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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 0001063-47.2015.815.0000)
RELATOR    : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE    : Ubiratã Ferndandes de Souza
IMPETRADO     : Juízo da Vara Única de Cruz do Espírito Santo
PACIENTE           : Bruno Marinho Medeiros de Lima

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus.  Alegação de excesso 
de  prazo.  Não  configurado.  Complexidade  do  processo. 
Excesso  de  testemunhas.  Trâmite  regular.  Denegação  da 
ordem.

-  Improcede  a  alegação  de  excesso  de  prazo,  diante  da  
complexidade do feito e excesso de testemunhas, sendo que,  
na  espécie,  a  eventual  demora  se  encontra  justificada  pela  
razoabilidade, e na necessidade da oitiva das testemunhas.

_ Denegação da ordem.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do 
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  liminar,  impetrado  por 
UBIRATÃ FERNDANDES DE SOUZA,  em favor de  BRUNO MARINHO MEDEIROS DE 
LIMA,  tendo como autoridade coatora o Juiz  da Vara Única da Comarca de Cruz do 
Espírito  Santo,  que converteu a prisão em flagrante  do paciente  em preventiva,  para 
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, acusado pela suposta 
prática, em tese, dos delitos capitulados nos art. 157 e 288 do CP, c/c com art. 12 da lei  
10.826/2003.
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Aduz, em síntese, ocorrência de excesso de prazo para a formação 
da culpa, vez que se encontra preso desde 18 de fevereiro de 2014, o que caracterizaria  
constrangimento ilegal.

Alega, outrossim, inexistência de complexidade da matéria apurada 
que justifique o retardo na conclusão da instrução criminal.

Ao  final,  requer,  em  sede  de  liminar,  a  revogação  da  prisão 
preventiva, com a competente expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja 
imediatamente posto em liberdade e, no mérito, pugna pelo acolhimento dos termos do 
writ e, subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão, que haja a aplicação das 
medidas cautelares, fls 02/18.

Junta os documentos (fs. 19/77).

Informações da autoridade coatora (fls. 86/88).

Decisão que indeferiu o pedido de liminar (fs. 94/94v). 

Parecer da Procuradoria-geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem (fs. 99/102).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

O pedido de concessão da ordem deve ser denegado.

1. DO EXCESSO DE PRAZO:

Com efeito,  verifica-se  que o  paciente  se  insurge contra  alegado 
excesso de prazo para a formação da culpa, o que, a princípio, não deve prosperar, tendo 
em  vista  que  o  cálculo  para  se  estabelecer  a  superação  do  prazo  previsto  na  lei 
processual não há que ser meramente aritmético, devendo-se analisá-lo em consonância 
com o Princípio da Razoabilidade, segundo as circunstâncias específicas de cada ação.

Com isso, examinando as informações prestadas pelo magistrado 
de primeiro grau, fls. 86/88, bem como, segundo consulta ao sistema informatizado deste 
Tribunal, verifica-se, que o processo tem transcorrido em tempo razoável, conforme se 
demonstra pela ordem cronológica dos atos. 

O  paciente  foi  preso  em  18/02/2014,  a  denúncia  juntada  em 
30/04/2014  e  recebida  em  27/05/2014,  houve  expedição  de  carta  precatória  em 
02/06/2014, juntada de carta precatória 25/08/2014, carga dos autos à defensoria pública 
em  25/09/2014,  vista  dos  autos  ao  Ministério  Pública  em  11/11/2014,  audiência  de 
instrução realizada em 12/12/2014, continuação da audiência de instrução realizada em 
01/04/2015 e nova continuação designada para 05/05/2015.

Nota-se, portanto, que não há que se falar, em excesso de prazo, 
conquanto, a dilação temporal para a instrução criminal, ao que parece, não se deu de 
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forma desarrazoada, mas embasada, nas peculiaridades do caso em si, em que houve a 
necessidade de expedição de carta precatória, inquirição de mais de dez testemunhas e 
ausência de algumas delas,  o  que forçou o juiz  de primeira instância a redesignar  a 
continuação da audiência de instrução e julgamento por duas vezes.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO.  PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO.  NÃO 
OCORRÊNCIA. DEMORA JUSTIFICÁVEL. COMPLEXIDADE DO FEITO, 
PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA 
PRECATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  DESÍDIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO. 
TRAMITAÇÃO  COMPREENDIDA  COMO  REGULAR.  1.  A  eventual 
ilegalidade da prisão cautelar  por  excesso de prazo para  formação da 
culpa  deve  ser  analisada  de  acordo  com  as  peculiaridades  do  caso 
concreto,  não  resultando  da  simples  soma  aritmética  dos  prazos 
abstratamente previstos na lei processual penal, porquanto tais prazos não 
são  absolutos,  mas  parâmetros  para  efetivação  do  direito  à  razoável 
duração do processo e do princípio da presunção de inocência. 2. In casu, 
o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades do 
caso concreto (pluralidade de réus, três denunciados, pluralidade de fatos 
apurados,  dois  -  tráfico  de  drogas  e  associação  para  o  tráfico  -,  e 
expedição de carta precatória). Além disso, já foi realizada audiência de 
instrução em 2/10/2014 e, atendendo à recomendação da Corte de origem 
(HC  n.  2191327-15.2014.8.26.0000),  a  designação  de  audiência  para 
oitiva de testemunha arrolada pela acusação marcada para 27/7/2015 foi 
redesignada para data bem mais próxima, qual seja, 4/3/2015. 3. Ordem 
denegada.1

Assim,  estando  dentro  dos  limites  da  razoabilidade,  o  prazo  da 
segregação preventiva do paciente, com audiência de instrução e julgamento já aprazada, 
não há o que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.  APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

Atendidas as condições para a prisão preventiva, conforme já restou 
analisado por esta Câmara, no HC 2010964-39.2014.815.0000, tem-se a impossibilidade 
de concessão de liberdade provisória, com a imposição de quaisquer das providências 
cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

1(STJ - HC 312071 / SP HABEAS CORPUS 2014/0335204-5  Relator(a) Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR (1148) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 12/02/2015 Data 
da Publicação/Fonte DJe 10/04/2015)
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Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,  
relator, Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de  
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior 
                            Relator
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