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HABEAS  CORPUS.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  ALEGADOS EXCESSO DE PRAZO E
EXISTÊNCIA  DE  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS AO PACIENTE. REITERAÇÃO DE
PEDIDO LIBERATÓRIO JÁ DECIDIDO EM WRIT
ANTERIORMENTE  JULGADO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
DECISÃO FERRETEADA NÃO COLIGIDA AOS
AUTOS.  NÃO  CONHECIMENTO  DAS
ALEGAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 252 DO
REGIMENTO  INTERNO  DO  TJPB.  NÃO
CONHECIMENTO.

Em  se  tratando  de  reiteração  de  pedido  de
Habeas  Corpus com  as  mesmas  alegações  já
apreciadas  em  anterior  writ,  não  se  deve
conhecer da ordem, à vista do disposto no artigo
252 do Regimento Interno do TJPB.

Constitui ônus do impetrante a instrumentalização
suficiente do writ, sob pena de não conhecimento
do pedido, segundo o que dispõe o artigo 252 do
RITJB. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  DA  ORDEM,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

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

pelos bacharéis Cynthia Denize Silva Cordeiro e Caio Lucena de Lemos em

favor de Irenildo Cassiano Gomes Filho, indicando, como autoridade coatora,

o Juízo de Direito da Comarca de Boqueirão.

Aduzem,  na  exordial  (fls.  02/15),  o  flagrante  constrangimento

ilegal  suportado pelo  paciente,  pois  ele  se encontra  preso há mais de  365

(trezentos e sessenta e cinco) dias, desde 26/11/2013, sem que a instrução

criminal tenha findado, apesar de não ter dado causa ao retardo. 

Sustentaram,  também,  não  mais  se  enxergarem  os  motivos

ensejadores da manutenção da prisão preventiva (art. 321 do CPP), em razão

do excesso de prazo, bem como dos elementos que comprovam a idoneidade

moral e social do paciente, que tem endereço certo e bons antecedentes. 

Requereram  o  deferimento  de  liminar  revogando  a  prisão

preventiva, confirmando-a, ao fim, com a concessão do remédio constitucional.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 16/21.

A autoridade indigitada coatora prestou informações às fls. 33/34,

através das quais esclareceu: 

“[...]  O  denunciado  foi  citado  e  apresentou  defesa
preliminar  (via  e-mail)  na  data  de  20/02/2014,
pugnando,  inclusive,  pela  revogação  da  prisão
preventiva,  pedido  este  que  foi  indeferido  em
26/02/2014. A via original da defesa foi protocolizada
em  26/03/2014.  Em  25/03/2014  foi  determinada  a
expedição de precatórias para oitiva das testemunhas
arroladas,  uma  vez  que  todas  residem  fora  desta
Comarca.  A precatória  n  070/2014,  encaminhada  à
Comarca de Rio Tinto em 01/04/2014, cujo objeto era
a oitiva das testemunhas de defesa, foi devidamente
cumprida, devolvida e recebida por este juízo na data
de  18/06/2014.  A  carta  precatória  n  071/2014,
encaminhada  à  Comarca  de  Campina  Grande  em
01/04/2014,  que  tinha  por  objeto  a  inquirição  das
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testemunhas  arroladas  na  denúncia,  foi  cumprida  e
devolvida a este Juízo em 09/09/2014. Com a juntada
aos autos dos exames toxicológicos pela autoridade
policial,  em  23/09/2014  foi  determinada  a  intimação
das  partes  para  se  manifestarem.  Na  data  de
11/11/2014 foi determinada a expedição de precatória
para a Comarca de Campina Grande,  a fim de que
fosse realizado  o  interrogatório  do  réu.  Houve  novo
pedido de revogação da preventiva, protocolizado em
04/12/2014,  razão  pela  qual  foi  dado  vista  ao
representante  do  Ministério  Público  em  11/12/2014.
Em consonância com o parecer ministerial, este juízo
indeferiu o pedido de liberdade na data de 18/12/2014.
A missiva n 236/2014,  referente ao interrogatório  do
réu, foi devolvido a este juízo em 06/03/2015 e, vindo-
me  os  autos  conclusos,  despachei  em  12/03/2015
determinando  a  intimação  das  partes  para
apresentarem as razões finais […].

Liminar indeferida (fls. 36/37-v).

A douta  Procuradoria  da  Justiça,  em  seu  parecer  (fls.  42/46),

manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão dos impetrantes, no presente  mandammus, tem por

escopo a cessação de suposto constrangimento ilegal por que sofre o paciente,

em razão do excesso de prazo para formação da culpa e, consequentemente,

desaparecimento dos fundamentos da prisão preventiva. Sustenta, igualmente,

existirem  elementos,  como  endereço  certo  e  bons  antecedentes,  que

comprovam a idoneidade moral e social do paciente. 

Sucede  que  as  alegações  referentes  ao  excesso  de  prazo  e

existência de condições pessoais já foram recentemente apreciadas por esta

Câmara  Criminal  por  ocasião  do  julgamento  do  HC  nº  0001154-

40.2015.815.0000, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, ART. 33  DA
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LEI  11.343/2006  E  ART.  16  DA  LEI  10826/2003.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  O
TÉRMINO  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.

