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HABEAS CORPUS. ARTS. 213, 1º, 157, § 2º, I, 329 E 129
(DUAS VEZES), EM TESE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO  PARA  A  FORMAÇÃO  DE  CULPA.  FEITO
COMPLEXO.   INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.
RAZOABILIDADE.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.  INADMISSIBILIDADE. MOTIVOS FÁTICOS
OU  JURÍDICOS  QUE  SUSTENTAM  A  PRISÃO
CAUTELAR.  POSSIBILIDADE  CONCRETA  DE
REITERAÇÃO  CRIMINOSA. PRESUNÇÃO  DE
INOCÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  INCOMPATIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- O atraso durante a instrução, seguindo o feito o seu trâmite
regular, deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, não
se podendo falar em constrangimento ilegal por excesso de
prazo,  principalmente  quando  há  a  necessidade  de
realização de incidentes, como o de insanidade mental, no
curso do processo.

- A existência de condições pessoais favoráveis ao agente
não  autorizam,  por  si  só,  a  concessão  de  liberdade
provisória, ou, então, de revogação da prisão preventiva, se
evidenciadas razões reclamam a segregação cautelar.

-  Satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, em decisão
devidamente fundamentada, e subsistindo motivos de fato e
de  direito  que  justifiquem  a  manutenção  da  medida
constritiva,  tendo  em  vista  a  possibilidade  concreta  de
reiteração  delitiva, não  há  que  se  falar  em  liberdade
provisória.
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 -  Os  Tribunais  Superiores  já  pacificaram  o
entendimento  de  que  inexiste  incompatibilidade
entre o princípio da presunção de inocência e a
prisão  preventiva,  pois  nada  obsta  ao  decreto
desta se presentes os pressupostos e requisitos
autorizadores  dos  arts.  312  e  313  do  CPP,
estando caracterizada, portanto, sua necessidade.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  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
RELATOR.

RELATÓRIO

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

Bel.  Saulo  de  Tarso  de  Araujo  Pereira  em  favor  do  paciente  Gutemberg

Santos Reis apontando, como autoridade coatora, o juízo da 3ª Vara Mista da

Comarca de Mamanguape.

Segundo o impetrante, o paciente está sofrendo constrangimento

ilegal, pois se encontra em cárcere desde a data de 13 de setembro de 2012,

por suposto envolvimento na prática dos crimes dos arts. 213, 1º, 157, § 2º, I,

329 e 129 (duas vezes),  sem que tenha sido julgado e sem dar  causa ao

referido retardamento.

Sustenta que, em 10 de julho de 2013, foi suscitado pela defesa

um incidente de insanidade mental e, até a presente data, não foi concluído.

Aponta  que milita  em seu favor  condições pessoais  favoráveis,  como bons

antecedentes,  possuir  família,  residência  e  trabalho  fixo,  não  sendo  seu

objetivo por óbices ao andamento do processo. Alega ainda que o paciente faz

juz  à concessão de liberdade provisória e, por fim, menciona a aplicação do

princípio constitucional da presunção de inocência.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pugna,  pois,  pela  concessão  da  liminar  e,  no  mérito,  pela

ratificação  da  medida  de  urgência,  para  determinar,  de  forma  definitiva,  a

soltura do paciente.

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

30/31),  fez  uma breve  descrição  de  como o  fato,  em tese,  foi  praticado  e

afirmou que, em 19/02/03, foi realizada audiência de instrução e julgamento,

em  que  foram  ouvidas  as  vítimas  e  as  testemunhas  da  acusação,  sendo

requerida  expedição de carta  precatória  para  oitiva  de outras  testemunhas.

Afirma  que  foram  procedidas  diligências  no  sentido  de  disponibilizar  cela

especial  para  o  denunciado  e  que  foi  designado  o  dia  18/03/2015  para

realização do exame no instituto de psiquiatria forense.

Liminar indeferida às fls. 42/44.

A Procuradoria de Justiça, ao oferecer parecer (fls. 47/52), opina

pela denegação da ordem, rebatendo todos os argumentos ventilados no writ.

É o relatório.

VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver

cessado o constrangimento que sofre o paciente, baseando-se, principalmente,

a) no excesso de prazo para conclusão da formação de culpa do denunciado,

vez que foi instaurado incidente de insanidade mental e até a presente data

não foi concluído; além de: b) existência de condições pessoais favoráveis; c)

concessão da liberdade provisória nos termos dos arts. 310 e 322 do CPP; d)

aplicação do princípio da presunção de inocência.

