
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2014000-89.2014.815.0000)
RELATOR          :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   :  Emília soares Fagundes da Costa
IMPETRADO :  Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital
PACIENTE        :   Paulo Donizete Siqueira de Souza

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus.  Alegação de excesso 
de  prazo.  Audiência  de  instrução  e  julgamento  concluída. 
Inteligência  da  Súmula  52  do  Superior  Tribunal  de  Justiça. 
Ordem prejudicada.

- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 
excesso  de  prazo,  capaz  de  fundamentar  um  decreto 
liberatório em sede de habeas corpus.

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 julgar prejudicada a 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 com pedido de liminar, impetrado por 
Emília Soares Fagundes da Costa em favor de Paulo Donizete Siqueira de Souza, sob 
o fundamento de que o paciente vem sofrendo coação ilegal desde o dia 07 de fevereiro 
de 2014, por ter praticado, em tese, o constante no art. 157, paragrafo segundo, incisos I,  
II, III e IV c/c art. 148, todos do Código Penal.

Afirma que na data do referido crime, sequer estava no Estado e, 
mesmo assim, esta privado de sua liberdade há mais de 01(em) ano e 10(dez) meses.

Reporta-se  ao  excesso  de  prazo,  afirmando  que  a  instrução 
processual ainda não foi concluída por culpa única e exclusiva do Estado sem que sequer 
uma única prova nova tenha sido juntada aos autos.
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Narra  que na data  de 03 de  maio  de 2013,  o  advogado  do réu 
comunicou ao Juízo sobre a localização da custódia de cada um dos acusados, porém foi 
expedida nova carta precatória para citar o ré João Maria dos Santos no endereço de sua 
residência,  quando se  encontrava preso por  força  de prisão preventiva  expedida nos 
próprios autos.

Argumenta que a audiência de instrução e julgamento somente foi 
marcada para o dia 27 de novembro de 2014, mais 01(um) ano e 09(nove) meses de 
encarceramento dos réus.

Aduz que o paciente não foi devidamente identificado, tendo contra 
si apenas uma única foto impressa, de forma grosseira e ainda, que as armas devotadas 
nos autos sequer foram encontradas em poder do peticionante.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que seja 
revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

Junta documentos (fs. 13/32).

Informações prestadas pela Juíza a quo (fs. 38/39).

A Procuradoria-geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs. 
62/65).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

A ordem resta prejudicada.

Isso porque, insurge-se o impetrante sob o fundamento de excesso 
de  prazo  para  a  conclusão  da  instrução  processual,  no  entanto,  de  acordo  com  as 
informações  contidas  no  sítio  deste  Tribunal  de  Justiça,  a  audiência  de  instrução  e 
julgamento foi realizada no dia 04 de fevereiro de 2015.

Ou seja,  tem-se que restou superado o alegado constrangimento 
ilegal sob o fundamento de eventual excesso de prazo para o encerramento da instrução 
criminal, consoante entendimento sedimentado na Súmula 52 do STJ:

“ENCERRADA  A  INSTRUÇÃO  CRIMINAL,  FICA  SUPERADA  A 
ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  POR  EXCESSO  DE 
PRAZO”.  

Ante o exposto, com suporte no art. 252 do Regimento Interno deste 
Tribunal, julgo prejudicada a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  João 
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Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Carlos Martins Beltrão Filho e 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Marcos Serrano, 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, 10 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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