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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO 
DA  DENÚNCIA.  SUPERVENIÊNCIA. 
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL  PELO 
PARQUET.  ALEGAÇÃO  PREJUDICADA. 
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  DEMORA  NA 
CONCLUSÃO.  COMPLEXIDADE  DO  FEITO. 
RAZOABILIDADE  NO  TRÂMITE 
PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

“Se a denúncia é oferecida, ainda que com algum 
atraso, superada fica eventual irregularidade pela 
sua demora.” (STJ, RHC 21419/PR).

“A questão do excesso de prazo na formação da 
culpa  não  se  esgota  na  simples  verificação 
aritmética dos prazos previstos na lei processual, 
devendo  ser  analisada  à  luz  do  princípio  da 
razoabilidade,  segundo  as  circunstâncias 
detalhadas de cada caso concreto.”
(STJ - RHC 52.541/SP)

Tendo  em  vista  a  complexidade  do  feito, 
mormente considerada a pluralidade de réus e a 
concorrência delitiva, há razoabilidade no trâmite 
processual do caso em desate, de forma que não 
se  reconhece  o  excesso  de  prazo  para  a 
formação da culpa.

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 JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELO 
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PRIMEIRO FUNDAMENTO E DENEGAR PELOS DEMAIS, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de  Habeas Corpus,  com pedido  de  liminar, 

impetrado pelo Bel. Arnaldo Marques de Sousa em favor de Sueder Fabrício 
Alves da Silva, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 6ª 

Vara da Comarca de Sousa, através do qual sustenta estar o paciente sofrendo 

constrangimento ilegal, arbitrário e abusivo decorrente do inexplicável excesso 

de prazo para o oferecimento da denúncia e consequente início, conclusão e 

formação de culpa do paciente.

Segundo  suas  alegações,  não  poderia  o  paciente  ficar 

aguardando ad eternum, quando sequer foi oferecida denúncia e ele encontra-

se preso desde o dia 20 (vinte) de agosto de 2014. Em razão disso, não pode 

apresentar defesa preliminar e também provar sua inocência sem que ocorra, 

ao menos, o início da instrução processual. 

Aduz não haver nada que justifique a dilação, pois a defesa não 

deu causa ao excesso de prazo.

Pugna, ao final, pela concessão de liminar, para que seja solto 

incontinenti e, assim, possa manter suas atividades normais. 

Instruiu o pedido com documentos (fls. 17/22).

Solicitadas informações, a autoridade, indigitada coatora, noticiou, 

às fls. 32/33, que a denúncia fora ofertada e, inclusive, já foi recebida, tendo 

nela  sido  analisada  individual  e  pormenorizadamente  a  necessidade  de 

manutenção da prisão preventiva de todos os acusados, dentre os quais, o ora 

paciente, ante o concreto risco de reiteração criminosa. Segundo seu relato, o 

acusado mantinha, armazenado em sua casa, 02 (dois) quilos de maconha. 
Desembargador João Benedito da Silva
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Acrescentou estar o processo em fase de citação dos acusados.

Liminar indeferida (fls. 38/40).

A douta  Procuradoria  da  Justiça  em  seu  parecer  (fls.  42/46), 

pugnou pelo não conhecimento do writ, face à prejudicialidade dos pedidos.

O impetrante  atravessou petição às fls.  48/50,  através da qual 

assevera  que,  até  aquela  data,  por  razões  imputáveis  exclusivamente  ao 

Estado,  apesar  de  oferecida  denúncia  desde  12/12/2014,  até  o  presente 

momento não foi dado início à conclusão da instrução processual/formação da 

culpa  do  paciente;  os  autos  encontram-se  aguardando  a  citação  do 

denunciado/paciente, constituindo omissão ilegal e arbitrária, além de abusivo 

excesso  de  prazo.  Aduz  ainda  que,  nos  autos  do  HC  nº  2011607-

94.2014.815.0000, onde figura como paciente Lindinaldo Soares de Almeida, 

ação também submetida a esta relatoria, foi concedida a ordem a este, pondo-

o em liberdade. Assim, como o ora paciente e Lindinaldo Soares de Almeida 

são corréus na Ação Penal nº 0003705-78.2014.815.0371, e tendo em vista 

que  a  autoridade  coatora  decretou  a  prisão  preventiva  sem  indicar 

peculiaridades  que  diferenciassem  a  situação  de  cada  uma  deles,  o  ora 

paciente merece a extensão da liberdade pretendida, a fim de evitar situações 

díspares.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente  mandammus, tem como 

escopo a cessação de suposto constrangimento ilegal por que sofre o paciente, 

em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como do 

consequente retardo no início e conclusão na formação da culpa do acusado. 

