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Não tendo sido o pedido instruído com documento 
necessário para o deslinde da causa, dele não se 
conhecerá.

O paciente foi  preso preventivamente em razão 
da presença dos requisitos previstos no art. 312 
do  CPP,  não  vindo  ao  presente  feito  quaisquer 
provas  que  demonstrem  a  alteração  em  sua 
situação fática.

Em atenção ao princípio da razoabilidade, tem-se 
que,  para a configuração de excesso de prazo, 
não basta o mero cálculo aritmético dos prazos 
legais,  mostrando-se  necessária,  também,  a 
análise  de  outras  circunstâncias,  pois  há 
elementos que podem dilatar o prazo processual 
sem que se caracterize coação ilegal, tais como a 
pluralidade de réus e de testemunhas. 
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Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  por  unanimidade, em  NÃO  CONHECER  DA  ORDEM  EM 
RELAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA ISONOMIA E  DENEGAR  PELOS  DEMAIS 
FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por 

Gustavo Moreira em favor de Zenilson Batista dos Santos, apontando como 

autoridade coatora, o juízo de direito da 1ª Vara Criminal de Campina Grande.

O impetrante pontua estar o paciente segregado cautelarmente 

desde 17 de março de 2014, sob acusação da prática, em tese, dos delitos 

previstos nos arts. 171, 296, I, 297, § 2º e 299, todos do CP.

Alega, em suma, a existência de constrangimento ilegal, em razão 

de diversos aspectos: decreto de prisão preventiva sem fundamentação legal, 

ausência de requisitos do art. 312 do CPP e ser o réu primário e com bons 

antecedentes. Ao formular os pedidos, ainda acrescenta a caracterização de 

excesso de prazo para a conclusão da instrução processual penal (fls. 02/09 – 

Vol. I).

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 1850/1853 – Vol. X), a 

autoridade  dita  coatora  faz  um  breve  relato  de  como  eram,  em  tese,  as 

condutas praticadas pelo paciente, juntamente com outros acusados, em um 

total  de  13  (treze).  Comunica,  também,  que a  ação  penal  segue o  trâmite 

regular, tendo sido todas as testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação, 

num total de quase 30 (trinta), ouvidas pelo Juízo, bem como através de Cartas 

Precatórias expedidas para diversas Comarcas, o que teria demandado certo 

tempo,  somando-se  ao  fato  de  se  tratar  de  processo  com  13  (treze) 
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denunciados. 

Informou ainda que encontra-se  pendente  apenas a  realização 

dos  interrogatórios  dos  acusados,  tendo  sido  já  designada  audiência  para 

tanto, no próximo dia 17 de dezembro do findo ano.

Asseverou também que tais circunstâncias justificariam a demora 

no  encerramento  da  instrução,  pela  complexidade  do  processo,  o  qual 

demandou a necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição 

de várias testemunhas arroladas, revelando a necessidade de maior dilação 

para  a  conclusão  da  instrução  criminal,  em  decorrência  do  princípio  da 

razoabilidade.

Liminar indeferida às fls. 1857/1859 – Vol. X.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação 

da ordem (fls.1861/1865 – Vol. X).

Posteriormente,  o  causídico  atravessou  com  petição  de  fls. 

1868/1869, tão somente para informar que todos os réus do processo originário 

encontra-se em liberdade, exceto, o ora paciente mostrando a discrepância na 

decisão.   

É o relatório. 
VOTO

Por  meio  do  presente  pedido  de  writ,  busca-se  a  soltura  do 

paciente, justificando a necessidade da medida em razão (a) de excesso de 

prazo e por (b) ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar. 

Para que seja reconhecida como válida a decisão que decretou a 

segregação provisória de acusado de prática delitiva, faz-se mister que nela 
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haja um mínimo de  fundamentação, ainda que de forma concisa. Apenas a 

ausência  completa  de  justificativa  enseja  o  reconhecimento  de  ilegalidade 

através do remédio heróico.

Na questão sub judice, ao determinar a constrição do paciente, o 

juízo singular afirmou estarem demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, 

precisamente ser a medida necessária para fins de garantia da ordem pública, 

em razão da possibilidade de reiteração criminosa, bem como por conveniência 

da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, além de narrar 

fatos concretos:

Evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da 
materialidade  dos  crimes  suso  referidos,  imperioso 
admitir  a  necessidade  das  prisões,  pois  que, 
consoante demonstra a prova indiciária, os delitos vêm 
sendo  praticados  de  forma  reiterada,  o  que 
inegavelmente compromete a ordem pública,  não se 
podendo, ainda, sequer mensurar todos os prejuízos 
gerados  pela  atividade  do  que  aparenta  ser  uma 
verdadeira organização criminosa.

Tendo  em  vista  a  capacidade  demonstrada  pelos 
suspeitos  na  falsificação  e  adulteração  de 
documentos, é necessário concluir  pelo grande risco 
que  a  permanência  destes  em  liberdade  acarretará 
instrução  criminal,  sobretudo  pela  possibilidade  de 
destruição  de  provas,  bem  como  intimidação  de 
testemunhas.

