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01 Impetrante:  Luciano Carneiro da Cunha Filho
02 Impetrante: Thalles Cesare Araruna Macedo
Impetrado: Juízo da 1ª Vara da comarca de Mamanguape
Paciente: Thiago Brito da Silva

AGRAVO  REGIMENTAL.  INDEFERIMENTO  DE
LIMINAR EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
UM  DOS  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  Nº  6  DO  TJPB.  NÃO
CONHECIMENTO. 

“Não cabe recurso contra decisão do Relator que
concede  ou  nega  liminar  em  habeas  corpus”.
Súmula nº 6 do TJPB.

HABEAS  CORPUS.  TRAFICO  ILICITO  DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA O
TRÁFICO,  CRIMES,  EM  TESE.  PRISÃO
PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO.  INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
AUSÊNCIA  DE  PEÇAS  NECESSÁRIAS.  NÃO
CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA
A  CONCLUSÃO  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
INOCORRÊNCIA.  DILAÇÃO  JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO  NÃO  EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não  tendo  sido  o  pedido  de  “habeas  corpus”
instruído  com  documento  necessário  para  o
deslinde  da  causa,  dele  não  se  conhece
(Intelecção do art. 252, do RITJPB).

Os prazos estabelecidos para os atos processuais
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não são absolutamente rígidos, sendo que a sua
superação,  por  si  só,  não  leva  imediata  e
automaticamente  ao  reconhecimento  do
constrangimento ilegal  por excesso de prazo na
instrução criminal.

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, só será verificado
quando  a  demora  na  conclusão  da  instrução
puder ser imputada à inércia do Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  SE  CONHECER  DO  AGRAVO
REGIMENTAL  E  DENEGAR  A  ORDEM,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR.

RELATÓRIO

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

pelos Beis.  Luciano Carneiro da Cunha Filho e Thalles  Cesare Araruna

Macedo  em  favor  de  Thiago  Brito  da  Silva apontando  como  autoridade

coatora, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mamanguape.

Aduzem os Impetrantes na exordial, que o paciente está a sofrer

constrangimento,  por:  a) -  excesso de prazo,  para  o término da instrução

processual, eis que se encontra encarcerado há mais de 4 (quatro) meses, sem

que  tenha  sequer  iniciado  a  instrução  criminal;  e,  b) -  ausência  de

fundamentação legal no decreto preventivo, haja vista o magistrado não ter

demonstrado em fatos concretos a sua real necessidade. 

Ao  final,  invoca  os  atributos  pessoais  do  paciente,  pugnando,

pelo deferimento da liminar perseguida e, no mérito, caso não entenda pela

revogação  da  custódia,  requer  a  substituição  da  preventiva,  por  uma  das

medidas cautelares, nos moldes do art. 282 e art. 319, ambos do Código de

Processo Penal.
Desembargador João Benedito da Silva
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Instruiu o pedido com documentos (fls.13/19). 

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade coatora (fls.

27/28), afirma que Eduardo Micena de Araújo e o paciente foram denunciados

pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 33, caput e art. 35, ambos

da Lei 11.343/2006.

Prossegue afirmando,  que os acusados foram encontrados em

uma residência na posse de substância, pesando 1.359,55 Kg (mil trezentos e

cinquenta e nove quilos e cinquenta e cinco gramas) e 220,95 Kg (duzentos e

vinte  quilos  e  noventa  e  cinco  gramas),  respectivamente,  estocada  em

tambores e em sacos de nylon, cujo resultado preliminar atestou positivo para

canabis sativa lineu (maconha).

Sustentou,  também,  a  Juíza  que  a  prisão  em  flagrante  foi

convertida  em preventiva.  Posteriormente,  sucessivos  pedidos  de  liberdade

provisória  foram  formulados,  pelas  defesas  dos  denunciados,  sendo  todos

indeferidos haja vista a inexistência de qualquer alteração do quadro fático a

ensejar  a  mudança  dos  fundamentos  que  lastrearam  a  ordem  de  prisão

preventiva.

