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PROCESSUAL PENAL. Habeas  Corpus.  Roubo  majorado  e
associação criminosa. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça
acusatória  que  preenche  todos  os  requisitos   do  art.  41  do
Código de Processo Penal.  Prisão preventiva decretada com
fulcro na garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal  e  aplicação  da  lei  penal.  Alegada  ausência  de
fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente motivada.
Excesso  de  prazo  para  o  término  da  instrução  criminal.
Alegação  prejudicada.  Audiência  de  instrução  e  julgamento
realizada. Pleito de aplicação das medidas cautelares diversa
da prisão. Impossibilidade. Subsistência dos pressupostos da
decretação da prisão cautelar. Condições pessoais do acusado
favoráveis.  Irrelevância.  Ordem  prejudicada  no  tocante  ao
excesso  de  prazo  para  o  término  da  instrução  criminal  e
denegada quanto aos demais fundamentos. 

-  A ausência de individualização pormenorizada das condutas
perpetradas pelos acusados, no caso de concurso de pessoas,
não constitui causa de inépcia da inicial acusatória, de modo
que resta inviável o pretendido pleito de trancamento da ação
penal. 

-  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  fundamentação  do
decreto preventivo, quando o juiz motiva a prisão na prova da
materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como em pelo
menos um dos pressupostos indicados no art. 312 do Código
de Processo Penal, vistos à luz do caso concreto.

-  Uma  vez  concluída  a  instrução  penal,  resta  superado  o
apontado excesso de prazo pela demora para a formação da
culpa.

-  Subsistindo  os  pressupostos  que  ensejaram  a  prisão



preventiva,  tem-se  a  impossibilidade  de  concessão  de
liberdade  provisória,  com  a  imposição  de  quaisquer  das
medidas diversas da prisão.

- As condições subjetivas favoráveis do paciente não impedem
a manutenção da segregação cautelar.

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 julgar  prejudicada quanto ao fundamento do excesso de
prazo para  o  término da instrução criminal  e  denegá-la,  no  tocante  aos demais,  nos
termos do voto do Relator, e em harmonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por
Evanes Bezerra de Queiroz, que tem por escopo impugnar o decreto preventivo em face
do  paciente  Anderson  Douglas  dos  Santos  Silva,  acusado  da  prática  dos  crimes
previstos nos arts. 157, §2º, incisos I e II e 288, ambos do Código Penal (roubo majorado
e associação criminosa).

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 24
de março de 2014,  sendo,  posteriormente,  requerida  sua liberdade provisória,  com o
arbitramento  de  fiança ou sua  dispensa,  todavia,  tal  pedido restou  indeferido,  com a
decretação da preventiva em 27 de março de 2014. 

Esclarece que a denúncia é inepta, pois não individualizou a conduta
de cada um dos acusados, sendo edificada de forma genérica, fato este que inviabilizou a
defesa do paciente.

Aduz que o decreto preventivo carece de motivação adequada, não
indicando a Magistrada  a quo,  na oportunidade, um único elemento objetivo capaz de
justificar a necessidade da segregação do paciente, para resguardo da ordem pública,
instrução criminal ou da futura aplicação da lei penal.

Assevera, outrossim, que o paciente preeenche todos os requisitos
legais para responder ao processo em liberdade, sendo primário e possuidor de trabalho
e residência fixa, sendo, ainda, perfeitamente aplicáveis, ao caso, as medidas cautelares
diversas da prisão, aliadas ao arbitramento de fiança, com a sua dispensa.

Esclarece, ainda, que o paciente se encontra preso há 60 (sessenta)
dias, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Ao final, pugna pela concessão de medida liminar, com a expedição
de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, pleiteia a confirmação da medida
de urgência (fs. 02/15).



Junta documentos (fs. 16/105).

Informações prestadas pela Juíza monocrática (f. 115/116).

Liminar indeferida (fs. 118/119).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela denegação
da ordem (fs. 129/133).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente,  constata-se que não ocorreu ofensa ao art. 41 do
Código de Processo Penal, pois, na denúncia, houve a exposição do fato criminoso, com
a descrição precisa das condutas delitivas perpetrada pelos acusados, bem como suas
identificações, a classificação dos delitos insculpidos  nos arts. 157, §2º, incisos I e II e
288, parágrafo único, ambos do Código Penal,  e o rol  de testemunhas (fs.  71/73),  de
forma que a inicial acusatória encontra-se formalmente fundamentada, não constituindo a
ausência  de  individualização  pormenorizada  das  condutas,  no  caso  de  concurso  de
pessoas, motivo de inépcia da inicial acusatória, de modo que não há como acatar o pleito
aventado pela defesa do paciente. 

