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ACÓRDÃO

HABEAS  CORPUS  nº  2009380-34.2014.815.0000  –  Juizado  da
Violência Familiar e Doméstica da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Marcelo Lima Maciel (OAB/PB 16.325)
PACIENTE: Antônio Carlos Maciel Pontes

HABEAS  CORPUS. PRISÃO.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE
DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  VIA  ESTREITA.
SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO
EXCESSO  DE  PRAZO.  INFORMAÇÕES  DA
AUTORIDADE  JUDICIÁRIA.   DEMORA  NA
REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO.
ATRASO  PARA  FORMAÇÃO  DA  CULPA.
RAZOABILIDADE  ULTRAPASSADA.
CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RETARDO INJUSTIFICADO. CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM.

1. O trancamento da ação penal, somente deverá
ser  decretado  quando  os  fatos  apresentados  se
revelam,  já  na  primeira  análise,  uma  situação
injusta de constrangimento a que alguém se vê
submetido,  totalmente  desprovido  de  provas  ou
de  quaisquer  elementos  que  justifiquem  sua
própria existência.

2.  O  excesso  de  prazo  na  formação  da  culpa,
quando ultrapassado, sem justificativa plausível, o
horizonte da razoabilidade, e não tendo a defesa
contribuído para o retardo, caracteriza manifesto
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do
paciente, superável pela via do habeas corpus.

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

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  conceder  parcialmente  a
ordem, nos termos do voto do Relator, em desarmonia com o da douta
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Procuradoria-Geral de Justiça.

Trata-se  de  ordem  de  Habeas  Corpus,  com  pedido  de
liminar,  impetrada  pelo  Bel.  Marcelo  Lima  Maciel  (OAB/PB  16.325),  com
supedâneo no art. 5°, LVXIII da Constituição Federal 88, c/c os arts. 647 e
seguintes do Código de Processo Penal, em favor de Antônio Carlos Maciel
Pontes,  qualificado  na  inicial  e  preso  pela  suposta  prática  de  injúria  e
ameaça à sua companheira, alegando, para tanto, suposto constrangimento
ilegal  proveniente  do  Juizado  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  da
Capital/PB (fls. 02/09).

Aduz,  em  síntese,  que  o  paciente  se  encontra  preso
preventivamente desde o dia  22 de Dezembro de 2013. Contudo, até a
presente  data,  não  havia  sido  encerrada  a  instrução  processual,
configurando um nítido excesso de prazo.

Alega  que  Francisca  Leide  Aquino  Pereira  compareceu
perante  a  Delegacia  Especializada  da  Mulher  e  manifestou  seu
inconformismo com a prisão, relatando, inclusive, ser ela a agressora (fls.
72).

Por fim, requereu a concessão de liminar e a extinção da
Ação Penal contra ele proposta, para que seja posto em liberdade, com a
expedição de alvará de soltura.

Colacionou  aos  autos  os  documentos  de  fls.  10/132,
todavia, não juntou o decreto de prisão preventiva.

Nas  informações  solicitadas  (fls.  138),  a  autoridade
coatora  informou  que  o  paciente  foi  preso  anteriormente  em março  de
2013, por agredi-la, sendo concedida medida protetiva de urgência.

Reporta  que  o  paciente  requereu  o  relaxamento  da
prisão, todavia, no dia 23/12/2013, o pedido foi indeferido (fls. 67).

Mencionou que a denúncia fora recebida em 11.03.2014
(fls. 34), e que até o presente momento estão sendo obedecidos os ditames
legais para a manutenção do denunciado em cárcere, não havendo motivos
para  a  concessão  da  sua  liberdade  provisória  antes  de  um  melhor
esclarecimento dos fatos constantes dos autos.
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Conclusos os autos, vieram-me para análise da liminar.

Foi indeferida a medida liminar (fls. 145/146).

Por fim, instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pela denegação do Writ (fls. 149/151).

É o relatório.

VOTO

Analisando  a  fundamentação  esposada  no  presente
mandamus, em que há pedido de trancamento da ação penal e excesso de
prazo,  verifico  merecer  guarida  parcialmente  os  argumentos  trazidos  à
baila.

