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HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, ARTS.
157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP, E ART. 2º, § 2º
DA LEI 12850/13, AMBOS C/C ART. 69 DO CP.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O
TÉRMINO  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS FATOS
INVESTIGADOS  E  PLURALIDADE  DE
AGENTES  ENVOLVIDOS.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA RAZOABILIDADE.  EXTENSÃO
DA LIBERDADE DE OUTRA DENUNCIADA EM
FAVOR  DO  PACIENTE.  IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÕES  PESSOAIS  DIVERSAS.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não  há  que  se  falar  em excesso  de  prazo  na
conclusão  da  instrução  criminal,  uma  vez  que
causas complexas e que envolvem pluralidade de
agentes  demandam  mais  tempo  no
desenvolvimento do trâmite processual, devendo
tal  alegação  ser  avaliada  sob  o  enfoque  dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo  as  condições  pessoais  e  processuais
diversas das do coautor, não se revela aplicável o
efeito extensivo previsto pelo art. 580 do Código
de Processo Penal

AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO
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DECRETO  PREVENTIVO  E  APLICAÇÃO  DE
MEDIDAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.
REITERAÇÃO  DE  PEDIDOS  FORMULADOS
EM  WRIT  ANTERIORMENTE JULGADO  PELA
CÂMARA  CRIMINAL  E  QUE  AINDA  NÃO
TRANSITOU EM JULGADO. LITISPENDÊNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA NESTA PARTE.

Impõe-se o não conhecimento da segunda ordem
de  habeas  corpus impetrada  quando  verificada  a
litispendência  entre  duas  ações  que  tramitam
simultaneamente.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em DENEGAR  A  ORDEM  PELOS  DOIS
PRIMEIROS  FUNDAMENTOS  E NÃO CONHECER PELOS ÚLTIMOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  pelos  Beis.  Antônio

Vinicius Santos de Oliveira, José Guedes Dias e Outros em favor do paciente

Flávio de Araújo Santana apontando, como autoridade coatora, o juízo da 6ª

Vara Criminal da Comarca da Capital.

Alegam, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento

ilegal, principalmente devido ao excesso de prazo para o término da Instrução

Processual.  Requerem  que  a  decisão  de  soltura  de  outra  autuada  seja

estendida ao paciente, por ter havido, a priori, concurso de agentes e pelo fato

de ter sido preso nas mesmas condições que a beneficiada com a liberdade

provisória, tudo nos termos do art. 580 do CPP. Por fim, sustentam a anulação

da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,  por ferir  os

comandos  do  art.  93,  IX,  da  CF/88  e  pleiteiam  a  aplicação  de  medidas

cautelares diversas da prisão, de acordo com o art. 319 do CPP. 
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Solicitadas as informações de estilo, o magistrado afirmou, à fls.

42/43, que a comunicação da prisão em flagrante do indiciado e dos outros seis

increpados  ocorreu  no  dia  08/10/2014  e  que,  recebida  a  denúncia,  foi

determinada a citação de todos os acusados envolvidos, em tese, no evento

criminoso  descrito  na  peça  acusatória,  tendo  os  mesmos  ofertado  defesas

prévias e sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de

maio deste ano.

A Procuradoria de Justiça, ao oferecer parecer (fls. 45/52), opina

pela denegação da ordem, rebatendo os argumentos ventilados no writ.

É o relatório.

VOTO

A pretensão dos impetrantes, no presente  mandamus, é de ver

cessado o constrangimento que sofre o paciente, baseando-se a) no excesso

de prazo para o término da Instrução Processual; b) a extensão da decisão de

soltura de uma outra denunciada ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP;

c) ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante

em preventiva e d) aplicação de medidas cautelares alternativas.

Pois bem. 