Por fim, diz que quanto à alegação de excesso de prazo para o

início  da  instrução,  entende  não  existir  retardamento  injustificado,  pois  o

excesso  não  resulta  de  mera  operação  aritmética,  aplicável,  portanto,  o

princípio da razoabilidade. 

A liminar restou indeferida (f. 30/31V). 

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

pela denegação da ordem (f. 34/38).

O Impetrante Luciano Carneiro da Cunha Filho atravessou com

petição  (f.  40/41),  reforçando  o  constrangimento  sofrido  pelo  paciente,  dai
Desembargador João Benedito da Silva
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porque reiterou os pedidos contidos na exordial.

Posteriormente,  o  impetrante  interpôs Agravo  Regimental  (f.

44/48), contra a decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus (f.

30/31v). 

Sustentou o Impetrante que, após as informações prestadas pela

autoridade  coatora,  fora  indeferido  o  pedido  de  antecipação  de  tutela,  ao

argumento de que o processo estaria em seu trâmite normal, além de ressaltar,

os “sucessivos pedidos de liberdade provisória formulado pelas defesas”.

Acrescentou  ainda,  que  restou  demonstrado  o  equívoco  nas

informações  da  Magistrada  tendo  em  vista  que  tais  pedidos  de  liberdade

provisória, não interferiram no início da fase de instrução processual, já que

passados  mais  de  5  (cinco)  meses,  sequer  houve  citação,  porém,  os

advogados  juntaram petição  de  defesa,  e,  só  assim,  teria  sido  marcada  a

primeira audiência de instrução. 

Por  fim,  aduziu  que  resta  evidenciado  o  prejuízo  sofrido  pelo

paciente,  pugnando,  pela retratação deste Relator no sentido de reformar a

decisão que indeferiu a liminar no referido writ.

É o relatório.

V O T O 

Do Agravo Regimental.

Ab initio, hei de analisar a pretensão do Causídico com relação

ao Agravo Regimental.

 

 Como acima relatado, o presente recurso tem como escopo a

retratação da decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus, ao

argumento  de  que  referida  decisão  fora  embasada  em  informações

Desembargador João Benedito da Silva
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equivocadas da Juíza.

Ao  final,  sustentou  restar  evidenciado  o  prejuízo  sofrido  pelo

paciente, pugnando, pela reforma da decisão.

No entanto, não há como conhecer do Agravo Regimental.

No  caso  em  apreço,  verifica-se  que  o  Causídico  interpôs  o

presente recurso com arrimo no art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de

Justiça, o qual se refere a  Agravo Interno,  no entanto, intitulou o presente

recurso, como Agravo Regimental.

É sabido,  que antes de apreciar  o conteúdo recursal,  deve ser

examinado  uma  série  de  requisitos,  que  compõem  o  chamado  juízo  de

admissibilidade,  de  modo  que  quando  admissível  o  recurso,  mercê  do

cumprimento  desses  requisitos,  se  diz  que  ele  é  conhecido;  e  sendo  este

inadmissível, ele não é conhecido. 

No  caso  dos  autos,  verifica-se  a  ausência  de  um  dos

pressupostos  processuais  de  admissibilidade,  tendo  em  vista  ser  incabível

recurso (de qualquer natureza) contra decisão que indefere liminar em habeas

corpus, conforme Súmula nº 6 do TJPB, verbis:

“Não cabe recurso contra decisão do Relator
que  concede  ou  nega  liminar  em  habeas
corpus.” 

Então, conforme se observa da matéria sumulada pelo TJPB, o

Agravo Regimental (ou Interno), resulta inadmissível em se tratando de decisão

que indefere liminar perseguida em HC.

Dessa forma, diante da ausência de admissibilidade, não tomo

conhecimento do Agravo Regimental.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim,  passo  a  analisar  os  pedidos  formulados  no  Habeas

Corpus. 

