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HABEAS  CORPUS.  CRIMES,  EM  TESE,  DE 
RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA  E  TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES.  EXCESSO DE 
PRAZO  PARA  A  FORMAÇÃO  DA  CULPA. 
DESÍDIA  DO  APARATO  JUDICIAL. 
INOBSERVÂNCIA.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
FUMUS  COMMISSI  DELICTI.  DENÚNCIA 
OFERECIDA.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS, 
SUFICIENTES,  DE  AUTORIA  OBSERVADOS. 
PERICULUM  LIBERTATIS.  REITERAÇÃO 
DELITIVA  ESPECÍFICA.  PACIENTE 
ANTERIORMENTE  CONDENADO  POR  CRIME 
DE  TRÁFICO.  PERICULOSIDADE  REAL. 
MANUTENÇÃO  DA  SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  ORDEM 
DENEGADA.

A  decretação  da  prisão  preventiva, 
suficientemente  fundamentada,  com  a 
configuração  da  materialidade  do  delito  e  a 
presença de indícios suficientes de autoria, bem 
como com expressa menção à situação concreta 
que  caracteriza  a  necessidade  de  garantia  da 
ordem  pública,  não  configura  constrangimento 
ilegal.

A existência de condições favoráveis ao paciente 
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa, 
etc.),  por  si  só,  não  garante  eventual  direito 
subjetivo à revogação da preventiva.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

da Paraíba, por unanimidade,  em DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado 

pelo  Bel.  Odnaldo Espínola em favor  de  Pedro Félix  Correia,  apontando 

como autoridade coatora o  Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da 
comarca de Campina Grande.

Em sua exordial de fls. 02/20, o impetrante aludiu que o paciente 

foi preso e denunciado pela, suposta, prática dos crimes capitulados no artigo 

180, §1º do Código Penal e artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, encontrando-

se o feito em excesso de prazo na formação da culpa.

Ressaltou militarem condições pessoais favoráveis ao paciente - 

tais como: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego certo, 

família  constituída  –  bem  como  preencher  o  caso  os  requisitos  e  os 

fundamentos elencados no artigo 312 do CPP, fazendo, assim, jus à revogação 

da  prisão  preventiva,  à  luz  do  princípio  constitucional  da  presunção  de 

inocência.

Ademais,  arguiu  a  necessidade  de  se  reconhecer  a 

desclassificação  do  crime  de  receptação  (artigo  180  do  CP)  para  o  de 

favorecimento real  (artigo 349 do CP) pois o auxílio do paciente foi  após a 

prática do crime, inexistindo, nessa senda, co-autoria.

A par do exposto, requereu, em sede de liminar, a expedição de 

alvará de soltura em favor do paciente. E, no mérito, a concessão definitiva da 

ordem.

Desembargador João Benedito da Silva
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Instruiu o feito com os documentos de fls. 21/97.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, explanou, à fl. 

105,  que  o  paciente  foi  preso  em  flagrante  delito  na  posse  de  material 

entorpecente e, segundo consta no inquérito, o corréu seria responsável pela 

realização de furtos a fim de trocar a res furtiva por drogas com o paciente que, 

por sua vez, vendia o produto do crime na comunidade onde morava.

Ressaltou que, não obstante a quantidade de droga em poder do 

paciente,  sua  segregação  cautelar  foi  mantida  em  razão  dos  seus 

antecedentes criminais haja vista ser reincidente específico.

Indicou, por fim, que a denúncia foi oferecida em 17.06.2014 e 

que os réus já foram notificados, estando o trâmite processual no aguardo da 

apresentação da defesa preliminar.

Pedido de liminar indeferido às fls. 107/108v.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 110/115, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O habeas corpus em epígrafe pautou-se em três fundamentos: a) 
excesso de prazo para a formação da culpa; b) desfundamentação da decisão 

que  decretou  a  segregação  cautelar  do  paciente;  c)  necessidade  de  se 

reconhecer a desclassificação do crime de receptação (artigo 180 do CP) para 

o de favorecimento real (artigo 349 do CP).

Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto ao excesso alegado, como é cediço, os prazos para a 

conclusão da instrução criminal não são rígidos, entretanto, devem os mesmos 

ser  analisados  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade  sob  pena  de  impor  ao 

paciente medida extremamente gravosa.

Sendo assim, no caso em epígrafe, após detida análise dos autos, 

verifica-se  não  assistir  razão  ao  impetrante  vez  que  não  caracterizado  o 

alegado excesso.

É  que  há  situações  nos  quais  alguns  entraves  processuais 

ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla 

defesa,  forçam  o  magistrado  a  dilatar  o  prazo  da  conclusão  da  instrução 

processual.