Inicialmente, não deve prosperar a alegação de excesso de prazo

suscitada pelos impetrantes. Vejamos:

Da análise da documentação apresentada, tenho que, ao menos

até o momento,  a alegação de excesso de prazo não deve prosperar.  Isso

porque,  segundo  as  informações  prestadas  pela  autoridade  coatora,  já  foi

oferecida denúncia em face dos 7 (sete) investigados, constando, dentre eles,

o retromencionado paciente. 
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Ademais,  concluída  a  apresentação  das  defesas  prévias,  foi

determinada a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 21 de

maio deste ano.  Como se vê, está sendo impresso curso regular ao processo,

mesmo diante da complexidade que envolve procedimentos dessa natureza.

Merece  registro  o  fato  de  que,  no  decorrer  do  andamento

processual,  como destacou  o  magistrado  ao  prestar  as  informações,  foram

manejados várias espécies de pedidos individualmente, como revogação de

prisão preventiva,  transferência  de preso,  pedido de visita  de  companheiro,

pedido de diligências (filmagens e outros), além de pedido de restituição de

bens.

Destarte,  constata-se  que  já  foi,  inclusive,  determinado  “o

desentranhamento de pedidos de liberdade provisória,  restituição e pedidos

relacionados à exceção em um volume apenso com o nome de Incidente, para

fins de que não fosse tumultuado o processo” (tudo em consonância com as

informações prestadas às fls. 42/43).

Em  razão  da  complexidade  dos  fatos  investigados  e  da

pluralidade de agentes envolvidos, pelo menos neste instante, há justificativa

razoável para o elastecimento do prazo de formação de culpa. 

 Logo,  bem  se vê  que  o  feito,  apesar  de  não  observar

rigorosamente os prazos legais, tem recebido regular impulso processual, não

se podendo afirmar que se encontra paralisado.

 Ora, em se tratando de habeas corpus com alegação de excesso

de prazo, somente poderá ser reconhecido o constrangimento ilegal quando os

prazos processuais não forem cumpridos dentro de uma certa razoabilidade,

eis que não podem ser tomados mediante simples cálculo aritmético. Ou seja,

o  excesso  não  se  trata  apenas  de  soma  de  prazos  individualizados,  mas

deverá tomar um mínimo de razoabilidade, com as peculiaridades que cada

processo apresenta. Some-se a isso a complexidade da causa, com um grande
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número de denunciados,  de diferentes  comarcas do Estado,  envolvidos em

vários crimes, fato que naturalmente acarreta uma maior demora no desfecho

da ação penal. 

Assim, o argumento de excesso de prazo deve ser avaliado sob o

enfoque  dos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  pois  o

constrangimento ilegal, necessário para a concessão do writ, só será verificado

quando a demora na conclusão da instrução puder ser imputada à inércia do

Judiciário na prática dos autos, o que não ocorreu no caso sub judice.

Portanto,  diante  da  complexidade  que  a  presente  ação  penal

impõe, não se pode afirmar que a segregação cautelar,  por força de prisão

preventiva,  enseja  constrangimento  ilegal  a  ser  sanado pela  via  estreita  do

habeas corpus.

Nessa esteira de raciocínio, vale destacar os seguintes arestos,

que contêm a intelecção que deve ser aplicada ao presente caso concreto:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PRISÃO
PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO.
INCORRÊNCIA.  COMPLEXIDADE  DO  FEITO.
PLURALIDADE  DE  RÉUS.  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO  JÁ  DESIGNADA E
PRÓXIMA  DE  SER  REALIZADA.  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.  O excesso
de prazo para o término da instrução criminal deve
ser  aferido  dentro  dos  limites  da  razoabilidade,
considerando  circunstâncias  excepcionais  que
venham a retardar a instrução criminal  e não se
restringindo à simples soma aritmética de prazos
processuais. (TJMG;  HC  1.0000.15.001945-3/000;
Rel.  Des.  Renato  Martins  Jacob;  Julg.  05/02/2015;
DJEMG 19/02/2015)(DESTAQUEI)

