
•hfe*j

PODER JUDICIÁRIO
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Gabinete do Desembargador Joâs de Brito Pereira Filho

HABEAS CORPUS n° 0001588-29.2015.815.0000

Relator : Des. Joás de Brito Pereira Filho

Impetrante : Bel. Antônio Vinícius Santos de Oliveira
Paciente : Fábio Eduardo Lira

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM DEFERIDA.

A situação dos autos demonstra clara violação não só a norma que impõe ao
Estado a celeridade nos processos judiciais (CF, art. 5o, LVIII), mas, também, ao
devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e - em especial - ao postulado
constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em
sentido estrito acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
votação unânime, em conceder a ordem.

-RELATÓRIO-

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de provimento liminar,
impetrado pelo Bel. Antônio Vinicius Santos de Oliveira, advogado, em benefício de Fábio
Eduardo Lira Bezerra, ambos qualificados na inicial, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital.

Alega que o paciente sofre de constrangimento ilegal, em decorrência da falta
da prestação jurisdicional, posto que, não obstante ter se verificado o término da instrução,
com apresentação das alegações finais há mais de 7 (sete) meses, sem que fosse prolatada a
sentença.

O feito foi processado sem liminar.

Em informações, disse a autoridade apontada como coatora (fls. 26):
"(...) Em audiência de instrução e julgamento em 04/06/2013, foi encerrada a
instrução processual, com a abertura do prazo para a oferta das alegações
finais em memoriais substitutivos.
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O Ministério Público apresentou as alegações finais em 14/08/2013, ao passo
que o ora paciente apresentou as razões derradeiras em 10/09/2013.
Após, a defesa do ora paciente requereu a liberdade provisória do mesmo, o
que levou este Juízo a abrir vista dos autos ao Ministério Público em
12/03/2015, de modo que o feito encontra-se atualmente no aguardo da
remessa ao Parquet, para que se manifeste acerca do pleito liberatório.
Importante salientar que esta Vara, na qualidade de especializada de
entorpecentes, encerra vultosa quantidade de processos, sendo que a maioria
envolve significativa quantidade de réus..." (fls. 27)

O Ministério Público, nesta sede, foi pela denegação da ordem (fls.46/49).

E o relatório.

Consoante se depreende da peça de ingresso e das próprias informações
prestadas pela autoridade coatora, os autos estão conclusos para sentença há mais de 7
(sete) meses, não obstante tratar-se de réu preso provisoriamente.

A demora da prolação da sentença caracteriza constrangimento ilegal.

Decidiu o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, pela sua Quinta Câmara,
ao julgar, em 11/05/82, o HC 114164, Relator Juiz Silva Franco (RT 563/346):

"Há, sem dúvida, um limite além do qual, embora encerrada a instrução a
liberdade do cidadão não pode ficar à mercê de retardamentos intoleráveis em
relação à entrega da prestação jurisdicional. A carência dessa entrega tem o
significado de constrangimento ilegal, removível através de habeas corpus".

O Superior Tribunal de Justiça tem esse mesmo entendimento. Em sessão de
6.5.97 (DJ 8.9.97), a Sexta Turma, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, hoje
aposentado, julgando o RHC 6373/RJ, proferiu, por unanimidade, a seguinte decisão:

"A jurisprudência do STJ (súmula 52), salutar e oportuna, teleologicamente, se
explica porque superada a fase mais árdua do processo, logo, ter-se-á o
julgamento. As normas jurídicas devem ser interpretadas em conjunto, dado o
direito, como sistema, traduzir unidade. O juiz, no entanto, precisa ser
sensível aos fatos. Ultrapassada a razoabilidade ínsita no enunciado da Súmula,
outra deve ser a solução normativa. Intolerável manter a constrição ao
exercício do direito de liberdade se o longo tempo não for imputado ao preso."

Em 15.12.1994, ao julgar o RHC 71954/PA (DJ 03.03.95), Relator Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, a Primeira Turma pacificou o seguinte entendimento:

" Prisão preventiva: excesso de prazo já reconhecido em favor de diversos
corréus do paciente:

füt
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Inadmissibilidade de que, só com relação a ele se considere justificado, seja
com base na gravidade dos fatos criminosos ou na maior participação que, na
sua prática, lhe é atribuída. 2. Não serve a prisão preventiva, nem a
Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em
atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, " ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória" (CF, art. 5., LVII). 3. 0 encerramento da instrução criminal
supera o excesso de prazo para a prisão processual que antes dele se tenha
verificado, mas não elide o que acaso se caracterize pelo posterior e
injustificado retardamento do termino do processo."

Não socorre, assim, a ilustre Juíza a quo a Súmula 52 do STJ (" Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo").

A situação dos autos demonstra clara violação não só a norma que impõe ao
Estado a celeridade nos processos judiciais (CF, art. 5o, LVIII), mas, também, ao devido
processo legal (CF, art. 5o, LIV) e - em especial - ao postulado constitucional da dignidade
da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

A prerrogativa da liberdade - que como todos sabemos é regra em nosso
ordenamento jurídico, e que possui extração constitucional (CF, art. 5o, LXI e LXV) - não
pode sofrer ilegal constrangimento que derive da inobservância, pelo Poder Público, dos
prazos processuais a que este se acha necessariamente sujeito, em especial nos
procedimentos criminais, e ainda mais especialmente, nos casos envolvendo
interessados/pacientes presos, como se verifica na espécie.

Ante o exposto, concedo a presente ordem de habeas corpus para permitir que
o paciente FÁBIO EDUARDO LIRA aguarde em liberdade o julgamento do processo. Expeça-se
alvará de soltura.

Dê-se conhecimento à Corregedoria Geral de Justiça, encaminhando cópia de
todo o processo

É como voto.

Presidiu a Sessão com voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador João

Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Joás de Brito Pereira Filho, relator, e Luiz
Silvio Ramalho Júnior.
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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 (vinte
oito) de Abril do ano de 2015.

Desembargador Joást
Relator

o Pereira Filho


