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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS nº 0000251-05.2015.815.0000 – Vara de Entorpecentes da
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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Bel. Djânio Antônio Oliveira Dias (OAB/PB 8.737)
PACIENTE: Bruno Wesley Ferreira de Lima

HABEAS  CORPUS.  DECRETO  DE  PRISÃO
PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE
DROGAS  E  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE
PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS
MOTIVOS  AUTORIZADORES  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR.  INFORMAÇÕES  PRESTADAS.
CONFIRMAÇÃO  DO  INJUSTIFICÁVEL  ELASTÉRIO
PRISIONAL.  DENÚNCIA  OFERTADA.  PACIENTE
PRESO HÁ MAIS DE UM ANO SEM HAVER O INÍCIO
DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  DEMORA  NÃO
DEBITADA  À  DEFESA.  CONFIGURAÇÃO  DO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO.

-  O  excesso  de  prazo  na  formação  da  culpa,
quando ultrapassado o horizonte da razoabilidade,
caracteriza  manifesto  constrangimento  ilegal  ao
direito de locomoção do paciente,  superável  pela
via do habeas corpus.

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 conceder a ordem, com expedição de
alvará de soltura, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de  habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Djânio Antônio Oliveira Dias (OAB/PB 8.737), com base no
art. 5°, LXVIII, da Carta Federal/88 e nos arts. 647 e 648, I e II, do CPP, em favor
de Bruno Wesley Ferreira de Lima, qualificado na inicial e denunciado, pela prática,
em tese, dos crimes do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e do art. 16, parágrafo
único, I, da Lei n° 10.826/2003, alegando, para tanto, suposta coação ilegal do
Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital/PB (fls. 2-16).
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Aduz, em síntese, o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante no dia 14.1.2014, sendo denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e que, até a
presente data, há mais de um ano, a instrução criminal não começou, sequer foi
agendada,  por  culpa não atribuível  à  Defesa,  mas,  sim,  à máquina judiciária,
situação que é inadmissível no Estado de Direito, configurando o excesso de prazo
injustificável  para  conclusão  da  instrução,  com  nítido  constrangimento  ilegal,
mormente pela ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumenta, também, que a autoridade judicial, ao converter a
prisão em flagrante em medida preventiva, não fundamentou, plausivelmente, o
decreto prisional,  pois  não há os motivos ensejadores para tanto,  devendo ser
demonstrada a sua imperiosa necessidade, o que não foi feito, ainda mais em se
tratando de  réu primário,  com bons antecedentes e  residência  fixa,  sendo um
simplório servente de pedreiro, que não tem a intenção de dificultar a instrução
penal, além de se prontificar a comparecer a todos os atos processuais.

Por fim, requer a concessão de liminar para expedir alvará de
soltura em favor do paciente, para que responda ao processo em liberdade.

Com a inicial, colacionou a documentação de fls. 17-55.

Nas  informações  solicitadas  (fls.  65-66),  acompanhadas  dos
documentos de fls. 67-75, a Juíza dita coatora comunicou que o paciente foi preso
em flagrante pela prática, em tese, dos crimes do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e
do art.  16,  parágrafo  único,  I,  da  Lei  n°  10.826/2003,  e  que  a  denúncia  foi
oferecida  no  dia  25.2.2014,  sendo  expedido  o  mandado  de  notificação  em
22.5.2014, afirmando que os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

Liminar indeferida às fls. 77-78v.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça,  no  Parecer  de  fls.  80-84,  opinou  pelo  não  conhecimento  quanto  ao
pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de repetição de matéria,
e pela denegação da ordem no tocante à alegação de excesso de prazo.

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o impetrante aduz que o paciente encontra-
se preso desde o dia 14.1.2014, e que, até a presente data, há mais de um ano, a
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instrução criminal  não começou, configurando  o excesso injustificável do prazo
prisional, além de apontar que o decreto de prisão preventiva é desfundamentado e
sem justa causa, pois não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, requerendo,
assim, a revogação da custódia provisória, com a expedição do alvará de soltura.

