
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO 
HABEAS CORPUS Nº 0001370-98.2015.815.0000
RELATOR: Marcos William de Oliveira, juiz convocado em substituição ao Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTE: Ana Lúcia de Moraes Araújo.
PACIENTE: Vanilda da Silva Santos
IMPETRADO: Juízo da comarca de Pirpirituba.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E 
COMETIDO MEDIANTE CONCURSO DE TRÊS 
PESSOAS. PACIENTE MANDANTE DO CRIME. 
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA NÃO 
EVIDENCIADO. RECOLHIMENTO FUNDAMENTADO. 
ORDEM DENEGADA.

1. Considerando as circunstâncias excepcionais do 
caso –  homicídio triplamente qualificado e praticado em 
concurso de três agentes, mediante suposta paga da paciente, 
recolhida presa em comarca distinta daquela em que ocorreu o 
delito – não se revela exagerado o prazo de prisão cautelar.

2. A gravidade concreta do crime é motivo 
bastante para a preservação da custódia preventiva.

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 denegar a ordem.

RELATÓRIO

Ana Lúcia de Moraes Araújo impetrou habeas corpus em favor 
de Vanilda da Silva Santos, presa preventivamente pela suposta prática, na condição de 
mandante, do homicídio perpetrado contra José Ednaldo dos Santos, na zona rual do 
município de Pirpirituba, na madrugada do dia 06 de março de 2013, Fazenda Guaraná, 
no entorno do sangrador do açude.



A impetrante afirmou que o juízo da comarca de Pirpirituba – 
autoridade coatora – excedeu-se, depois de decretada a medida acautelatória, no prazo 
da condução do processo, uma vez que, até o dia da propositura do writ (12 de março de 
2015), a paciente, já detida na comarca da capital, ainda não havia sido citada por 
precatória. Também questionou a ausência de fundamentação da decisão impugnada.

Notificado o impetrado e prestadas as informações de estilo, os 
autos vieram-me conclusos, ocasião em que neguei a liminar requerida e determinei a 
remessa do feito à Procuradoria de Justiça, que, em parecer, inclinou-se pelo 
indeferimento da ordem.

É o que basta relatar.
VOTO:

Mantenho o que afirmei por ocasião da apreciação do pedido 
cautelar, pelo que me permito peço vênia para transcrever o que consta daquela decisão, 
in verbis:

“São dois os fundamentos invocados pela requerente para fustigar o ato 
judicial combatido neste mandamus: (a) o excesso de prazo para o andamento 
processual regular, estando a paciente presa preventivamente desde o final de 
agosto de 2014 e (b) a falta de motivação acerca da manutenção da custódia, 
apesar dos pedido de revogação da medida.

Nenhum desses motivos, contudo, parece-me suficientemente robusto 
para prosperar. De fato, não vejo, primo ictu oculi, o alegado exagero de prazo 
da prisão preventiva, capaz de torná-la manifestamente ilícita. Afinal, o parquet 
aforou ação penal contra a paciente no dia 16 de outubro de 2014 e o juiz 
recebeu a inicial acusatória poucos dias depois (dia 22 do mesmo mês), o que 
se mostra minimamente razoável, diante do dia do recolhimento da ré em 
estabelecimento penal da capital (dia 28 do mesmo ano). Em síntese: entre a 
prisão, operada em comarca diversa do juízo processante, e o despacho de 
admissão da denúncia oferecida, houve menos de 60 (sessenta) dias.

Considerando as circunstâncias que cercam o caso, notadamente o fato de 
o crime ser homicídio triplamente qualificado e praticado em concurso de três 
pessoas, não me soa injustificável o eventual prolongamento da marcha 
processual. Segundo esclarece o próprio requerido, a carta precatória para 
citação da paciente retornou cumprida ao juízo de origem em 20 de março de 
2015, o que indica razoável tramitação do feito.

