
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.372 - MG (2017/0133945-3)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
EMENTA

RECURSO  ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, 
CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA 
DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. 
PERICULUM LIBERTATIS . INDICAÇÃO NECESSÁRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas 
se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão 
(periculum libertatis ), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos 
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando 
motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o 
paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar que o 
paciente "constantemente ameaça a vítima de morte, atentando contra 
sua vida em diversas oportunidades, tanto que existem vários 
procedimentos (inquéritos e processos) tramitando em desfavor do 
flagrado", bem como ressaltou que o paciente "vem, reiteradamente, 
praticando atos de violência doméstica contra a vítima" e que 
"respondeu e responde pela prática de delitos concernentes à Lei 
Maria da Penha, sendo que, na ocasião do fato em comento, 
descumpriu, em tese, medida protetiva".
3. Recurso não provido.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Sexta Turma,  por unanimidade, negar provimento ao 

recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior votaram com 

o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.372 - MG (2017/0133945-3)
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA interpõe recurso 
em habeas corpus contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, que manteve a sua prisão preventiva no HC n. 
1.0000.17.002502-71000.

Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 
31/12/2016, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 158 (por duas 
vezes), 147, c/c o art. 61, H, "f" (por duas vezes) e 148, § 1º, I, do Código 
Penal.

Neste mandamus, alega a defesa que o recorrente, acusado por 
extorsão, ameaça, seqüestro e cárcere privado contra sua ex-companheira, 
encontra-se preso preventivamente sem que a decisão constritiva contenha 
fundamentação idônea. 

Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva ou 
impostas medidas cautelares alternativas.

Indeferida a liminar e prestadas as informações de fls. 131-188, 
foram os autos enviados ao Ministério Público Federal, que oficiou pelo não 
provimento do recurso (fls. 190-193).
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.372 - MG (2017/0133945-3)
EMENTA

RECURSO  ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, 
CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA 
DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. 
PERICULUM LIBERTATIS . INDICAÇÃO NECESSÁRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas 
se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão 
(periculum libertatis ), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos 
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando 
motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o 
paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar que o 
paciente "constantemente ameaça a vítima de morte, atentando contra 
sua vida em diversas oportunidades, tanto que existem vários 
procedimentos (inquéritos e processos) tramitando em desfavor do 
flagrado", bem como ressaltou que o paciente "vem, reiteradamente, 
praticando atos de violência doméstica contra a vítima" e que 
"respondeu e responde pela prática de delitos concernentes à Lei 
Maria da Penha, sendo que, na ocasião do fato em comento, 
descumpriu, em tese, medida protetiva".
3. Recurso não provido.

  

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  (Relator): 

O Juiz de Direito fundamentou a constrição cautelar nos 
seguintes termos: 

