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A C Ó R D Ã O

HABEAS  CORPUS  Nº  2008996-71.2014.815.0000  –    Comarca  de
Prata/PB
RELATOR:  Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Gizelda Gonzaga de Moraes (OAB/PB 3565 )  
PACIENTE: Ghercika Rafaelly da Conceição 

HABEAS  CORPUS.  DECRETO  DE  PRISÃO
PREVENTIVA.  SUPOSTA PRÁTICA  DO CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO  art. 157, §2º, I, II,
IV  e  V  DO  CP. IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADO
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  FORMAÇÃO  DA
CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUBSISTÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE  DITA
COATORA.  PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DO  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

- O prazo legalmente previsto para conclusão
da  instrução  criminal  não  constitui  um
critério absoluto, pois, uma vez consagrado o
princípio da razoabilidade, apenas o excesso
injustificável  poderia  caracterizar  o
constrangimento ilegal.

- A demonstração de que o paciente é detentor
de bons antecedentes não é preponderante a
ensejar  sua  soltura  frente  à  perseguida
preservação  da  ordem  pública,  da  instrução
criminal e a garantia da aplicação da lei penal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA  a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em denegar a ordem, em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de  habeas corpus,  com pedido de
liminar, impetrado por   Gizelda Gonzaga de Moraes (OAB/PB 3565 ), em
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favor de Ghercika Rafaelly da Conceição, qualificada inicialmente, alegando,
para  tanto,  suposto  constrangimento  ilegal  proveniente  do  Juízo  da
Comarca de Prata/PB (fls. 02-12).

Narra  a  inicial  acusatória  que,  no  dia  17/08/2013,  por
volta das 18h, no Sítio Boa Vista dos Marques, zona rural de Ouro Velho,
termo Judiciário da Comarca de Prata/PB,  Ghercika Rafaelly da Conceição,
ora  paciente  e  mais  02  (dois)  comparsas,  em  concurso  de  pessoas,
mediante grave violência física e ameaça com emprego de arma de fogo e
mantendo a vítima José de Farias Sousa Lima, em seu poder, restringindo
sua  liberdade,  subtraíram  o  veículo  VW/Saveiro,  cor  prata,  placas  JIJ-
3617/Brasília-DF e transportaram para o Estado de Pernambuco.

Foi  decretada  a  quebra  de  sigilo  telefônico  e  a  prisão
preventiva da paciente Ghercika Rafaelly da Conceição em 05/02/2014, para
assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

A paciente  foi  presa,  por  haver,  em tese,  infringido  os
termos do art. 157, §2º, I, II, IV e V do Código Penal.

Aduz a impetrante, em suma, que há excesso de prazo
para  a  formação  da  culpa,  uma vez  que  a  paciente  foi  presa  e,  até  a
presente data, não houve conclusão do feito, e que até a presente data,
não havia sido aprazada a audiência de instrução e julgamento, superando
o prazo determinado em lei, restando sobejamente configurado o excesso
de prazo.

Diz  ainda, que a paciente é primária,  possui  residência
fixa,  emprego  certo  e  família  constituída,  não  havendo  motivo  para
permanecer enclausurada.

Ao final, pede a concessão da ordem, em liminar, com a
consequente expedição do alvará de soltura.

Colacionou aos autos a documentação de fls. 13-279.

Solicitadas as informações de praxe (fl. 293), estas foram
devidamente prestadas (fl. 296), comunicando o magistrado:

“(...) No caso dos autos a demora se deu por
vários  motivos.  Primeiro  pela  necessidade  de
citação  dos  réus  por  precatórias.  Segundo
porque  nem  todos  apresentaram  defesa,
obrigando  assim  a  remessa  dos  autos  à
Defensoria Pública. Terceiro pela inexistência de
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Defensoria  Pública  atuando  na  Comarca
obrigando  assim  a  nomeação  de  advogado
dativo para atuar na causa. Por fim, superados
todos estes empecilhos a audiência de instrução
e julgamento já está agendada para o próximo
dia  04/09/2014  às  10  horas,  estando  assim
plenamente  justificado  qualquer  retardo  na
tramitação dos autos.”

Liminar indeferida (fls. 298-299).

Com  vistas  dos  autos,  a  nobre  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 303-310).

Conclusos  os  autos,  coloquei-os  em  mesa  para
julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. Do excesso de prazo:

Como é sabido, para a concessão de habeas corpus com
fundamento em excesso de prazo, é necessário que essa demora seja
injustificada, isto é, que ao processo não se tenha dado regular andamento,
por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que, de fato, não é a hipótese dos
autos.

Isto porque,  de  acordo  com  as informações da
autoridade inquinada de coatora, o feito encontrava-se  com a designação
de audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de 2014,
ás 10:00 horas.

Ademais, o prazo legalmente previsto para conclusão
da instrução criminal não constitui um critério absoluto, pois, uma vez
consagrado o princípio da razoabilidade, apenas o excesso injustificável
poderia caracterizar o constrangimento ilegal.

Nesse  sentido,  a  Colenda  Câmara  Criminal  deste  E.
Tribunal de Justiça orienta-se pelo princípio da razoabilidade, entendendo
que o lapso temporal, nesses casos, não é absoluto, ou seja, não é resultado
de mera soma aritmética.

