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HABEAS  CORPUS.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO E  POSSE DE ARMA DE FOGO DE
USO  RESTRITO,  CRIMES,  EM  TESE.
CONDENAÇÃO.  APELO.  REMESSA  DOS
AUTOS  AO  PRIMEIRO  GRAU  PARA
DILIGÊNCIAS.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA
DEVOLUÇÃO DO APELO AO TRIBUNAL PARA
JULGAMENTO.  EXCESSO  DE  PRAZO.
AFRONTA  À  RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO
PROCESSO.  CONSTRANGIMENTO.
INOCORRÊNCIA.  COMPLEXIDADE DO FEITO.
VÁRIOS  RÉUS.  DEMORA  PLENAMENTE
JUSTIFICADA.  NULIDADES.  MATÉRIA  QUE
EXIGE  ANÁLISE  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO.  EXISTÊNCIA  DE  MEIO  PRÓPRIO
NO  ORDENAMENTO. NÃO  CONHECIMENTO
EM PARTE. ORDEM DENEGADA.

A  alegação  de  excesso  de  prazo  deve  ser
avaliada  sob  o  enfoque  dos  princípios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  pois  o
constrangimento  ilegal,  necessário  para  a
concessão de habeas corpus, mormente, quando
resta demonstrado a complexidade do feito.

O habeas corpus não se presta para reexaminar
matéria de prova e dosimetria da pena aplicada
no Juízo de primeiro grau, mormente por existir
recurso  próprio  para  tal  desiderato  no  nosso
ordenamento,  inclusive,  já  manejado pela parte,
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sendo  o  writ  cabível,  apenas,  em  situações
excepcionais. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

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

VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

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

José  Guedes  Dias  e outros em  favor  de  Fábio  Eduardo  Lira  Bezerra

apontando, como autoridade coatora, o  Juízo da Vara de Entorpecentes da

Capital.

Alegam,  em  suma,  os  Impetrantes  que  o  paciente  sofre

constrangimento ilegal, por excesso de prazo para o julgamento da apelação

Criminal,  haja  vista  que após apresentadas as  razões do apelo,  em 25 de

outubro de 2013, o feito foi remetido ao Juízo a quo para diligências, sendo que

até  a  presente  data,  encontra-se  o  feito  paralisado,  com  total  afronta  aos

princípios norteadores do direito.

Pontuam ainda, que os autos estão eivados de várias nulidades, a

saber:

a) incompetência  do  Juízo  para  processar  e  julgar  o  feito,  por

grave violação aos comandos dos art. 71 e art. 83, ambos do CPP; 

b) Cerceamento do direito de defesa, para que seja: 1 - anulada a

denúncia, por ausência de provas que a defesa pretendia produzir desde o

início da instrução processual, todas indeferidas; 2 – ausência de intimação dos

advogados  constituídos  para  tomarem ciência  do  despacho  que  recebeu  a

denúncia, decretou a prisão preventiva, bem como, violação aos arts. 5º e 6º,

ambos da Lei 9.296/9 (interceptação telefônica).

 

Pugnaram,  ao  final,  pela  concessão  da  ordem,  para  que  seja

Desembargador João Benedito da Silva
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determinado ao Juízo processante a remessa dos autos a este Tribunal  de

Justiça,  no  prazo  de  48  h,  diante  o  constrangimento  enfrentado,  além  de

requerer a nulidade do processo pelas irregularidades acima apontadas, com a

consequente revogação da prisão preventiva, além do direito de recorrer em

liberdade.

Instrui o pedido com documentos (f. 9/130).

Ao prestar as informações solicitadas (f. 139 V/140), a autoridade

dita coatora comunica que houve sentença de mérito prolatada em 13/03/2013,

tendo  a  defesa do  ora  paciente,  manejado  recurso  de apelação,  sendo  as

razões apresentadas na Superior instância, tendo o Órgão Ministerial também,

apelado da decisão. Acrescenta ainda, que o presente feito encontra-se com

despacho, remetendo cópia, em anexo.

