em que emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de
autoria e de prova da materialidade delitivas, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade. 

Dessa  forma,  quanto  à  tese  da  inexistência  de  materialidade,
entendemos  também  pelo  seu  não  conhecimento,  posto  que  o  defensor  não  se
desincumbiu do ônus de juntar documento comprobatório da não realização do exame
pericial, tal como uma certidão cartorária ou outro elemento de prova capaz de confirmar
a tese aventada, o que é inadmissível em sede de Habeas Corpus, uma vez que se torna
necessária  a demonstração,  através de prova pré-constituída  e  indene de dúvidas,  o
constrangimento suportado, motivo pelo qual, com base no art. 252 do RITJ/PB, também
não conheço da ordem quanto a essa alegação.

2.1 - CASO NÃO ACATADA A TESE DE NÃO CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO (MATERIALIDADE):

Quanto  à  tese  defensiva  da  ausência  de  materialidade,  como se
sabe,  a  prova  dos  crimes  que  deixam  vestígios,  tal  qual  o  furto,  é  fornecida  pela
apreensão da res furtiva, ou quando não for possível, pela confissão do acusado, palavra
da vítima ou por meio dos depoimentos testemunhais.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça entende
que outros meios de prova suprirem a falta do exame, em observância ao disposto no art.
167 do Código de Processo Penal, senão, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMINAL.
FURTO  QUALIFICADO.  QUALIFICADORA  DA  ESCALADA.
CONFIGURAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PERÍCIA.  EXISTÊNCIA  DE



FOTOS, AUTO DE CONSTATAÇÃO E TESTEMUNHOS. DINÂMICA
DELITIVA  DEMONSTRADA.  MATERIALIDADE  PROVADA.
INVERSÃO  DO  JULGADO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  1.  Estando
devidamente demonstrada a existência de provas referentes à
utilização da escalada para realizar o furto, por meio de fotos,
auto de constatação e testemunhos, ainda que não tenha sido
realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido
pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167
do Código de Processo Penal -, não há que se falar em violação
do art.  155,  §  4º,  inciso  II,  do  Código  Penal,  encontrando-se,
dessarte,  legalmente comprovada a materialidade.  Não pode o
processo  penal  andar  em  descompasso  com  a  realidade,
desconsiderando-se  elementos  de  prova  mais  modernos  e
reiteradamente  usados.  Com  efeito,  atualmente  existem  inúmeros
recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes,
podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do
crime praticado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento6  (Grifo nosso).

AGRAVO  REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS.  1.  MANDAMUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO.  NÃO  CABIMENTO.  MODIFICAÇÃO
DE  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.  RESTRIÇÃO  DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
2. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DESCRITO NO ART.
129,  §  9º,  DO  CP.  MATERIALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO.
PRESCINDIBILIDADE.  POSSIBILIDADE  DE  SUPRIR  SUA FALTA
POR  MEIO  DE  PROVA TESTEMUNHAL.  ART.  167  DO  CPP.  3.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  VIAS  DE  FATO.  PLEITO  QUE
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 4. APLICAÇÃO
DA  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.  VIOLÊNCIA
QUE  NÃO  SE  INSERE  NO  ART.  122,  I,  DO  ECA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PREVISÃO LEGAL QUE NÃO TRAZ QUALQUER
TIPO  DE  GRADAÇÃO.  5.  AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMETIMENTO DE PELO MENOS OUTRAS
INFRAÇÕES  GRAVES.  PACIENTE  COM  CONDENAÇÃO  POR  2
FURTOS,  TRÁFICO  E  ROUBO.  DELITOS  APENADOS  COM
RECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO DE REITERAÇÃO E DE INFRAÇÃO
GRAVE.  6.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. (...)  2.  Eventual  ausência  de laudo pericial  não
impede  a  condenação  por  lesão  corporal,  diante  dos  demais
elementos de prova carreados aos autos. O próprio Código de
Processo Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova
testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão
pela qual não há se falar em ausência de materialidade.  (...) 6.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  HC
191703/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA
TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013) (Grifo nosso).

6(AgRg no REsp 1409779/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe 19/12/2013)



Dessa feita, embora o impetrante assevere não haver sido realizado
exame pericial para comprovar se a substância encontrada nos depósitos plásticos era,
de fato, gasolina, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, tal situação não
caracteriza  ausência  de  materialidade,  uma  vez  que  consta  dos  autos  o  auto  de
apreensão  e  apresentação,  dando  conta  que  foi  encontrado,  em  poder  do  paciente,
“...dois litros em plástico, cada qual de cinco litros, os quais estavam armazenados com
gasolina, que apreendido em poder de José Marcos Victor de Andrade” (f. 27), bem como
os  depoimentos  colhidos,  na  esfera  policial,  das  testemunhas  que  presenciaram  o
momento  em  que  o  paciente  ingressou  no  canavial  com  a  ambulância,  retornando,
posteriormente, ao local para buscar os dois depósitos plásticos, contendo o produto do
furto (fs. 21/24).

