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ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS Nº 2014054-55.2014.815.0000 – 1º Tribunal do
Júri da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Lucas Clemente de Brito Pereira (OAB/PB 14.300) e Felipe
do Ó Figueiredo (OAB/PB 18.314)
PACIENTE: Kelner Smith Moreira de Castro

HABEAS  CORPUS.  JÚRI.  INCONFORMISMO.
FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO
PREVENTIVO.  NULIDADE  DA  CITAÇÃO  POR
EDITAL E CONVERSÃO DA PRISÃO EM MEDIDAS
CAUTELARES.  REITERAÇÃO  DE PEDIDOS
COMPREENDIDOS EM OUTRO  MANDAMUS QUE
FOI  DENEGADO.  HABEAS  CORPUS NÃO
CONHECIDO, NO PONTO. EXCESSO DE PRAZO
NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO.  INSTRUÇÃO
COM TRÂMITE NORMAL, INCLUSIVE, COM DATA
DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. INEXISTÊNCIA
DE  CONSTRANGIMENTO.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.

1. Não se conhece o remédio constitucional, em
face  da  perda  de  seu  objeto,  se  vem  o
impetrante a demandar rogativa idêntica à que
foi  encerrada  em  outro  habeas  corpus
impetrado em favor do mesmo paciente.

2. “O lapso temporal decorrido entre a prisão e
a presente data, por si só, não leva à conclusão
de  excesso  de  prazo.  O  prazo  para  o
encerramento  da  instrução  criminal  depende
das peculiaridades do caso concreto, à luz do
princípio da razoabilidade. No caso, o trâmite do
feito está dentro da normalidade. Ademais, não
há inércia do aparelho judiciário e o processo
está sendo devidamente impulsionado”.

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 não conhecer do pedido
pela falta de fundamentação do decreto preventivo, nulidade na citação
por edital e conversão da prisão em medidas cautelares e em denegá-lo
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quanto ao excesso de prazo na conclusão da instrução.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo interposta
por  Lucas  Clemente  de  Brito  Pereira  (OAB/PB  14.300)  e  Felipe  do  Ó
Figueiredo (OAB/PB 18.314) em favor de Kelner Smith Moreira de Castro,
qualificado  inicialmente,  alegando,  para  tanto,  suposto  constrangimento
ilegal proveniente do Juízo de Direito do 1º Tribunal do Júri da Comarca da
Capital/PB (fls. 2-11).

Afirma a peça inicial que o paciente foi citado por edital e
teve decretada sua prisão preventiva, encontrando-se preso desde a data de
25 de abril de 2014. Afirma, ainda, que lhe foi negado pedido de revogação
da preventiva, mesmo como todas as circunstâncias favoráveis a ele.

O paciente sustenta que a citação por edital se apresenta
nula, uma vez que o oficial de justiça não foi diligente o suficiente para
encontrar o seu endereço, até mesmo porque o número de sua residência é
facilmente perceptível.

Alega que o decreto preventivo está desfundamentado e
que resta  configurado o excesso  de prazo,  pois,  quando a  audiência  de
instrução vier a ser realizada, em março de 2015, o paciente estará preso
há quase 11 (onze) meses.

Diz,  ainda,  que  são  cabíveis  as  medidas  cautelares
alternativas,  considerando  as  circunstâncias  pessoais  que  favorecem  o
paciente.

Ao final, pede a concessão da ordem com expedição do
Alvará de Soltura, ou, alternativamente, a conversão da prisão em medidas
cautelares.

Nas informações da autoridade coatora (fl.  179-180),  o
magistrado  relata  que  o  paciente  foi  citado  por  edital  por  não  ter  sido
encontrado no seu endereço fornecido nos autos e que, decorrido o prazo do
edital, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP e decretada
sua  prisão  preventiva.  Informa,  também,  que  o  paciente  constituiu
advogado, apresentou defesa prévia e requereu a revogação da preventiva,
o  que  foi  indeferido.  Depois,  diz  que  o  processo  segue  normalmente,
aguardando a realização da audiência designada para o dia 9.3.2015, pelas
14h.

Liminar indeferida (fls. 182-182v).
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Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça opinou,
em parecer, pelo não conhecimento do writ no tocante à revogação da prisão
preventiva e pela denegação da ordem quanto ao alegado excesso de prazo
(fls. 184-188).

É o relatório.

VOTO

Tenciona  a  impetração  mandamental  o  deferimento  do
remédio heróico, sob o pálio do patente constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente, em razão de falta de fundamentação da decisão que decretou a
preventiva, nulidade da citação por edital e conversão da prisão em medidas
cautelares,  bem  como,  do  alegado  excesso  de  prazo  na  conclusão  da
instrução.

1. Do não conhecimento do pedido de concessão da
ordem  diante  da  falta  de  fundamentação  do  decreto  preventivo,
nulidade da citação por edital  e conversão da prisão em medidas
cautelares

Registre-se, de início, que foi impetrado, em data anterior,
um outro HC, pelos mesmos causídicos, em favor do paciente, versando
sobre matéria idêntica, cujo número é 2007255-93.2014.815.0000 e que,
em  sessão  realizada  no  dia  9.7.2014,  a  douta  Câmara  Criminal  deste
Tribunal de Justiça, à unanimidade, acordou em denegar a ordem.

