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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO

Habeas Corpus n.º 0000677-17.2015.815.0000
ORIGEM: 6ª Vara da comarca de Patos
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTE: Maria José Lucena de Medeiros
PACIENTE: Higor Henrique Gomes Campina

HABEAS  CORPUS.  OPERAÇÃO  “ZUMBIE”.
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA A CONCLUSÃO
DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS FATOS
INVESTIGADOS  E  PLURALIDADE  DE
AGENTES  ENVOLVIDOS.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 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.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identifica-
dos;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do re-

lator.

RELATÓRIO 
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Trata-se  de Habeas Corpus,  com pedido  de  liminar,  impetrado

pela  Bela  Maria  José  Lucena  de  Medeiros  em  favor  do  paciente  Higor

Henrique Gomes Campina apontando, como autoridade coatora, o juízo da 6ª

Vara da comarca de Patos/PB.

Segundo  a  impetrante,  o  paciente  está  sofrendo

constrangimento ilegal, pois se encontra em cárcere desde a data de 31 de

março de 2014, por suposto envolvimento na prática dos crimes dos arts. 33 e

35  da  Lei  nº  11.343/2006,  sem  que  exista  previsão  para  a  conclusão  da

Instrução Processual, não sendo o referido atraso culpa do paciente e de seus

patronos de defesa.

Sustenta que, até o momento, não foi realizada a Audiência de

Instrução e Julgamento, sob a alegação do aguardo de cumprimento de cartas

precatórias a serem cumpridas em outras comarcas, a pedido e interesse do

Órgão Ministerial.

Alega ainda que o paciente veio da cidade de São Paulo, onde se

encontrava  para  assumir  um  emprego,  com  o  fim  de  se  apresentar

espontaneamente ao Delegado de Polícia.

Desta feita, pugnou pelo deferimento da liminar perseguida e, no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado afirmou, às fls.

57/58,  que  referida  Ação  Penal  em  tramitação  conta  com  14  (catorze)

denunciados  e  que,  após  desmembramento  dos  autos,  na  data  de  05  de

novembro  de  2014,  foi  interrogada  uma  parte  dos  acusados,  restando  o

interrogatório de um dos mesmos, ante a necessidade de expedição de Carta

Precatória  à  comarca  de  João  Pessoa.  Afirma que  os  autos  se  encontram

aguardando a devolução da deprecada e que, tão logo a mesma aporte em

cartório,  será designada audiência  em continuidade,  a  fim de se concluir  a
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instrução penal. 

Liminar indeferida (fls. 60/61,v, com despacho de fl. 66).

A Procuradoria de Justiça, ao oferecer parecer (fls. 68/73), opina

pela  denegação  do  Habeas  Corpus,  para  que  seja  mantido  o  paciente

custodiado, conforme entendimento da autoridade dita coatora.

É o  relatório.

VOTO

A pretensão  da  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver

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

prazo, tendo em vista que o mesmo está segregado há mais de 300 (trezentos)

dias sem que a instrução processual fosse finalizada.

Pois bem. 

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 14 (catorze) investigados, constando, dentre

eles, o retromencionado paciente. 

Ademais, após o desmembramento do feito, já houve audiência

em  que  parte  dos  denunciados  foram  interrogados,  sendo  aguardada  a

devolução de Carta Precatória  da comarca de João Pessoa,  para que seja

designada audiência de continuidade, a fim de se concluir a instrução penal (de

acordo com as informações prestadas pela autoridade dita coatora). Como se

vê,  está  sendo  impresso  curso  regular  ao  processo,  mesmo  diante  da
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complexidade que envolve procedimentos dessa natureza.

Ademais,  constata-se  que  o  próprio  processo,  inclusive,  já  foi

desmembrado devido à não notificação de alguns denunciados, tudo com a

finalidade de não haver atraso na instrução processual (em consonância com

as informações prestadas à fl. 58).

 Merece  registro  o  fato  de  o  presente  feito  ser  decorrente  de

minuciosa e intrincada investigação policial  ocorrida na cidade de Patos/PB,

denominada  Operação  “Zumbie”,  destinada  à  apuração,  prisão  e

desbaratamento  de uma organização criminosa formada para  a prática dos

crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região, inclusive com

o envolvimento de presidiários. 

 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

número de denunciados,  de diferentes  comarcas do Estado,  envolvidos em

vários crimes relacionados ao tráfico de drogas na região sertaneja, fato que

naturalmente acarreta uma maior demora no desfecho da ação penal. 

Desembargador João Benedito da Silva
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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
ordinariamente se observa, implica, naturalmente,
uma maior demora no desfecho da ação penal, o
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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. LATRO-
CÍNIO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  ROUBO.  NE-
CESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  INADE-
QUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  MOTIVAÇÃO  SUFICIENTE.
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULO-
SIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA
COMPLEXA.
INSTRUÇÃO ENCERRADA.  SÚM.  52 STJ.  PEDIDO
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  EXTEN-
SÃO, ORDEM DENEGADA.
(…) 3. Eventual excesso de prazo na instrução cri-
minal deve ser examinado levando-se em conta a
complexidade do feito, não sendo suficiente para
relaxar a prisão provisória da acusada se evidenci-
ado que o Juízo singular vem adotando todas as
providências necessárias para o regular andamen-
to do feito.
4.  O princípio da razoabilidade permite  o  alarga-
mento 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 (DESEM-
BARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/MG),  SEXTA
TURMA,  julgado  em  06/02/2009,  DJe  02/03/2009)
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Outrossim,  concernentemente  ao  argumento  suscitado  pela

impetrante de que o paciente se apresentou espontaneamente ao Delegado de

Polícia,  tal  fato  não  impede  a  decretação  e  a  manutenção  da  segregação

cautelar,  quando outros motivos a legitimam, como ocorreu na hipótese dos

autos.

Destarte,  à  míngua  de  novos  elementos  probatórios  aptos  a

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

Por todo o exposto, DENEGO A ORDEM pretendida.

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.

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

Desembargador João Benedito da Silva


