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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS Nº 2009041-75.2014.815.0000 – 1º Tribunal do
Júri da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Antônio  Vinícius  Santos  (OAB/PB  18.971)  e  João  Alves
Júnior (OAB/PB 11.242)
PACIENTE: Guilherme Mateus de Ramalho de Oliveira

HABEAS  CORPUS. DOS  CRIMES  CONTRA  A
VIDA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA.  INSTRUÇÃO  CONCLUÍDA.
INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE  COATORA.
PROCESSO  CONCLUSO  PARA  SENTENÇA.
PEDIDO PREJUDICADO. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de  habeas
corpus, acima identificados:

ACORDA a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em julgar  prejudicada  a
ordem.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus  interposta  por
Antônio  Vinicius  Santos  (OAB/PB 18.971)  e  João  Alves  Júnior  (OAB/PB
11.242), em  favor  de  Guilherme  Mateus  de  Ramalho  de  Oliveira,
qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto  constrangimento
ilegal proveniente do Juízo de Direito doa 1º Tribunal do Júri da Comarca
da Capital/PB (fls. 2-9).

Afirma a peça inicial que o paciente foi preso “em um
pseudo  flagrante”  no  dia  15/04/2013,  sem  a  mínima  previsão  para  o
término da instrução processual.

Diz,  na  inicial,  que  o  processo  anda  de  forma  muito
lenta,  que  não  é  por  culpa  da  defesa  e,  por  esta  razão,  pleiteia  pela
concessão  da  ordem,  pelo  visível  excesso  de  prazo  para  término  da
instrução.
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Nas  informações  da  autoridade  coatora  (fls.  53-54),  o
magistrado relata que a instrução foi encerrada, tendo o Ministério Público
ofertado alegações finais, estando o processo no aguardo da apresentação
das alegações finais por parte da defesa.

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela denegação da ordem (fls. 58-72).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ impetrado. 

Como visto alhures, o impetrante almeja a concessão do
Habeas Corpus, sob o argumento de que está configurado excesso de prazo
para o término da instrução.

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 se encontra com a instrução concluída e
no aguardo das alegações finais (fls. 53-54), não havendo que se falar em
constrangimento  ilegal  por  excesso  de  prazo,  restando  superado  esse
argumento. 

Na  conformidade  da  Súmula  nº  52  do  colendo  STJ,
encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo. 

STJ -  Súmula nº 52. “Encerrada a instrução
criminal,  fica  superada  a  alegação  de
constrangimento por excesso de prazo.”

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  ANTECIPADA.
EXCESSO  DE  PRAZO.  INSTRUÇÃO
CONCLUÍDA.  Resulta  superado  o  eventual
constrangimento ilegal no regime de custódia
antecipada  a  que  submetido  o  paciente,
decorrente  de  custódia  antecipada,  pelos
crimes tipificados pelo art. 157, § 2º, incisos I,
II  e  V,  art.  288,  ambos  do  Código  Penal
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brasileiro,  quando  já  concluída  a  instrução
processual, estando a ação penal aguardando
as  derradeiras  alegações  e  sentenciamento,
com regência da Súmula nº 52, do Superior
Tribunal de Justiça. Ordem denegada.” (TJGO -
HC  118142-20.2012.8.09.0000  -  Rel.  Des.
Luíz Cláudio Veiga Braga - DJGO 4.6.2012, p.
272).
 
“HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  EXCESSO  DE
PRAZO.  PROCESSO  QUE  TRAMITOU
NORMALMENTE.  INSTRUÇÃO  ENCERRADA.
ABERTA  VISTA  PARA  RAZÕES  FINAIS.
SUPERAÇÃO.  SÚMULA  Nº  52,  STJ.  COAÇÃO
ILEGAL AUSENTE. ... 2. O feito tramitou sem
anormalidades ou dilação prazal injustificada,
já  tendo  sido  concluída  a  coleta  judicial  de
provas  e  aberta  vista  às  partes  para
oferecimento de razões finais. 3. A despeito de
certo  retardo,  a  colheita  de  provas  foi
encerrada e os autos se encontram em vias de
ser julgado, ex vi  da Súmula nº 52, do stj:
encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de
prazo. 4. Ordem denegada. Recomendação ao
juízo para que priorize o julgamento da ação
penal.  Unânime.”  (TJPE  -  HC  0001065-
65.2012.8.17.0000  -  Rel.  Des.  Fausto  de
Castro  Campos  -  j.  10.4.2012  -  DJEPE
24.4.2012, p. 73).

“Encerrada a  instrução, passando o processo
para  a  fase  do  art.  449  do  CPP,  torna-se
ininvocável eventual excesso de prazo ocorrido
na tramitação da causa.” (TACRIM-SP - HC -
Rel. Reynaldo Ayrosa - JUTACRIM-SP 82/126).

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.

Isto posto, perdendo o writ o seu objeto, alternativa não
resta, senão, julgar o remédio heróico prejudicado, quanto ao excesso
de prazo na formação da culpa.
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É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  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 Paulo Barbosa de Almeida, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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