Assim, após proceder a uma análise minuciosa de referido
arrazoado,  há  de  se  concluir,  inegavelmente,  que  as  alegações  aqui
deduzidas são idênticas às que foram expostas no writ que o antecedeu.

Sem sombras de dúvidas, os argumentos deste  writ são
idênticos àqueles da postulação anterior e que já foi denegado. Assim, este
remédio constitucional, no ponto, não deve ser conhecido.

2. Excesso de prazo na conclusão do feito

Quanto  ao  argumento  de  que  há  excesso  de  prazo  na
conclusão da instrução, em virtude de o paciente se encontrar preso desde
o dia 25 de abril de 2014, melhor sorte não lhe assiste.

Segundo as informações prestadas pelo juízo dito coator
(fls. 179-180), consta que o processo  segue normalmente, aguardando a
realização da audiência designada para o dia 9.3.2015, pelas 14h.
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Esta  Corte  de  Justiça  orienta-se  pelo  princípio  da
razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante
na condução do feito é que configura excesso de prazo, que não é o caso
dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO,  ART.  121,  §2º,  INC.  I  E  IV.
PRISÃO  PREVENTIVA,  ART.  312  DO  CPP.
MANUTENÇÃO.  EXCESSO  DE  PRAZO.
INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1)
O  relativo  atraso  na  marcha  processual  é
justificável  eis  que  trata-se  de  causa
complexa,  com  quatro  acusados  que
constituíram  patronos  diversos,  sendo  que
foram  postulados  vários  pedidos  de
liberdade provisória e impetração de habeas
corpus, estando regular o feito, com data de
audiência  de  instrução  e  julgamento  já
designada. Some-se à isto as peculiaridades
do  procedimento  bifásico  à  que  são
submetidos os processos afetos ao Tribunal
do  Júri.  2)  Os  prazos  processuais
estabelecidos  no  CPP  não  possuem caráter
absoluto,  devendo  ser  flexibilizados  em
razão  das  peculiaridades  da  causa  e  em
prestígio  ao  princípio  da  razoabilidade.
Portanto  descabe  a  alegação  de  que  a
instrução se arrastou por período de tempo
considerável  estando  o  réu  preso,  e  que
mesmo  não  sendo  tais  prazos  absolutos,
devendo  ser  flexibilizados  em  benefício  da
instrução  criminal.  3)  A  existência  de
condições pessoais favoráveis ao réu, por si
sós,  não  obstam  a  prisão  processual.  4)
Ordem  denegada.”  (TJES;  HC  0018104-
56.2014.8.08.0000;  Segunda  Câmara
Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg.
27/08/2014; DJES 03/09/2014).

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  REITERAÇÃO  DE  WRIT
ANTERIOR.  IMPETRADO  EM
CONCOMITÂNCIA COM A INTERPOSIÇÃO DE
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APELAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA NESTA
PARTE.  ALEGADO  EXCESSO  DE  PRAZO.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  HABEAS
CORPUS  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E
DENEGADO  NESTA  PARTE.  1.  Deve-se
anotar,  em  primeiro  lugar,  que,  como
apontou o próprio impetrante, esta Primeira
Câmara  Criminal  já  apreciou  um  habeas
corpus  impetrado em favor  destes  mesmos
pacientes,  tendo  concluído  pela  denegação
da  ordem.  Naquela  oportunidade,  o
impetrante,  assim  como  faz  neste  writ,
afirmava a nulidade da ação penal,  mácula
que, entre outros motivos, teria se originado
da  deficiência  na  defesa  técnica.  2.  Tal
alegação,  contudo,  foi  expressamente
afastada  pelo  órgão  colegiado  que,
manifestando-se,  também,  acerca  da
legalidade  da  prisão,  concluiu  pela
denegação da ordem pretendida. 3. Por este
motivo,  conclui-se  que,  ao  menos  pela  via
do  habeas  corpus,  resta  completamente
superado  o  debate  quanto  às  nulidades
porventura  ocorridas no feito  originário,  de
modo  que,  não  sendo  conhecida  a
impetração nesta parte,  a apreciação deste
writ  deve se limitar  ao alegado excesso de
prazo e a consequente ilegalidade da prisão
preventiva.  4.  Não fosse  o bastante,  o  ora
impetrante,  patrono  dos  pacientes  na  ação
penal,  já  interpôs  apelação  contra  a
sentença  proferida  pelo  Juiz  Presidente  do
Tribunal do Júri, circunstância que reforça a
impossibilidade de que, pela via estreita do
habeas  corpus,  sejam  apreciadas  as
questões  que,  com  muito  mais
profundidade,  serão  objeto  do  mencionado
recurso. 5. É de se sublinhar que o processo
judicial  não  é  mera  matematização
sequencial  de  atos,  sendo  imprescindível
raciocinar  com  um  juízo  de  razoabilidade
para  definir  quando  haveria  excesso  de
prazo.  Nesse  sentido,  não  se  pode  admitir,
como regra, um prazo fixo para a conclusão
instrutória,  sendo certo  que a  apuração  de
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fatos  ilícitos  requer  certo  tempo.  Deste
modo, antes que se conclua pela existência
do excesso, deve-se investigar se a demora
observada é justificável ante a complexidade
dos  delitos,  pluralidade  de  agentes,  ou
quaisquer  outras  peculiaridades  que,  por
sua  natureza,  possam  retardar  a  marcha
processual.  6.  A  ação  penal  a  que
respondem  os  réus,  além  de  versar  sobre
delito um tanto complexo e que demandou a
oitiva  de  diversas  testemunhas,  já  foi
apreciada  pelo  Tribunal  do  Júri  e,  segundo
informou o Magistrado, está em vias de ser
remetido  a  esta  superior  instância  para
apreciação  dos  apelos  já  interpostos  pela
defesa.  7.  Deste  modo,  em  que  pese  seja
possível  observar  certa  delonga  na
conclusão  da  instrução,  fato  é  que  esta
circunstância  é  perfeitamente  justificada
pelas peculiaridades da ação penal, de modo
que, não há que se cogitar da existência de
ilegalidade em razão de excesso de prazo. 8.
Habeas  corpus  parcialmente  conhecido  e,
nesta  parte,  denegado.”  (TJES;  HC
0024916-51.2013.8.08.0000;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sérgio  Bizzotto
Pessoa  de  Mendonça;  Julg.  11/12/2013;
DJES 19/12/2013)