Registre-se, também, que tanto a denúncia (fs.  18/20),  quanto às
informações  da  autoridade  coatora  (f.  38)  afirmam  que  os  autos  da  ação  penal  se
encontram instruídos com material fotográfico do produto do furto.

3 - DISPOSITIVO, POSTERIORMENTE, PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO A DEPENDER DO
ENTENDIMENTO ADOTADO:

- 1º Ante todo o exposto, denego a ordem pelo primeiro fundamento (inadequação da via
eleita para análise da aplicação do princípio da insignificância) e  não a conheço pelo
segundo (ausência de materialidade).

- 2º Ante todo o exposto, não conheço da impetração por ambos os fundamentos.  

- 3º  Ante todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.7

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Doutor …......, Procurador de Justiça.

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

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 

                       – Relator – 

7HC20073900820148150000_10



HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  PENAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ART.  155  "CAPUT".  FURTO.  FATO  E  AUTORIA.
Subtração  de  um  botijão  de  gás  dos  fundos  de  uma  residência.
Detenção em flagrante delito. Presentes os indícios de fato e autoria.
PRISÃO  PREVENTIVA.  Decisão  que  guarda  suficiente
fundamentação. Manutenção da ordem pública no sentido de evitar a
reiteração criminosa. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  A questão
relativa  à  insignificância  da  conduta  deve  ser  examinada  no
momento próprio,  após a resposta preliminar ou na sentença.
Ademais, a incidência de tal  princípio deve ponderar,  além do
valor da coisa, outros elementos. Referências de que se trata de
agente  com  diversas  condenações,  transitadas  em  julgado.
ORDEM  DENEGADA.  UNÂNIME.  (TJRS,  Habeas  Corpus  Nº
70060229655, Quinta Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 02/07/2014)

HABEAS  CORPUS  -  FURTO  QUALIFICADO  -  CONCURSO  DE
AGENTES - REITERAÇÃO DELITIVA - PEDIDO DE TRANCAMEN-
TO DE AÇÃO PENAL -  DESCABIMENTO -  ESTREITOS LIMITES
COGNITIVOS DA VIA DO WRIT - FATOS DEVIDAMENTE NARRA-
DOS NA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA OU COMPRO-
VAÇÃO CABAL DE ATIPICIDADE DA CONDUTA -  PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA NESTE MO-
MENTO  PROCESSUAL  -  CONVERSÃO  DA  PRISÃO  EM  FLA-
GRANTE EM PREVENTIVA -  DECISÃO FUNDAMENTADA -  GA-
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LIBERDADE PROVISÓRIA - INVI-
ABILIDADE - PREENCHIDO OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E
313, DO CÓDIGO PENAL - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INO-
CÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - ORDEM DENEGADA.
(TJMG, Habeas Corpus 1.0000.14.041380-8/000, Relator(a): Des.(a)
Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/07/2014,
publicação da súmula em 24/07/2014) 

HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - PRINCÍPIO DA INSIG-
NIFICÂNCIA - MOMENTO INOPORTUNO - ATIPICIDADE DA CON-
DUTA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE COM-
PORTA O REVOLVIMENTO DE PROVAS - INCOMPATIBILIDADE -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA
-  PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E  REQUISITOS DOS ART.
312 E SS. DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -POSSIBILI-
DADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGI-
MENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM. - Em sede de habeas cor-
pus só se permite o trancamento da ação penal quando se constata,
prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de auto-
ria, materialidade delitiva ou qualquer outra causa de extinção da pu-
nibilidade. -  A aplicação do princípio da insignificância é causa
supralegal excludente da tipicidade material da conduta, de for-
ma que somente ao término da instrução processual está o Ma-
gistrado habilitado a analisar tal circunstância, sendo prematura
a sua apreciação antes do término daquela fase, principalmente
em sede de habeas corpus, ação de rito sumaríssimo que não
comporta o revolvimento de matéria probatória. - Demonstrada a
existência de indícios de autoria e de materialidade delitiva, a prisão



preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos dos
artigos 312 e seguintes do CPP, havendo necessidade cautelar. - Es-
tando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a real
possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua
prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente
acautelamento  do  meio  social.  (TJMG,  Habeas  Corpus
 1.0000.14.031758-7/000,  Relator(a):  Des.(a)  Jaubert  Carneiro  Ja-
ques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/06/2014, publica-
ção da súmula em 09/06/2014) 

