
  
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Habeas Corpus n. 0001402-06.2015.815.0000
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
IMPETRANTES: Antônio  Vinícius  Santos  de  Oliveira,  José  Guedes  Dias  e
outros
IMPETRADO: Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca da Capital
PACIENTE:   Flávio de Araújo Santana                                                                             

HABEAS  CORPUS.  CRIMES,  EM  TESE,  DE
ROUBO  MAJORADO  E   ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
INSTRUÇÃO DO FEITO. DESÍDIA DO APARATO
JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. RETENÇÃO DOS
AUTOS  PELO  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA.
DEVOLUÇÃO.  COMPLEXIDADE  DO  FEITO.
PLURALIDADE DE AGENTES. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.  ORDEM
DENEGADA.

Não  há  que  se  falar  em excesso  de  prazo  na
conclusão  da  instrução  criminal,  uma  vez  que
causas complexas e que envolvem pluralidade de
agentes  demandam  mais  tempo  no
desenvolvimento do trâmite processual, devendo
tal  alegação  ser  avaliada  sob  o  enfoque  dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,   em  DENEGAR A ORDEM,  NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  impetrado
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pelos  Béis.  Antônio  Vinícius  Santos  de  Oliveira,  José  Guedes  Dias  e

outros em favor de  Flávio de Araújo Santana, apontando como autoridade

coatora o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da comarca da Capital. 

Em sua exordial  de fls.  02/12,  os impetrantes aludiram estar o

paciente sofrendo grave constrangimento ilegal  diante do excesso de prazo

para o término da instrução processual decorrente da retenção dos autos pelo

douto Promotor  de Justiça,  Dr.  Flávio  Wanderley,  por  prazo superior àquele

delineado no CPP para se posicionar sobre os pedidos constantes nos autos,

retardando, desse modo, o regular andamento do feito.

Pugnou,  nessa  senda,  em  sede  de  liminar,  o  deferimento  do

pedido, determinando a devolução dos autos no prazo máximo de 24h (vinte e

quatro horas). Sendo, em seguida, na análise meritória, reconhecido o excesso

de prazo com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição de

alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 13/24.

Despacho  saneador  procedendo  a  correção  da  autoridade

apontada como coatora à fl. 30.

Solicitadas informações, o Juízo primevo aludiu, às fls. 38/39, que

o paciente, e mais seis denunciados, foram presos em flagrante pela, suposta,

prática dos crimes delineados nos artigos 157, §2º, incisos I e II, e 297, ambos

do Código Penal; artigo 2º, §2º da Lei 12.850/13 e artigo 14 da Lei 10.826/03;

sendo, em seguida, a prisão convertida em preventiva em desfavor de todos,

salvo quanto à ré Viviane Rosendo Pereira.

Ressaltou, ademais, que diversos foram os pedidos de revogação

da prisão preventiva, de transferência de preso e de restituição de bens, assim

Desembargador João Benedito da Silva
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como,  pedido  de  visita  de  companheiro  e  de  realização  de  diligências.

Petitórios  esses  que,  por  determinação  judicial,  foram  desentranhados  dos

autos principais, formando volume apenso, intitulado de “incidente”, para evitar

o tumulto processual.

Oferecida  e  recebida  a  denúncia,  bem como  apresentadas  as

peças  de  defesa  prévia,  recordou  ter  sido  proferido  despacho  saneador

designando audiência de instrução e julgamento para o dia 09.02.2015.

Entretanto, dada carga dos autos ao MP para parecer, o caderno

processual  só foi  devolvido pelo  Parquet em 18.03.2015, sendo, a partir  de

então, designada audiência para o dia 22.05.2015, às 14h.

Pedido de liminar indeferido às fls. 41/42.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  46/53,

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Ab initio, há de se ressaltar que os mesmos impetrantes do  writ

em testilha, outrora ofertaram o habeas corpus  0001401-21.2015.815.0000,

também de minha relatoria, tendo por um de seus fundamentos o, suposto,

constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ante o excesso de prazo para o

encerramento da instrução criminal.