A liminar restou indeferida (f. 142/143v).

Instada a pronunciar-se, a douta Procuradoria de Justiça opinou

pela denegação da ordem (f. 145/151). 

Estando o feito apto para julgamento, coloquei em mesa.

É o relatório. 

V O T O 

Do excesso de prazo.

Como  visto  acima,  inicialmente,  pretensão  dos  impetrantes  no

presente Writ, é de ver cessado o constrangimento ilegal que sofre o paciente,

diante o excesso de prazo na remessa dos autos a este Tribunal de Justiça

para o julgamento da apelação criminal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sustentaram os Causídicos que foram apresentadas as razões do

apelo, desde 25 de outubro de 2013, no entanto, remetidos os autos ao Juízo a

quo para diligências, até a presente data, encontra-se o feito paralisado.

No entanto, sem razão.

A alegação de excesso de prazo deve ser avaliada sob o enfoque

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o constrangimento

ilegal,  necessário  para  a  concessão  de  habeas  corpus,  mormente,  quando

resta demonstrado a complexidade do feito.

In casu, tem-se das informações apresentadas (f. 139V/140), pela

autoridade  dita  coatora  que  houve  sentença  de  mérito  prolatada  em

13/03/2013, tendo a defesa do ora paciente, manejado recurso de apelação,

tendo o órgão Ministerial também, apelado da sentença. Acrescenta ainda, que

o presente  feito  encontra-se  com despacho,  determinando a  intimação dos

Advogados dos réus para apresentação das contrarrazões do recurso.

Ademais,  fazendo  uma  análise  do  processo  verifica-se  a

existência  de  4 (quatro)  réus,  com interposição simultaneamente,  de  vários

apelos  contra  a  decisão  condenatória,  além  de  vários  advogados,  com  a

necessidade  de  intimações,  o  que  demanda  certo  lapso  temporal  para

apresentação  de  razões  e  contrarrazões  aos  recursos,  até  que  os  autos

estejam prontos para remessa à instância superior.

Sabe-se,  também,  que  embora  o  apelante  tenha  o  direito  de

apresentar as suas razões recursais perante o segundo grau, como ocorreu no

caso em apreço, tal prática quebra o critério de celeridade processual, vez que

o  Ministério  Público  haverá  de  ser  intimado  pelo  juízo  processante  para

apresentação de contrarrazões e consequente subida dos autos à instância

superior para processamento e julgamento do apelo. 

Ademais, vale ressaltar, que consultando o Sistema de Controle

Desembargador João Benedito da Silva
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de  Processo  deste  tribunal,  constatei  que  ao  contrário  do  que  dito  pelos

Impetrantes, o feito tem recebido impulso processual normal.

Ora, em se tratando de habeas corpus com alegação a excesso

de prazo, somente poderá ser reconhecido o constrangimento ilegal quando os

prazos processuais não forem cumpridos dentro de uma certa razoabilidade,

eis que não podem ser tomados mediante simples cálculo aritmético.

Desa  forma,  entendo  que  o  suposto  excesso  encontra-se

plenamente justificado, dai porque denego a ordem.

Das nulidades apontadas.

Alegaram ainda os Impetrantes que os autos estão eivados de

várias nulidades, a saber:

a) incompetência  do  Juízo  para  processar  e  julgar  o  feito,  por

grave violação aos comandos dos art. 71 e art. 83, ambos do CPP; 

b) Cerceamento do direito de defesa, para que seja: 1 - anulada a

denúncia, por ausência de provas que a defesa pretendia produzir desde o

início da instrução processual, todas indeferidas; 2 – ausência de intimação dos

advogados  constituídos  para  tomarem ciência  do  despacho  que  recebeu  a

denúncia, decretou a prisão preventiva, bem como, violação aos arts. 5º e 6º,

ambos da Lei 9.296/9 (interceptação telefônica).