Desembargador João Benedito da Silva
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De acordo com as alegações do impetrante, o paciente encontra-

se preso desde o dia 20/09/2014, decorrendo, assim, mais de 120 (cento e 

vinte) dias sem que tenha sido ajuizada a ação penal pelo Parquet.

Nas  informações  prestadas  pela  autoridade  apontada  como 

coatora (fls. 32/33), esta noticia que a denúncia já fora ofertada e, inclusive, já 

recebida.

Por seu turno, o próprio impetrante, em sua petição de fls. 48/50, 

corrobora a informação de que a denúncia fora ofertada, fato esse ocorrido em 

12/12/2014. 

Desta feita,  sobrevindo o oferecimento da denúncia pelo Órgão 

Ministerial,  resta  prejudicada a  alegação de excesso de prazo suscitada no 

presente writ. 

Sobre o tema, observe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:
HABEAS CORPUS.  ART.  157,  §  2º,  II  e  III  e  §  3º, 
PRIMEIRA PARTE e ART. 288, TODOS DO CÓDIGO 
PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE  IN 
CONCRETO.  ELEMENTOS  CONCRETOS  A 
JUSTIFICAR  A  MEDIDA.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA. 
EXCESSO  PARA  O  OFERECIMENTO  DE 
DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE 
PROCESSUAL.  VIA  INDEVIDAMENTE  UTILIZADA 
EM  SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  ORDINÁRIO. 
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  MANIFESTA.  NÃO 
CONHECIMENTO.
1.  É  imperiosa  a  necessidade  de  racionalização  do 
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição  da  garantia  constitucional,  e,  em  louvor  à 
lógica  do  sistema  recursal.  In  casu,  foi  impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso 
ordinário.
2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser 
reconhecida.
Na espécie, está presente a gravidade in concreto do 
crime a ensejar o resguardo da ordem pública, visto 
que  os  acusados  vinham  empreendendo  diversos 
roubos na região, com uso de arma de fogo, simulação 

Desembargador João Benedito da Silva
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de barreiras policiais, além de consignado pelo juízo a 
quo a extrema violência com que agiam e executam os 
crimes, com organizada divisão de tarefas e logística 
para colocação dos produtos roubados no mercado.
3.  No que tange à alegação de excesso de prazo 
para  o  oferecimento  da  denúncia,  verifica-se  a 
manifesta ausência de interesse processual para o 
manejo  do  writ,  haja  vista  que  já  foi  ofertada  a 
denúncia  em  desfavor  dos  pacientes,  em 
9.10.2013.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 282.703/PR, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
16/10/2014, DJe 03/11/2014)

HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  FURTO  DE 
CAIXAS  ELETRÔNICOS,  MEDIANTE 
ARROMBAMENTO  E  DURANTE  O  REPOUSO 
NOTURNO, (ART. 155, §§ 1.º E 4.º, INCISOS I, II E IV, 
C.C.  O  ART.  14,  INCISO  II,  AMBOS  DO  CÓDIGO 
PENAL).  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA 
EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO 
PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E 
PARA  O  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA. 
RECEBIMENTO  DA  INICIAL  ACUSATÓRIA. 
PREJUDICIALIDADE  DA  ALEGAÇÃO. 
ILEGALIDADE  DO  ESTADO  FLAGRANCIAL  E 
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES 
DIVERSAS  DA  PRISÃO.  MATÉRIAS  NÃO 
SUSCITADAS  PERANTE  A  CORTE  DE  JUSTIÇA. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  ORDEM 
PARCIALMENTE  PREJUDICADA,  NO  RESTANTE, 
NÃO CONHECIDA.
1.  A  alegação  de  excesso  de  prazo  para  a 
conclusão  do  inquérito  policial  e  para  o 
oferecimento  da  denúncia  restou  prejudicada, 
diante da informação de que o Juízo processante 
recebeu a inicial acusatória.
2. As teses de ilegalidade da prisão em flagrante e de 
possibilidade  de  aplicação  das  medidas  cautelares 
trazidas pela Lei n.º 12.403/2011 não foram suscitadas 
e,  tampouco,  analisadas  pelo  Tribunal  de  origem,  o 
que  torna  inviável  o  seu  exame  por  esta  Corte 
Superior,  sob  pena  de  indevida  supressão  de 
instância.
3.  Por  outro  lado,  nada  impede  que  essas  teses 
defensivas  sejam suscitadas  no  Tribunal  a  quo,  em 
novo habeas corpus.
4. Ordem parcialmente prejudicada e, no restante, não 
conhecida.
(HC 228.014/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 02/03/2012)
(grifamos)

Desembargador João Benedito da Silva
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No tocante  ao  excesso de prazo para  o  início  e  conclusão da 

formação  da  culpa,  não  há  como  se  deixar  de  perceber  certo  grau  de 

açodamento por parte do impetrante, pois a ação penal ainda se encontra em 

sua fase embrionária, não havendo, razão, por que questionar ainda, no atual 

estágio, qualquer situação de retardo no trâmite processual.

