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HABEAS  CORPUS.  EXCESSO  DE  PRAZO.
ADIAMENTO  SUCESSIVO  DE  AUDIÊNCIAS.
NÃO  APRESENTAÇÃO  DOS  RÉUS  PELA
SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA.  PEDIDO  DOS  CAUSÍDICOS.
INEXISTÊNCIA DE  DESÍDIA POR  PARTE  DO
JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

O  excesso  de  prazo  somente  justificaria  a
revogação da prisão dos pacientes se, e somente
se, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e
razoabilidade,  for  observada  a  desídia  do
Judiciário para a regular tramitação de feito não
complexo,  sem  que  a  Defesa  haja  com  ela
contribuído.

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
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Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelos Béis. Manoel Sales

Sobrinho  e  Wilma  Sales  Dore em  favor  de Marcone  José  Mendes  e

Marteone Manoel Mendes,  apontando como autoridade coatora o  Juízo de

Direito da Vara Única da comarca de Gurinhém.

Em sua exordial  de fls.  02/07,  os impetrantes aludiram que os

pacientes foram denunciados em 10 de abril de 2014, sendo a peça acusatória

inicial recebida em 16.04.2014, pela prática, em tese, do crime delineado no

artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 29 do Código Penal e artigo 1º da

Lei n. 8.072/90, cometido em 05 de outubro de 2011.

Salientaram  que  apesar  de  aprazadas  três  audiências  de

instrução, não foram elas realizadas: a primeira para 13 de novembro de 2014,

pela ausência dos réus, a segunda, 13 de janeiro de 2015, em decorrência da

suspensão dos prazos por determinação da presidência do TJPB, e a terceira,

datada de 19 de março de 2015, não realizada face a não apresentação dos

presos  pela  Secretaria  de  Administração  Penitenciária,  os  quais  foram

recolhidos no Presídio da cidade de Catolé do Rocha, a 460km do distrito da

culpa.

Narraram, por conseguinte, que a realização de audiência sem a

presença dos pacientes presos acarretaria a violação da garantia constitucional

da ampla defesa, na modalidade autodefesa, e consequente nulidade absoluta

do  processo,  devendo,  assim,  o  Judiciário  responsabilizar  os  gestores  da

administração  penitenciária  por  sua desídia  e  determinar  o  relaxamento  da

prisão por excesso de prazo.

Instruíram o feito com os documentos de fls. 08/23.

Solicitadas informações, veio a autoridade, dita coatora, a ratificar

(fls. 42/23) que todas as audiências aprazadas deixaram de ser realizadas a
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pedido  dos  advogados  dos  pacientes,  tendo  por  fundamento,  a  primeira

(13.11.2014)  e  a  última  (19.03.2015),  a  ausência  dos  presos  e  a  segunda

(13.02.2015) sob a alegação de que teriam um filho e um irmão colando grau

no mesmo dia.

Anexou aos autos os documentos de fls. 44/51.

Pedido de liminar indeferido às fls. 32/33v.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  de  fls.  37/41,

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme supra relatado,  o  writ em testilha tem por escopo o,

suposto,  excesso  de  prazo  para  o  encerramento  da  instrução  criminal,

decorrente do adiamento sucessivo de três audiências de instrução face a não

apresentação dos pacientes pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Sobre o ocorrido, o magistrado  primevo ressaltou que todas as

audiências aprazadas deixaram de ser realizadas a pedido dos advogados dos

pacientes,  tendo  por  fundamento,  a  primeira  (13.11.2014)  e  a  última

(19.03.2015) a ausência dos presos e a segunda (13.02.2015) sob a alegação

de que teriam um filho e um irmão colando grau no mesmo dia.

A par do conjunto fático supramencionado, há de se atentar que a

duração  razoável  do  processo  não  pode  ser  analisada  por  mero  cálculo

aritmético, devendo ser considerada a singularidade de cada situação, já que
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nem sempre é  possível  concluir-se  os  processos  dentro  do  lapso  temporal

reduzido, tendo em vista a complexidade do feito ou mesmo as dificuldades de

natureza administrativa, as quais acabam por impedir que a marcha processual

seja concluída no prazo escorreito.

Desse modo, o excesso de prazo somente justificaria a revogação

da  prisão  dos  pacientes  se,  e  somente  se,  dentro  dos  parâmetros  de

proporcionalidade e razoabilidade, for observada a desídia do Judiciário para a

regular  tramitação de feito  não complexo,  sem que a Defesa haja com ela

contribuído.

 A propósito, já decidiu o Pretório Excelso:

[…] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que  não  procede  a  alegação  de  excesso  de  prazo
quando a complexidade do feito, as peculiaridades da
causa ou a defesa contribuem para eventual dilação
do  prazo.  Precedentes.  (STF -  HC:  118227  SP  ,
Relator:  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Data  de
Julgamento:  18/03/2014,  Segunda  Turma,  Data  de
Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-
04-2014)

Nesse trilhar, percebe-se que, ao contrário do que fora exposto na

exordial, a autoridade, dita coatora, a todo instante, tentou impulsionar o feito

da maneira mais célere possível, sendo os fatores justificadores do adiamento

retratado  a  ele  não  atribuíveis  mas,  sim,  à  Secretaria  de  Administração

Penitenciária e aos próprios advogados constituídos pelos pacientes.

Ademais, sendo o reiterado adiamento provocado a pedido dos

próprios  causídicos,  conforme  se  vislumbra  das  cópias  dos  termos  de

audiência de fls.  44/51,  há de se atentar  o teor da súmula 64 do STJ que

leciona não constituir coação ilegal o excesso de prazo na instrução quando

provocado pela defesa.

Desembargador João Benedito da Silva



Habeas Corpus n. 0001677-52.2015.815.0000

Segue o mesmo entendimento, a jurisprudência pátria:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  EXCESSO  DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCIPIO DA
RAZOABILIDADE.  CULPA  DA  DEFESA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  INEXISTENTE.
Embora  a  lei  processual  penal  estabeleça  prazos
exíguos  para  a  formação  da  culpa,  na  hipótese  de
custódia preventiva, a jurisprudência pretoriana, à luz
do princípio da razoabilidade, tem proclamado que não
há constrangimento ilegal  decorrente de excesso de
prazo na formação da culpa se o atraso foi provocado
pela  defesa.  Ordem  denegada.  (TJ-MG -  HC:
10000140199878000 MG , Relator:  Antônio Armando
dos Anjos, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras
Criminais  /  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de
Publicação: 08/05/2014)

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  FURTO
QUALIFICADO.  EXCESSO  DE  PRAZO.
INOCORRÊNCIA.  CULPA  DA  DEFESA.  TRÂMITE
NORMAL DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO  CONFIGURADO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se evidencia excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal imputável
ao  juízo  coator,  haja  vista  que  este  está  agindo  de
forma  zelosa  na  condução  do  processo,  não  se
encontrando  parado.  2.  Constrangimento  ilegal  não
configurado. Ordem denegada. (TJ-PE - HC: 3664488
PE ,  Relator:  Marco Antonio  Cabral  Maggi,  Data  de
Julgamento: 03/03/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de
Publicação: 09/03/2015)

Outrossim, verificada a dedicação do magistrado primevo para o

regular trâmite processual, inclusive com a designação de nova audiência de

instrução para o dia 04.06.2015 (fl. 50), inobserva-se qualquer constrangimento

ilegal a ser sanado por intermédio do writ em epígrafe.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada.

É como voto.
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    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
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