
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2007533-94.2014.815.0000)
RELATOR       : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE       : Antônio de Araújo Pereira 
IMPETRADO          : Juízo da Vara Única de Alhandra
PACIENTE       :José Severino Oliveira do Nascimento

PROCESSUAL PENAL.  Habeas  Corpus.  Excesso  de  prazo.
Término da instrução processual. Aplicação da súmula 52 do
Superior Tribunal  de Justiça. Ausência de fundamentação da
decisão que indeferiu o relaxamento de prisão.  Inocorrência.
Denegação da ordem.

-  Encerrada  a  formação  da  culpa,  não  há  que  se  falar  em
excesso de prazo para término da instrução processual, a teor
do disposto na Súmula 52 do STJ.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator, e
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por
Antônio de Araújo Pereira em favor de José Severino Oliveira do Nascimento, sob o
fundamento de que o paciente se encontra preso desde o dia 28 de outubro de 2013, em
regime fechado, na cidade de Alhandra, sendo que seu processo ainda se encontra em
fase de instrução, com audiência marcada para o dia 25 de junho de 2014.

Afirma que foram feitos pedidos no sentido de que fosse concedida a
liberdade provisória do paciente, o que restou infrutífero, mesmo restando provado que o
paciente é primário, tem bons antecedentes e emprego e residência fixa.



Assegura  que  a  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do
paciente é desfundamentada, por se limitar a encampar as razões da promotoria.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar com a expedição do
alvará de soltura, para fins de reconhecer-se a prisão por excesso de prazo e, em pedido
alternativo,  seja  o  HC  concedido  pela  ilegalidade  do  ato  que  indeferiu  o  pedido  de
liberdade em favor do paciente.

Junta documentos de fs. 06/31.

O impetrante juntou termo de audiência de instrução às fs. 38/40.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

A ordem deve ser denegada.

DO EXCESSO DE PRAZO

Alega  o  impetrante  que  o  paciente  José  Severino  Oliveira  do
Nascimento se encontra preso em excesso de prazo, considerando que foi detido em 28
de outubro de 2010 e até a data da interposição do presente wirt, a instrução processual
ainda não havia terminado.

Não obstante tal  alegação,  o  próprio  impetrante juntou às fs.  39,
termo de audiência da instrução realizada, sendo certo que se abriu vistas às partes para
que apresentasse alegações finais.

Ou  seja,  a  instrução  processual  foi  concluída,  o  que  leva  ao
entendimento de que o presente HC perdeu seu objeto nesse ponto, como já decide a
jurisprudência pátria, a exemplo do seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
ROUBO  QUALIFICADO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-
JUIZ NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUTOS COM CERTIDÃO
DE  DECURSO  DE  PRAZO  PARA  APRESENTAÇÃO  DAS
ALEGAÇÕES  FINAIS.  INSTRUÇÃO  ENCERRADA.  SÚMULA  N.
52/STJ.  RECURSO  ORDINÁRIO  DESPROVIDO.  -  É  pacífico  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
verificação de excesso de prazo não decorre da simples soma dos
prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de
cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. - Não há
como se considerar a possibilidade de relaxamento da prisão, uma
vez que a dilação temporal, verificada na espécie, é compatível com
as peculiaridades do processo, no qual se apura a prática do delito
de roubo qualificado. De igual forma, não ficou evidenciada qualquer
desídia do Estado-juiz na condução do processo. O feito encontra-
se  com  a  instrução  criminal  encerrada,  havendo  nos  autos
certidão de decurso de prazo para apresentação das alegações
finais em 28.3.2014, circunstância que faz incidir o enunciado nº
52  da  Súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça. Recurso
desprovido.(STJ - RHC: 42653 RN 2013/0383017-9, Relator: Ministra



MARILZA  MAYNARD  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO
TJ/SE), Data de Julgamento: 03/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 15/04/2014)”

Portanto, impede aplicar ao caso in comento o enunciado da súmula
52 do Superior Tribunal de Justiça1.

DA  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO
PREVENTIVO

Sustenta ainda, o impetrante, que a decisão que decretou a prisão
do  paciente  foi  inconsistente,  posto  que  teria  se  limitado  a  encampar  as  razões  da
promotoria.

No entanto, analisando os autos, observa-se que a decisão juntada
às fs. 30/31 se reporta ao pedido do impetrante de ser o paciente posto em liberdade sob
o fundamento do excesso de prazo para o término da instrução processual  e,  nesse
contexto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade.

De fato, o magistrado a quo motivou a decisão de forma sucinta e
objetiva, afirmando que “A alegação de excesso de prazo na segregação cautelar do réu,
porquanto  que  compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  audiência  de  instrução  e
julgamento já foi designada”.

Destarte, não há que se falar em ausência de fundamentação, não
havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, denego o habeas corpus.

É o voto.

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Dr 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, 19 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 

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