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  havendo  justificativa
razoável para o elastecimento no prazo de formação
da culpa.

A  existência  de  condições  pessoais  favoráveis  ao
agente  não  autorizam,  por  si  só,  a  concessão  de
liberdade provisória, ou, então, de revogação da prisão
preventiva, quando  presentes  os  motivos  para  a
decretação da medida constritiva.

Do confronto de ambas ações mandamentais, não há dúvida que

os impetrantes utilizam-se de idênticas alegações, a fim de impugnar a decisão

de segregação cautelar e, assim, perseguir o deferimento de ordem liberatória. 

Por  conseguinte,  tratando-se  de  reiteração  de  questões  já

decididas em anterior  habeas corpus, não há como ser conhecido o presente

writ quanto a elas, em conformidade com o disposto no art. 252 do Regimento

Interno deste Tribunal de Justiça. 

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1.  Revela-se  manifestamente  incabível  o  habeas
corpus que veicula pedido idêntico ao formulado
em pleito anterior, que tramita nesta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  HC  253.038/SP,  Rel.  Ministra  ALDERITA
RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em
11/04/2013, DJe 23/04/2013)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
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REITERAÇÃO.  DEFICIÊNCIA  NA  INSTRUÇÃO.
DOCUMENTO  ESSENCIAL.  AUSÊNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO.
1 - Não se conhece, em habeas corpus, de matéria
que é mera reiteração de questão já devidamente
decidida em outro writ.
2  -  O habeas  corpus,  como ação  mandamental,  de
grandeza constitucional,  tem de vir  instruído com as
peças  (provas  pré-constituídas)  que  dão  suporte  à
pretensa  ilegalidade,  caso  contrário  não  merece
trânsito a insurgência.
3 - Ordem não conhecida.
(HC 189.216/PR, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
22/03/2011, DJe 11/04/2011)

No que tange à alegação de falta de fundamentação, verifica-se

que  os  impetrantes  deixaram de  anexar  cópia  da  decisão  combatida,  peça

considerada indispensável à comprovação do suposto constrangimento ilegal. 

Ora, em se tratando de  habeas corpus, é necessário que venha

instruído, de plano, com as peças indispensáveis à sua análise, por demandar

o cotejo de provas pré-constituídas, conforme disposto na parte final do art. 252

do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que assevera:

Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for
manifesta  a  incompetência  do  Tribunal  para  dele
conhecer originariamente, ou se tratar de reiteração de
outro  com os mesmos fundamentos,  ou,  ainda,  não
vier devidamente instruído, liminarmente dele não se
conhecer. (sublinhado) 

Aqui, consequentemente, também imperioso o não conhecimento

do presente habeas corpus.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
DEFICIÊNCIA  NA  INSTRUÇÃO.  PRISÃO
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO.  PEDIDO  NÃO
CONHECIDO.  EXCESSO  DE  PRAZO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. Consoante entendimento desta Corte, em sede
de habeas corpus a prova deve ser pré-constituída
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e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar
documentos  suficientes  à  análise  de  eventual
ilegalidade flagrante no ato atacado. A ausência de
cópia  do  decreto  de  prisão preventiva  impede  o
conhecimento  do  pedido  de  fundamentação
inidônea.
2. O constrangimento ilegal da prisão preventiva por
excesso de prazo para conclusão da instrução criminal
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade,
somente  se  cogitando  sua  ocorrência  quando  o
exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso
injustificado  do  juízo.  No  caso  dos  autos,  as
circunstâncias  peculiares  da  ação  penal  conferem
razoabilidade à duração da instrução probatória.
3. Recurso ordinário conhecido em parte e não provido
na parte conhecida.
(RHC 55.177/RS,  Rel.  Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  24/03/2015,  DJe
07/04/2015)

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES  E  RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO  CAUTELAR.  FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA  NA  INSTRUÇÃO  DO  RECURSO.
EXCESSO  DE  PRAZO.  INOCORRÊNCIA.
PLURALIDADE  DE  RÉUS.  COMPLEXIDADE  DA
CAUSA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  PATENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  É  inviável  divisar,  de  forma  meridiana,  a
alegação de constrangimento, diante da instrução
deficiente,  na qual  se deixou de coligir  cópia da
decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do
recorrente,  documento  imprescindível  à  plena
compreensão  dos  fatos  aduzidos  no  presente
recurso.
2. A aferição da razoabilidade da duração do processo
não  se  efetiva  de  forma  meramente  aritmética.  Na
hipótese, a complexidade do feito é evidente, diante da
quantidade  de  envolvidos  (três  acusados)-  com
diferentes  advogados,  e  dos  diversos  requerimentos
interpostos ao juízo a quo,  inclusive pela Defensoria
Pública, que requereu a redesignação da audiência de
instrução e julgamento anteriormente designada, com
a finalidade de que o ato fosse realizado de forma una,
o que contou com a anuência dos demais advogados.
Tal  situação  justifica  o  atual  trâmite  processual,
encontrando-se compatível com as particularidades da
causa,  não  se  tributando,  pois,  aos  órgãos  estatais
indevida letargia.
3. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 56.157/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
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10/03/2015, DJe 16/03/2015)
(destaquei)

Firme em tais razões, NÃO CONHEÇO DA ORDEM. 

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.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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