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HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES,  DE CARÁTER
INTERESTADUAL,  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A
REMESSA  DOS  AUTOS  AO  TJPB  E
CONSEQUENTE  JULGAMENTO  DA
APELAÇÃO  MANEJADA. REITERAÇÃO  DE
PEDIDO LIBERATÓRIO JÁ DECIDIDO EM WRIT
ANTERIORMENTE  JULGADO.  NÃO
CONHECIMENTO DA ORDEM.

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.

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. 
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado

pelos Beis. José Guedes Dias, Antônio Vinícius Oliveira e outros, em favor

de Damião Barbosa de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo de

Direito da Vara de Entorpecentes da comarca da Capital.

Em  sua  exordial  de  fls.  02/08,  aludiram  os  impetrantes a

ocorrência  de  constrangimento  ilegal  em  desfavor  do  paciente  diante  do

excesso  de  prazo  para  a  remessa  dos  autos  ao  TJPB  e  consequente

julgamento da apelação manejada, em afronta aos princípios da razoabilidade,

celeridade e brevidade processual.

Pugnaram, desse modo, pelo deferimento da liminar para que os

autos sejam remetidos à Instância ad quem no prazo de 48 h (quarenta e oito)

horas.

No  mérito,  além  da  ratificação  do  teor  da  medida  liminar,

suplicaram pela  revogação  da  prisão  preventiva,  possibilitando  ao  paciente

aguardar  o  julgamento  do  recurso  em  liberdade,  haja  vista  a  demora

injustificada da remessa do apelo ao TJPB ser atribuível,  exclusivamente, à

deficiência do aparato estatal.

Instruíram o feito com os documentos de fls. 09/227.

Solicitadas informações,  a autoridade, dita coatora, relatou, às

fls. 237/239, que, após regular processamento, foi  a sentença prolatada em

14/11/2013 e publicada em 20/11/2013, sendo o paciente condenado a uma

pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)

dias  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  além  de  1.700  (mil  e

setecentos) dias-multa, pela prática do crime delineado no artigo 33 da Lei n.

Desembargador João Benedito da Silva
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11.343/2006.

Em seguida, após o manejo de recurso apelatório pelas defesas

dos  sentenciados  Tiago  Jaques  Duraes  e  Fábio  Oliveira  Costa,  com  a

apresentação das respectivas razões, foram os autos remetidos à Instância ad

quem e  distribuídos  ao  Des.  João  Benedito  da  Silva  que,  ao  visualizar  a

existência de irregularidades, determinou o retorno ao juízo de origem para

realização de diligências.

A partir de então, foram expedidas intimações, por intermédio de

cartas  precatórias,  com  a  finalidade  de  dar  ciência  do  teor  da  sentença

condenatória aos réus Damião Barbosa de Lima (ora paciente), Fábio Oliveira

Costa, Tiago Jaques Duraes, Anderson Peter Rodrigues da Silva e Ednaldo

Morais  Bezerra,  além da intimação pessoal  do  sentenciado José Carlos de

Lima Pereira, estando, atualmente, o feito no aguardo de devolução das cartas.

Anexou aos autos os documentos de fls. 244/248.

Liminar indeferida (fls. 250/251,v).

A douta Procuradoria da Justiça, em seu  parecer (fls. 255/259),

opinou 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 a  remessa  dos  autos  ao  TJPB  e

consequente julgamento da apelação manejada.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sucede  que  referidas  alegações  já  foram  anteriormente

apreciadas por  esta  Câmara  Criminal  por  ocasião  do  julgamento  do HC nº

0001067-84.2015.815.0000,  conforme  se  observa  da  ementa  a  seguir

colacionada:

HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES,  DE CARÁTER
INTERESTADUAL,  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.  RECURSO.  SEIS
APELANTES.  ENVIO  AO  JUÍZO  AD  QUEM.
RETORNO  DOS  AUTOS  À  COMARCA  DE
ORIGEM. DILIGÊNCIAS. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO  OBSERVÂNCIA.  COMPLEXIDADE  DO
FEITO.  NÚMERO  ELEVADO  DE
RECORRENTES.  NECESSIDADE  DE
EXPEDIÇÃO  DE  PRECATÓRIAS.  MUNICÍPIOS
DIVERSOS.  ESTADO  ATUAL DO PROCESSO.
AGUARDO  DA  DEVOLUÇÃO  DAS  CARTAS.
ATRASO  JUSTIFICADO.  INOCORRÊNCIA  DE
DESÍDIA DO  JUDICIÁRIO.  INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL JUSTIFICADOR
DA  SOLTURA  DO  PACIENTE.  ORDEM
DENEGADA.

O lapso temporal  não pode ser analisado como
resultado  de  mera  soma  aritmética,  faz-se
imprescindível  a análise do andamento do feito,
da regularidade e da razoabilidade da sequência
dos  atos  processuais  no  tempo  para  que  se
evidencie,  ou  não,  a  ocorrência  de  excesso  de
prazo.

Embora o ordenamento jurídico pátrio estabeleça
prazos  para  a  realização  dos  atos  processuais
pelo  aparato  estatal,  não  basta  a  simples
ultrapassagem  temporal  para  se  assegurar  ao
paciente a liberdade, devendo o atraso se mostrar
injustificado  e  atribuível,  exclusivamente,  ao
Judiciário.

Do confronto de ambas ações mandamentais, não há dúvida de

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

decisão de segregação cautelar e, assim, perseguir o deferimento de ordem

Desembargador João Benedito da Silva
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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.
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)

 
Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO DA ORDEM. 

É como voto.

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

Desembargador João Benedito da Silva
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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.

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

Desembargador João Benedito da Silva


