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HABEAS  CORPUS.  ROUBO  QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO
PARA  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA.
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL  PELO
PARQUET.  ALEGAÇÃO  PREJUDICADA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
PERICULOSIDADE.  GRAVIDADE  CONCRETA.
NECESSIDADE  DA  CUSTÓDIA  PREVENTIVA.
APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA.  EVASÃO  DO
DISTRITO  DA  CULPA  INEXISTÊNCIA  DE
JUSTICADO  RECEIO.  REQUISITO
INSUBSISTENTE.  SUFICIÊNCIA  DA
MANUTENÇÃO  DA  CUSTÓDIA  PREVENTIVA
SOB  UM  ÚNICO  FUNDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 321 DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM

“Se a denúncia é oferecida, ainda que com algum
atraso, superada fica eventual irregularidade pela
sua demora.” (STJ, RHC 21419/PR).

“A questão do excesso de prazo na formação da
culpa  não  se  esgota  na  simples  verificação
aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo  ser  analisada  à  luz  do  princípio  da
razoabilidade,  segundo  as  circunstâncias
detalhadas de cada caso concreto.”
(STJ - RHC 52.541/SP)

Tem-se  como  imperioso  o  acautelamento  da
ordem pública, quando as circunstâncias em que
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ocorrido  o  fato  delituoso  denotam  a
periculosidade  do  acusado,  manifesta  na
gravidade concreta do delito.

Somente  se  justifica  a  prisão  preventiva,  para
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  quando  o
decreto apontar elementos concretos aptos gerar
fundando receio de que o paciente poderá evadir-
se  do  distrito  da  culpa,  não  se  aceitando
fundamentação genérica. 

Contudo, demonstrada a existência de ao menos
um requisito autorizador da prisão preventiva, não
há  de  se  falar  em  concessão  de  liberdade
provisória. Inteligência do art. 321 do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELO
EXCESSO DE PRAZO E DENEGAR PELOS DEMAIS FUNDAMENTOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo

Bel.  Pablo  Gadelha  Viana  em  favor  do  paciente  Wellington  Ferreira  de

Medeiros, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª

Vara Criminal da Comarca de Campina Grande.

Sustenta  o  impetrante  que  o  paciente  está  a  sofrer

constrangimento  ilegal,  pois  se  encontra  preso  por  mais  tempo  do  que

determina a lei para a conclusão do inquérito e também para o oferecimento da

denúncia. Segundo ele, o prazo para conclusão do inquérito findaria no dia

09/02/2015.

Alega,  também,  a  desnecessidade  da  custódia  máxima  e  a

ausência  de  fundamentação  concreta,  eis  que  a  prisão  em  flagrante,  pela

suposta participação no crime de roubo, foi convertida em preventiva com base

em fundamentos genéricos, abstratos e distanciados do fato criminoso e da
Desembargador João Benedito da Silva
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própria pessoa do paciente. 

Consigna, ainda, que a indicação genérica da gravidade abstrata

do delito, sem demonstração concreta de qualquer circunstância que evidencie

o risco de descumprimento do diploma repressivo, nada mais é do que um

cumprimento antecipado da pena. 

Ao final, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de

colocar o paciente em liberdade,  sanando o constrangimento ilegal  a quem

vem sendo submetido. 

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado consignou, às

fls. 45/46:

Cuida-se  de  Ação  Penal,  instaurada  para  apurar  o
cometimento  do  crime  de  roubo  majorado,  com
emprego de arma de fogo, concurso de agentes, e por
ter  mantido a vítima em seu poder,  restringindo sua
liberdade (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP), ocorrido no
dia 29/01/2015, tendo o ora paciente sido denunciado
por  ter  em  companhia  de  outro  indivíduo  (não
identificado), abordado a vítima José Luiz de Oliveira,
no  bairro  Bodocongó,  esta  cidade,  quando  esteve
chegada  em  sua  residência,  de  arma  em  punho,
anunciando  o  assalto  e  subtraindo  seu  veículo  VW
Golf,  prata,  placas KHI-5157,  ano 2002.  Acionada, a
polícia agiu e prendeu o acusado, ainda de posse do
veículo, que foi reconhecido pela vítima, como sendo
um dos autores do roubo.
Quando da  comunicação  da  prisão,  foi  decretada  a
prisão  preventiva  em  02/02/2015,  por  considerar
existentes  os  fundamentos  da  garantia  da  ordem
pública  da  conveniência  da  instrução  penal  e  para
assegurar a aplicação da lei penal.
Inquérito  distribuído  em  12/02/2015.  Foi  a  denúncia
ofertada  em  25/02/2015,  com  o  seu  devido
recebimento em 25/02/2015 por este juízo. 
Citado,  o  acusado  apresentou  defesa  preliminar  em
27/02/2015. 
Não  sendo  o  caso  de  absolvição  sumária,  foi
designado para o dia 07/04/2015, às 15h30, audiência
de instrução e julgamento.
(destaques originais)

Desembargador João Benedito da Silva
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Liminar indeferida (fls. 52/54).

Instada a ofertar parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela

prejudicialidade do excesso de prazo e pela denegação da ordem quanto aos

demais fundamentos (fls. 56/64).

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente  mandammus, tem como

escopo a cessação de suposto constrangimento ilegal por que sofre o paciente,

em razão de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, que ocorreria em

09/02/2015, e, consequentemente, para o oferecimento da denúncia. Também,

insurge-se contra a falta de fundamentação da decisão fustigada, no que tange

à  segregação  cautelar  para  garantia  da  ordem  pública  e  asseguração  da

aplicação da lei penal.

Em relação ao pretenso excesso de prazo para  finalização do

inquérito  e  oferecimento  da  denúncia,  constata-se,  das  informações  do

magistrado, que tais alegações encontram-se superadas, porquanto a denúncia

foi recebida e a defesa prévia já foi apresentada.

Por  sua  vez,  no  processo  original,  a  instrução  processual,

inclusive,  foi  realizada,  encontrando-se,  agora,  em fase de oferecimento de

alegações  finais,  consoante  as  informações  obtidas  a  partir  de  consulta

processual efetivada no site deste Tribunal de Justiça. 

Desta feita,  resta prejudicada a alegação de excesso de prazo

suscitada no presente. 

Examinando a alegação de falta de fundamentação do decreto de

prisão preventiva (fls. 24/27), verifica-se, inicialmente, que o douto Magistrado

fundamentou a custódia cautelar do paciente indicando como fundamentos a

Desembargador João Benedito da Silva
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garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal (art. 312 do

CPP). A propósito, vejamos trechos do referido decisum:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado foi
autuado  em  flagrante  delito  após  ter  praticado,  em
companhia  de  terceiros,  em  tese  crime  contra  o
patrimônio.
Desta  forma,  pôr  o  autuado  em  liberdade,  neste
momento,  seria estimulá-lo a cometer outros delitos,
pondo em sério risco a sociedade.
De ser esclarecer que nenhum fato novo surgiu nos
autos que venha a desautorizar a prisão em flagrante:
[…]
Ante o quadro de insegurança social em que vivemos,
a  prática  de  crimes  deve  ser  repelida  com  rigor  e
cautela,  sob pena de favorecer-se, indevidamente, a
ocorrência desses delitos, em detrimento do bem-estar
social,  não  havendo  que  se  falar  em  ofensa  ao
princípio do estado de inocência:
[…]
Não  resta,  portanto,  a  menor  dúvida  de  que  a
liberdade  do  autuado,  segundo  o  que  noticiam  os
autos, constitui-se numa ameaça à ordem pública. Os
fatos  causaram  relevante  repercussão  negativa  em
nossa  comunidade,  exigindo-se  providência  cautelar
em defesa do interesse social para garantir a ordem
pública, devendo se prevenir e reprimir a reiteração da
delinquência […]
De  outro  norte,  a  audácia  dos  autuados  e  suas
personalidades  afeitos  ao  cometimento  de  crimes
extremamente  graves  torna  imprevisível  a  sua
permanência  em  na  comarca  onde  reside  para
responder  ao  presente  procedimento/processo,  pelo
que  não  se  pode  prescindir  de  assegurar-se  a
aplicação da lei penal.
[...]