Eis, em suma, os termos da pretensão mandamental, os quais
merecem prosperar, consoante as razões adiante delineadas:

1) Do excesso injustificável de prazo para conclusão da
instrução criminal:

Analisando-se a argumentação posta, em face das informações
prestadas pela autoridade coatora (fls. 65-66) e da documentação acostada aos
autos (fls. 18-55), colhe-se razão ao fundamento esposado pelo impetrante no que
se refere ao excesso de prazo para o término da instrução, por culpa ocasionada
pelo próprio Poder Judiciário, sendo imperiosa a concessão do habeas corpus.

O  tempo  de  prisão  provisória  do  paciente  se  apresenta
desproporcional com relação à esperada razoabilidade entre os procedimentos dos
feitos criminais e a situação motivadora do seu cárcere cautelar, que aqui dispenso
tecer os pormenores dos acontecimentos fáticos e da capitulação punitiva, visto
que, ainda que ele tivesse cometido o pior dos crimes hediondos e fosse um
transgressor penal renitente, não justifica o demasiado elastério temporal para a
entrega da prestação jurisdicional, eis que a instrução sequer teve início.

O paciente encontra-se preso desde a data de sua prisão em
flagrante ocorrida em 14.1.2014, porquanto há mais de um ano, sob a acusação
de suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, tendo a denúncia
sido oferecida no dia 25.2.2014 e o mandado de notificação do paciente expedido
em 22.5.2014. De lá para cá não há notícia do início da instrução criminal.

A autoridade coatora, ao prestar suas informações (fls. 65-66),
demonstrou que teve plena ciência do teor deste mandamus, quando disse que
“Cingem-se as razões do remédio constitucional ao suposto constrangimento
ilegal suportado pelo paciente, em face alegado excesso de prazo na formação
da culpa”. Mesmo assim, comunicou como sendo a última fase exaurida da ação
principal  a expedição de notificação do paciente no dia  22.5.2014, pois  não
falou mais nada acerca de qual foi o passo processual seguinte.

Desse  modo,  percebe-se,  repito,  que  a  razão  está  com o
impetrante, eis que o paciente reside no cárcere provisório há mais de 1 (um) ano,
sem que a instrução criminal sequer tenha sido iniciada e, para piorar a situação,
não há como saber quando será encerrada, para depois serem apresentadas as
alegações  finais  e  daí,  então,  lhe  ser  conferida  a  sentença  condenatória  ou
absolutória, o que significa um absurdo sem precedentes.
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Ademais, o processo não demonstra nenhuma complexidade,
pois só existe um único acusado, que foi preso em flagrante delito, além de não
haver notícia de expedição de carta precatória, de modo que não se justifica o
enclausuramento  por  mais  de  1  (um)  ano,  mormente  se  a  ação  penal  foi
instaurada em 25.2.2014 e a instrução criminal sequer iniciada.

Também, a Folha de Antecedentes à fl. 30 não demonstra que
o paciente é renitente na prática delitiva. Ademais, ele tem residência fixa (fl. 28)
e, à época do delito, tinha apenas 18 (dezoito) anos de idade (fl. 27).

Assim sendo, e se o paciente continuar segregado à espera
da conclusão da instrução e da consequente entrega da prestação jurisdicional,
o tempo de sua prisão provisória, talvez, não seja o imposto pela sentença,
caso ele venha a ser condenado.

Na  verdade,  as  informações  prestadas  pela  autoridade
impetrada  são  reveladoras  da  existência  do  excesso  de  prazo  da  prisão  do
paciente, uma vez que delineou a conjuntura do trâmite processual, sem apontar
nenhum entrave ao curso normal do processo advindo da Defesa, de modo que a
demora para início da instrução deve ser debitada ao Poder Judiciário.

O excesso de prazo aqui caracterizado encontra supedâneo na
própria  legislação,  que é  amparada pela  jurisprudência  e  pela  doutrina,  cujas
interpretações  direcionam-se  no  sentido  de  que,  havendo  falta  de  motivação
razoável para a mantença da segregação, esta deve ser relaxada de imediato, com
a consequente liberação do censurado.

