
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO

Habeas Corpus nº 0001762-38.2015.815.0000
ORIGEM: comarca de São José de Piranhas
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTE: João Bosco Dantas de Lima
PACIENTE: Erilânio Ferreira Pereira

HABEAS  CORPUS.  Excesso  de  prazo  para
oferecimento  de denúncia.  Informações  da
autoridade coatora.  Peça acusatória ofertada.
Cessação  do  constrangimento  ilegal.
Julgamento prejudicado. 

Tendo  sido  concluído  o  inquérito  policial  e
oferecida  a  denúncia  antes  da  apreciação  da
ordem  de  habeas  corpus,  prejudicado  resta  o
pedido impetrado com este fim.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em HARMONIA COM  O  PARECER
ORAL DA  PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EM JULGAR PREJUDICADO O
PEDIDO  VEICULADO  NA PRESENTE IMPETRAÇÃO,  NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

pelo Bel. João Bosco Dantas de Lima, apontando, como autoridade coatora, o

juízo de direito da comarca de São José de Piranhas.
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Segundo a impetrante, o paciente,  Erilânio Ferreira Pereira, foi

preso em flagrante no dia 19/11/2014, sob acusação de prática de crime de

tráfico  de  drogas,  tendo  sido  o  flagrante  convertido  em  preventiva  no  dia

20/11/2014. Alega excesso de prazo para oferecimento de denúncia, sem que a

defesa tenha contribuído para o atraso processual.

Ao  final,  pugnou pelo  deferimento  da  liminar  perseguida e,  no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade coatora (fls.

23/26),  afirmou  que  o  paciente,  Erilânio  Ferreira  Pereira,  foi  preso  por

supostamente  ter,  no  dia  19/11/2014,  praticado  crime de tráfico  de drogas.

Segue  informando  que  o  flagrante  foi  convertido  em  preventiva  no  dia

20/11/2014.  Acresce  que a  defesa  requereu,  em 2  (duas)  oportunidades,  a

concessão  da  liberdade  provisória,  o  que,  após  parecer  desfavorável  do

representante do Ministério Público, veio a ser indeferido. Por fim, informa que

a denúncia já foi ofertada, tendo sido determinada a notificação do acusado

para apresentar defesa preliminar.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  oral,  opinou  pela

prejudicialidade do pedido veiculado no writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se  da  inicial  que  o  impetrante  sustenta  estar  o

paciente  sofrendo  constrangimento  ilegal,  por  excesso  de  prazo  para

oferecimento de denúncia, encontrando-se no cárcere há mais de 90 (noventa)

dias, motivo pelo qual requer a sua soltura imediata.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como se vê, o único fundamento do presente habeas corpus é o

excesso de prazo para o oferecimento da inicial acusatória, pois o paciente se

encontraria preso desde 19/11/2014, quando fora preso em flagrante delito pela

suposta prática de crime de tráfico de drogas, sem que até a presente data

tenha sido denunciado.

Ocorre que, ao prestar informações, a autoridade apontada como

coatora  afirmou,  às  fls.  23/26,  que  a  denúncia  foi  ofertada,  tendo  sido

determinada a notificação do réu para apresentar defesa preliminar.

Com efeito, em consulta ao Sistema de Tecnologia da Informação,

verifica-se  que  a  denúncia  foi  oferecida  em  08/04/2015  e  recebida  pela

magistrada em 10/04/2015,  estando o feito  no aguardo do cumprimento do

mandado de notificação, expedido em 15/04/2015.

A par de tais esclarecimentos, torna-se visível que a alegação de

excesso de prazo para o oferecimento de denúncia encontra-se prejudicada.

Dessa forma, afasta-se o constrangimento ilegal sustentado.

Nesse  sentido,  vem  reiteradamente  decidindo  esta  Corte  de

Justiça:

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PRISÃO  PREVENTIVA.  MATERIALIDADE  E
INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR.  APONTADO  EXCESSO  DE  PRAZO
PARA  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA.
SUPERAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE.  1.  Em  matéria
de prazo para encerramento da instrução processual,
orienta-se esta corte pelo princípio da razoabilidade,
tendo  firmado  o  entendimento  de  que  o  lapso
temporal, nesses casos, não é absoluto. Além disso,
eventual  excesso  de  prazo  para  a  conclusão  das
investigações  fica  superado  com  o  recebimento  da
denúncia.  2.  Habeas corpus prejudicado.  (TJPB;  HC

Desembargador João Benedito da Silva
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2012036-61.2014.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB
10/12/2014; Pág. 23)

HABEAS  CORPUS.  Excesso  de  prazo.  Denúncia.
Peça ofertada e já recebida. Perda superveniente do
objeto.  Pedido  prejudicado.  Ainda  que  tenha  havido
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
vê-se  que  tal  alegação  restou  superada,  pois,  a
referida peça foi oferecida e recebida pelo MM. Juiz de
primeiro  grau,  restando  prejudicado  o  pedido  pela
perda  superveniente  do  seu  objeto.  Ordem
prejudicada.  (TJPB;  HC  2012731-15.2014.815.0000;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de
Brito Pereira Filho; DJPB 02/12/2014; Pág. 11)

Por  tais  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  oral  da  douta

Procuradoria  de  Justiça, JULGO  PREJUDICADO o  pedido  veiculado  no

presente habeas corpus, com fulcro na parte inicial do art. 257 do Regimento

Interno deste Tribunal, determinando, por conseqüência, o seu arquivamento,

com a respectiva baixa na distribuição.

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

Desembargador João Benedito da Silva
4