Em que pesem as razões lançadas na exordial,  não há como

acolher a pretensão deduzida no writ, pois, ao contrário do alegado na inicial,

existe, sim, necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da

ordem pública. 

A propósito desse fundamento, insta pontuar que o conceito de

ordem pública não se limita apenas a prevenir a reiteração de fatos criminosos,

acautelando o meio social, mas também a assegurar a própria credibilidade da
Desembargador João Benedito da Silva
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Justiça,  em  face  da  gravidade  do  crime  e  de  sua  repercussão,  quando

justificável.  Desse  modo,  quando  referida  tranquilidade  vê-se  ameaçada,  é

possível a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto,

volte a delinquir, desestabilizando-a.

Segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (in  Código de

Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,

2009):

[…]  a  necessidade  de  se  manter  a  ordem  na

sociedade, que, em regra, é abalada, pela prática de

um delito. Se este for grave, de particular repercussão,

com  reflexos  negativos  e  traumáticos  na  vida  de

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento

da sua realização um forte sentimento de impunidade

e  de  insegurança,  cabe  ao  Judiciário  determinar  o

recolhimento do agente. A garantia da ordem pública

deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio

gravidade da infração + repercussão social.

No caso sob exame, tem-se como ocorrido o abalo à boa ordem

social, em virtude da gravidade do delito, praticado pelo paciente com grave

ameaça,  mediante uso de arma de fogo e,  ainda,  com atuação plúrima de

agentes.

Ademais,  extrai-se,  dos  elementos  informativos  coligidos  aos

autos,  a periculosidade do agente, consubstanciada na premeditação para o

cometimento  do  crime,  mediante  a  utilização  de  interposto  veículo  para

encobrir  pistas,  este tomado por  empréstimo de conhecido e justificado por

intermédio de escusa inverídica.

Também, não se pode olvidar, dos dados informativos, a extrema

ousadia com que o paciente e seus comparsas orquestraram a empreitada

delitiva, pois a vítima foi seguida desde o trajeto de sua casa até o local de
Desembargador João Benedito da Silva
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destino e lá chegando, ao parar o carro, foi abordada pelos referidos agentes,

que anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo.

Ora,  não  há  dúvida  de  que  a  proliferação  desse  tipo  de

empreitada  criminosa  reclama a  adoção,  em casos  desse  jaez,  da  medida

extrema do cárcere cautelar não apenas para o restabelecimento da ordem

pública, mas até mesmo como medida para assegurar a credibilidade do Poder

Judiciário junto à sociedade. 

Nesse palmilhar de ideias, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  NÃO
CABIMENTO.  NOVA  ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.  ROUBO  MAJORADO  EM
CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  COMPLEXIDADE  DO  FEITO.  EMISSÃO
DE  CARTAS  PRECATÓRIAS.  REEXAME  DE
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.  ROUBO  COM  CONCURSO  DE
PESSOAS  E  USO  DE  ARMA  DE  FOGO.
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA  NA  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I - [...].
II - [...].
III - [...].
IV - […].
V - [...].
VI  -  O decreto prisional  encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos
autos, mormente por se tratar, em tese, de roubo
majorado, tendo em vista a gravidade concreta do
delito, praticado sob violência e em concurso de
pessoas, com a utilização de arma de fogo, o que
denota o elevado grau de periculosidade social do
agente,  dados  que  explicam  e  justificam  a
necessidade  de  manutenção  da  segregação
cautelar do paciente, com fundamento na garantia
da ordem pública. (Precedentes).
VII - [...].
Habeas corpus não conhecido.