“O  cerne  da  impetração  diz  respeito  ao
excesso  de  prazo  para  o  encerramento  da
instrução. Alegação de excesso de prazo na
formação  da  culpa.  Não  configuração.
Quanto ao invocado excesso de prazo, este
órgão  fracionário  orienta-se  pelo  princípio
da razoabilidade, segundo o qual somente a
desídia  da  autoridade  processante  na
condução  do  feito  é  que  o  configura,  mas
não é este o caso dos autos. Paralelamente,
os  prazos  procedimentais  devem  ser
contados  de  forma  englobada  e  não
isoladamente, de modo que eventual retardo
em  uma  etapa  processual  poderá  ser
compensado  nas  subsequentes.  Assim,  não
resta  outra  alternativa  a  não  ser  a
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denegação  da  ordem,  uma  vez  que  o
paciente  não  sofre  constrangimento  ilegal
em sua liberdade de locomoção. Acrescento
que,  diante  da  nova  legislação  atinente  às
prisões  processuais  (Lei  nº  12.403/11),  as
medidas  cautelares  naquela  previstas
(artigo  319  do  CPP)  não  se  revelam
adequadas  ou  suficientes  para  o  delito  em
questão (homicídio simples tentado), já que
a  garantia  da  ordem  pública  impõe  a
custódia  preventiva  do  ora  paciente,
admitida pelo artigo 313 - I, do CPP, com a
nova  redação  dada  pela  Lei  nº  12.403/11,
diante  da  pena  máxima  cominada  a  este
delito (superior a quatro anos).” (TJRS; HC
719-55.2012.8.21.7000;  São  Leopoldo;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José
Antônio  Cidade  Pitrez;  Julg.  21/06/2012;
DJERS 14/08/2012).

Vejamos  trechos  do  parecer  elaborado  pelo  douto
Procurador de Justiça (fls. 184-188):

“De  acordo  com  o  melhor  entendimento
jurisprudencial,  o  reconhecimento  do
excesso  de  prazo  da  prisão  deve  ter  como
parâmetro:  a  complexidade  do  processo,  a
pluralidade de pessoas envolvidas ou mesmo
as  dificuldades  de  natureza  técnica  na
produção das provas.
…
No  caso  em  epígrafe,  observa-se  que  a
demora  na  instrução  processual  se  deve  à
extensa  pauta  de  audiências  na  Unidade
Judiciária  em que  tramita  o  processo,  bem
como  em  face  do  extenso  número  de
declarantes  e  testemunhas  para  inquirir
neste  feito  (cinco  arroladas  na  denúncia  e
quatro  na  resposta  à  acusação),  não
havendo  data  mais  próxima  na  pauta  para
comportar o ato.
Sendo  assim,  observando  que  a  avaliação
concreta  do  tempo  de  tramitação  do
processo indica não haver excesso de prazo,
somos  pela  manutenção  da  medida
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preventiva.”

Diante  o  exposto,  não  conheço o  presente  habeas
corpus,  por  perda do  objeto,  ante  a reiteração de pedido anteriormente
impetrado,  quanto  a  falta  de  fundamentação  do  decreto  preventivo,
nulidade na citação por edital e conversão da prisão em medidas cautelares
e o denego quanto ao excesso de prazo na conclusão da instrução.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito  da  Silva,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Manoel Henrique Serejo da Silva, 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 12 (doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de Fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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