Da ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Inicialmente,  alegam  os  impetrantes  que  o  paciente  sofre

constrangimento  em  face  da  ausência  de  fundamentação  no  decreto

preventivo, haja vista o magistrado não ter demonstrado em fatos concretos a

sua real necessidade. 

No entanto, em que pesem as razões dos impetrantes, não há

como conhecer do pedido.

É que, em se tratando de Habeas corpus, é necessário que venha

instruído, de plano, com as peças indispensáveis à análise do mandamus, por

demandar o cotejo de provas pré-constituídas, conforme disposto na parte final

do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que assevera:

Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for
manifesta  a  incompetência  do  Tribunal  para  dele
conhecer originariamente, ou se tratar de reiteração de
outro  com os mesmos fundamentos,  ou,  ainda,  não
vier devidamente instruído, liminarmente dele não se
conhecerá. (sublinhado) 

No caso  em apreço,  constata-se  a  insuficiência  de  peças  que

comprovem o alegado constrangimento, sobretudo a  cópia da decisão que

decretou a prisão preventiva, capaz de possibilitar a este Relator examinar

seus termos.

Assim, não tomo conhecimento do pedido.

Do excesso de prazo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  seguida,  melhor  sorte  não  acolhe  aos  impetrantes,  ao

pretender a concessão da presente ordem, sob a alegação de que há excesso

de prazo, eis que o paciente se encontra encarcerado há cerca de 4 (quatro)

meses, sem que tenha sido iniciada a instrução criminal.

Ab initio, é importante registrar que os prazos estabelecidos para

o  término  da  instrução  criminal  não  são  absolutamente  rígidos.  A  sua

ultrapassagem, por si só, não tem o condão de caracterizar constrangimento

ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal, devendo-se

analisar o andamento do feito, a quantidade de réus, a complexidade da causa.

Tudo dentro dos limites da razoabilidade.

É  que  há  situações  nas  quais  alguns  entraves  processuais

ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla

defesa,  forçam  o  magistrado  a  dilatar  o  prazo  da  conclusão  da  instrução

processual. Nesses casos, a superação do prazo, por si só, não leva imediata e

automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal.

E,  com  efeito,  verificando  as  informações  prestadas  pela

autoridade, dita coatora (f. 27/28), esta afirma que Eduardo Micena de Araújo e

o paciente foram denunciados pela prática, em tese, dos delitos previstos nos

art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo encontrados em uma

residência  na  posse  de  substância,  pesando  1.359,55  Kg  (mil  trezentos  e

cinquenta e nove quilos e cinquenta e cinco gramas) e 220,95 Kg (duzentos e

vinte  quilos  e  noventa  e  cinco  gramas),  respectivamente,  estocada  em

tambores e em sacos de nylon, cujo resultado preliminar atestou positivo para

canabis sativa lineu (maconha).

Sustentou,  também,  a  Juíza  que  a  prisão  em  flagrante  foi

convertida  em preventiva.  Posteriormente,  sucessivos  pedidos  de  liberdade

provisória  foram  formulados,  pelas  defesas  dos  denunciados,  sendo  todos

indeferidos haja vista a inexistência de qualquer alteração do quadro fático a
Desembargador João Benedito da Silva
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ensejar  a  mudança  dos  fundamentos  que  lastrearam  a  ordem  de  prisão

preventiva.

Por fim, diz que quanto à alegação de excesso de prazo para o

início  da  instrução,  entende  não  existir  retardamento  injustificado,  pois  o

excesso  não  resulta  de  mera  operação  aritmética,  aplicável,  portanto,  o

princípio da razoabilidade. 

Por outro lado, fazendo uma consulta no Sistema de Controle de

Processos deste Tribunal de Justiça, constatei que a audiência de instrução e

julgamento fora realizada em 16 de março do corrente. 

Como  visto,  é  aceitável  eventual  dilação  processual  devido  à

observância  dos  trâmites  processuais,  sendo  certo  que  o  prazo  para  a

conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal pelo

excesso só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, tendo por

exemplo o ministério público ou o juiz lhe dado causa, o que não é o caso dos

autos, ao menos pelo que observamos na via estreita do writ.