Nesse  sentir,  tem-se  que  a  segregação  do  paciente  não  é
necessária,  eis  que  o  excesso  de  prazo  na  formação  da  culpa,  quando
ultrapassado, sem justificativa plausível, o horizonte da razoabilidade, caracteriza
manifesto constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, superável
pela via do habeas corpus.

E a jurisprudência não destoa desse entendimento, consoante
se recolhem dos arestos a seguir:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE
ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE
PRAZO.  OCORRÊNCIA.  DESÍDIA  ESTATAL.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  ORDEM  CONCEDIDA.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Extrapola os limites da
razoabilidade,  havendo  injustificada  demora,  se,
como na espécie, passados quase 3 (três) anos do
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início  da  persecução  penal,  não  há  qualquer
perspectiva  de  que  o  paciente  seja  submetido  a
julgamento em prazo razoável.  2.  Não obstante a
gravidade do delito imputado ao réu, a complexidade
da  causa  e  mesmo  diante  da  quantidade  de
envolvidos, sobressai a delonga no encarceramento e
mais,  a série de entraves processuais ocasionados
pelo próprio juízo. [...].” (STJ - HC 297.706/ES - Relª
Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 11/02/2015) 

“HABEAS  CORPUS.  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  E
FURTO  QUALIFICADO.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
CONCLUSÃO DO FEITO. CONCESSÃO. Por mais que
se  admitida  a  elasticidade  do  prazo  de  81  dias
idealizado pela jurisprudência para a conclusão do
processo (diante da complexidade dele), é preciso
que se respeite um limite razoável, que ultrapassado
ocasionará  constrangimento  ilegal.  Na  hipótese,
pode-se vislumbrar a existência de constrangimento
ilegal,  pois  a  prisão  do  paciente  está  quase
completando um ano e sua situação ainda está longe
de alcançar contornos definitivos. Além disso, esta
câmara, em outro habeas corpus, relaxou a prisão
de  co-réu.  Ordem  concedida.”  (TJRS  –  HC  N.
70014332266 – Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de
Oliveira - Oitava Câmara Criminal – j. 15.3.2006).

“HABEAS-CORPUS  –  Constrangimento  ilegal  –
Excesso de prazo na instrução – Paciente que não
contribuiu para a demora – Concessão da ordem. -
Se o princípio da razoabilidade justifica o excesso de
prazo quando o feito é complexo, com maior razão
deve justificar a concessão da liberdade quando o
acusado se encontra preso há bastante tempo sem
que  tenha  contribuído  para  a  demora.  -  Ordem
concedida.”  (TJPB -  HC 888.2004.006245-6/001  –
Rel. Des. Nilo Luis Ramalho Vieira – j. 23.9.2004).

Deve-se  transcrever  o  comando  do  art.  5°,  LXVI,  da
Constituição Federal que, assim, proclama:

“Art. 5° - [...].
[...];
LXVI  -  Ninguém  será  levado  à  prisão  ou  nela
mantido, quando a Lei admitir a liberdade provisória,
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com ou sem fiança.”

Vale,  agora,  correlacionar  tal  dicção  constitucional  com  o
apregoado pelo Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
[...];
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do
que determina a lei.”

2) Da alegada falta de fundamentação e de justa causa
do decreto de prisão preventiva:

Diante do decidido acima, cujo conteúdo beneficiou o paciente
com a soltura, ante a ocorrência de injustificável excesso de prazo prisional, resta
superada a análise da insurgência referente à falta de fundamentação e de justa
causa do decreto de prisão preventiva, a qual sequer poderia ser conhecida, haja
vista se tratar de reiteração de pedido idêntico, de vez que dita matéria já foi
apreciada e julgada no anterior Habeas Corpus n° 2003344-73.2014.815.0000.

Ante o exposto, em parcial harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  concedo da  ordem mandamental,  por  restar
configurado o injustificável excesso de prazo prisional,  ficando prejudicada a
análise do pedido de falta de fundamentação e de justa causa do decreto de
prisão preventiva.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo
não estiver preso o paciente.

Presidiu  ao julgamento  o  Desembargador  João  Benedito  da
Silva, dele participando, com voto, além de mim, Relator, o Dr. Marcos William de
Oliveira, Juiz de Direito Convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos, e o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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
24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      -Relator-                      -Relator-
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