HABEAS  CORPUS.  ART.  16,  CAPUT,  DA  LEI  Nº
10.826/2003.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO
DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
A  instrução  criminal  nas  ações  penais  que
apresentam grau de complexidade superior ao que
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ordinariamente se observa, implica, naturalmente,
uma maior demora no desfecho da ação penal, o
que,  por  si  só,  não  configura  constrangimento
ilegal,  eis  que  o  excesso  de  prazo  não  decorre
com exclusividade da soma aritmética dos prazos
processuais  e  somente  poderá  ser  reconhecido
quando houver demora injustificada na tramitação
do  feito  .  (TJDF;  Rec  2014.00.2.032879-0;  Ac.
847.904; Primeira Turma Criminal;  Rel.  Des. Romão
C.  Oliveira;  DJDFTE  13/02/2015;  Pág.  64)
(DESTAQUE DE AGORA)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
LATROCÍNIO.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  MOTIVAÇÃO  SUFICIENTE.
ORDEM  PÚBLICA.  MODUS  OPERANDI.
PERICULOSIDADE  CONCRETA.  EXCESSO  DE
PRAZO. CAUSA COMPLEXA.
INSTRUÇÃO ENCERRADA.  SÚM.  52 STJ.  PEDIDO
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA
EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
(…)  3.  Eventual  excesso  de  prazo  na  instrução
criminal deve ser examinado levando-se em conta
a complexidade do feito, não sendo suficiente para
relaxar  a  prisão  provisória  da  acusada  se
evidenciado  que  o  Juízo  singular  vem  adotando
todas as providências necessárias para o regular
andamento do feito.
4.  O  princípio  da  razoabilidade  permite  o
alargamento dos prazos legais para a prática dos
atos processuais quando são vários os réus e a
causa é complexa.
(HC  116.910/SP,  Rel.  Ministra  JANE  SILVA
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/MG),
SEXTA  TURMA,  julgado  em  06/02/2009,  DJe
02/03/2009) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Outrossim,  concernentemente  ao  argumento  suscitado  pelos

impetrantes  de  que  o  efeito  liberatório  concedido  em favor  da  denunciada

Viviane Rosendo Pereira, quando da apreciação da conversão da prisão em

flagrante em preventiva, deve ser estendido a este paciente, exsurge patente

que tal arguição não merece prosperar.

Na  decisão  que  relaxou,  de  ofício,  a  prisão  da  mencionada
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denunciada - fl. 21, a magistrada assim se pronunciou:

A análise dos autos revela que não é o caso de deixar
Viviane  Rosendo  Pereira  responder  ao  processo
custodiada, pelos motivos a seguir expostos:
1. A indiciada tem residência fixa no distrito da culpa;
2. Não houve utilização de violência contra a pessoa;
3. A ré teve participação de menor importância, ainda
que seja condenada não cumprirá a pena em regime
fechado, considerando o máximo da pena aplicada à
espécie;
4.  Por  derradeiro,  frise-se que não há motivos  para
decreto de prisão preventiva.
Nesse diapasão, com espeque no art. 310 e parágrafo
único do Código Penal, RELAXO, de ofício, por via de
consequência,  a  prisão  de  VIVIANE  ROSENDO
PEREIRA.

Ora,  não  se  verifica  do  caderno  processual  que  tenham  os

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

ora  paciente  possam  ser  reconhecidos  os  mesmos  fatos  infirmadores  dos

fundamentos da liberdade decretada quanto à  denunciada Viviane Rosendo

Pereira.

Pelo contrário, o que se percebe dos elementos coligidos é, na

verdade, a insubsistência dessa alegada comunhão fático-probatória entre os

pacientes. Tanto isso é verdade que a magistrada responsável pela decisão de

prisão preventiva dos acusados considerou, de forma fundamentada, que não é

o  caso  de  deixar  a  retromencionada  denunciada  responder  ao  processo

custodiada,  conforme  fundamentação  acima  exposta.  Ao  mesmo  tempo,

decretou a segregação cautelar do paciente, vislumbrando a necessidade de

garantia da ordem pública.