1. Do trancamento da ação penal:

O  trancamento  da  ação  penal,  somente  deverá  ser
decretado quando os fatos apresentados se revelam, já na primeira análise,
uma situação injusta de constrangimento a que alguém se vê submetido,
totalmente  desprovido  de  provas  ou  de  quaisquer  elementos  que
justifiquem sua própria existência. 

No presente caso, inviável o trancamento da ação penal,
já que há indícios da autoria e da materialidade e, consequentemente, não
é  de  se  descartar  que  o  paciente  tenha  de  fato  praticado  o  delito  ora
investigado. Dos autos não se infere a existência de elementos inequívocos
a ensejar o trancamento da ação e o regular prosseguimento deste mostra-
se plausível.

Confira-se, por todos, o seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO  PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  JUSTA
CAUSA  PARA  A  AÇÃO  PENAL.  INDÍCIOS
SUFICIENTES  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DA
DEMANDA.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  NÃO
VERIFICADA. DENEGAÇÃO DO WRIT. UNÂNIME. O
trancamento  da  ação  penal  por  falta  de  justa
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causa pela via estreita do habeas corpus somente
se  justifica  quando  da  exposição  dos  fatos
narrados  na  denúncia  pode-se  constatar  que  o
fato é atípico ou que inexiste qualquer elemento
indiciário demonstrativo da autoria do delito pelo
paciente  ou,  ainda,  quando  houver  elementos
inequívocos,  sem  sofismas,  de  que  o  paciente
teria  atuado  ao  abrigo  de  causa  excludente  de
ilicitude.  Não  estando  demonstrada  de  plano  a
falta  de  justa  causa  para  se  ver  processar  o
paciente  é  de  se  denegar  a  ordem  postulada.
(TJSE;  HC  201400317516;  Ac.  13999/2014;
Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Bethzamara  Rocha
Macedo; Julg. 08/09/2014; DJSE 10/09/2014).

Ao  contrário  do  que  sustenta  o  paciente,  não  se
evidencia,  estreme de dúvidas,  sua inocência,  uma vez que  a  denúncia
descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência de crime em
tese,  sustentando  o  eventual  envolvimento  do  acusado  com  indícios
suficientes  para  a  deflagração  da  persecução  penal,  tornando,  pois,
temerário o atendimento ao pleito deduzido.

E  como  o  remédio  constitucional  não  é  o  instrumento
adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há
como se valorar os elementos probatórios até então colacionados,  como
pretende  o  impetrante,  para  perquirir  acerca  da  aventada  inocência  do
paciente no evento denunciado (vide, nesta direção, do Supremo Tribunal
Federal:  RTJ  135/1.106;  RTJ  153/837  e  RTJ  165/662),  porquanto,  para
debate dessa natureza, reserva-se ao acusado o processo criminal, ocasião
em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem
alicerçar seus respectivos interesses, além daquela a ser feita pelo Juiz da
causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ.

Logo, ainda que o paciente alegue não ter praticado o
crime, há necessidade de aprofundado exame do acervo probatório, o que
só será possível ao longo da instrução, sob o crivo do contraditório e da
ampla  defesa,  o  momento  oportuno  para  que,  em  defesa  técnica,
argumente e faça provas em favor de suas teses defensivas.

1. Do excesso de prazo:
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Segundo  consta  dos  autos,  evidente  se  apresenta  o
excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, posto que o
paciente já se encontra segregado desde de 22 de dezembro de 2013, sem
uma data determinada para realização da audiência de instrução. 

Conforme  as  deduções  expendidas,  o  processamento
perdura por quase 9 meses sem uma data definida para audiência, sendo
que, para tal morosidade, não houve qualquer contribuição da defesa. 

A  magistrada  singular,  ao  prestar  informações  no
presente  writ,  pronunciou-se  pela  manutenção  da  constrição,  mesmo
inexistindo nos autos despacho contendo os requisitos do 312 do Código de
Processo Penal.