[...] 
Os elementos constantes no Auto de Prisão em Flagrante 
Delito - APFD demonstram, numa análise inicial, a existência 
do crime e indício de autoria, que, ao que tudo indica, pelo 
menos em tese, fora praticado pelo Flagrado, sendo esses dados 
suficientes para a custódia cautelar do mesmo, conforme se 
vê da inquirição do Policial Militar condutor e nos depoimentos 
da testemunha e da vítima. 
E relevante consignar que o Flagrado constantemente ameaça 
a vítima de morte, atentando contra sua vida em diversas 
oportunidades, tanto que existem vários procedimentos 
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(inquéritos e processos) tramitando em desfavor do Flagrado 
tendo a Sra. Mariani de Oliveira Silva corno vítima, conforme se 
infere da Certidão de Antecedentes Criminais que instruiu o 
presente. 
Nesse particular, asseverou a Autoridade Policial, em seu 
despacho ratificador, o seguinte: "Existem informações 
documentais de que o autor vem, reiteradamente, praticando 
atos de violência doméstica contra a vítima, sendo que esta 
não possui mais interesse em relacionar-se com aquele. São 
vários inquéritos policiais instaurados, com indiciamentos, todos 
com informações de lesões corporais em ambiente familiar e que 
se encontram em sede judicial.
Ademais, também existe medida protetiva decretada em favor 
da autora, impedindo o agente delituoso de se aproximar 
desta. Percebe-se assim que o conduzido vem, reiteradamente, 
praticando os atos de violência doméstica, seja ameaçando, seja 
lesionando a vítima, criando pânico em seu ambiente familiar o 
que, caso não haja interferência do estado, culminará certamente 
em resultado mais gravoso.
Repita-se que o autor não vem respeitando sequer decisão 
judicial em matéria de medida protetiva, pois tais medidas 
foram decretadas recentemente pelo juízo desta comarca e o 
mesmo as ignora sem se preocupar com as consequências 
legais". 
O fato do flagrado ter mencionado que sua filha ligou para ele 
no sentido de que ele comparecesse até a residência da vítima, 
haja vista que lá tinha gêneros alimentícios, e os filhos estariam 
passando fome, não tem o condão por si só de afastar o 
descumprimento da medida judicial determinada, haja vista que 
o acusado poderia ter enviado até a residência de seus filhos um 
parente ou mesmo um amigo para verificar e resolver a situação. 
Ademais, as outras questões aventadas pela doutora Defensora 
Pública, serão oportunamente objetos de instrução processual e 
se for o caso, isto é, se a versão do flagrado estiver em 
consonância com a realidade dos fatos alegados por ele, 
evidentemente o Juízo natural tomará as providências no sentido 
de acautelar os interesses do acusado. 
Até então, a melhor sendo que se apresenta, não obstante a 
questão envolvendo a subsistência dos filhos, é o que se 
apresenta adequada e conveniente para o momenta. 
Desta feita, entendo que a prisão cautelar do Flagrado mostra-se, 
a meu ver, adequada para garantia da ordem pública e instrução 
processual e, sobretudo, para resguardar a integridade física da 
ofendida, uma vez que o Flagrado já respondeu e responde 
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pela prática de delitos concernente à Lei Maria da Penha, 
sendo que, na ocasião do fato em comento descumpriu, em 
tese, medida protetiva [...].
Destarte, presente os requisitos autorizadores da medida, 
havendo prova da existência dos crimes e indício suficiente da 
autoria, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe. 
Salienta-se que, na hipótese em apreço, diante do crime, da 
reiteração delitiva e a aplicação do binômio necessidade e 
adequação, estão afastadas a adoção das medidas cautelares 
previstas no art. 319 e seguintes, todos do Código de Processo 
Penal. 
Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos 
do CPP, como garantia da ordem pública e para assegurar a 
instrução criminal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a 
prisão em flagrante de Leonardo Rodrigues de Oliveira. 
Expeça-se o MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA para o 
devido cumprimento, registrando-o no BEMP. 
[...] (fls. 86-87)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, 
para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação 
concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.

Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as 
razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão 
do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos 
autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou concretamente 
a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, 
indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o 
paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar que o paciente 
"constantemente ameaça a vítima de morte, atentando contra sua vida em 
diversas oportunidades, tanto que existem vários procedimentos 
(inquéritos e processos) tramitando em desfavor do flagrado" (fl. 86). Além 
disso, ressaltou que  o paciente "vem, reiteradamente, praticando atos de 
violência doméstica contra a vítima" e que "respondeu e responde pela 
prática de delitos concernentes à Lei Maria da Penha, sendo que, na 
ocasião do fato em comento, descumpriu, em tese, medida protetiva".

Registro que este Superior Tribunal tem, reiteradamente, 
decidido que o fundado receio de reiteração na prática de crimes enseja a 
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custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Exemplificativamente:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA. PRISÃO 
PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE 
FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM 
PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
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 não há flagrante ilegalidade a ser 
reconhecida. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para 
o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade 
concreta dos agentes, cujas folhas de antecedentes registram 
prática reiterada de delitos. 
3. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 57.068/BA, Rel. 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 
23/4/2015).

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0133945-3 RHC    85.372 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00250275520178130000  0145160362755  0145170000098  0145170002565  
10000170025027000  10000170025027001  145160362755  145170000098  
145170002565  2016028275485001  250275520178130000

EM MESA JULGADO: 17/08/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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