Nesses  casos, a  superação  do  prazo,  por  si  só,  não  leva 
imediata  e  automaticamente  ao  reconhecimento  do  constrangimento 
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Aliás,  a  jurisprudência  pátria  já  firmou  entendimento  de  que  o 

lapso temporal, em tais hipóteses, não pode ser analisado como resultado de 

mera soma aritmética, afinal, faz-se imprescindível a análise do andamento do 

feito, da regularidade e da razoabilidade da sequência dos atos processuais no 

tempo.

A propósito:

[…]  Consoante  têm  orientado  a  doutrina  e  este 
Superior  Tribunal,  os  prazos indicados na legislação 
processual  penal  não  são  peremptórios,  servindo 
apenas como parâmetro geral  para  a finalização da 
instrução  criminal,  de  maneira  que  não  se  pode 
concluir pelo excesso pela mera soma aritmética dos 
prazos  processuais,  podendo-se  flexibilizá-los  diante 

Desembargador João Benedito da Silva
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das peculiaridades do caso concreto, em homenagem 
ao  princípio  da  razoabilidade.  [...].  (STJ.  HC 
286.338/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/03/2014,  DJe 
10/04/2014)

E, com efeito,  associando o conjunto probatório  encartado nos 

autos do presente writ às informações prestadas pela autoridade, dita coatora 

(fl. 105), vê-se que o paciente fora preso em flagrante, no dia 13 de maio de 
2014 (fl. 36), sendo a denúncia apresentada em 17.06.2014 e determinada, na 

mesma  data,  a  expedição  de  notificação  do  paciente,  e  do  corréu,  para 

apresentar sua defesa prévia, ante o procedimento adotado na Lei 11.343/06 

(fl. 86), estando, assim, o processo no aguardo do encerramento do prazo.

Nesse quadrante, verifica-se que o feito tramita regularmente, não 

havendo indícios de desídia por parte do Estado-Juiz, que tem sido diligente 

em seu processamento, circunstância a afastar o reconhecimento de excesso 

de prazo razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal por ele 

sofrido.

Por sua vez, no que se refere à desfundamentação do decreto 
de prisão preventiva do paciente faz-se imprescindível sua transcrição:

[…]
O  crime,  em  tese,  perpetrado  pelo  agente  teve 
repercussão  negativa  na  sociedade,  a  maneira  e  a 
forma  de  consumação  do  delito,  segundo  os  autos, 
são graves. De outra forma, os elementos constantes 
nos depoimentos são por demais autorizadores para a 
decretação da prisão preventiva do indiciado.
Resta demonstrada a materialidade delitiva pelo auto 
de  apreensão  e  apresentação.  Além  disso,  existem 
elementos evidenciadores da autoria criminosa, o que 
demonstra  o  atendimento  aos  requisitos  legais 
estabelecidos no art. 312 do CPP, carecendo, ainda, a 
questão  de  dilação  probatória  para  melhor 
esclarecimento acerca da participação do acusado no 
fato criminosa.
Outrossim,  a  segregação  cautelar  do  acusado  é 
plenamente necessária principalmente para garantir a 

Desembargador João Benedito da Silva
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ordem pública uma vez tratar-se de delitos de ampla 
gravidade,  sendo  a  prisão  preventiva  a  custódia 
cautelar perfeitamente adequada ao caso em tela.
[…]
Além do mais,  o acusado já respondeu a processo 
criminal  pelo  crime  de  tráfico  de  drogas  nesta 
Vara,  demonstrando que  não se  redimiu  com as 
penas  a  si  impostas,  insistindo  na  delinquência, 
fazendo do crime um modo de vida habitual, razão 
pela qual não é merecedor de quaisquer medidas 
cautelares  substitutivas  da  prisão  preventiva, 
devendo,  assim,  permanecer  segregado  como 
forma de resguardar a sociedade, maior vítima da 
criminalidade.
Deste  modo,  constatando-se  o  atendimento  aos 
pressupostos  legalmente  estabelecidos  para  a 
decretação da prisão preventiva, torna-se impossível a 
liberdade  provisória  ao  acusado  e,  por  conseguinte, 
autoriza a manutenção da prisão efetuada.
A prisão preventiva é a medida cautelar  mais  eficaz 
para  a  circunstância  dos  autos.  Nenhuma  outra 
medida cautelar se mostra adequada e suficiente 
para garantir a ordem pública, a instrução processual 
e,  especialmente, a paralisação da prática criminosa 
do que a decretação da prisão cautelar (preventiva). 
[…] (fls. 79/80) (grifei).