Assim,  concluo  pela  premente  necessidade  de 
constrição cautelar da liberdade dos suspeitos.

Forçoso observar que aqueles que não se intimidam 
com o preceito penal proibitivo, utilizando-se de toda a 
sorte  de  artimanhas  com  o  fito  e  obtenção  de 
vantagens ilícitas, jamais se intimidarão com qualquer 
medida cautelar diversa da prisão, como permanecer 
em sua residência, apresentar-se em Juízo uma vez 
por mês, sendo, portanto, indispensável decretação da 
medida constritiva pleiteada. (fls. 693/697 – Vol. IV)

Tais fundamentos foram sustentados nas Decisões seguintes que 

mantiveram a segregação cautelar do paciente (fls. 1710/1711 e 1730/1731 – 
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Vol. IX).

Neste  contexto,  vê-se  que  há,  sim,  justificativa  concreta  no 

decreto questionado, além de que também indicados quais os  requisitos do 
art. 312 do CPP vislumbrados na ocasião.

Ateste-se que o Princípio da Presunção de Inocência, previsto na 

Carta Magna,  é mitigado pela garantia constitucional de que poderá ser um 

acusado preso, em decorrência de ordem judicial, mesmo sem o trânsito em 

julgado da decisão condenatória. A respeito:

"O disposto no item LVII, do art. 5º da CF de 1988,  
ao dispor que "ninguém será considerado culpado 
até  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal  
condenatória!,  não  revogou  os  dispositivos  do 
CPP  que  prevêem  a  prisão  processual.”  (STF - 
RJTJERGS 148/15).

Outrossim,  as  condições  pessoais  do  paciente,  tais  como, 

primariedade,  bons antecedentes,  emprego certo  e  residência  fixa,  não são 

suficientes para justificar a revogação da preventiva, desde que, obviamente, 

não estejam presentes os motivos que legitimam a constrição do acusado. É o 

que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, 
por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, 
se há nos autos, elementos hábeis a recomendarem a 
manutenção da custódia cautelar. (Precedentes) (STJ. 
HC 127.036/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO ESTEVES 
LIMA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro   FELIX  FISCHER, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/08/2009,  DJe 
08/03/2010)

Em seguida, melhor sorte não acolhe o impetrante, ao pretender a 

concessão da presente ordem, sob a alegação de que há excesso de prazo 
para a conclusão da instrução criminal. 

Na verdade, é importante registrar que  os prazos estabelecidos 
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para  o  término da instrução criminal  não são absolutamente  rígidos.  A sua 

ultrapassagem, por si só, não tem o condão de caracterizar constrangimento 

ilegal  por  excesso  de  prazo  na  formação  da  culpa,  devendo-se  analisar  o 

andamento do feito,  a quantidade de réus, a complexidade da causa. Tudo 

dentro dos limites da razoabilidade.

Neste  contexto,  a  autoridade  apontada  como coatora  informou 

que,  na  respectiva  ação  penal,  há  13  (treze)  denunciados,  inclusive 

demonstrado através de cópia da denúncia (fls. 85/91 – Vol. I) , além de que 

diversas foram as testemunhas inquiridas. Inclusive, algumas delas, através de 

carta precatória, circunstâncias estas suficientes para justificar maior retardo na 

conclusão da instrução criminal.

Colaciono os seguintes julgados:

HABEAS  CORPUS  -  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE 
QUALIFICADO  E  OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER  - 
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PROVAS  DE 
PARTICIPAÇÃO  DO  PACIENTE  NO  DELITO  - 
INVIABILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DO  TEMA NA VIA 
ELEITA -  PRISÃO PREVENTIVA -  MANUTENÇÃO - 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO À ORDEM 
PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO - RAZOABILIDADE 
-  MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE 
DO  FEITO  -  NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE 
CARTAS PRECATÓRIAS - DILAÇÃO JUSTIFICADA - 
AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  - 
ORDEM DENEGADA.  […]  2.  Estando  o  decreto  de 
prisão preventiva  escorado em dados concretos dos 
autos, que apontam a necessidade da custódia para 
garantia  da  ordem  pública,  não  se  vislumbra 
constrangimento ilegal passível de correção na via do 
remédio  heróico.  3.  Atendidos  os  requisitos 
instrumentais  do  artigo  313  do  CPP,  bem  como 
presentes  os  pressupostos  e  ao  menos  um  dos 
requisitos do artigo 312 do CPP (garantia  da ordem 
pública), não há que se falar em revogação da prisão 
preventiva  ou  mesmo  em  substituição  da  custódia 
provisória pelas medidas cautelares diversas da prisão 
previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se 
revelarem  absolutamente  insuficientes.  4.  O  prazo 
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legal para a conclusão de processo de réu preso não 
pode ser resultado da simples somatória  dos lapsos 
para a realização de todos os atos previstos  na lei, 
mas  deve  se  adequar  à  complexidade  da  causa 
caracterizada  pela  quantidade  de  co-réus  e  a 
necessidade  da  expedição  de  precatórias  para  que 
eles  sejam  citados  e  intimados,  bem  como  para  a 
oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas. 
Precedentes. 5. Denegado o habeas corpus. (TJMG - 
Habeas  Corpus  Criminal   1.0000.14.073333-8/000, 
Relator(a):  Des.(a)  Eduardo  Brum  ,  4ª  CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 14/10/2014, publicação da 
súmula em 20/10/2014) 

