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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2009025-24.2014.815.0000 – 2º Tribunal do Júri 
da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Jucélia Basílio da Silva
PACIENTE : Germano da Silva Rabelo Júnior

HABEAS CORPUS. Tentativa  de  homicídio 
qualificado.  Arts.  121,  I  e  IV  c/c  o  art.  14,  II, 
ambos do CP. Prisão preventiva. Presença de prova 
da  materialidade  e  indícios  suficientes  de  autoria. 
Discussão sobre a autoria delitiva. Impropriedade da 
via eleita. Requisitos da custódia cautelar presentes. 
Risco  à  ordem  pública.  Acusado  que  ostenta 
condenações  criminais  passadas.  Possibilidade  de 
reiteração criminosa. Excesso de prazo da custódia. 
Defesa que contribuiu para a demora. Súmula nº 64 
do STJ. Denegação da ordem.

− Na via estreita do habeas corpus apresenta-se 
incabível discussão acerca da autoria delitiva, pois a 
necessária dilação probatória não é comportada pelo 
rito célere caracterizador do remédio heroico.

− A decretação da prisão preventiva não 
caracteriza constrangimento ilegal se, da valoração 
dos elementos informativos-probantes contidos nos 
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autos, verifica-se a presença dos pressupostos e 
requisitos legais, justificadores da prisão preventiva 
(art. 312 do CPP). 

− Nesse  sentido,  a  habitualidade delitiva do 
paciente, demonstrada concretamente por suas 
condenações pretéritas,  indica a necessidade de 
preservação da prisão preventiva para a garantia da 
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de 
Processo Penal.

− Não constitui constrangimento ilegal quando a 
demora  da  instrução  é  causada  pela  defesa  do 
paciente,  que,  por  sucessivas  vezes,  pediu  o 
adiamento da audiência. Súmula nº 64 do STJ.

 Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.

Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da paraíba, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, 
em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se de habeas corpus, com, pedido liminar, 
impetrado pela advogada Jucélia Basílio da Silva  em favor de Germano da 
Silva Rabelo Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo do Direito do 
2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, às fls. 02/17.

Segundo as razões da impetrante, o paciente encontra-se 
preso preventivamente há mais de 01 (um) ano sem que haja a conclusão 
da  instrução  criminal  na  ação  que  responde  pelo  crime  de  tentativa  de 
homicídio qualificado.

Consta  que  o  paciente  foi  denunciado  pelo  Ministério 
Público Estadual por supostamente ter,  no dia 18 de março de 2011,  no 
Bairro de Tambaú,  nesta Capital,  disparado,  em companhia de mais dois 
outros denunciados, vários tiros de arma de fogo em direção à vítima José 
Nazário  de  Brito,  que  só  não  foi  ferido  gravemente,  a  despeito  de  ser 
atingido no pé, por ter se jogado atrás de um veículo estacionado.

A denúncia foi recebida no dia 12 de junho de 2013, com a 
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decretação da prisão preventiva do paciente e dos outros acusados para 
garantia da ordem pública e da instrução criminal.

A impetrante alega, de início, que o ora paciente não tem 
qualquer relação com o fato delituoso narrado na denúncia, pois  não há 
prova nesse sentido.

Aduz, ademais, que a necessidade da prisão do paciente foi 
fundamentada de forma indevida, sem a demonstração concreta de sua real 
necessidade.

Por fim, alega o excesso de prazo da custódia, asseverando 
que  o  paciente  encontra-se  preso  há  mais  de  01  ano  e  a  audiência  de 
instrução já foi adiada várias vezes, o que configura a desídia jurisdicional.

Pede, com essas ponderações, a concessão da ordem para 
colocar o paciente em liberdade.  

Liminar indeferida, à fl. 227/227v.

Prestadas as informações necessárias (fls. 232/233).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou 
pela denegação da ordem (fls. 255/257).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do habeas corpus  porquanto preenchidos os 
requisitos inerentes a este remédio heroico.

