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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO_________________________________________________________
HABEAS CORPUS n. 2014334-26.2014.815.0000
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: Comarca de Alhandra
IMPETRANTE: Gilberto de Oliveira Silva
PACIENTE: Patrick Geovane Lima Gomes
__________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME,  EM  TESE.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO  DE  PRAZO.  INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE
TRÊS  MESES.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
RAZOABILIDADE.  PROCESSO  COM  DOIS
RÉUS. PACIENTE RECOLHIDO EM OUTRA
COMARCA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A orientação jurisprudencial  hoje dominante
dirige-se no sentido do exame de cada caso
sob  o  ponto  de  vista  da  razoabilidade  do
excesso, consideradas as peculiaridades de
cada hipótese.

DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO
PREVISTO  NO  ART.  28  DA  LEI  N.º
11.343/2006.  REITERAÇÃO  DE  PEDIDO
COM O MESMO FUNDAMENTO. PRINCÍPIO
DA  SEGURANÇA  JURÍDICA.
OBSERVÂNCIA  À  COISA  JULGADA
MATARIAL  FORMADA  EM  WRIT
ANTERIORMENTE  JULGADO  PELA
CÂMARA  CRIMINAL.  ORDEM  NÃO
CONHECIDA.

Em  se  tratando  de  reiteração  de  pedido  de
Habeas Corpus com os mesmos fundamentos,
não se há de conhecer da ordem à vista do
disposto no artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;
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A C O R D A a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,   em  DENEGAR  A  ORDEM  EM  RELAÇÃO  AO  PRIMEIRO
FUNDAMENTO E NÃO CONHECER QUANTO AO SEGUNDO, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  de  liminar,

impetrado pelo Bel. Gilberto de Oliveira Silva em favor de Patrick Geovane Lima

Gomes,  apontando  como autoridade  coatora  o  Juízo  de  Direito  da  comarca  de

Alhandra,  através  do  qual,  sustenta,  principalmente,  estar  o  paciente  sofrendo

constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o início da instrução

criminal.

Segundo  suas  alegações, o  paciente  foi  preso  em  05.09.2014,  e,

passados 110 (cento e dez) dias no cárcere, até a data da impetração do presente

mandamus, não foi interrogado pelo Juiz, nem sequer iniciou-se a instrução criminal,

estando esgotado o prazo máximo previsto para a sua realização. Aduz ainda que foi

indiciado pela autoridade policial  como incurso no art.  33 da Lei  n.  11.343/2006,

quando, na verdade, deveria ter incidido o art. 28 do mesmo diploma legal.

Pugna,  ao  final,  pela  concessão  de  liminar,  para  que  o  paciente

responda em liberdade.

Instrui o pedido com documentos (fls. 04/47).

O Magistrado a quo prestou informações (fls. 63, v e 64), através das

quais  noticia  que  a  denúncia  foi  recebida  em  20  de  janeiro  deste  ano,  sendo

expedida  Carta  Precatória  para  citação  dos  denunciados  na  comarca  de  João

Pessoa, onde se encontram recolhidos, em virtude de reforma da Cadeia Pública

local.  Afirma  que,  com  relação  ao  paciente,  até  o  presente  momento  não  foi

apresentada defesa preliminar, sendo, nesta data, nomeada a Defensoria Pública da

Desembargado João Benedito da Silva
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comarca para fazê-lo, em 10 (dez) dias.

Liminar indeferida (fls. 66/67).

A Procuradoria de Justiça, ao oferecer parecer (fls. 69/72), opina pela

denegação da ordem.

Às fls. 75, o impetrante atravessou petição aos autos alegando que, ao

contrário do que informou o MM. Juiz, a Defesa Preliminar foi oferecida, na data de

02/03/2015, conforme cópia da peça juntada às fls. 66.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente mandamus, é de ver cessado o

constrangimento ilegal que sofre o paciente, baseando-se no excesso prazo, tendo

em vista  que  o  mesmo está  segregado  há  mais  de  03(três)  meses  sem que  a

instrução processual fosse, sequer, iniciada.

Aduz, ainda, que Aduz ainda que foi indiciado pela autoridade policial

como incurso no art.  33 da Lei  nº 11.343/2006,  quando,  na verdade,  deveria ter

incidido o art. 28 do mesmo diploma legal.

Pois bem. 