No caso em apreço,  não é possível,  neste instante processual,

asseverar  a  existência  de  excesso  de  prazo,  tendo  em  vista  que,  pelas

informações da Magistrada, o processo encontra-se em seu curso normal, além

de ressaltar,  os sucessivos pedidos de liberdade provisória formulado pelas

defesas, o que acarreta maior tempo para apreciação.

 

A propósito guardando relação com a hipótese versada, vejamos

entendimentos já proclamados pelos Tribunais:

[…] No caso dos autos, inexiste o alegado excesso
de prazo, pois constatou-se que a dilação temporal
decorreu das peculiaridades do processo, no qual
foi  necessária  a  expedição de  cartas  precatórias
para  oitiva  em  outra  unidade  da  federação  de
testemunha comum da defesa e da acusação, não
se  observando  qualquer  desídia  por  parte  do
Estado-Juiz.  -  É  pacífico  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a

Desembargador João Benedito da Silva



Habeas Corpus nº 0000801-97.2015.815.0000
verificação  da  ocorrência  de  excesso  de  prazo
para  formação da  culpa  não  decorre  da  simples
soma  dos  prazos  processuais,  devendo  ser
examinadas  as  características  de  cada  caso,
sempre  observado  o  princípio  da  razoabilidade.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 273663
SP  2013/0225336-4,  Relator:  Ministra  MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), Data de Julgamento: 21/11/2013, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2013)

O prazo legal para a conclusão de processo de réu
preso  não  pode  ser  resultado  da  simples
somatória dos lapsos para a realização de todos
os atos previstos na lei,  mas deve se adequar à
complexidade da causa. (RJDTACRIM 31/329)

HABEAS  CORPUS  -  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO  -  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA -  ART. 310,  II,  C/C
OS  ARTS.  312  E  313,  TODOS  DO  CPP  -
REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR - NÃO-
CONHECIMENTO  -  EXCESSO  DE  PRAZO  -
MOROSIDADE POR CULPA DA COMPLEXIDADE DO
FEITO  -  MULTIPLICIDADE  DE  RÉUS  -
NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS
PRECATÓRIAS  -  DILAÇÃO  JUSTIFICADA  -
AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  -
ORDEM DENEGADA.  [...]  2.  O prazo legal  para  a
conclusão de processo de réu preso não pode ser
resultado da simples somatória dos lapsos para a
realização de todos os atos previstos na lei, mas
deve  se  adequar  à  complexidade  da  causa
caracterizada  pela  quantidade  de  corréus  e  a
necessidade  da  expedição  de  precatórias  para  a
citação  do  próprio  paciente  e  dos  demais
envolvidos.  Precedentes. 3.  Habeas  corpus
conhecido  em parte  e  denegado.  (TJMG -   Habeas
Corpus  Criminal  1.0000.14.053228-4/000,  Relator(a):
Des.(a)  Eduardo  Brum  ,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento em 20/08/2014) 

À vista disso é natural que exija um tempo maior para a conclusão

da instrução, não sendo razoável, nem ao menos proporcional, que se aplique

aos  autos,  para  efeito  de  aferição  de  um  possível  excesso  de  prazo  na

instrução,  a  mera  soma  aritmética  dos  atos  processuais  praticados,  como

deseja o impetrante/agravante.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse  quadrante,  tenho  que  a  demora  para  a  conclusão  da

instrução criminal encontra-se, por ora, justificada, razão pela qual não há que

se falar em constrangimento ilegal.

Forte em tais razões  e com espeque na Súmula n. 6 do TJPB,

NÃO CONHEÇO o Agravo Regimental em face de sua inadmissibilidade. No

respeitante ao  Habeas Corpus,  NÃO CONHEÇO  do pedido com relação a

ausência de fundamentação da custódia preventiva e DENEGO a ordem pelo

excesso de prazo. 

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