As razões deste mandamus limitam-se a alegar um suposto 
constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente 
pelos seguintes motivos: a falta de elementos mínimos de autoria  que o 
impliquem no delito  de  tentativa  de  homicídio  qualificado; a falta  de 
fundamentação adequada do decreto prisional; por fim, o excesso de prazo 
da custódia cautelar.

Inicialmente, quanto à tese levantada pela impetrante 
sobre a não participação do paciente no crime narrado na denúncia, trata-se 
do meritae causae da ação penal em que se discutirá a fundo toda a 
extensão da culpa do coacto  nos eventos delituosos que lhe estão sendo 
imputados, e que, por isso, tem a sua análise obstada nesta sede de habeas 
corpus.
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O que cabe nesta estreita via, até mesmo pela 
impossibilidade da realização de dilação fático-probatória, é analisar se a 
prisão preventiva do paciente reveste-se corretamente dos pressupostos e 
fundamentos do art. 312 e 313 do CPP, isto é, se ela traz, de um lado, 
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, e se, de 
outro, está amparada em qualquer dos autorizativos previstos em lei.

Em relação à materialidade do crime e indícios suficientes 
de autoria, eles estão presentes, no meu sentir, no fato de o acusado ter 
sido apontado pela vítima e outras testemunhas como um dos homens que  
passaram, em uma camioneta Toyota Hilux, disparando várias vezes contra  
a vítima, como se observa dos depoimentos de fls. 58/59 e 61/62.

Ora, a discussão sobre a validade ou completa idoneidade 
desses reconhecimentos é impossível de ser feita nesta sede, pois envolveria 
análise profunda de todo o caderno processual, bastando que se diga que 
essas  provas  iniciais  são  aptas  a  revestir  a  prisão  preventiva  de  seus 
pressupostos necessários.

De outro lado, o que se exige para a decretação de uma 
prisão preventiva são indícios mínimos de que o segregado possui relação 
com o fato delituoso, não sendo necessárias provas indubitáveis de autoria, 
que serão exigidas quando do juízo final sobre a culpabilidade  a  ser 
proferido em sentença final de mérito.

Assim é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 
FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. MATERIALIDADE E 
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. 
REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA ANTECIPADA. 
PREENCHIMENTO. INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME 
NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE 
CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. 
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 
ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão 
preventiva, não se exige prova concludente da autoria 
delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas 
indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos 
que instruem o mandamus, se fazem presentes. 2. A 
análise acerca da negativa de autoria veiculada na inicial 
é questão que não pode ser dirimida na via sumária do 
habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das 
provas colhidas no curso da instrução criminal. 3. (...) 3. 
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, 
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denegada a ordem. (STJ, HC 178.591/SP, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 14/06/2011, DJe 01/08/2011)

No caso dos autos, estão presentes esses indícios mínimos 
de que o paciente possui relação de autoria com o fato delituoso que lhe 
está sendo imputado, valer dizer, o crime de tentativa de homicídio, de sorte 
que a prisão preventiva preenche perfeitamente os pressupostos 
necessários.

Pelo exposto, rejeito o argumento da impetrante.

Em relação, por sua vez, à fundamentação expedida pela 
Juíza para decretar a prisão preventiva do paciente, vê-se o seguinte:

A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem 
pública e da instrução criminal, em resumo, com tais termos: (fls. 124/131):

“[...]
No que tange ao fundamento, entendo que a medida se 
justifica por garantia da ordem pública e por conveniência  
da instrução criminal.
Como se  vê das certidões de fls.  54/57,  todos os três  
denunciados  respondem  a  vários  processos  criminais,  
sendo que Germano e Luiz Ricardo já têm contra si, cada  
um, três condenações transitadas em julgado.
Constata-se, portanto, que existe suspeita forte e sincera  
de que os acusados são pessoas perigosas e nocivas à  
convivência social. Não bastasse, portanto, a violação da 
ordem  pública,  salta  aos  olhos  que  a  soltura  dos 
denunciados,  dada  a  sua  periculosidade,  influenciará  
negativamente no ânimo das testemunhas, impondo-se,  
pois,  nesta  linha  de  considerações  e  conclusões,  uma 
medida que busque exatamente resguardar, mais do que  
a imparcialidade, uma tranquilidade para as testemunhas,  
de forma que possam, livre e desembaraçadamente, vir a  
juízo afirmar aquilo que sabem a respeito dos fatos ora 
em apuração.
Dessa  maneira,  apresenta-se  imprescindível  e  urgente  
uma medida repressora de forma a evitar os malefícios  
causados pelos réus, que desestabilize a paz, a harmonia  
e a tranquilidade socais”. 
[…]