Para tanto, pautou-se em outro processo que o paciente
responde,  contudo,  não  tomou  as  medidas  necessárias  para  o
processamento do feito, ensejando prejuízo à instrução processual. 

Devemos ressaltar, ainda, que a denúncia foi recebida no
dia 21 de março de 2014,  com a determinação da citação do paciente,
contudo, o mandado de citação foi expedido no dia 27 de maio do corrente
ano, conforme consulta à movimentação no sítio deste Tribunal de Justiça. 

Ora,  bem se  vê  que  até  o  presente  momento  sequer
houve o interrogatório do réu. Não há dúvida, o excesso está configurado.

Pelo que se observa, a demora da tramitação do feito se
deve, exclusivamente, à máquina judiciária que, há muito, poderia ter dado
solução à situação do paciente. 

Portanto,  o  que  os  autos  registram  se  contrapõe  ao
princípio da razoabilidade.

Não se pode condescender com a injustificada situação. A
prisão do paciente  perdura por  prazo excessivo,  sem julgamento e sem
justificativa plausível. 

Entender-se de modo diverso, data venia, significa impor
ao acusado os efeitos de uma condenação, antes da análise de sua defesa
em face da denúncia. 
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Conforme lição jurisprudencial expedida nesse sentido: 

"HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO
CRIMINAL NÃO INICIADA.  AUSÊNCIA DE CULPA
DA  DEFESA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
CONFIGURADO.  ORDEM  CONHECIDA  E
CONCEDIDA.  Paciente  preso  desde  o  dia
07/03/2014, por suposta infração ao disposto nos
arts.  33 e 35 da Lei  nº  11.343/2006.  A prisão
cautelar, medida excepcional, não pode perdurar
por tempo indeterminado, sob pena de afrontar a
garantia constitucional prevista no inciso LXXVIII,
do art.  5º, da Constituição Federal.  Constata-se
que o paciente foi preso em 07/03/2014, sendo
denunciado em 02/05/2014. No dia 26/05/2014,
foi  determinada  pelo  magistrado  a  quo  a
notificação  do  denunciado  para  apresentar  a
defesa  preliminar  e,  atualmente,  o  processo
encontra-se  aguardando  a  confecção  dos
expedientes  pela  secretaria  da  vara.  Vê-se,
portanto,  que  o  paciente  se  encontra  preso  há
mais  de  5  (cinco)  meses  sem que  a  instrução
criminal tenha sido iniciada, havendo sequer data
provável  para  que  a  mesma  ocorra.  Impende
salientar  que  dada  a  peculiaridade  do  caso,  no
qual  o  paciente  fazia  parte  de  "boca  de  fumo"
tendo o mesmo sido preso em flagrante com 59
(cinquenta e nove) trouxinhas de cocaína e mais
37  (trinta  e  sete)  gramas  avulsas  da  referida
droga, determino que sejam impostas as medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V,
do Código de Processo Penal, devendo o acusado
manter  atualizado  o  endereço  onde  possa  ser
encontrado,  a  fim  de  que  os  atos  processuais
possam ser realizados sem prejuízo à ação penal
Ordem  conhecida  e  concedida.  (TJCE;  HC
0001776-08.2014.8.06.0000;  Oitava  Câmara
Cível; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE
02/09/2014; Pág. 110)”
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Assim,  se  verifica,  consoante  dispõe  o  art.  5º,  inciso
LXXVIII, da CF, com a redação dada pela EC nº 45 de dezembro de 2004:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os
meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua
tramitação”.

Injustificado o atraso na formação da culpa e não tendo
dado causa a ele o paciente, há que se reconhecer o excesso de prazo que
configura  constrangimento  ilegal  –  já  que  possui  o  acautelado  direito  à
conclusão do feito em prazo razoável – sanável pela via do habeas corpus.

Diante  do  exposto,  em  desarmonia  com o  parecer  da
douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  concedo  parcialmente  a  ordem
mandamental, por entender que o excesso de prazo estampa a ilegalidade
praticada em detrimento do paciente.

Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente, se por
al não estiver preso. 

É o meu voto.

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

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor José Roseno Neto, 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 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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