Aqui,  cumpre  sobrelevar  que,  ainda  iniciada,  os  prazos  para  a 

conclusão da instrução criminal  não são rígidos;  devem,  no entanto,  serem 

analisados  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade,  de  forma  a  não  impor  ao 

paciente medida extremamente gravosa.

Sendo assim, no caso em epígrafe, após detida análise dos autos, 

verifica-se não assistir razão ao impetrante, uma vez que não caracterizado, 

pelo menos no presente momento, o suposto retardo injustificado. 

É  que  há  situações  concretas  em  que  alguns  entraves 

processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório e 

da  ampla  defesa,  forçam o  magistrado  a  dilatar  o  prazo  da  conclusão  da 

instrução processual.

Em hipóteses desse jaez, a superação do prazo, por si só, não 

conduz, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento 

ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

In  casu,  a  complexidade  da  causa,  integrada  por  08  (oito) 

denunciados, dentre eles incluído o impetrante, constitui justificativa razoável 

para que à marcha processual seja conferido um trâmite mais cauteloso. Com 

efeito,  dessa  pluralidade  de  réus,  suas  intervenções  no  processo  e, 

consequentemente,  da  necessidade de respeito  às garantias constitucionais 

processuais, é de se esperar que ocorra, naturalmente, certo grau de retardo 

no início e conclusão da instrução processual. 

Desembargador João Benedito da Silva
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A propósito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento de que 

o  lapso  temporal  para  a  formação  da  culpa  não  pode  ser  analisado  como 

resultado de simples soma aritmética dos prazos processuais, com desprezo 

às peculiaridades do caso concreto. Nesse norte, é a orientação perfilhada pelo 

STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO 
EM  HABEAS  CORPUS.  ARTIGOS  121,  §2º, 
INCISOS  I  E  IV  E  121,  §2º,  INCISO  IV,  C/C  14, 
INCISO  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.  EXCESSO  DE 
PRAZO  PARA  O  FIM  DA  INSTRUÇÃO 
CRIMINAL.  PECULIARIDADES  DA  CAUSA. 
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 
52/STJ.
I -  O prazo para a conclusão da instrução criminal 
não  tem  as  características  de  fatalidade  e  de 
improrrogabilidade,  fazendo-se  imprescindível 
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir 
o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma 
aritmética  dos  prazos  para  os  atos  processuais. 
(Precedentes do STF e do STJ).
II - Na hipótese, verifica-se que as alegações finais de 
todos  os  réus,  bem  como  do  Ministério  Público,  já 
foram apresentadas.  Assim,  tratando-se  de  processo 
complexo, com pluralidade de réus e testemunhas, e 
cuja  instrução  está  encerrada,  fica  superada  a 
alegação de excesso de prazo para a formação da 
culpa, nos termos da Súmula nº 52/STJ.
Recurso ordinário desprovido.
(RHC  46.847/PE,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/12/2014,  DJe 
06/02/2015)

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
EXCESSO  DE  PRAZO.  INOCORRÊNCIA. 
PLURALIDADE  DE  RÉUS.  NECESSIDADE  DE 
EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS  PRECATÓRIAS. 
COMPLEXIDADE  DA  CAUSA. 
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE  RECURSAL.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.
1.  A questão do excesso de prazo na formação da 
culpa não se esgota na simples verificação aritmética 
dos prazos previstos na lei processual, devendo ser 
analisada  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade, 
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso 

Desembargador João Benedito da Silva
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concreto.
2.  Na  hipótese,  examinando  a  ordem cronológica,  a 
complexidade  do  feito  é  evidente,  diante  da 
quantidade de acusados envolvidos originalmente - 
4 (quatro) réus-, sendo o processo desmembrado em 
relação  ao  recorrente,  além  da  necessidade  de 
expedição  de  cartas  precatórias  para  oitiva  de 
testemunhas,  circunstâncias  que  justificam  o  atual 
trâmite processual.
3. No que diz respeito ao pedido de desmembramento 
do feito, verifica-se a manifesta ausência de interesse 
recursal, haja vista o processo já ter sido desmembrado 
em relação ao acusado em 25.01.2014.
4. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 52.541/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
16/12/2014, DJe 03/02/2015)
(grifamos)