Ora,  para  que  seja  decretada  a  segregação  cautelar  faz-se 

imprescindível  a  demonstração  dos  pressupostos  (materialidade  e  indícios, 

suficientes, de autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem 

econômica,  aplicação  da  lei  penal  e  conveniência  da  instrução  criminal) 

elencados no artigo 312 do Código Processual Penal.

No caso em testilha, o fumus commissi delicti se fez demonstrado 

pelo arcabouço probatório obtido durante a investigação policial, o qual gerou o 

oferecimento da peça acusatória pelo Representante do Ministério Público  a 

quo (fls. 22/25).

Já o  periculum libertatis  se fez consubstanciado na necessidade 

de se garantir a ordem pública eis que o paciente já teria sido condenado, por 

decisão daquele mesmo Juízo, a uma pena de  04 (quatro) anos, 06 (seis) 
meses e 50 (cinquenta) dias,  pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes 

Desembargador João Benedito da Silva
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(artigo 12 da Lei n. 6368/76), o que demonstra sua periculosidade e a concreta 

possibilidade de reiteração delitiva evidenciando a necessidade da segregação 

cautelar de sua liberdade.

Corroborando com o entendimento supramencionado:

CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE 
FURTO  QUALIFICADO.  FLAGRANTECONVERTIDO 
EM  PRISÃO  PREVENTIVA.  REITERAÇÃO 
DELITIVA.PERICULOSIDADE  DEMONSTRADA. 
NECESSIDADE  DE  GARANTIR  A  ORDEM 
PÚBLICA.ORDEM  DENEGADA.  I.  Evidencia-se  a 
concreta  possibilidade  de  reiteração  delitiva,  já 
que o réu ostenta condenação anterior pela prática 
de delito contra o patrimônio, o que demonstra a 
sua  periculosidade  e  a  necessidade  da  medida 
constritiva de liberdade. II. Não há que se falar em 
carência de fundamentação idônea para a decretação 
da custódia cautelar,  tampouco em inocorrência  dos 
requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, 
pelo contrário,  as circunstâncias  descritas nos autos 
corroboram  a  necessidade  de  mantença  da 
segregação acautelatória do paciente,considerando a 
sua periculosidade. III. Possibilidade real de o paciente 
voltar  a  deliquir  caso  seja  posto  em  liberdade  que 
igualmente  impede  a  aplicação  de  medida  cautelar 
menos gravosa do que a prisão. IV. Ordem denegada, 
nos termos do voto do Relator. (STJ - HC: 241303 MG 
2012/0090365-9, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data 
de  Julgamento:  28/08/2012,  T5  -  QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 05/09/2012) (grifei)

Nesse diapasão, quando não é a interesse individual  da vítima 

que o Estado procura preservar mas, sim, o interesse público, é necessária a 

custódia cautelar, em favor da garantia da ordem pública, resguardando o risco 

de  que,  em  liberdade,  possa  ele  contribuir  para  o  fomento  de  tal  prática 

delituosa.

Em outras palavras: a segregação cautelar, medida extrema que 

implica   sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do 

princípio constitucional da presunção de inocência, deve se fundar em razões 

Desembargador João Benedito da Silva
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que demonstrem a existência de motivos sólidos, suscetíveis de autorizar sua 

imposição, o que se observa na hipótese em testilha.

Ademais,  ainda  que  se  constatasse  militarem  condições 

favoráveis ao paciente tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para 

a revogação da segregação cautelar quando comprovada a necessidade da 

medida restritiva do direito à liberdade e sua correta fundamentação.

A propósito:
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, 
isoladamente,  desconstituir  a  prisão  preventiva, 
quando há nos autos elementos hábeis que autorizam 
a  manutenção  da  medida  extrema.  (STJ.  RHC. 
49.856/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 12/09/2014)

Dessa  forma,  demonstrado  que  o  decisum atacado  foi 

suficientemente fundamentado, haja vista restarem demonstrados os motivos 

que  levou  ao  magistrado  a  quo a  decretar  a  prisão  cautelar  do  paciente, 

atendendo-se aos requisitos do art. 312 e embasando-se em dados concretos, 

acima declinados, não há, pois, que se falar em constrangimento ilegal sofrido 

pelo paciente.

Por fim, quanto ao pedido de desclassificação, há de se atentar 

que a limitada via do  writ  é incompatível com a investigação probatória, não 

sendo possível a análise cabendo, então, ao d. magistrado a quo a análise do 

petitório ao final da ação penal.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Presidiu  a sessão,  com voto,   o Exmo. Sr.  Des.  Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

Desembargador João Benedito da Silva
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do  Relator,    o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.   Ausente, 

justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior.   Presente à 

sessão o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


