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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

2263932-22.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente 

JEFERSON AMBROZIO DA SILVA e Impetrante MARCELO AUGUSTO PIRES 

GALVÃO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 

ANTONIO CARDOSO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E 

GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 28447
HC.  Nº: 2263932-22.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
IMPTE. : MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO
PACTE. : JEFERSON AMBROZIO DA SILVA
IMPDO. : MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS
MAGISTRADA DE 1º GRAU: DRA. MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE 
ALMEIDA 

HABEAS CORPUS  ROUBO QUALIFICADO - Impetração 
objetivando a concessão da liberdade provisória e/ou revogação 
da prisão preventiva e de reconhecimento de excesso de prazo - 
IMPOSSIBILIDADE  Dúvida que no momento milita em 
favor da sociedade - Circunstâncias que justificam a 
manutenção da prisão  Paciente indicado como pessoa que 
participou do roubo, por corréu, em delação premiada - 
Excesso de prazo não configurado, com expedição de cartas 
precatórias para inquirição de testemunha e multiplicidade de 
réus e defensores  Denegada a ordem.

MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO impetra o 
presente pedido de "habeas corpus" em favor de JEFERSON 
AMBROZIO DA SILVA, alegando que o paciente está sofrendo 
constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 
5ª VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pleiteando a 
revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo e 
inconsistência das provas.

Alega o impetrante que o paciente está sendo 
processado pela suposta prática do crime de roubo em um 
condomínio residencial, no dia 21/05/2014.

Defende a inocência de Jeferson, afirmando 
que os fatos narrados na denúncia não condizem com a 
realidade.

Argumenta que o paciente é primário, 
trabalhador, possui residência fixa, é pessoa de boa-fé e 
estava dormindo em sua casa no dia dos fatos.

Ressalta a existência de falhas na 
investigação criminal e na colheita de provas, dizendo que 
Jeferson apenas confessou o crime, indicando os nomes dos 
outros envolvidos, após ter sido espancado.
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Salienta que um dos veículos utilizados no 
suposto crime em análise teria sido subtraído anteriormente 
pelo paciente e seu comparsa, porém Jeferson não foi 
reconhecido pelos proprietários do automóvel. 

Destaca que nenhum dos objetos subtraídos 
foi encontrado na residência do paciente, quando da 
realização de busca e apreensão, também não foi reconhecido 
como autor do crime pelas vítimas do condomínio 
residencial, tampouco foram encontradas suas impressões 
digitais nos veículos ou nas residências roubadas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo 
para formação da culpa, uma vez que Jeferson está preso há 
19 meses sem o encerramento da instrução criminal, não 
tendo a defesa ou o paciente dado causa a demora. 

Salienta que não há provas da materialidade 
e nem indícios de autoria ou da participação do paciente na 
prática delitiva, não se justificando a necessidade da 
prisão preventiva, estando ausentes os requisitos legais.

A medida liminar foi indeferida (fls. 
30/31).

As informações prestadas pela autoridade 
tida como coatora encontram-se a fls. 35/36. Manifestando-
se nos autos, opinou o representante do Ministério Público 
pela denegação da ordem (fls. 38/42).

É O RELATÓRIO.

Segundo consta dos autos, no dia 21/5/2014, 
houve a prática de um roubo a residência, no interior de um  
condomínio, na cidade de São José dos Campos. Quatro 
indivíduos teriam ingressado com um veículo Honda Civic, no 
condomínio, com a ajuda do funcionário Alberto Faustino 
Sales. Lá, os quatro indivíduos, dentre eles, Willian Lopes 
Ferreira, as renderam e passaram a efetuar o roubo. 

As vítimas, em seus depoimentos disseram que 
perceberam uma “movimentação mais intensa da motocicleta 
... do condomínio defronte a sua casa, tendo a sensação de 
que no momento ... a motocicleta passou defronte a sua casa 
mais vezes do que o habitual e no ... em que os meliantes 
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deixaram a casa a moticicleta tinha passado por ... a sua 
casa quase que simultaneamente”. 

O corréu Alberto, também funcionário do 
condomínio, valendo-se da delação premiada, em seu 
depoimento, disse que houve a participação no roubo de 
Jefferson e Willian, tendo autorizado a entrada de Willian 
e seus comparsas, no condomínio. Disse que não houve 
participação de outro funcionário nos fatos. 

Ainda, conforme relatório de fls. 13/22, 
após o roubo, o veículo Honda Civic, que teria sido roubado 
em outra oportunidade por Jefferson, foi abandonado e 
encontrado pela Polícia Militar, e os agentes fugiram no 
veículo VW Parati, de propriedade do paciente Jefferson, 
veículo este apreendido em sua residência. 

Assim, JEFFERSON AMBROZIO DA SILVA e seus 
comparsas, conforme informações prestadas, foram 
denunciados como incursos no art. 157, §2º, inciso I e II, 
por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. 

Pois bem. 

Apesar da primariedade do paciente, o fato é 
que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar. 

Como acima mencionado e conforme as cópias 
trazidas no presente instrumento, o paciente teve sua 
participação indicada pelo corréu Alberto, que era 
funcionário do condomínio, onde o roubo foi realizado. As 
vítimas apenas não o reconheceram, perante a autoridade 
policial, porque disseram que os agentes estariam 
encapuzados, com blusas de moleton. 

Além disso, o veículo de JEFFERSON foi 
apreendido e identificado como o automóvel que deu fuga aos 
agentes após a prática delitiva e abandono do veículo Honda 
Civic, utilizado para adentrar o condomínio. 