Assim, como visto, o suscitado art. 580 do Código de Processo

Penal (“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do

recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de

caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros“) não deve ser aplicado

ao caso, devido à inexistência de similitude de condições pessoais. 
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Eis o que já decidiu a respeito a jurisprudência pátria, destacado

no essencial:

HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI  Nº 11.343/2006).
ALEGAÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  INVIABILIDADE  DA
ANÁLISE  PELA VIA ESTREITA DO  WRIT.  PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA
A  MANUTENÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  ALTERNATIVAS
CAUTELARES  SUBSTITUTIVAS  DA  PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO
CPP.  SITUAÇÕES  PESSOAIS  E  PROCESSUAIS
DIVERSAS.  DESCABIMENTO.  WRIT  CONHECIDO
EM  PARTE.  ORDEM  DENEGADA.  DECISÃO
UNÂNIME. I. O habeas corpus, em razão de seu rito
célere, o qual não comporta a realização de instrução,
não é a via adequada para o exame da alegação de
inocência  do  paciente,  devendo  este  tema  ser
resolvido em sede de ação penal, com a produção das
provas necessárias à formação da culpa; II.  in casu,
estão  presentes  os  requisitos  da  medida  cautelar,
principalmente  por  restarem  constatados  os  indícios
de autoria e materialidade delitivas, somados à prática
de delito grave e de repercussão social, o que justifica
a manutenção da segregação para garantir  a ordem
pública, afastando o temor gerado na sociedade que,
com  frequência,  vem  assistindo  a  delitos  desse
gênero;  III.  Presentes  os  requisitos  e  pressupostos
para a manutenção da prisão preventiva, o fato de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis não é
suficiente,  por  si  só,  para  lhe  garantir  o  direito  à
liberdade; IV.  Patente a necessidade da manutenção
do  status  prisional  do  paciente,  constituindo  a  sua
liberdade risco iminente para a segurança e a ordem
pública, releva notar que não se afigura suficiente e
adequada,  in  casu,  a  aplicação  de  das  medidas
cautelares  substitutivas  da  prisão; V.  Sendo  as
condições pessoais e processuais diversas das do
coautor, não se revela aplicável o efeito extensivo
previsto  pelo  art.  580  do  código  de  processo
penalvi.  writ  conhecido  em  parte.  Ordem
denegada. Decisão  unânime.  (TJSE;  HC
201400328842; Ac. 4453/2015; Câmara Criminal; Relª
Desª  Ana  Lucia  Freire  de  A.  dos  Anjos;  DJSE
07/04/2015)
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Por  fim,  no  que  se  refere  às  alegações  de  ausência  de

fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

e de aplicação, ao caso, de medidas cautelares alternativas, constata-se que

tais  argumentos  já  foram analisados por  essa Câmara Criminal  no  Habeas

Corpus n.  2012966-79.2014.815.0000 (fls. 26/36), cujo acórdão foi publicado

em  02/02/2015,  o  qual  decidiu  pela  denegação  da  ordem  em  relação  ao

mesmo paciente.

Ocorre  que,  em conformidade com o sistema informatizado de

dados desse Poder, referido julgado ainda não transitou em julgado, haja vista

ter  sido  objeto de um Recurso Ordinário,  com a juntada de petição no dia

09/02/2015.

Ora,  a  análise  dessas  matérias  não  pode  acontecer  ante  a

existência  de  litispendência com outro  mandamus,  anteriormente  impetrado,

com fundamentos idênticos. Ademais, os impetrantes não apresentaram fatos e

fundamentos novos de modo a autorizar o conhecimento desses aspectos da

sua  pretensão,  o  que  é  o  bastante  para  obstar  o  julgamento  do  presente

Habeas Corpus, no que pertine aos mencionados fundamentos.

Assim,  diante  da  duplicidade  das  ações,  impõe-se  o  não

conhecimento  do  presente  writ,  quanto  às  alegações  de ausência  de

fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

e de aplicação de medidas cautelares alternativas, devendo tal análise ser feita

e concluída no Habeas Corpus anterior, que ainda se encontra em discussão.

Forte em tais razões,  denego a ordem pretendida, com relação

aos  dois  primeiros  fundamentos  e não conheço da  ordem impetrada,  em

relação aos últimos.

É como voto.

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

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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