 

Assim,  pugnaram  pela  concessão  da  ordem,  para  que  sejam

declaradas  as nulidades acima apontadas, com a consequente revogação da

prisão preventiva, além do direito de recorrer em liberdade.

No entanto, em que pese as razões da impetrante, não há como

conhecer da pretensão almejada.

Inicialmente,  hei  de  salientar  que  a  matéria  afeta  ao  habeas

corpus  deverá ser adstrita ao exame da legalidade, ou não, de um ato que,

eventualmente, lese ou ameace lesionar o direito de ir e vir do indivíduo, não

Desembargador João Benedito da Silva
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comportando exame de mérito, por pressupor análise fático-probatória, vedada

em uma estreita via como esta.

Assim,  a  limitada  via  do  writ é  incompatível  com  a  análise

probatória, uma vez que exige um exame aprofundado e valorativo da prova

dos autos, não permitido em sede de Habeas Corpus. Neste sentido, observe-

se decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“A estreita via do habeas corpus, carente de
dilação probatória, não comporta o exame de
questões  que  demandem  o  profundo
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório
colhido  nos  autos  do  inquérito  policial
instaurado  contra  o  paciente,  bem como da
ação penal  que o seguiu.  Precedentes”.  (HC
106033/BA,  rel.  Ministra  JANE  SILVA
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO
TJ/MG),  6ª  Turma,  j.  26/08/2008,  DJe
08/09/2008).

Lado  outro,  conforme  verificado  no  caderno  processual,  o  ora

paciente já  manejou recurso apelatório,  certamente,  adversando a sentença

aqui objurgada, de sorte que a insurgência, por óbvio, ganhará fôlego nesta

Instância através do meio idôneo, e não pela via estreita do  habeas corpus.

Nesse sentido:

No caso em tela, infirmar a condenação do ora
paciente,  ao  argumento  da  insuficiência  das
provas  coligidas,  demandaria,
necessariamente,  o  amplo  revolvimento  da
matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede  de  habeas  corpus.  (Precedentes).  Writ
denegado. (HC 86.172/SP,  5ª  Turma,  Rel.  Min.
FELIX FISCHER, DJ de 17/12/2007.)

“(...)  1.  A  revisão  da  pena  imposta  pelas
instâncias  ordinárias  na  Ação  de  Habeas
Corpus,  segundo  a  jurisprudência  pacífica
desta Corte, somente é admitida em situações
excepcionais, quando  constatado  evidente
abuso  ou  ilegalidade,  passível  de
conhecimento sem maiores digressões sobre
aspectos subjetivos. (...)” (STJ - HC 86.513/MT,

Desembargador João Benedito da Silva
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Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  21/08/2008,  DJe
22/09/2008)

Dessa forma, entendo temerário o uso do  habeas corpus  como

sucedâneo de recurso, sendo seu conhecimento um precedente que poderia

ocasionar a utilização desordenada dessa ação de natureza constitucional para

sempre atacar  a  sentença de mérito  de primeiro grau,  num desvirtuamento

inaceitável do instrumento posto.

Assim,  não  tomo  conhecimento  das  alegações  relativas  às

supostas nulidades.

Quanto  aos  pedidos  de  revogação  da  custódia  preventiva,

aplicação  de  uma  das  medidas  cautelares,  bem  como  de  o  ora  paciente

recorrer em liberdade, tais pleitos, não podem também ser analisados é que os

impetrantes  não  juntaram  cópia  do  decreto  preventivo,  a  fim  de  analisar

possíveis irregularidades e possibilitar o deferimento das pretensões.

Por todo o exposto, denego a ordem com relação ao excesso de

prazo e não tomo conhecimento pelos demais fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
Presidente, em exercício, da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, o
Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado para substituir o
Exmo.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  relator,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio
Ramalho  Junior  e  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto,  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho).
Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 31 (trinta e um) dias do mês de
março do ano de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


