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A C Ó R D Ã O

HABEAS  CORPUS  N°  2008734-24.2014.815.0000  –  1ª  Vara  da
Comarca de Monteiro/Pb
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Silvano César Oliveira da Silva (OAB/PB 27.152-A)
PACIENTE: Diego Eriveltes Nunes Torres

HABEAS  CORPUS.  DECRETO  DE  PRISÃO
PREVENTIVA.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME
TIPIFICADO  NO  ARTIGO  157,  §3º,  PARTE
FINAL E ART. 61,II, “h”, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL.  ALEGADO  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
CONCLUSÃO  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE  DITA
COATORA.   INSTRUÇÃO  CONCLUIDA.
AGUARDA  APRESENTAÇÃO  DE  ALEGAÇÕES
FINAIS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
SUPERADO. WRIT  PREJUDICADO.

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

V I S T O S,  relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da Paraíba,  a  unanimidade,  em julgar  prejudicado a
ordem, nos termos do voto do Relator, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar, impetrada por Silvano César Oliveira da Silva (OAB/PB 27.152-A),
com base no art. 5°, LXVIII, da Carta Federal/88, c/c os arts. 647 e 648, I
e II, do CPP, em favor de  Diego Eriveltes Nunes Torres, qualificado na
inicial e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §
3°, parte final e art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal (fls. 2-9).

Aduz o impetrante, em suma, que há excesso de prazo
para  a  formação  da  culpa,  uma  vez  que  o  paciente  foi  preso  em
22/11/2012 e, até a presente data, não houve conclusão do feito.
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Ao final, pede a concessão da ordem, em liminar, com a
consequente expedição do alvará de soltura.

Colacionou aos autos a documentação de fls. 10-40.

Informações  (fls.  50-51 e 62) da autoridade tida como
coatora, comunicando:

“(...)  Realizada   audiência  de  instrução  e
julgamento dia 07 de maio de 2013, procedeu-
se  a  oitiva  de  dois  declarantes  e  de  duas
testemunhas arroladas na denúncia. Inclusive, a
declarante  Josefa  Rodrigues  Siqueira
reconheceu  o  acusado  DIEGO  ERIVELTES
NUNES TORRES como o assaltante que efetuou
disparo  de  arma  de  fogo  contra  a  vítima
Francisco  Alves  de  Siqueira,  provocando-lhe  a
morte.
“(...) Nesta data, foi juntado aos autos ofício do
Hospital  de  Santa  Cruz  do  Capibaribe-PE,
encaminhando  a  documentação  requerida  por
este  juízo,  restando  cumprida  a  diligência
solicitada pelo MP.
Dando  prosseguimento  ao  feito,  esta
magistrada,  de  imediato,  determinou  a
intimação do Ministério Público e da defesa para
se manifestarem sobre a documentação e, em
seguida, apresentarem alegações finais”.

Indeferida liminar. (fls. 65-65/v).

Em seguida, foram os autos remetidos à consideração da
douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  que,  em  parecer,  opinou  pelo
denegação do writ (fls. 67-72).

É o relatório.

VOTO

                          1. Do excesso de prazo:

Tenciona  a  impetração  mandamental  a  concessão  do
remédio heróico, com o escopo de cessar a violação ao  status libertatis do
paciente, em decorrência de suposto constrangimento ilegal  provocado pelo
excesso de prazo.
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Não está,  porém,  a  socorrer  o  paciente  a  alegação do
excesso de prazo para o término da instrução criminal, uma vez que, resta
superado  o  argumento  ante  as  informações  prestadas  pela  autoridade
coatora, dando conta que o feito encontra-se com a instrução concluída (fls.
62). 

Conforme se depreende desses informes, foi juntado aos
autos  ofício  oriundo  do  Hospital  de  Santa  cruz  do  Capibaribe-PE,
encaminhado  documentação  requerida  pelo  Órgão  Ministerial,  dando
prosseguimento ao feito, a magistrada determinou a intimação do Ministério
Público e da defesa para se manifestarem acerca da documentação e, em
seguida, apresentarem alegações finais.

Na conformidade da Súmula 52 do colendo STJ, encerrada
a instrução, não há que se falar em excesso de prazo. A propósito, confira-
se a jurisprudência:

"94512087  -  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM  PRISÃO  PREVENTIVA.  TESE  DEFENSIVA.
ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA
CULPA.  INSTRUÇÃO  CRIMINAL  ENCERRADA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  PROFERIDA.
NEGADA A POSSIBILIDADE DE OS PACIENTES
RECORREREM EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS  NºS  52  DO  STJ  E  17  DO E.TJMG.
PERDA  DO  OBJETO.  PEDIDO  PREJUDICADO.
Nos  termos  da  Súmula  nº  52  do  Superior
Tribunal de Justiça, conjugada com a Súmula nº
17 do Grupo de Câmaras Criminais do Egrégio
Tribunal  de  Justiça  Mineiro,  "Encerrada  a
instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal  por excesso de prazo".
(TJMG; HC 1.0000.14.036144-5/000; Rel. Des.
Walter  Luiz;  Julg.  29/07/2014;  DJEMG
08/08/2014).
 
"53271044  -  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA.  SÚMULA  Nº  52  DO
STJ.  ORDEM  PREJUDICADA.  A  alegação  de
excesso de prazo demanda enquadramento sob
o  prisma  da  razoabilidade.  Confgura-se  o
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excesso  de  prazo  somente  quando  o
retardamento  se  dá  por  inefciência  da
prestação jurisdicional, o que não é o caso da
ação  em  tela,  já  que  a  todo  tempo  o  feito
recebeu o devido impulso processual a FM de
evitar o atraso da marcha jurisdicional; além do
mais  a  instrução  processual  já  foi  encerrada,
incidindo o teor da Súmula nº 52 do STJ. Com o
parecer, julgo prejudicado o writ, ante a perda
superveniente  do  objeto,  nos  termos  do  art.
659  do  cpp.  (TJMS;  HC  1407651-
06.2014.8.12.0000;  Coxim;  Primeira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos;
DJMS 01/08/2014; Pág. 78)”.

Assim, não se acolhe alegação de constrangimento ilegal
por  excesso de  prazo na formação da culpa se os autos demonstram o
encerramento da instrução criminal.

Sendo assim, perdendo o  writ o seu objeto, alternativa
não resta, senão, julgar o remédio heróico prejudicado, o que faço com
fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim,
Relator, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 20 de agosto de 2014 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           - Relator –
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