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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 0001266-09.2015.815.0000  
RELATOR : O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
IMPETRANTE : Antônio Vinícius Santos Oliveira, OAB/PB 18.971
PACIENTE : Francinaldo Barbosa de Oliveira
IMPETRADO : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, 
CAPUT, DA LEI 11.343/06. FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA. ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. 
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA 
CULPA. DEMORA JUSTIFICADA. FEITO 
COMPLEXO. SESSENTA E UM RÉUS. EXPEDIÇÃO 
DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS DURANTE A 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. FEITO JÁ SENTENCIADO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 
SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A 
INSTRUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELA 
VIA DO WRIT. ORDEM PREJUDICADA.
− A existência de atrasos durante a instrução, 
seguindo o feito o seu trâmite regular, deve ser analisada 
sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se podendo 
falar em constrangimento ilegal, por excesso de prazo, 
quando estivermos diante de um processo complexo, cuja 
denúncia conta com 61 (sessenta e um) réus e diversos 
fatos criminosos.
− Encerrada a instrução criminal,  inclusive 
com a prolação de sentença condenatória,  não há que se 
falar em constrangimento ilegal na formação da culpa 
(Súmula nº 52, STJ).
− A via estreita do habeas corpus não 
comporta dilação probatória, impedindo, assim, a análise 
de supostas nulidades ocorridas na instrução criminal. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em prejudicada a ordem.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em 
favor de FRANCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, que se 
encontra preso por força de prisão preventiva decretada pelo Exmo. Juiz da 2ª Vara da 
Comarca de Sapé –  ora apontado como autoridade coatora –  acusado da prática, em 
tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), c/c art. 
288, do Código Penal, na sua antiga redação (quadrilha ou bando).

Aduz o impetrante, em suma, que o paciente está sofrendo 
constrangimento ilegal, ante a ocorrência de excesso de prazo para o término da 
instrução processual, aduzindo que suas alegações finais foram acostadas aos autos 
desde 24/09/2012, contudo, até a presente data, o feito não foi sentenciado. 

Desse modo, requereu a concessão da ordem e consequente 
expedição de alvará de soltura – já em sede liminar – em favor do coacto, para que este 
possa responder ao processo em liberdade, pugnando, ainda, pelo concessão da ordem 
de ofício para anular o feito desde sua origem, haja vista a ocorrência de vícios 
insanáveis ocorridos na instrução criminal. 

A inicial de fls. 02/05, segue acompanhada dos documentos de 
fls. 06/175.

Informações  prestadas  pela  autoridade  coatora,  na  qual  alega 
que o feito foi sentenciado no dia 06 de março de 2015, oportunidade em que o réu foi 
condenado a uma pena privativa de liberdade de 11 anos e 6 meses de reclusão (fl. 186).

A liminar foi indeferida, conforme decisão de fls. 188/188v.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não 
conhecimento do writ.

É o relatório.
VOTO: 

Inicialmente, diferentemente da tese apresentada pela 
Procuradoria de Justiça, entendo que o caso é de não conhecimento do writ, pois o 
pedido inicial não se resume ao excesso de prazo para conclusão da instrução 
processual, abrangendo, também, o pedido de anulação do feito por supostos vícios 
insanáveis.

Analisando os argumentos expostos na peça proemial, bem 
como os documentos acostados à mesma, entendo que o presente writ não merece 
prosperar.

Extrai-se dos autos, em suma, que o paciente foi denunciado 
pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como por formação de 
quadrilha. A denúncia se baseia em complexa operação deflagrada na cidade de Sapé, 
em que se apurou a ocorrência de um poderoso esquema de tráfico internacional de 



drogas, contando, inclusive com fornecedores residentes na Bolívia. Ao todo, foram 
denunciadas 61 (sessenta e uma) pessoas, e, diante das dificuldades enfrentadas na 
instrução criminal, o processo foi desmembrado em diversas oportunidades.

Feitas essas breves considerações, alega o impetrante que o 
paciente apresentou suas alegações finais desde o dia 24/09/2012, contudo, até a 
presente data não foi prolatada a sentença pelo Juiz a quo.

Pois bem, no atinente ao excesso de prazo para formação 
da culpa,  tal asserção não merece maior sorte, pois, de  acordo  com  as 
informações  de  fls.  186,  o  processo  foi  sentenciado  no  dia  06/março/2015, 
ficando, portanto, superada essa alegação, fazendo incidir a aplicação da súmula  
52, do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

SÚMULA 52. Encerrada a instrução criminal, fica 
superada a alegação de constrangimento por excesso 
de prazo.
  

Melhor sorte não assiste ao paciente no tocante às nulidades 
citadas em suas alegações finais. Conforme relatado, o paciente pretende o 
reconhecimento dessas supostas nulidades de ofício, no âmbito do presente writ. Ocorre 
que a verificação desses supostos vícios exige inserção no campo fático-probatório, 
incabível em sede de habeas copus. 

Registre-se,  ainda,  que  esse  mesmo  argumento  foi  utilizado 
pelo próprio impetrante no HC nº 0000120-30.2015.815.0000, cuja ordem foi denegada 
pela Colenda Câmara Criminal no dia 19/02/2015, inexistindo notícias de recurso contra 
essa decisão.

Diante de tais considerações, JULGO  A ORDEM 
PREJUDICADA, em desacordo com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