Como se vê, no decreto constritor, a autoridade coatora 
entendeu estar presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. Esta 
decisão foi devidamente motivada em dados concretos dos autos, não 
havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Houve estrita 
observância a um dos requisitos da medida constritiva, constantes do art. 
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312 do CPP, qual seja, garantia da ordem pública, e, por fim, o delito 
imputado ao réu – tentativa de homicídio qualificado – preenche a condição 
do art. 313, inciso I, também do CPP, crimes dolosos punidos com reclusão 
com pena maior do que 04 anos.

Ademais, ao compulsarmos as razões para a adoção da 
medida extrema, vemos que a Juíza fiou-se nos péssimos antecedentes 
criminais do paciente – os seus antecedentes demonstram que ele tem três 
condenações passadas em julgado por crimes diversos, para afirmar que a 
sua liberdade representa um risco à tranquilidade social e um estímulo à 
prática de novos crimes.

Referida fundamentação, apesar de sucinta, está em 
consonância com a atual jurisprudência do STJ que reputa como motivo 
justificador idôneo da segregação cautelar do acusado a utilização de seu 
péssimo passado criminal para se inferir um risco de cometimento de novo 
delito, caso seja solto, o que à toda evidência fragilizaria a ordem pública.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇÃO DE RECORRER 
EM LIBERDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MAUS 
ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA 
DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO 
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não 
fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau 
de jurisdição a vedação do direito de recorrer em 
liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente 
exigidos para a custódia do paciente na prisão, a 
exemplo da garantia da ordem pública, em especial 
para fazer cessar a reiteração criminosa, visto que a 
folha de antecedentes criminais do paciente registra 
o cometimento de furto qualificado, estelionato e 
formação de quadrilha, circunstância que revela a 
sua propensão a atividades ilícitas, demonstra a sua 
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, 
volte a delinquir. (...) (STJ, HC 189.118/SP, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 19/06/2012, DJe 01/08/2012) 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. 1. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE 
HABITUALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA 
EXTREMA EVIDENCIADA. 2. RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A estreita via do presente remédio 
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constitucional não comporta análise da tese de negativa 
de autoria, visto que essa providência demandaria, 
necessariamente, a incursão aprofundada no conjunto 
fático-probatório, procedimento incompatível com a via 
eleita, que é caracterizada pelo rito célere e cognição 
sumária. 2. (...)  3. Na hipótese vertente, a custódia foi 
mantida considerando-se, além da vedação legal descrita 
no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, a gravidade concreta 
do delito imputado aos recorrentes, consubstanciado na 
venda de 140 g (cento e quarenta gramas) de maconha, 
associada a existência de indícios de contumácia na 
comercialização de drogas pelos acusados, 
possuidores de antecedentes criminais, conjuntura 
que denota a habitualidade delitiva e indica a 
necessidade de preservação da prisão preventiva 
para a garantia da ordem pública, nos termos do 
art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Recurso 
ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, 
nessa extensão, improvido. (STJ, RHC 31.587/PR, 
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 
01/08/2012) grifos nossos

Na hipótese vertente, houve a necessária demonstração 
entre os fatos concretos expostos nos autos, notadamente a folha de 
antecedentes do paciente, e a necessidade de se resguardar a ordem pública 
mediante a segregação cautelar de sua liberdade.

Logo, como a medida extrema está amparada, 
diferentemente do que alegado pela impetrante, em argumentação idônea e 
repousa, do mesmo modo, sobre circunstâncias concretas dos autos, não 
vejo como ela pode ser considerada mal fundamentada.