Desembargador João Benedito da Silva
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(HC  307.208/MS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/12/2014,  DJe
19/12/2014)
HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  EXPRESSA  DO
RECURSO ORDINÁRIO. NOVO ENTENDIMENTO DO
STF E DO STJ. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO.
ARTS. 159, § 1º, 157, § 2º, I E II, E 288, PARÁGRAFO
ÚNICO, TODOS DO CP. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER  EM  LIBERDADE.  DECISÃO
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGENTE  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  (BOMBEIRO
MILITAR).   PERICULOSIDADE  SOCIAL  E
GRAVIDADE  CONCRETA  DOS  CRIMES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.  O  habeas  corpus  não  pode  ser  utilizado  como
substitutivo do recurso ordinário previsto nos arts. 105,
II,  a,  da  Constituição  Federal  e  30  da  Lei  n.
8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que
não  têm  mais  admitido  o  habeas  corpus  como
sucedâneo  do  meio  processual  adequado,  seja  o
recurso  ou  a  revisão  criminal,  salvo  em  situações
excepcionais.
2.  O  decreto  de  prisão  preventiva,  mantido  pela
sentença  condenatória,  está  satisfatoriamente
motivado, com a indicação de elementos concretos, na
garantia  da  ordem  pública,  tendo  em  vista  a
periculosidade social  do  acusado,  evidenciada pelas
circunstâncias e características do delito. No caso, o
paciente, violando seus deveres funcionais (bombeiro
militar  -  Segurança  Pública  estadual),  teria,  em
concurso com outros policiais, sequestrado, ameaçado
e, por diversas vezes, agredido a vítima, com o fim de
obter,  em  proveito  do  grupo,  a  quantia  de  R$
60.700,00  (sessenta  mil  e  setecentos  reais)  em
dinheiro e de efetuar compras diversas em cartões de
crédito e débito da vítima, como condição do preço do
resgate.
3.  Há justa causa no decreto de prisão preventiva
para garantia da ordem pública, quando o agente
se  revela  propenso  a  prática  delituosa,
demonstrando menosprezo pelas normas penais.
Nesse  caso,  a  não  decretação  da  prisão  pode
representar  indesejável  sensação de impunidade,
que incentiva o cometimento de crimes e abala a
credibilidade  do  Poder  Judiciário (STF  -  HC  n.
83.868/AM,  Tribunal  Pleno,  Relatora  p/  acórdão
Ministra Ellen Gracie, DJe 17/4/2009).
4. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a

Desembargador João Benedito da Silva
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eventual concessão da ordem de ofício.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  137.282/RJ,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe
04/09/2013)

Já no que diz respeito à garantia de aplicação da lei penal, não há

como subsistir a segregação cautelar sob tal fundamento, pois se observa que

o magistrado  a quo valeu-se de fundamentação genérica, isto  é,  deixou de

indicar quais elementos concretos conduziriam ao fundando receio de que o

paciente poderia evadir-se do distrito da culpa. 

Todavia, apesar de tal constatação, demonstrado ao menos um

requisito  autorizador  da  prisão  preventiva,  qual  seja,  a  garantia  da  ordem

pública,  não  que  se  falar  em  liberdade  provisória,  por  expressa  vedação

constante  art. 321 do CPP, in verbis: 

Art.  321.  Ausentes  os  requisitos  que  autorizam  a
decretação  da  prisão  preventiva,  o  juiz  deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso,
as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  deste
Código e  observados os  critérios  constantes  do art.
282 deste Código

Sendo assim, indiscutível que a segregação provisória encontra-

se calcada em circunstâncias concretas do caso, autorizadoras da adoção da

medida  extrema,  não  existindo,  por  conseguinte,  motivos  suficientes  para

infirmar os fundamentos da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Firme em tais razões, DENEGO A ORDEM. 

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Desembargador João Benedito da Silva
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Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