HABEAS  CORPUS  -  ROUBO  DUPLAMENTE 
MAJORADO  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA -  ART. 310,  II,  C/C 
OS  ARTS.  312  E  313,  TODOS  DO  CPP  - 
REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR - NÃO-
CONHECIMENTO  -  EXCESSO  DE  PRAZO  - 
MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE DO 
FEITO  -  MULTIPLICIDADE  DE  RÉUS  - 
NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS 
PRECATÓRIAS  -  DILAÇÃO  JUSTIFICADA  - 
AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  - 
ORDEM  DENEGADA.  [...]  2.  O  prazo  legal  para  a 
conclusão  de  processo  de  réu  preso  não  pode  ser 
resultado  da  simples  somatória  dos  lapsos  para  a 
realização de todos os atos previstos na lei, mas deve 
se  adequar  à  complexidade  da  causa  caracterizada 
pela  quantidade  de  corréus  e  a  necessidade  da 
expedição  de  precatórias  para  a  citação  do  próprio 
paciente  e  dos  demais  envolvidos.  Precedentes.  3. 
Habeas  corpus  conhecido  em  parte  e  denegado. 
(TJMG -  Habeas Corpus Criminal  1.0000.14.053228-
4/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 20/08/2014) 

Como  visto,  é  aceitável  eventual  dilação  processual  devido  à 

observância  dos  trâmites  processuais,  sendo  certo  que  o  prazo  para  a 

conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal pelo 

excesso só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, tendo por 

exemplo o ministério público ou o juiz lhe dado causa, o que não é o caso dos 

autos, ao menos pelo que observamos na via estreita do writ.
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Nesse  oriente,  tenho  que  a  suposta  demora  encontra-se 

aparentemente  justificada,  razão  pela  qual  não  há  que  se  falar  em 

constrangimento ilegal, conforme demonstrado.

Por fim, o Causídico atravessou com petição de fls. 1868/1869, 

informando  que  todos  os  réus  do  processo  originário  encontram-se  em 

liberdade,  exceto,  o  ora  paciente  restando  demonstrado  a  discrepância  na 

decisão proferida, assim, acredita restar violando o principio da isonomia. 

  

Entretanto,  não há como conhecer do presente pedido.

É que,  para  análise  do  referido  pedido  é  necessário  que  este 

venha  instruído,  com  as  peças  indispensáveis,  por  demandar  o  cotejo  de 

provas  pré-constituídas,  conforme  disposto  na  parte  final  do  art.  252  do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que assevera:

Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for 
manifesta  a  incompetência  do  Tribunal  para  dele 
conhecer originariamente, ou se tratar de reiteração de 
outro  com os  mesmos fundamentos,  ou,  ainda,  não 
vier devidamente instruído, liminarmente dele não 
se conhecerá. (sublinhado) 

No  caso  em  apreço,  verifica-se  que  não  há  como  aferir  a 

disparidade na referida decisão, eis que o Impetrante não anexou aos autos 

qualquer prova capaz de demonstrar o alegado, mas apenas juntou cópias da 

tramitação do feito(fls.1870/1875), o que não é suficiente para averiguar a sua 

asserção,  de  que  o  paciente   encontrava-se  em  idêntica  situação  fática-

processual em relação aos demais réus.

Acerca  da  matéria,  por  sua  pertinência,  colaciono  decisão  do 

colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Para  a  verificação  da  procedência  dos 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 2013756-63.2014.815.0000

argumentos defensivos, no que tange à demora 
no julgamento do réu, seria imprescindível que a 
impetração  viesse  acompanhada  de  cópia  do 
acórdão  proferido  pelo  Tribunal  a  quo  que  
manteve  a  custódia  provisória,  deixando  de 
reconhecer o excesso de prazo na formação de 
sua culpa, além de outras peças imprescindíveis 
à  compreensão  da  controvérsia.  Em virtude  da 
apontada deficiência de instrução, não é possível  
certificar  quais  as  razões  que  embasaram  a 
manutenção da prisão preventiva do paciente e,  
por conseguinte, não se pode proceder à análise 
do presente writ.  Ordem não conhecida”.  (STJ - 
HC  88.780/SP,  Rel.  Ministra  JANE  SILVA 
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO 
TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2007, 
DJ 11/02/2008 p. 1) (destacado)

Assim, não tomo conhecimento do pedido.

Forte  por  tais  razões,  não tomo conhecimento com relação ao 

pedido da aplicação ao principio da isonomia, e denego a ordem quanto aos 

demais fundamentos. 

    É como voto.

       Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito 

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. 

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, aos 10 (dez ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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