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ACÓRDÃO
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HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO SUA 
REVOGAÇÃO. MEDIDA DECRETADA COM BASE NOS 
ART. 313, I E II, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES. CRIME COMETIDO SEM 
VIOÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM 
CONCEDIDA.

- Ausentes os requisitos autorizadores da garantia da ordem 
pública –  notadamente, a gravidade da infração, a repercussão 
social e a periculosidade do agente – e, comprovado que o crime 
foi cometido sem violência ou grave ameça, torna-se de rigor a 
concessão da ordem para determinar que o agente aguarde o 
julgamento em liberdade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conceder a ordem. Fez sustentação 
oral o adv. Leopoldo Wagner Andrade da Silveira. Expeça-se ofício.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente 
Evandro Ricardo de Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da  2ª Vara 
Criminal da Comarca de Campina Grande.

Alega o autor, em síntese, que: a expedição de decreto de prisão 
preventiva revela-se medida desnecessária, uma vez que entende que o pretenso crime 
teria sido praticado sem violência e a segregação compulsória caracterizaria a 
antecipação do cumprimento de pena; a julgadora a quo considerou a reincidência do 



paciente para justificar a sua segregação, contudo, entende que tal fato deveria ser 
considerado apenas na fase de fixação da pena; se tratando de crime praticado no 
âmbito de trabalho, a sua versão deve ser considerada até que se prove o contrário; a 
presunção de que poderia voltar a delinquir violaria o princípio da presunção de 
inocência; o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade da prisão preventiva. 
Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que seja concedida a liberdade 
provisória.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas às 
fls. 64/65.

Liminar indeferida (fls. 67/67v).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 70/73, opinou pela 
denegação da ordem. 

É o relatório. 
VOTO:

Colhe-se dos autos que  o Sr. Evandro Ricardo de Melo, vulgo 
Vando, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código 
Penal, por ter supostamente, no dia 17.12.2014, na condição de funcionário do 
estabelecimento “Júnior Estacionamentos”, subtraído a quantia de US$ 5.000 (cinco mil 
dólares) que se encontrava dentro de um dos veículos estacionados naquele 
estacionamento (fls. 20/22).

Diante das circunstâncias do caso em tela, a julgadora de 
primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que 
estariam presentes as exigências do art. 313, I e II, do CPP.

Centra-se o presente habeas corpus na alegação de que o 
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, uma  vez  que  o  decreto  de  prisão 
preventiva expedido em seu desfavor não se justificaria, pelo que caberia a concessão da 
liberdade provisória. 

 
No caso, assiste razão ao paciente. É cediço que a segregação 

cautelar não pode ser instrumento de cumprimento antecipado de pena, sob pena de 
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse esteio, a prisão 
preventiva reclama o preenchimento de um dos requisitos específicos previstos no 
Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, conveniência da 
instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica. 
Presentes esses requisitos, a medida pode ser aplicada, entre outras hipóteses, nos 
crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e 
quando o réu tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em 
julgado, sendo justamente esses os fundamentos da prisão preventiva aqui combatida, 
atrelados à necessidade de garantia da ordem pública.

É pacífico o entendimento de que ordem pública constitui-se na 
paz e na tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida 
do crime acaba por abalar essa paz social, causando temor no meio social em que 
convive, notadamente quando grave o crime cometido, de particular repercussão, com 
reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos.



In casu, não vislumbro presente esse temor social. Apesar de 
restar comprovado que o réu já foi condenado por um crime de furto, o crime que 
resultou na sua segregação cautelar foi cometido sem o emprego de violência ou grave 
ameaça. Essas elementares certamente significaria um temor maior, não só na vítima, 
como no meio social em que convive. Também não está provado exacerbada 
repercussão negativa do crime e, ao que parece, os efeitos traumáticos do delito se 
restringem à própria vítima, notadamente por se tratar de um crime contra o patrimônio 
praticado sem emprego de violência.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ: verbis,

“[...] 3. In casu, existe manifesta ilegalidade pois foi imposta a 
custódia provisória, essencialmente, em razão do fato de o paciente 
possuir anotações pretéritas, sem respaldo em circunstâncias colhidas 
da situação concreta. Além do mais, conquanto o Juízo de 1º grau 
mencionar que o paciente tentou aplicar o golpe por diversas vezes, vê-
se da folha de antecedentes que inexiste a prática de outros 
estelionatos, datando o último delito contra o patrimônio de 1998 
(furto). Destaque-se que o presente caso  a imputação é de tentativa de 
estelionato.
4. Tendo como ideia-força que a prisão é a ultima ratio e diante de 
imputação de delito com penas não elevadas (tentativa de estelionato), 
sem violência ou grave ameaça, o mais apropriado é revogar a 
segregação, com espeque no princípio da proporcionalidade, sendo 
plausível que o magistrado avalie se é cabível a aplicação de outra 
medida cautelar pessoal. [...]” (HC 301.125/SP, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
14/10/2014, DJe 30/10/2014)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 
no sentido de que os maus antecedentes não são suficientes para, por si só, fundamentar 
a necessidade de prisão cautelar, senão vejamos: verbis,

HABEAS CORPUS. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. CUSTÓDIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MAUS 
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS, POR SI SÓS, 
INSUFICIENTES. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 
PENA INFERIOR A DOIS ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. 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 a custódia 
do paciente foi preservada exclusivamente em razão da reincidência e 
dos supostos maus antecedentes do paciente. O magistrado fez menção 
à anterior condenação por crime de furto e à existência de inquérito e 
processo em curso. 3. Conforme     reiterada     jurisprudência     desta     Corte   
Superior     de     Justiça,     os     maus     antecedentes     e     a     reincidência,     por     si   
sós,     não     constituem     fundamentos     suficientes     para     demonstrar     a   
presença     dos     requisitos     legais     exigidos     para     a     privação     da     liberdade.   
4. Destaque-se que o delito pelo qual o paciente está preso não foi 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que a 
pena que lhe foi imposta é inferior a 2 (dois) anos de reclusão. 5. 
Habeas corpus concedido para garantir ao paciente o direito de 
recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (HC 



163.889/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010)

Dessa  forma,  considerando  que  as  possibilidades  previstas  no 
artigo 313 devem ser atreladas a um dos requisitos do artigo 312, ambos do CPP, e que, 
no caso, não há a presença de nenhum daqueles requisitos,  a concessão da ordem é 
medida que se impõe.

Assim, escudado por esses argumentos, bem como no artigo 321, 
do Código de Processo Penal, e em desconformidade com o Parecer da Douta 
Procuradoria de Justiça, CONCEDO A ORDEM para que o paciente aguarde o 
julgamento em liberdade –  salvo se por outro motivo deva permanecer preso –, 
competindo ao juízo a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos 
termos do artigo 319, da Lei Instrumental Penal, se entender cabíveis.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos 
Navarro Serrano, 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 Pessoa, 07 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