Perlustrando as alegações apresentadas pelo impetrante, verifica-

se que as irresignações não merecem guarida. Senão Vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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Infere-se  dos autos  que o  paciente  praticou,  em tese,  o  delito

capitulado nos arts. 213, § 1º, 157, § 2º, I, 329, e 129 (duas vezes) todos do

Código Penal, em concurso material, por ter, conforme narra a denúncia, no dia

13 de setembro de 2012, invadido a residência da vítima Alexandra Santos

Pereira, prendido três mulheres não identificadas no banheiro e constrangido a

mencionada vítima a manter, com ele, relações sexuais, bem como ferindo-a

com golpes de faca. Em seguida, na fuga, teria entrado na casa de outra vítima

e  subtraído  um aparelho  celular,  após  ter  reduzido  a  sua  possibilidade  de

resistência pelo fato de estar armado. 

Pois  bem.  Ao  menos  até  o  momento,  não  há  de  se  falar  em

excesso de prazo para formação da culpa. Isso porque, embora registre algum

atraso em sua tramitação, em relação aos prazos previstos em lei, o feito ainda

se encontra dentro dos padrões da razoabilidade. 

Isso porque, segundo as informações prestadas pela autoridade

coatora, tem sido imprimido curso regular à ação penal, tendo sido realizada

Audiência de Instrução e Julgamento, em que foi precedida a oitiva das vítimas

e testemunhas da acusação, sendo requerida expedição de carta precatória

pela defesa para oitiva de testemunhas. Havendo dúvidas sobre a sanidade

mental do acusado, foi determinada a instauração do incidente de insanidade

mental em 26/03/2013.

Ainda, houve o procedimento de transferência do acusado para

cela especial, fato que ocorreu em 08/08/2013.

Neste instante, os autos principais encontram-se sobrestados em

decorrência  da  realização  do  incidente  de  insanidade  mental,  tendo  sido

designado  o  dia  18/03/2015  para  a  realização  do  exame  no  instituto  de

psiquiatria forense.

Ademais, merece registro o fato de que a alegação de excesso de

Desembargador João Benedito da Silva
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prazo muito  se  deve ao fato  da  complexidade que envolve  o feito,  dada a

quantidade  de  crimes  apurados,  a  instauração  do  incidente  de  insanidade

mental,  expedição  de  carta  precatória  para  oitiva  de  testemunhas  e  as

diligências  no  sentido  de  providenciar  cela  especial  para  o  denunciado.

Destaca-se  ainda  o  fato  de  a  instrução  processual  já  estar  prestes  a  ser

encerrada, já tendo sido ouvidas testemunhas de acusação e defesa.

Verifica-se, principalmente, que o risco de reiteração delitiva vai

além da mera presunção, configurando risco concreto à paz e à tranquilidade

sociais,  haja vista o paciente já ter prolatada contra si  sentença absolutória

imprópria por crimes da mesma espécie do que estão sendo apurados nesse

processo,  o  que  demonstra  a  necessidade  de  o  manter  segregado

cautelarmente e de se aferir seu estado de saúde mental, já que o feito se

encontra no aguardo do deslinde do incidente de insanidade mental.

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,  estando  a  instrução  processual  quase

concluída e com data marcada para a realização do exame de no instituto de

psiquiatria forense.

Ora, em se tratando de habeas corpus com alegação de 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.

Sobre esse assunto,  vale  transcrever  as palavras do Professor

Nestor Távora: 

Nesta  situação  especificamente,  os  tribunais  têm
relativizado a construção doutrinária segundo a qual o
prazo  a  ser  observado  para  o  encerramento  da
instrução  deveria  corresponder  à  exata  soma  dos
prazos  previstos  para  cada  etapa  procedimental.

Desembargador João Benedito da Silva
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Admite-se, assim, o alargamento da instrução, desde
que respeitados o princípio da razoável instrução do
processo e a dignidade da pessoa humana. (STF HC
104346 e  HC 202200)  (Curso de Direito  Processual
Penal, 7ª ed. Ed. Jus Podivm, 2012,p. 1190/1991) 

Desta feita, os prazos estabelecidos para o término da instrução

criminal não são, por completo, rígidos. A sua ultrapassagem, por si só, não

tem o condão de caracterizar constrangimento ilegal em excesso de prazo na

instrução criminal, devendo-se analisar o processamento do feito, a quantidade

de réus, a complexidade da causa. Tudo, logicamente, à mercê dos limites da

razoabilidade.