Assim, há indícios suficientes da autoria 
por parte de JEFFERSON, de forma que maiores 
esclarecimentos a respeito são matéria de mérito. 

Repita-se, estão presentes os indícios de 
autoria e materialidade e os pressupostos da custódia 
cautelar, em razão da natureza do crime praticado e das 
circunstâncias fáticas, sendo delito que gera grande 
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repercussão social, causando revolta e intranquilidade à 
sociedade ordeira, bem como o descrédito da população em 
geral com relação às Instituições Penais, sendo necessária, 
para a garantia da segurança pública, que é componente da 
ordem pública, a manutenção da prisão do acusado. 

Os motivos elencados são mais do que 
suficientes para manter o paciente no cárcere. 

O paciente está sendo acusado da prática de 
delito cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 
4 anos, cabendo perfeitamente a prisão preventiva, nos 
termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. 

Aliás, o “caput” do art. 157 do Código Penal 
comina pena mínima de 4 anos e máxima de 10 anos, o que 
supera em muito o limite trazido no Código de Processo 
Penal. 

No presente caso, o paciente foi denunciado 
pela prática de roubo qualificado, de forma que sua pena 
mínima, em caso de condenação, deverá ser ainda superior 
aos 4 anos. 

Vale lembrar que o abalo à ordem pública 
está evidenciado, a par da probabilidade de o agente 
cometer novos crimes, o que justifica, por si só, a prisão 
do paciente. A precipitação vem em desfavor da Justiça como 
um todo, aí atingida a sociedade e especialmente o 
paciente.

Assim, não há que se falar em falta de 
fundamentação na decisão do Juízo impetrado, salientando-se 
que as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo 
Penal, não se mostram suficientes para coibir a prática de 
novos delitos. 

Com relação ao pedido de reconhecimento de 
excesso de prazo na formação da culpa, tem-se que também 
não pode ser acolhido. 

O paciente foi preso temporariamente, desde 
29/5/2014, tendo sido decretada posteriormente sua prisão 
preventiva, cujo mandado de prisão foi cumprido em 
23/2/2015, tendo a denúncia sido recebida em 22/1/2015. Já 
foram inquiridas testemunhas perante o Juízo impetrado e os 
autos aguardam o retorno de carta precatória para 
inquirição uma testemunha faltante, não havendo notícias 
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nos presentes autos, se há testemunhas de defesa.  

Saliente-se que com as mudanças introduzidas 
no Código de Processo Penal, ao mesmo tempo em que se 
ampliou o exercício da ampla defesa, automaticamente, os 
prazos para a consecução dos atos processuais também 
aumentaram, levando a uma instrução mais longa, como no 
presente caso. 

Assim, a alegação de excesso de prazo para 
formação da culpa, não obstante o prazo certo fixado em 
lei, na prática, a realidade se mostra bem diferente, vez 
que não considera o número de réus, a expedição de mandados 
e cartas precatórias, o prazo para requisição de presos e 
testemunhas ou eventuais imprevistos.

Determinado tempo é estipulado para a 
ultimação da instrução criminal diante da preocupação de 
evitar que o réu sofra algum constrangimento ilegal ditado 
por desídia, por negligência do Julgador na condução do 
processo, permanecendo, assim, preso por tempo indefinido e 
sem perspectivas de um julgamento justo.

Tal hipótese nem remotamente pode ser 
aventada no caso em apreciação, já que os autos estão tendo 
o seu trâmite normal, dentro de prazo razoável, como acima 
exposto, levando-se em consideração a multiplicidade de 
réus e defensores e expedição de carta precatória. 

Assim, deve-se adotar o princípio da 
razoabilidade, o qual, ao contrário do que alega o 
impetrante, não foi extrapolado, não sendo justa a 
aplicação puramente aritmética dos prazos processuais sem 
levar em consideração as características individuais de 
cada feito.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - Excesso de prazo para 
encerramento de instrução - Inocorrência - 
Contagem que deve observar o princípio da 
razoabilidade, considerando a complexidade e 
as dificuldades do processo - Eventual 
demora não causada por desídia do Magistrado 
- Ordem denegada.” (Habeas Corpus n. 
302.291-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - 
Relator: Passos de Freitas - 10.02.00 - 
V.U.)
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E, ainda:

“CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Não caracterização 
- Excesso de prazo na formação da culpa - 
Ilegal constrangimento que só se dará se tal 
excesso foi injustificado - Prazo para a 
formação da culpa, ademais, que não é fatal 
e absoluto, insuscetível de alargamento, 
devendo ser analisado caso a caso dentro do 
princípio da razoabilidade - Ordem 
denegada.” (Habeas Corpus n. 344.940-3 - São 
Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: 
Sinésio de Souza - 08.05.01 - V.U.)

Nesta fase processual, o interesse de 
apuração correta dos fatos é primordial tanto para a 
sociedade, quanto para o paciente. Isso porque é de se 
acolher a lição do E. Min. Vicente Cernicchiaro, conhecida 
como princípio da razoabilidade, pelo qual em cada caso 
concreto a necessidade de manutenção da prisão deve ser 
analisada, mesmo porque, a dúvida, no momento, milita em 
prol da sociedade.

Portanto, a manutenção da prisão do paciente 
não se mostra ilegal diante do não reconhecimento do 
excesso de prazo. 

Desse modo, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM. 

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
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