HABEAS CORPUS.  TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PACIENTE
REINCIDENTE.  PERICULOSIDADE  SOCIAL.  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  MANUTENÇÃO.
ATIPICIDADE  DO  FATO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. 1.  Mantém-se  a  prisão  preventiva  do  paciente,  se
presentes indícios de autoria e materialidade do crime de tentativa de
furto  simples,  bem  como  a  necessidade  da  garantia  da  ordem
pública,  em  face  da  periculosidade  social  do  paciente  que  é
reincidente e possui envolvimento em vários outros delitos, fatos que
indicam que,  se  solto,  voltará  a  praticar  crimes,  o  que  justifica  a
manutenção da custódia  cautelar  2.  Inviável  o  exame acerca da
incidência  do  princípio  da  insignificância  na  via  estreita  do
Habeas Corpus. 3. Ordem denegada.  (TJDFT, Acórdão n.768655,
20140020041060HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma
Criminal,  Data  de  Julgamento:  13/03/2014,  Publicado  no  DJE:
19/03/2014. Pág.: 247)

HABEAS  CORPUS.  FURTO.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
CONVERSÃO. PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 313 INCISOS I
E II DO CPP. PACIENTE REINCIDENTE. INSIGNIFICÂNCIA DA RES
FURTIVA.  NECESSIDADE  DE  SE  VERIFICAR  AS  DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CRIME COMETIDO EM HORÁRIO
NOTURNO.  INCIDÊNCIA  DO  §  1º  DO  ART.  155/CPB.  ORDEM
DENEGADA.  1-  Correta  a  decisão  que  converteu  a  prisão  em
flagrante em preventiva eis que o art. 313, inciso II do CPP dispõe
sobre tal possibilidade se o agente já tiver sido condenado por outro
crime  doloso,  com  sentença  transitada  em  julgado.  Portanto,
reincidente. Ademais, no fato em análise, é possível a decretação da
preventiva,  uma  vez  que  a  pena  máxima  cominada  ao  crime
imputado  ao  paciente   se  enquadra  nas  hipóteses  previstas  pelo
inciso  I  do  referido  art.  313.  2-  A  aplicação  do  princípio  da
insignificância é obstaculizado em sede de habeas corpus. No
entanto,  a insignificância da res furtiva,  deve ser  considerada
diante  dos  demais  dados  concretos.  Sob  esta  ótica,  a
reincidência  específica  do  paciente  prejudica  a  alegação  de
atipicidade  da  conduta.  3-  Aplica-se  a  causa  de  aumento  de
pena,  prevista  no  parágrafo  1º  do  art.  155  do  Código  Penal,
independentemente  se  o  furto  ocorreu  em  estabelecimento
comercial ou residencial, pois a condição sine qua non para tal é
o horário dentro no qual o ilícito foi praticado e não, o local. 4-



Ordem  denegada. (TJDFT,  Acórdão  n.763833,
20140020028946HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA,
1ª Turma Criminal,  Data de Julgamento:  20/02/2014,  Publicado no
DJE: 14/03/2014. Pág.: 224)

HABEAS  CORPUS  -  FURTO  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  -
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA -  DILAÇÃO
PROBATÓRIA -  ARBITRAMENTO DE FIANÇA -  LEGALIDADE -
OBSERVÂNCIA  AOS  REQUISITOS  ESTABELECIDOS  NOS
ARTIGOS 325 E 326 DO CPP - ORDEM DENEGADA. 1. Não há
elementos  suficientes  para  se  verificar,  em  sede  de  habeas
corpus,  a  atipicidade  da  conduta  imputada  ao  paciente,
necessitando de dilação probatória, o que deve ser realizado em
sede de ação penal. Apenas a guisa de esclarecimentos, trata-se, a
hipótese, de furto no qual não se observa de plano a irrelevância do
fato,  diante  da  contumácia  delitiva  do  paciente,  que  além  de
reincidente em outras infrações contra o patrimônio, possui extensa
ficha criminal, situação que demonstra a sua efetiva periculosidade
social.  O furto em questão não representa fato isolado na vida do
paciente.  2.  A  dispensa  ou  redução  da  fiança  está  sujeita  à
verificação do caso concreto. Na hipótese, não se extraindo do writ a
alegada condição de miserabilidade, não há ilegalidade a ser sanada
pela via eleita. A comprovação da situação econômica do paciente é
ônus probatório da defesa. A situação deve ser analisada pelo juiz
natural da causa, que poderá, caso disponha de prova suficiente da
situação  econômica  do  paciente,  rever  o  valor  da  fiança,  ou  até
mesmo dispensá-la, nos termos do artigo 325, § 1º, incisos I e II, do
CPP.  3.  Ordem  denegada.  (TJDFT,  Acórdão  n.737419,
20130020262347HBC,  Relator:  HUMBERTO  ADJUTO  ULHÔA,  3ª
Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE:
26/11/2013. Pág.: 251)


