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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS ( Processo n. 2007250-71.2014.815.0000 )
RELATOR       : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior.
IMPETRANTE:  Darcio Galvão de Andrade
PACIENTE(s) :  João Murilo dos Santos Lopes e Raniere Ramiro Lopes

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.  Excesso  de  prazo
para  o  término  da  instrução  processual.  Configuração.
Concessão da ordem.

− A demora na conclusão da instrução que não encontra
guarida  na  conduta  da  defesa,  configura  constrangimento
ilegal,  tornando  imperioso  o  reconhecimento  de  excesso  de
prazo.

− Embora não exista um prazo legalmente estipulado, cujo
descumprimento  configure,  de  imediato,  constrangimento
ilegal,  espera-se  do  Poder  Judiciário  que  os  processos
tramitem de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade.

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 conceder 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 impetrado  por  Dárcio  Galvão  de
Andrade em favor de João Murilo dos Santos Lopes e Raniere Ramiro Lopes, sob o
fundamento de que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 23 de maio do
corrente ano e apesar de, na data da interposição do presente HC, já terem se passado
17 dias das referidas prisões, o inquérito ainda não havia aportado no cartório da 6ª Vara
de Mangabeira.



Sustenta  que  se  encontra  evidenciado  o  excesso  de  prazo  na
conclusão e na remessa do inquérito a Juízo, caracterizando-se o constrangimento ilegal
sanável através de HC.

Assegura que o prazo para oferecimento da denúncia se encontra
ultrapassado e, por isso, insta  pelo deferimento do pedido de liminar, para que seja o
paciente posto em liberdade e, no mérito, pela ratificação da liminar.

Junta documentos de fs. 08/40.

O magistrado singular presta informações às fs.47/49.

A liminar foi deferida – fs. 54/55.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem –
fs. 60/61.

É o relatório

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

A ordem deve ser concedida.

Com efeito, não se pode olvidar que a infringência aos prazos para a
conclusão  do  inquérito  policial  não  significa  constrangimento  ilegal  a  ser  sanado  de
pronto, sendo necessário que caso a caso se analise o caso concreto face o princípio da
proporcionalidade.

Com efeito, embora não exista um prazo legalmente estipulado para
a  conclusão  da  instrução  criminal,  cujo  descumprimento  configure,  de  imediato,
constrangimento  ilegal,  espera-se  do  Poder  Judiciário  que  os  processos  tramitem de
forma regular, dentro dos limites da razoabilidade

In  casu,  contudo,  o  tempo  despendido  entre  a  data  da  prisão
preventiva decretada, 24 de maio de 2014, e o fato dos autos ainda se encontrarem com
o Ministério  Público,  sem que  sequer  tenha  sido  ofertada  denúncia,  já  ultrapassa  os
padrões da razoabilidade.

Não somente isso, numa análise perfunctória do processo, tem-se
que a causa é despida de complexidade, de modo que a demora para a conclusão do
inquérito  policial  não  se  justifica,  como  bem  já  se  pronunciou  o  STJ  em  caso
análogo:

Sobre  a  caracterização  do  excesso  de  prazo,  configurador  de
evidente constrangimento ilegal, passível de Habeas Corpus, já dispôs o Superior Tribunal
de Justiça:

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRISÃO CAUTELAR EM 10.07.09. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA
ACUSATÓRIA QUE DESCREVE TODO O FATO CRIMINOSO, APTA



A PERMITIR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.  EXCESSO DE
PRAZO (1 ANO E 1 MÊS) JUSTIFICADO. REGULAR ANDAMENTO
DO  PROCESSO.  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO  DA  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  NÃO
APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO AGENTE QUE, POR
SI  SÓS,  NÃO  GARANTEM  O  ACESSO  DO  PACIENTE  AO
BENEFÍCIO  PLEITEADO.  PARECER  PELA  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.  ORDEM  DENEGADA.(…)3.   A  concessão  de  Habeas
Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida
de  todo  excepcional,  somente  admitida  nos  casos  em que  a
dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas
pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial,
em obediência ao princípio da razoável  duração do processo,
previsto  no  art.  5o.,  LXXVIII  da  Constituição  Federal;  ou  (C)
implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.(...)7.   Parecer
do  MPF  pela  denegação  da  ordem.8.    Ordem  denegada.(HC
172.611/PE,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO,  QUINTA TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe
04/10/2010)

Cabe destacar, por oportuno, que, conforme preceituado pelo
art.  316  do  CPP,  sobrevindo  razões  que  a  justifiquem,  poderá  o  magistrado,
apreciando  a  nova  situação  fática  que  lhe  for  apresentada,  por  ocasião  do
recebimento da denúncia, decretar a prisão preventiva dos pacientes.

Deste modo, resta evidenciado o constrangimento ilegal causado
aos acusados.

 
Ante  o  exposto,  concedo  a  ordem,  ratificando  a  liminar

anteriormente concedida.

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 Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 26 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 