A própria impetrante também não instruiu o writ com todos os 
documentos que guarnecem o processo penal em curso no primeiro grau de 
jurisdição. Nos autos, por exemplo, não se tem notícia do tempo de duração do 
inquérito policial e das diligências nele havidas (inclusive os depoimentos dos 
envolvidos), da eventual inércia do juízo ou do órgão do Ministério Público lá 
oficiante nem tampouco do comportamento processual da defesa. Mais uma 
vez, repito, tenho por escassa a fumaça do bom direito nesse ponto.(…)

Da mesma maneira, não me parece consistente a alegação de falta de 
motivação da prisão da paciente. Digo isso por duas razões: (1) como afirmei 
acima, as pelas que instruem esta demanda não reproduzem fielmente o 
desenrolar dos atos processuais praticados na instância de piso. Basta lembrar, 
por exemplo, que, neste habeas, não há a decisão de decretação da prisão 
preventiva da parte, havendo apenas as decisões de indeferimento do pedido de 
revogação da medida e (2) o caso guarda gravidade concreta bastante 
acentuada, a merecer, em princípio, a tutela cautelar mais enérgica.

Em verdade, o fato acusatório que pesa sobre a paciente é, em reste, 
deveras grave. Elá está sendo acusada de idealizar a morte de José Ednaldo dos 
Santos e de efetuar a paga para fazê-lo, porque a mãe da vítima lhe devia o 
dinheiro referente à compra de uma cama. Narra a peça incoativa que Vanilda 



Matias dos Santos urdiu o homicídio do ofendido, depois de atraí-lo, em 
passeio de carro, ao local do crime, onde ele não pôde esboçar reação.”

De fato, nem o caso é  ausência de fundamentação do decisum 
guerreado –  à míngua do ato de decretação da prisão preventiva e da gravidade 
concreta do fato delituoso – nem de excesso de prazo de custódia cautelar – em razão 
da sólida posição jurisprudencial que suaviza a necessidade premente de célere 
tramitação processual diante das particularidades do caso concreto, a exemplo da 
pluralidade de réus, do comportamento da defesa, da necessidade de prova pericial etc. 
Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. 
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 
RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME 
EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. 
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO 
TÍTULO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. PRISÃO CAUTELAR.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO 
OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. (...)
3. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, eventual excesso 
de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo 
permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da 
causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, já que 
essa aferição não resulta de simples operação aritmética. No caso, observa-
se que os pacientes encontravam-se presos por força de decreto de prisão 
temporária, portanto, antes mesmo de encerrada a investigação policial. 
Ocorre que o Ministério Público já ofereceu a denúncia, a qual foi 
recebida em 9/12/2013 e o processo apresenta desenvolvimento normal e 
compatível com a complexidade própria do rito das ações de competência 
do Tribunal do Júri, sendo que, atualmente, segundo as informações de 
primeiro grau, encontra-se aguardando a apresentação de resposta a 
acusação. Assim, diante deste quadro informativo, não há como reconhecer 
como desarrazoado o transcurso de aproximadamente 5 (cinco) meses no 
processamento da ação penal, de modo que justifique a concessão da 
liberdade aos pacientes por excesso de prazo para a formação da culpa.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 289.321/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)

(…) HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. 
MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO 
PREVENTIVA. REQUISITOS. NEGATIVA DE AUTORIA E 
FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO 
ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ARESTO COMBATIDO. 
SUPRESSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. 
PARTICULARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE AGENTES. 
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. JUNTADA TARDIA 
DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR PARTE DE ALGUNS DOS 
DENUNCIADOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO HÁ POUCO MAIS 
DE 6 (SEIS) MESES. AÇÃO PENAL QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL. 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. 
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. 
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE 
AUSENTE. (...)
3. Os prazos para a instrução criminal não são peremptórios, podendo ser 
flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e 



dentro dos limites da razoabilidade.
4. Não se constata indícios de desídia do Juízo processante, que tem sido 
diligente no andamento do feito, que segue seu curso normal, em que se 
apura a prática de crime grave - homicídio duplamente qualificado -, 
cometido em concurso de 5 (quatro) agentes conhecidos e 2 (dois) ainda 
não identificados, em que houve a necessidade de expedição de cartas 
precatórias para a notificação dos acusados para oferecimento das defesas 
prévias e apresentação serôdia desta peça em relação a alguns - 
circunstâncias que exigem que se utilize maior tempo para a solução da 
causa.
6. Ademais, o mandado de prisão do paciente foi cumprido há pouco mais 
de 6 (seis) meses e já há data próxima marcada para a realização da 
audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas 
de defesa e de acusação e interrogados os réus.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 298.872/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

ANTE O EXPOSTO, DENEGO O ORDEM.

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 José Roseno 
Neto, 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, 16 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