Em  arremate,  concernentemente  ao  argumento  suscitado  pelo 

impetrante  de  que  o  efeito  liberatório  emanado  do  HC  nº  2011607-

94.2014.815.0000, concedido em favor de Lindinaldo Soares de Almeida, deva-

se-lhe ser estendido, exsurge patente que tal arguição não merece prosperar.

Nos autos do referido habeas corpus, inclusive de minha relatoria, 

a ordem foi deferida em conformidade com os seguintes fundamentos:

In casu, compulsando-se mais atentamente o decreto 
constritor  (fls.  56/58)  e  o  parecer  ministerial  (fls. 
50/53), observa-se que, com relação ao ora paciente, 
o Juízo a quo não apresentou os motivos concretos da 
decretação da prisão preventiva, apenas mencionando 
os  requisitos  elencados  na  lei  que  autorizam  a 
segregação cautelar.
Ademais, no relatório da polícia civil, acostado às fls. 
34/35,  consta  que  o  paciente  é  uma  pessoa 
importante, no entanto,  não seria possível informar a 
ligação  dele  com  a  organização  criminosa  em 
investigação.
Com efeito, não há descrição de fatos concretos que 
demonstrem, em tese, o vínculo do paciente com os 
demais  indiciados  envolvidos  no  comércio  ilícito  de 
entorpecentes e na prática de roubos.
[…]
Enfim,  o nobre julgador, em sua respeitável decisão, 
deixou  de  guarnecer  motivação  concreta  para  a 

Desembargador João Benedito da Silva
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decretação da segregação cautelar do paciente, com 
base  em  fatos  que,  efetivamente,  justificassem  a 
excepcionalidade da medida, nos termos exigidos pelo 
art. 312 do Código de Processo Penal. E, conquanto 
se cuide de fato grave, que repercute grandemente na 
sociedade da comarca em questão,  tal  circunstância 
por si só, não elide o julgador de demonstrar os fatos 
concretos  que embasaram seu entendimento acerca 
da  necessidade  de  segregar  preventivamente  o 
paciente.

Ora,  não  se  verifica  do  caderno  processual  que  tenha  o 

impetrante juntado, aos autos, qualquer documento hábil a demonstrar que ao 

paciente  possam  ser  reconhecidos  os  mesmos  fatos  infirmadores  dos 

fundamentos  da  segregação  cautelar  decretada  quanto  ao  Sr.  Lindinaldo 

Soares de Almeida.

Pelo  contrário,  o  que se  percebe dos  elementos  coligidos  aos 

presentes  autos  é,  na  verdade,  a  insubsistência  dessa  alegada  comunhão 

fático-probatória entre os pacientes. Tanto isso é verdade que, posteriormente 

à  concessão  da  ordem  no  habeas  corpus  supramencionado,  o Órgão 

Ministerial  não  ofereceu  denúncia  em  relação  ao  Sr.  Lindnaldo  Soares  de 

Almeida,  mas,  contudo,  ofertou-a  em  relação  ao  ora  paciente,  obviamente 

porque  existente  lastro  probatório  mínimo  em  seu  desfavor.  Tanto  isso  é 

verdade  que  o  magistrado  a  quo  decidiu  pelo  recebimento  da  denúncia  e 

prosseguimento da ação penal quanto ao ora paciente e demais 07 (sete) co-

denunciados. 

Destarte,  à  míngua  de  novos  elementos  probatórios  aptos  a 

ensejar a alteração do contexto fático em que decretada a custódia preventiva, 

e considerada a impossibilidade de aproveitamento ao paciente dos motivos 

ensejadores  da  liberdade  do  Sr.  Lindinaldo  Soares  de  Almeida,  inexiste 

constrangimento ilegal a ser reconhecido, estando, assim, a continuidade da 

segregação do paciente ainda a impor-se como medida adequada e necessária 

à garantia da ordem pública.

Desembargador João Benedito da Silva
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Firme em tais razões, JULGO PREJUDICADA a ordem quanto ao 

excesso de prazo para recebimento da denúncia, e a  DENEGO 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 Roseno Neto, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 19 (dezenove ) dias do mês de fevereiro do ano de 

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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