E a jurisprudência acompanha este raciocínio:
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“(...)  Somente  se  cogita  da  existência  de
constrangimento ilegal,  quando o excesso de
prazo for motivado pelo descaso injustificado
do  juízo,  o  que  não  se  verifica  na  presente
hipótese, em que o atraso no encerramento da
instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade. Precedentes. Ordem denegada.”
(STJ – HC 163.633/RJ – Relª Minª Laurita Vaz
–  Quinta  Turma  –  J.  21.9.2010  –  DJe
11.10.2010)”.

“(...) A concessão de Habeas Corpus em razão
da configuração de excesso de prazo é medida
de  todo  excepcional,  somente  admitida  nos
casos em que a dilação (A) seja decorrência
exclusiva  de  diligências  suscitadas  pela
acusação;  (B)  resulte  da  inércia  do  próprio
aparato judicial, em obediência ao princípio da
razoável duração do processo, previsto no art.
5o.,  LXXVIII  da Constituição Federal;  ou (C)
implique  em  ofensa  ao  princípio  da
razoabilidade. 4. No caso dos autos, todavia, a
demora para o término da instrução probatória
pode  ser  atribuída,  entre  outras  causas,  à
complexidade  do  feito,  envolvendo  dois
integrantes  da  Polícia  Militar  local,  à
pluralidade de acusados (3 pessoas), além dos
incidentes processuais ocorridos no transcorrer
do feito. (...).” (STJ – RHC 22.459/PA – Rel.
Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho  –  Quinta
Turma – J. 21.9.2010 – DJe 18.10.2010)”.

Portanto, a par das informações insertas, bem como, de
consulta ao Sistema de Controle de Processos deste Tribunal, o feito, na
presente  data,  encontra-se  com a  seguinte  movimentação:  05/09/2014
AUDIENCIA DE INSTRUCAO REALIZADA 04/09/2014 10:00 01; 05/09/2014
DECISAO  DESACOLHIMENTO  DE  PRISAO  04/09/2014,  portanto,
devidamente regularizado.

Dessa maneira,  o  referido inconformismo da defesa  da
paciente não deve ser acolhido.

2. Das condições favoráveis da paciente:

A defesa destaca, também, que a paciente é primária,
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possui residência fixa, emprego certo e família constituída.

No  entanto,  estes  argumentos  não  elidem  a  prisão
provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no
presente caso. Nesse sentido, assim se pronunciam as Cortes Superiores:

“(...) 15. Por fim, a circunstância de o paciente
ser primário, ter bons antecedentes, trabalho
e residência fixa não se mostra obstáculo ao
decreto  de  prisão  preventiva,  desde  que
presentes  os  pressupostos  e  condições
previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP,
rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  2ª  Turma,  DJ
02.09.2005).  (…).”  (STF  –  HC N°  102098 –
Relª. Minª. Ellen Gracie – Segunda Turma – J.
15.2.2011 – Dje 5.8.2011).

“(...) 2. A presença de primariedade e de bons
antecedentes não conferem, por si só, direito
à  revogação  da  segregação  cautelar.  (...)”
(STF – HC N° 94416/MS – Rel. Min. Menezes
Direito).

“(...)  3.  Ressalte-se  que  condições  pessoais
favoráveis,  tais  como  primariedade,  bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir
a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros  requisitos  de  ordem  objetiva  e
subjetiva  que  autorizem  a  decretação  da
medida  extrema.  (…)”  (STJ  –  HC  N°
144.954/SP – Relª. Minª. Laurita Vaz – Quinta
Turma – J. 01.09.2011 – DJe 15.9.2011).

Em que pesem os argumentos esposados pela defesa, é
de  se  observar  que  velejam  em  águas  contrárias  ao  que  preconiza  a
jurisprudência dominante, senão vejamos:

“Presentes  os  pressupostos  processuais  que
autorizam a decretação da prisão preventiva, as
circunstâncias  de  ser  o  réu  primário,  possuir
bons  antecedentes  e  residência  fixa  não
obstam,  por  si  só,  a  sua  decretação.  Ordem
conhecida e denegada” (RDJ 14/341 – TJAP).
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“[...] Embora possa ser o réu primário e de bons
antecedentes, pode deixar de lhe ser concedida a
liberdade  se  persistirem  os  motivos  que
justificaram a prisão provisória.” (STF – RHC –
Rel. Aldir Passarinho – RT 599/448)

“[...]  Condições  pessoais  favoráveis  não  são
garantidoras  de  eventual  direito  subjetivo  à
liberdade provisória,  quando a necessidade da
prisão é recomendada por outros elementos dos
autos.  Recurso  desprovido.”  (STJ  –  RHC
200401422766 – (16697 MG) – 5ª T. – Rel. Min.
Gilson Dipp – DJU 13.12.2004 – p. 00381).

Nesse mesmo sentido,  vale se deter ao posicionamento
jurídico adotado pela douta Procuradoria de Justiça, no Parecer de fls. 303-
310,  da lavra do eminente Procurador  de Justiça,  o  Dr.  Francisco Sagres
Macedo Vieira, o qual, com a devida licença, fica fazendo parte deste julgado
como razão de decidir, quando bem discorreu sobre o assunto em estudo no
sentido de denegação da ordem.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Desembargador Joás de brito Pereira
Filho,  dele participando, com voto, além de mim, Relator, o Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo
Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos  16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014

Carlos Martins Beltrão Filho
            - Relator -
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