Nesse norte, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.  DENÚNCIA.  COAUTORIA.  PEÇA INAUGURAL
QUE  ATENDE  AOS  REQUISITOS  LEGAIS  EXIGIDOS.  INICIAL
ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA
GARANTIDA.  INÉPCIA  NÃO  EVIDENCIADA.  1.  Não  pode  ser
acoimada  de  inepta  a  denúncia  formulada  em  obediência  aos
requisitos traçados no art. 41 do CPP, descrevendo perfeitamente os
fatos  típicos  imputados,  crimes  em  tese,  com  todas  as  suas
circunstâncias, atribuindo-os ao paciente, terminando por classificá-
los, ao indicar os ilícitos supostamente infringidos. 2. A ausência de
individualização  pormenorizada  das  condutas  no  caso  de
concurso de pessoas,  por  si  só,  não é  motivo de inépcia  da
denúncia, conforme, aliás, este Superior Tribunal já decidiu no
sentido  de  que  não  há  necessidade  de  explicitar
minuciosamente  a  participação  de  cada  um  dos  coautores,
bastando, portanto, a narrativa dos fatos e sua autoria, a fim de
possibilitar a ampla defesa. 3. Se a vestibular acusatória narra em
que consistiu a ação criminosa do paciente e dos corréus nos delitos
em que lhes incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é
inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular (…)
3. Ordem denegada”1 (grifo nosso).

1(HC 130.883/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 15/12/2009).



- DA DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Ab initio, há de se verificar que a pena máxima cominada aos delitos
atribuídos ao paciente, roubo majorado e associação criminosa, é superior a 4 (quatro)
anos, o que atende ao requisito do art. 313, I2, do Código de Processo Penal.

Com efeito, além de provada a justa causa – prova da materialidade
e indícios suficientes de autoria dos crimes capitulados no arts.  157, §2º, I e II e 288,
parágrafo único, ambos do Código Penal, imputado ao paciente, conforme acertadamente
decidido pela Juíza da causa, o decreto preventivo é imprescindível, na espécie, para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
(fs. 61/62).

Ademais,  vê-se  das  informações  prestadas  pela  instância
monocrática que  “...Relata a denúncia, em síntese, que as vítimas estavam realizando
entrega de mercadorias quando, dois indivíduos se aproximaram armados e anunciaram
o  assalto,  ocasião  em que  subtraíram  delas  seis  caixas  pequenas  e  duas  grandes,
contendo cigarros e isqueiros,  avaliados em cerca de R$ 2.182,24 (Dois mil,  cento e
oitenta  e  dois  reais  e  vinte  e  quatro  centavos.  Compulsando  os  autos  do  processo
criminal n° 000.1702-76.2014.815.0331, em que figura como acusado o paciente acima,
observa-se  que  horas  após  o  crime  a  polícia  compareceu  à  residência  do  outro
denunciado Diego Filipe, encontrando o paciente Anderson Douglas, bem como a res
furtiva, o veículo utilizado no crime e, um dos capacetes também utilizado no assalto,
momento em que foram presos em flagrante...” (fs. 115/116). 

Dessarte,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  autoridade
coatora  e  considerando  que  a  decisão  que  decretou  a  preventiva  restou  embasada,
apresentando  exposição  suficiente,  para  manter  a  custódia  do  paciente  Anderson
Douglas dos  Santos Silva,  não há que se  falar,  por  conseguinte,  em ausência  dos
requisitos para a imposição da medida extrema.

- DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto à alegação de excesso de prazo, depreende-se através de
consulta ao sistema informatizado de segundo grau, que a instrução processual encontra-
se concluída, uma vez que a citada audiência de instrução e julgamento foi realizada no
dia  22 de  julho  de 2014,  restando,  pois,  superado o  pretendido constrangimento  por
excesso de prazo para a formação da culpa.

Em coerência com a linha de raciocínio acima adotado, o Superior
Tribunal de Justiça formalizou a Súmula 52, do seguinte teor:

 
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.

Destarte, não há que se falar em constrangimento ilegal em decor-
rência do arguido excesso de prazo, encontrando-se, portanto, a ordem prejudicada ante

2Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



a  perda de seu objeto neste ponto.

- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Atendidas  as  condições  para  a  prisão  preventiva,  conforme
evidenciado,  tem-se  a  impossibilidade  de  concessão  de  liberdade  provisória,  com  a
imposição de quaisquer das providências cautelares dispostas no art. 319 do Código de
Processo Penal, não estando satisfeito o disposto no art. 282, II3 c/c art. 3214 do CPP, ao
passo em que, por via consecutiva, deve-se aplicar o §6°5 do art. 282 do CPP.

- CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

Por fim, tem-se que predicados pessoais alegadamente favoráveis
ao paciente não possuem o condão de, por seu exclusivo efeito, desconstituir o decreto
prisional, sobretudo quando presentes os requisitos da preventiva.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,  julgo prejudicada a ordem quanto ao fundamento
do excesso de prazo para o término da instrução criminal e denego-a, no tocante aos de-
mais.

É o voto.6

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator,  e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes  justificadamente  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal,
e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, 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, 02 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 

3Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). […] II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
4Art. 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. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
5§6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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