Quando do julgamento do referido writ, em 14 de abril do ano em

curso, restou decidido pela Câmara Criminal:

Inicialmente,  não  deve  prosperar  a  alegação  de

Desembargador João Benedito da Silva
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excesso  de  prazo   suscitada  pelos  impetrantes.
Vejamos:
Da análise da documentação apresentada, tenho que,
ao menos até o momento, a alegação de excesso de
prazo não deve prosperar.  Isso porque,  segundo as
informações prestadas pela autoridade coatora, já foi
oferecida denúncia em face dos 7 (sete) investigados,
constando, dentre eles, o retromencionado paciente. 
Ademais,  concluída  a  apresentação  das  defesas
prévias,  foi  determinada  a  audiência  de  instrução  e
julgamento marcada para o dia 21 de maio deste ano.
Como se vê,  está  sendo impresso curso regular  ao
processo, mesmo diante da complexidade que envolve
procedimentos dessa natureza.
Merece  registro  o  fato  de  que,  no  decorrer  do
andamento processual,  como destacou o magistrado
ao  prestar  as  informações,  foram  manejados  várias
espécies de pedidos individualmente, como revogação
de prisão preventiva, transferência de preso, pedido de
visita  de  companheiro,  pedido  de  diligências
(filmagens e outros), além de pedido de restituição de
bens. 
Destarte, constata-se que já foi, inclusive, determinado
“o  desentranhamento  de  pedidos  de  liberdade
provisória,  restituição  e  pedidos  relacionados  à
exceção  em  um  volume  apenso  com  o  nome  de
Incidente,  para  fins  de  que  não  fosse tumultuado  o
processo” (tudo em consonância com as informações
prestadas às fls. 42/43).
Em razão da complexidade dos fatos investigados
e  da  pluralidade  de  agentes  envolvidos,  pelo
menos  neste  instante,  há  justificativa   razoável
para  o  elastecimento  do  prazo  de  formação  de
culpa. 
Logo,  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. (grifo
nosso).

Desse modo, percebe-se, de modo claro, a reiteração do pedido,

pois, ainda que não tenha retratado a mesma causa de pedir, o objetivo da

parte  impetrante  seria  somente  um:  o  de  obter  a  revogação  da  prisão  do

paciente pelo reconhecimento do excesso de prazo.

Soma-se ao exposto que na análise do  mandamus em testilha,

embora se reconheça o considerável atraso para a devolução dos autos pelo

Desembargador João Benedito da Silva
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Parquet - considerando que ele obteve carga em 10.02.2015 (fl. 15) e somente

os  devolveu  em  18.03.2015  (fl.  39)  –  tal  circunstância  não  é,  por  si  só,

suficiente para a confirmação do excesso de prazo justificador da revogação da

prisão preventiva do paciente, haja vista a pluralidade de réus (fl.  15) e de

pedidos  formulados  no  processo  originário,  conforme  relatados  nas

informações (fls. 38/39).

Nessa senda, não é o caso de não conhecimento do presente

writ,  com fulcro no artigo 252 do RITJPB, eis  que apesar  da reiteração do

pedido, não se revela a identidade dos fundamentos arguidos.

Entretanto,  haver-se-á  de  denegar  a  ordem  pelos  mesmos

fundamentos. Ora, o excesso de prazo não se trata apenas de soma de prazos

individualizados  mas  deverá  tomar  um  mínimo  de  razoabilidade,  com  as

peculiaridades  que  cada  processo  apresenta.  Some-se  a  isso  que  a

complexidade da causa, com um grande número de denunciados, de diferentes

comarcas do Estado,  envolvidos em vários crimes,  é fato que naturalmente

acarreta uma maior demora no desfecho da ação penal.

Assim, o argumento de excesso de prazo deve ser avaliado sob o

enfoque  dos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  pois  o

constrangimento ilegal, necessário para a concessão do writ, só será verificado

quando a demora na conclusão da instrução puder ser imputada à inércia do

Judiciário na prática dos autos, o que não ocorreu no caso sub judice. 

Portanto,  diante  da  complexidade  que  a  presente  ação  penal

impõe e da devolução dos autos pelo Parquet, inexiste constrangimento ilegal a

ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Forte em tais razões, denego a ordem.

Desembargador João Benedito da Silva
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   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.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