Neste sentido, tem decidido os Tribunais, exemplificadamente:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
ARTIGOS 33 E 35, C. C. ARTIGO 40, I E V, TODOS
DA  LEI  Nº  11.343/06.  PRISÃO  PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ÍNICIO
DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA.  PRESENTES  OS  REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA.  A denúncia,  oferecida  em  13/07/2012,
imputou ao paciente a  prática,  em tese,  dos crimes
tipificados no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c. C.
Artigo  40,  I  e  V,  ambos  da  Lei  nº.  11.343/06.  Por
decisão proferida em 25 de julho de 2012, a denúncia
foi  recebida,  data  em  que  se  iniciou  a  instrução
criminal. O excesso de prazo não deve ser apurado
mediante cômputo aritmético, mas, sim, segundo o
princípio da razoabilidade, levando-se em conta as
circunstâncias  excepcionais  que  eventualmente
venham a retardar a instrução criminal. Os prazos
indicados para a consecução da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral,  porquanto
variam  conforme  as  peculiaridades  de  cada
processo,  razão  pela  qual  a  jurisprudência
uníssona os tem mitigado. A decretação da custódia
cautelar  do paciente fundamentou-se na garantia  da
ordem pública,  a  fim de impedir  a continuidade das
empreitadas criminosas e cessar a prática reiterada de
delitos, assim como na garantia da aplicação da Lei
penal, tendo em vista a facilidade de evasão gerada
pela  região  de  fronteira.  Medidas  cautelares
introduzidas  pela  Lei  nº.  12.403  /2011  que  não  se
aplicam in  casu.  Ordem denegada.  (TRF 3ª  R.;  HC
0027616-37.2014.4.03.0000; MS; Primeira Turma; Rel.

Desembargador João Benedito da Silva
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Des.  Fed.  José  Lunardelli;  Julg.  09/12/2014;  DEJF
09/01/2015; Pág. 2324)(destaquei).

Sobre  o  tema,  destaca-se  o  seguinte  julgado,  que  contém  a

intelecção que deve ser aplicada ao presente caso concreto:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.
REVOGAÇÃO  DA PRISÃO  PREVENTIVA.  PEDIDO
ANTERIOR  JÁ  JULGADO  POR  ESTE  TRIBUNAL.
MERA REITERAÇÃO.  PEDIDO  NÃO  CONHECIDO.
EXCESSO DE PRAZO. RELAXAMENTO DE PRISÃO.
DESCABIMENTO.  INADMISSIBILIDADE.  DEMORA
JUSTIFICADA.  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE
CONHECIDO  E,  NA  EXTENSÃO  CONHECIDA,
DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1.
Já  tendo  sido  analisado  o  pedido  de  revogação  da
prisão  preventiva,  sob  o  argumento  de  não  haver
requisitos para a manutenção da custódia cautelar, eis
que  foi  impetrado  habeas  corpus  anterior  com  os
mesmos  pedidos  em  favor  do  paciente,  resta
caracterizada  a  reiteração  de  pedido  e,  via  de
consequência,  não  há  que  se  conhecer  do  habeas
corpus nessa parte. 2. O prazo legal para a conclusão
do  processo  de  réu  preso  não  pode  ser  resultado
exclusivo  da  simples  somatória  dos  lapsos  para  a
realização de todos os atos previstos na Lei, mas deve
se adequar às particularidades da causa. 3. Eventual
excesso de prazo no encerramento do procedimento,
deve  ser  examinado  levando-se  em  conta  a
complexidade do feito, o comportamento dos litigantes
e  seus  procuradores  e,  sobretudo,  do  órgão
jurisdicional,  que,  in  casu,  vem  adotando  todas  as
providências  necessárias  para  o  regular  andamento
dos atos procedimentais. 4.  Atento ao princípio da
razoabilidade,  o  excesso  de  prazo  só  deve  ser
reconhecido quando a demora for injustificada, o
que  não  se  vislumbra  na  hipótese  dos  autos,  já
que o atraso na conclusão da instrução criminal
decorre da instauração de incidente de insanidade
mental,  ficando,  pois,  superado  o  eventual
constrangimento ilegal decorrente de excesso de
prazo  na  formação  da  culpa.  5.  Habeas  corpus
conhecido  em  parte  e,  na  extensão  conhecida,
denegada a ordem, com recomendação. (TJMG; HC
1.0000.15.007298-1/000; Rel. Des. Marcilio Eustaquio
Santos; Julg. 26/02/2015; DJEMG 06/03/2015)

Entendo, pois, que a demora na formação da culpa do paciente

Desembargador João Benedito da Silva
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ainda não configura constrangimento ilegal, devendo, todavia, o juiz apontado

como autoridade coatora atentar para a necessidade de se zelar pela maior

celeridade na tramitação do feito, considerando tratar-se de réu preso.