 

Segundo  noticia  os  autos,  o  paciente,  juntamente  com  outro

denunciado,  foram presos em flagrante nas proximidades do Binário de Jacumã,

quando transportavam 941,0 (novecentos e quarenta e um) gramas da substância

cannabis sativa linneu  (maconha),  em um veículo VW Gol,  Placa NPZ 5708/PB,

sendo  denunciados  pelo  Ministério  Público  nos  arts.  33  e  35,  ambos  da  Lei  nº

Desembargado João Benedito da Silva
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11.343/2006.

Com efeito, o réu encontra-se preso desde o dia 05 de setembro de

2014  (fl.  04),  tendo  a  sua  prisão  em  flagrante  convertida  em  preventiva.  Em

20/01/2015,  a  denúncia  foi  recebida,  determinando-se  a  expedição  de  Carta

Precatória para citação de ambos os denunciados na comarca de João Pessoa,

onde estão recolhidos, devido à reforma da cadeia local (informações de fls. 63,v e

64).

Contudo, ao menos até o momento, não há de se falar em excesso

de prazo para formação da culpa. Isso porque, embora registre algum atraso em sua

tramitação,  em  relação  aos  prazos  previstos  em  lei,  principalmente  para  o

recebimento  da  denúncia,  o  feito  ainda se  encontra  dentro  dos  padrões  da

razoabilidade,  uma  vez  que  a  Instrução  Processual  já  teve  início,  tendo  sido

apresentadas as defesas preliminares de ambos os acusados.

Merece  registro  o  fato  de  o  presente  processo  envolver  dois

denunciados, hipótese que requer um pouco mais de tempo no desenvolvimento de

todo o trâmite processual. Some-se a isso o fato de que os mesmos, inclusive o

paciente,  encontram-se  recolhidos  na  comarca  de  João  Pessoa,  em  virtude  da

reforma  da  Cadeia  Pública  local.  Desta  feita,  impõe-se  à  expedição  de  Cartas

Precatórias  para  a  comunicação  dos  atos  processuais  necessários  ao

desenvolvimento regular do processo.

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

Desembargado João Benedito da Silva
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podem ser tomados mediante simples cálculo aritmético.

Sobre esse assunto, vale transcrever as palavras do Professor Nestor

Távora: 

Nesta  situação  especificamente,  os  tribunais  têm
relativizado a construção doutrinária segundo a qual o prazo
a ser observado para o encerramento da instrução deveria
corresponder à exata soma dos prazos previstos para cada
etapa  procedimental.  Admite-se,  assim,  o  alargamento  da
instrução,  desde  que  respeitados  o  princípio  da  razoável
instrução do  processo  e  a  dignidade  da pessoa  humana.
(STF  HC  104346  e  HC  202200)  (Curso  de  Direito
Processual  Penal,  7ª  ed.  Ed.  Jus  Podivm,  2012,p.
1190/1991) 

Desta  feita,  os  prazos  estabelecidos  para  o  término  da  instrução

criminal não são, por completo, rígidos. A sua ultrapassagem, por si só, não tem o

condão de caracterizar constrangimento ilegal em excesso de prazo na instrução

criminal,  devendo-se analisar o processamento do feito,  a quantidade de réus,  a

complexidade da causa. Tudo, logicamente, à mercê dos limites da razoabilidade.

Neste sentido, tem decidido os Tribunais, exemplificadamente:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E
35, C. C. ARTIGO 40, I E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06.
PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NÃO
CONFIGURADO.  ÍNICIO  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  PRESENTES  OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA. A denúncia, oferecida em 13/07/2012,
imputou  ao  paciente  a  prática,  em  tese,  dos  crimes
tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c. C. Artigo
40, I e V, ambos da Lei nº. 11.343/06. Por decisão proferida
em 25 de julho de 2012, a denúncia foi recebida, data em
que se iniciou a instrução criminal. O excesso de prazo não
deve  ser  apurado  mediante  cômputo  aritmético,  mas,
sim,  segundo o princípio da razoabilidade,  levando-se
em  conta  as  circunstâncias  excepcionais  que
eventualmente venham a retardar a instrução criminal.
Os prazos  indicados para  a  consecução da  instrução
criminal  servem  apenas  como  parâmetro  geral,

Desembargado João Benedito da Silva
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porquanto variam conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os
tem  mitigado. A  decretação  da  custódia  cautelar  do
paciente fundamentou-se na garantia  da ordem pública,  a
fim de impedir a continuidade das empreitadas criminosas e
cessar a prática reiterada de delitos, assim como na garantia
da aplicação da Lei penal,  tendo em vista a facilidade de
evasão gerada pela região de fronteira. Medidas cautelares
introduzidas pela Lei nº. 12.403 /2011 que não se aplicam in
casu.  Ordem  denegada.  (TRF  3ª  R.;  HC  0027616-
37.2014.4.03.0000;  MS;  Primeira  Turma;  Rel.  Des.  Fed.
José  Lunardelli;  Julg.  09/12/2014;  DEJF 09/01/2015;  Pág.
2324)(destaquei).