Registre-se, por fim, que o instituto da prisão preventiva 
não contrasta absolutamente com o princípio da presunção de não 
culpabilidade.  Todavia, o princípio, de inegável matiz constitucional, impõe 
que essa medida seja uma excepcionalidade ditada exclusivamente pelas 
circunstâncias concretas do crime ou do autor, a exemplo dos autos onde foi 
corretamente demonstrado que havia risco real de reiteração criminosa, 
caso o acusado permanecesse em liberdade, justificando-se, portanto, a sua 
segregação a bem da ordem pública.

Por  fim,  quanto  ao  alegado  excesso  de  prazo,  tem  o 
seguinte:

A impetrante alega que o paciente encontra-se preso há 
mais de 01 ano sem o término da instrução criminal. Atribui, além disso, a 
demora ao constante adiamento das audiências.
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Todavia,  o  Juiz  apontado  como  coator,  ao  prestar 
informações às fls. 232/233, asseverou que  a audiência de instrução e 
julgamento foi adiada por três vezes a pedido da defesa, vale dizer, a 
própria defesa do paciente Germano da Silva Rabelo Júnior foi quem pediu 
para que ela não se realizasse.

Ora, parece claro que a própria defesa contribuiu para o 
atraso, de sorte que não pode vir, agora, em sede de habeas corpus, alegar 
excesso de prazo da custódia.

É  nesse  sentido  o  entendimento  sumulado  do  STJ  no 
verbete de número 64:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo  
na instrução, provocado pela defesa”.

   
Ademais,  o tempo até agora de instrução não refoge de 

forma  absurda  da  soma  de  prazos  prevista  no  CPP  para  a  instrução 
processual no rito ordinário, quando se leva em conta a situação excepcional 
dos autos, como a pluralidade de réus e o próprio comportamento da defesa 
do  paciente.  É  de  registrar  que  esse  prazo  estabelecido  no  CPP  não  é 
peremptório,  de  maneira  que  ele  admite  elastecimento,  a  depender  das 
circunstâncias concretas do processo.

A propósito: 

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA CUMPRIDA EM 28/10/09. FUNDAMENTAÇÃO 
EM DADOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. 
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 
ORDEM DENEGADA. 1. (...). 3. O excesso de prazo 
deve ser aferido dentro dos limites da 
razoabilidade, considerando circunstâncias 
excepcionais que venham a retardar a instrução 
criminal e não se restringindo à simples soma 
aritmética de prazos processuais. 4. Inexiste desídia 
que possa ser imputada ao Judiciário na hipótese em que 
a audiência de testemunhas ainda não se realizou devido 
a não localização de uma das testemunhas de defesa. 5. 
Ordem denegada." (HC 166740/SP, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 
17/06/2010). 

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO 
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CAUTELAR. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. 
FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme 
pacífica jurisprudência de nossos Tribunais 
Superiores, os prazos previstos na lei processual 
penal não devem ser somados de forma aritmética 
a fim de ser reconhecida coação ilegal à liberdade 
de locomoção do acusado em razão de eventual 
excesso, permitindo-se ao Juízo, em hipóteses 
excepcionais, como in casu, a ultrapassagem 
desses marcos, o que decorre da aplicação do 
princípio da razoabilidade. 2. Logo, ainda que tenha 
havido pontual excesso de prazo durante o decorrer da 
instrução criminal, inviável o reconhecimento do alegado 
constrangimento ilegal, estando o paciente custodiado há 
aproximadamente seis meses, e o feito aguardando a 
continuação da audiência de instrução e julgamento para 
a oitiva das testemunhas de defesa. 3. Ordem denegada". 
(HC 168032/SC, MIn. Celso Limongi, Sexta 
Turma, j. 01/06/2010). 

"HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 
TENTATIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - 
EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 
INDEFERIMENTO LIBERDADE PROVISÓRIA - DECISÃO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTÊNCIA - 
ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria 
demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável 
na estreita via do habeas corpus. Admite-se o 
alongamento do prazo para término da instrução criminal, 
se a complexidade do caso concreto exigir e se 
devidamente justificado o atraso. Não há 
constrangimento ilegal se a decisão que indeferiu pedido 
de liberdade provisória encontra-se devidamente 
fundamentada, em fatos concretos do processo, 
demonstrando a necessidade de garantia da instrução 
criminal e da ordem pública." (HC 
1.0000.09.511987-1/000, Rel. Des. Herbert 
Carneiro, j. 27/01/2010). 

PROCESSUAL PENAL  HABEAS CORPUS  ALEGAÇÃO DE 
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA  AÇÃO 
PENAL COMPOSTA POR 04 (QUATRO) RÉUS  AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 
01 DE AGOSTO PRÓXIMO  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
DESCONFIGURAÇÃO. Excesso de prazo devidamente 
justificado, pois tratase de um feito complexo, com (04) 
quatro denunciados, bem como verificandose através do 
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Sistema de Informação Processual deste Tribunal, que a 
audiência de instrução e julgamento está designada para 
o dia 01 de agosto próximo, restando tão somente a 
oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa (termo de 
audiência em anexo). Writ denegado. Decisão Unânime. 
(TJCE; HC 007627361.2012.8.06.0000; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo 
Camelo Timbó; DJCE 31/07/2012; Pág. 44)

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO 
DA CULPA. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. I O paciente, 
acusado dos delitos inscritos no art. 157, § 2º, inc. I, do 
CPB, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, foi preso em flagrante 
em 20/03/2011. II Não há falar em excesso de prazo 
na formação da culpa quando a demora, ainda que 
razoável, não pode ser imputada ao órgão julgador. 
III Súmula nº 09  TJCE. "Não há falar em ilegalidade 
da prisão por excesso de prazo, quando a instrução 
criminal estiver ultimada para a acusação, 
pendente o encerramento da atividade probatória 
de diligências requeridas pela defesa". IV Ordem 
denegada. (TJCE; HC 000654819.2011.8.06.0000; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Evaldo 
Gonçalves Leite; DJCE 31/07/2012; Pág. 39) 

HABEAS CORPUS. Paciente preso em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse 
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, 
caput; art. 35, caput; art. 40, IV, todos da Lei n. 
11.343/06 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03). Alegado 
excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 
Atraso justificado pela complexidade da causa (três réus, 
sendo que dois estão presos fora da Comarca, tendo o 
juízo, ainda, que nomear novos defensores dativos aos 
acusados). Ademais, audiência de instrução e 
julgamento marcada para um dia após o julgamento 
do presente writ. Aplicação do princípio da 
razoabilidade na contagem dos prazos processuais. 
Constrangimento ilegal inexistente. "De acordo com a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o excesso 
de prazo não resulta de simples operação aritmética. 
Complexidade do processo, retardamento injustificado, 
atos procrastinatórios da defesa e número de réus 
envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou 
separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na 
formação da culpa" (STJ. HC 201831 / SP, habeas corpus 
2011/0068591-6, Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze, 
quinta turma, j. 5/6/2012, dje 20/06/2012). Ordem 
denegada. (TJSC; HC 2012.046166-9; Orleans; 
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Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Marli 
Mosimann Vargas; Julg. 24/07/2012; DJSC 
31/07/2012; Pág. 418). Grifos nossos.

O  parâmetro  correto  para  se  verificar,  na  hipótese,  a 
ocorrência de excesso de prazo deve ser o princípio da razoabilidade, que 
não restou violado na espécie, pois a demora não foi resultado da desídia ou 
má  prestação  jurisdicional,  mas  resultou  das  próprias  circunstâncias  do 
processo,  repito,  dos  sucessivos  pedidos  de  adiamento  formulado  pela 
defesa e outras causas, a exemplo da pluralidade de réus e a necessidade de 
intimar um deles, no início do processo, por edital.

Por todo o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, conheço e DENEGO A ORDEM. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
   RELATOR