 

Muito  embora  o  paciente  deste  processo  tenha  condições

pessoais favoráveis, como bons antecedentes, emprego fixo e endereço certo,

não têm o condão de, por si só, garantir ao réu a revogação da prisão cautelar

quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua

custódia cautelar.  É o que se depreende na jurisprudência,  como se vê no

aresto abaixo colacionado, em negrito no que interessa:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  SISTEMA
RECURSAL  PREVISTO  NA  CARTA MAGNA.  NÃO
CONHECIMENTO.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  buscando  dar
efetividade às normas previstas na Constituição e na
Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do
habeas corpus originário em substituição ao recurso
ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado.
2.  O  constrangimento  apontado  na  inicial  será
analisado,  a fim de que se verifique a existência de
flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício.
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO  FUNDADA NO  ART.  312  DO  CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  VARIEDADE,
NATUREZA DANOSA, QUANTIDADE E FORMA DE
ACONDICIONAMENTO  DAS  DROGAS
APREENDIDAS.  GRAVIDADE.  PERICULOSIDADE
SOCIAL  DO  AGENTE.  NECESSIDADE  DE
ACAUTELAMENTO  DA  ORDEM  PÚBLICA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  MEDIDAS  CAUTELARES
ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA.  COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
1.  Não  há  ilegalidade  na  manutenção  da  prisão
preventiva quando demonstrado, com base em fatores
concretos,  que  a  segregação  se  mostra  necessária,
dada a gravidade concreta da conduta incriminada.
2.  A variedade,  a natureza lesiva,  a  quantidade das
substâncias  entorpecentes  apreendidas  e  as
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante
são  fatores  que,  somados  à  forma  como  estava
acondicionada  grande  parte  da  droga,  indicam  a
dedicação à traficância, autorizando a preventiva.

Desembargador João Benedito da Silva
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3.  Condições  pessoais  favoráveis  não  têm,  em
princípio,  o  condão  de,  isoladamente,  revogar  a
prisão  cautelar,  se  há  nos  autos  elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade.
4.  Indevida  a  aplicação  de  medidas  cautelares
diversas da prisão quando a segregação encontra-se
justificada na periculosidade social do agente, dada a
potencialidade  lesiva  da  infração  e  a  probabilidade
concreta  de  continuidade  no  cometimento  da  grave
infração denunciada.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC
299.410/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014) 

 

De outra banda, satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, em

decisão  devidamente  fundamentada,  o  paciente  não  faz  juz ao  direito  de

liberdade provisória.

A prisão  preventiva  do  paciente  está  embasada  nos  requisitos

autorizadores para  tal,  estando devidamente  fundamentada,  com elementos

concretos e exame preciso dos fatos que norteiam e autorizam a segregação

preventiva, que se deu em conformidade ao que estipulam os arts. 311 e 312

do CPP (Decisão de fls. 15/16)

Ademais, verifica-se que subsistem os motivos de fato e de direito

que autorizaram a segregação cautelar do paciente, não havendo modificação,

relativa  à  existência  de  fato  novo,  que  justifique a  concessão da  liberdade

provisória do mesmo. Ao contrário, a reiteração do comportamento delitivo em

crime  dessa  natureza  e  de  elevada  gravidade,  após  ter  sido  posto  em

liberdade, além do questionamento sobre a sanidade mental do paciente são

elementos que demonstram a necessidade de manutenção da sua segregação

provisória. Eis os seguintes julgados, em hipóteses semelhantes: 

HABEAS  CORPUS.  LESÃO  CORPORAL  DE
NATUREZA  GRAVE.  PRISÃO  PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.  PACIENTE  QUE  RESPONDE  POR
OUTROS  PROCESSOS  CRIMINAIS.
POSSIBILIDADE  CONCRETA  DE  REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO

Desembargador João Benedito da Silva
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CRIMINAL.  INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.
ATRASO  JUSTIFICADO  PELA  SUSPENSÃO  DA
AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NÃO VISLUMBRADA.
ORDEM DENEGADA. 1. O juiz, após escrever que a
prova  da  materialidade  e  os  indícios  da  autoria
estavam  evidenciados  pelo  auto  de  prisão  em
flagrante,  justificou  a  prisão  preventiva  do  paciente
como forma de garantir a ordem pública, nos termos
do art. 312 do CPP, tendo em vista a periculosidade
do  mesmo,  evidenciada  pela  possibilidade
concreta de reiteração delitiva, vez que o acusado
responde  por  outras  ações  penais. 2.  Quanto  ao
excesso  de  prazo,  conforme  sedimentada
jurisprudência dos tribunais pátrios, não é aferido pela
simples  contagem  fragmentada  dos  prazos
processuais, demandando análise ponderada frente ao
princípio  da  proporcionalidade,  levando  em  conta  a
totalidade  dos  prazos,  a  complexidade  do  feito  e  a
eventual  contribuição  da  defesa  para  caracterização
da demora. 3. O paciente foi preso em flagrante no dia
03/05/14,  havendo  o  flagrante  sido  convertido  em
preventiva,  a denúncia já foi  oferecida e recebida,  o
paciente  já  foi  citado  e  apresentou  defesa  escrita,
estando  o  processo  aguardando  o  julgamento  do
incidente  de  insanidade  mental  suscitado  pelo
ministério público, para então designar a audiência de
instrução, o que demonstra que dilação temporal não é
desproporcional  e  nem  desarrazoada  a  ponto  de
ensejar a concessão da ordem. 4. Ordem denegada.
(TJPI;  HC  2014.0001.008151-5;  Segunda  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan Lopes; DJPI
05/02/2015; Pág. 9)

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO.
REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  PRESENTES  OS  REQUISITOS
FÁTICOS (ART.  312  DO  CPP)  E  INSTRUMENTAIS
(ART. 313, I E II, DO CPP) PARA A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI  Nº  12.403/11.
PACIENTE  QUE  SOFRE  DE  DOENÇA  MENTAL.
SITUAÇÃO  NÃO  COMPROVADA.  APLICAÇÃO  DE
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO.
DESCABIMENTO.  CONDIÇÕES  PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
[…]  2.  A  possibilidade  de  reiteração  delitiva  do
paciente, evidenciada pelas anotações constantes
na CAC do mesmo, demonstra a facilidade que o
mesmo tem em infringir a Lei Penal,  motivo pelo
qual  a  manutenção  do  cárcere  se  mostra
necessária. […]  6.  Não tendo sido concluído,  até o
presente  momento,  o  exame  de  insanidade  mental,
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torna-se temerário, sob este aspecto, a revogação da
medida cautelar neste momento.[...]  8. As condições
pessoais  favoráveis  da  paciente,  mesmo  quando
comprovadas  nos  autos,  por  si  sós,  não  garantem
eventual  direito  de  responder  ao  processo  em
liberdade,  quando  a  necessidade  da  segregação  se
mostra  patente  como  forma  de  garantia  da  ordem
pública.  9.  Ordem  denegada.  (TJMG;  HC
1.0000.14.024623-2/000; Rel. Des. Marcilio Eustaquio
Santos; Julg. 08/05/2014; DJEMG 15/05/2014) 

Por  derradeiro,  em  relação  à  alegada  violação  ao  princípio

constitucional  da  presunção  de  inocência,  os  Tribunais  Superiores  já

pacificaram entendimento no sentido de que inexiste incompatibilidade entre tal

princípio e os institutos de Direito Processual Penal, como a prisão preventiva,

podendo esta ser decretada quando as circunstâncias do fato justificarem a sua

necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.

De fato, a presunção de inocência apenas proíbe a antecipação

dos efeitos da sentença condenatória, dentre os quais se destacam a execução

da pena, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a suspensão dos

direitos políticos e o pagamento de custas processuais. 

Nesse sentido, posicionam-se o STF e o STJ:

Inexiste  incompatibilidade  entre  o  princípio  da
presunção  de  inocência  e  o  instituto  da  prisão
preventiva,  podendo  esta  ser  decretada  quando
presentes  os  requisitos  autorizadores,  estando
caracterizada,  portanto,  sua  necessidade   (HC
70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min.
Maurício  Corrêa;  HC  84.639,  Rel.  Min.  Joaquim
Barbosa).
(STF  - HC 88362  - SE  - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim
Barbosa - JCPP.580 JCPP.499). 

A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa
ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente
pode  ser  aplicada  após  o  trânsito  em  julgado  da
sentença condenatória.  Não alcança os institutos de
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é
explicitamente  autorizada  pela  Constituição  da
República (art. 5º, LXI). (STJ - RT 686/388).
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Forte em tais razões, denego a ordem pretendida.

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
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