Por  isso,  só  há  que  se  falar  em  excesso  de  prazo,  para  fins  de

revogação da prisão preventiva, quando o processo encontra-se paralisado, ou sua

tramitação já tenha, diante das características do caso, ultrapassado os padrões da

razoabilidade o que, ao menos por enquanto, não é a hipótese dos autos.

Aliás,  o  próprio  Conselho  Nacional  de  Justiça

(http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-criminal/plano-gestão-varas-

criminais-cnj.pdf,p.45) já esboçou entendimento sobre esse assunto, considerando

razoável, no procedimento ordinário, o prazo que vai da decisão do art. 10 do CPP

até a audiência de instrução e julgamento (art. 400, caput, do CPP)  com a variação

entre 105 e 148 dias, limites estes não ultrapassados in casu.

Entendo, pois, que a demora na formação da culpa do paciente ainda

não  configura  constrangimento  ilegal,  devendo,  todavia,  o  juiz  apontado  como

autoridade coatora atentar para a necessidade de se zelar pela maior celeridade na

tramitação do feito, considerando tratar-se de réu preso.

. 

Lado  outro,  no  que  se  refere  ao  argumento  de  desclassificação  do

delito constante no art. 33 da Lei nº  Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo

diploma, já foi analisada por essa Câmara Criminal no Habeas Corpus n. 2012661-

95.2014.815.0000, julgado  em  11  de  dezembro  de  2014,  o  qual  decidiu  pela

denegação  da  ordem  pretendida  pelo  mesmo  paciente  -  Patrick  Geovane  Lima

Gomes.

Desembargado João Benedito da Silva
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Referido  julgado,  em conformidade com o sistema informatizado de

dados  desse  Poder,  veio  a  transitar  em julgado  no  dia  02  de  fevereiro  do  ano

corrente.

Ora,  a  nova  análise  da  matéria  contrariaria,  frontalmente,  a  coisa

julgada material da decisão colegiada acima indicada, porquanto o impetrante não

apresentara fatos e fundamentos novos de modo a autorizar o conhecimento de sua

pretensão, o que é o bastante para obstar o julgamento do presente Habeas Corpus,

no que se refere a este argumento, a guisa da jusrisprudência do Superior Tribunal

de Justiça, mutatis mutandi:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO
DE  VULNERÁVEL  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE
PRAZO.  WRIT  IDÊNTICO  A  RECURSO  ORDINÁRIO
INTERPOSTO EM FAVOR DO MESMO ACUSADO E COM
OS  MESMOS  FUNDAMENTOS.  REITERAÇÃO  DE
PEDIDOS.  DECISÃO  QUE  DEVE  SER  MANTIDA  POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
1.  Deve  ser  mantida  por  seus  próprios  fundamentos  a
decisão que, monocraticamente, nega seguimento a writ que
se  apresenta  como  reiteração  de  recurso  ordinário
interposto  em  favor  do  mesmo  paciente,  com  o  mesmo
pedido e causa de pedir.  2.  Agravo regimental  improvido.
(STJ. AgRg no HC 275.523/SP, Rel.  Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe
28/10/2013)

Destarte,  sem  maiores  embaraços,  tenho  que,  no  que  pertine  ao

mencionado fundamento, o presente writ é repetição do pedido anterior e, sendo

assim, incide sobre o feito a regra insculpida no artigo 252 do Regimento Interno

desta Corte, verbis:

“Art.  252.  Quando  o  pedido  for  manifestadamente
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
conhecerá”. (grifo nosso)

Desembargado João Benedito da Silva
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Forte  em tais  razões,  denego a  ordem pretendida,  com relação ao

primeiro  fundamento  (alegado  excesso  de  prazo)  e não  conheço  da  ordem

impetrada, em relação ao último (pleito de desclassificação do delito).

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

Desembargado João Benedito da Silva
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