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HABEAS  CORPUS.  DENÚNCIA.  CRIMES,  EM 
TESE,  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE 
ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  EXCESSO  DE 
PRAZO  PARA  A  FORMAÇÃO  DA  CULPA. 
INOCORRÊNCIA.  NECESSIDADE  DE 
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS PARA OITIVA 
DAS TESTEMUNHAS. DILAÇÃO JUSTIFICADA. 
PRISÃO  PREVENTIVA.  INSTRUÇÃO 
DEFICIENTE.  NÃO  JUNTADA  DO  DECISUM. 
ÔNUS DE PROVA DO IMPETRANTE.  ORDEM 
NÃO  CONHECIDA QUANTO  AO  PEDIDO  DE 
REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  E 
DENEGADA  NO  QUE  SE  REFERE  AO 
EXCESSO.

É ônus  do  impetrante  a  instrução  suficiente  do 
writ sob  pena de não  conhecimento  do  pedido. 
Precedentes do STF e do STJ.

Havendo  necessidade  de  expedição  de  cartas 
precatórias para oitiva das testemunhas arroladas 
pela  Defesa  e  pela  Acusação  é  natural  que  se 
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  formação  da  culpa,  a  mera  soma 
aritmética dos atos processuais praticados.
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR A ORDEM PELO EXCESSO DE 
PRAZO E NÃO CONHECER PELA DESFUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado 

pelo Bel. Sérgio José Santos Falcão em favor de Irenildo Cassiano Gomes 
Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da comarca de 
Boqueirão.

Em sua exordial de fls. 02/08, arguiu o impetrante que o paciente 

encontra-se preso, a título de flagrante, desde o dia 26 de novembro de 2013, 

pela, suposta, prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 

da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei 

10.826/03), sendo a denúncia oferecida, em tais moldes, pelo Parquet, em 14 

de janeiro de 2014, ou seja, 48 (quarenta e oito) dias após sua prisão.

Suscitou, assim, o excesso de prazo na formação da culpa o qual 

alertou não ter sido provocado pelo paciente ou sua defesa.

Pugnou,  ainda,  pela  revogação  da  decisão  que  determinou  a 

segregação cautelar  do  paciente  eis  que  seria  desfundamentada tendo por 

fulcro fatos genéricos, “carimbados”, não levando em conta as particularidades 

do caso em testilha, em confronto ao que lecionam o artigo 316 do CPP e o 

princípio constitucional da presunção de inocência.

Requereu,  ao  final,  o  deferimento  do  pedido  liminar  com  a 

expedição de alvará de soltura em favor do paciente. E, no mérito, a concessão 

Desembargador João Benedito da Silva
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definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 09/184.

Solicitadas informações,  a autoridade,  dita coatora, ratificou, às 

fls. 194/195, a informação de que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 

de novembro de 2013 pela prática dos crimes declinados nos artigos 33 da Lei 

11.343/06, 16 da Lei 10.826/03, bem como o artigo 288, parágrafo único do 
Código Penal. 

Acrescentou que encaminhado em 27 de novembro de 2013 o 

comunicado de prisão foi o flagrante convertido em preventiva no dia seguinte 

(28 de novembro) com fundamento na necessidade de se garantir  a ordem 

pública haja vista o paciente ter resistido à prisão, ser contumaz na prática de 

delitos e com ele terem sido encontradas drogas (maconha e cocaína), bem 

como arma de fogo e “bananas” de dinamite.

Distribuído o inquérito policial em 12 de dezembro de 2013, foi a 

denúncia oferecida em 10 de janeiro de 2014 e recebida no dia 23 do mesmo 

mês.  O  paciente  foi  citado  e  apresentou  defesa  preliminar  (20/02/2014), 

pugnando pela revogação da segregação cautelar, pedido que lhe foi indeferido 

em 26 de fevereiro de 2014.

Em  25  de  março  de  2014  foi  determinada  a  expedição  de 

precatórias para oitiva das testemunhas arroladas: a precatória n. 070/2014, 

encaminhada à comarca de Rio Tinto para oitiva de testemunhas arroladas 

pela Defesa, foi devidamente cumprida, devolvida e recebida naquele Juízo em 

18.06.2014.  Por  sua  vez,  a  precatória  n.  071/2014,  dirigida  à  comarca  de 

Campina Grande,  com a finalidade de ouvir  as testemunhas arroladas pela 

Acusação,  teve  a  audiência  designada  para  o  dia  03  de  setembro  do  ano 

corrente.

Desembargador João Benedito da Silva
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Indicou  o  magistrado  primevo que  todas  as  testemunhas 

arroladas residem fora da comarca.

Pedido de liminar indeferido às fls. 197/198v.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 202/205, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O habeas corpus em epígrafe pautou-se em dois fundamentos: a) 
excesso de prazo para a formação da culpa; b) desfundamentação da decisão 

que decretou a segregação cautelar do paciente.

Quanto ao excesso alegado, como é cediço, os prazos para a 

conclusão da instrução criminal não são rígidos, entretanto, devem os mesmos 

ser  analisados  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade  sob  pena  de  impor  ao 

paciente medida extremamente gravosa.

Sendo assim, no caso em epígrafe, após detida análise dos autos, 

verifica-se  não  assistir  razão  ao  impetrante  vez  que  não  caracterizado  o 

alegado excesso.

É  que  há  situações  nos  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.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesses  casos, a  superação  do  prazo,  por  si  só,  não  leva 
imediata  e  automaticamente  ao  reconhecimento  do  constrangimento 
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Aliás,  a  jurisprudência  pátria  já  firmou  entendimento  de  que  o 

lapso temporal, em tais hipóteses, não pode ser analisado como resultado de 

mera soma aritmética, afinal, faz-se imprescindível a análise do andamento do 

feito, da regularidade e da razoabilidade da sequência dos atos processuais no 

tempo.

E,  com  efeito,  verificando  as  informações  prestadas  pela 

autoridade, dita coatora (fls. 194/195), constata-se que apesar da ação penal 

originária  ter  em seu pólo passivo apenas 02 (dois)  denunciados,  todas as 

testemunhas  arroladas pela  Acusação e  pela  Defesa  do  paciente  possuem 

residência fora da Comarca (vide  fls. 12 e 174)  exigindo-se a expedição de 

cartas precatórias para a oitiva. 

Sobre tais cartas, expôs o magistrado primevo:

Em 25 de março de 2014 foi determinada a expedição 
de precatórias para oitiva das testemunhas arroladas, 
uma vez que todas residem fora desta Comarca.
A precatória nº 070/2014, encaminhada à Comarca de 
Rio Tinto em 01/04/2014, cujo objeto era a oitiva das 
testemunhas  de  defesa,  foi  devidamente  cumprida, 
devolvida  e  recebida  por  este  juízo  na  data  de 
18/06/2014.
Todavia,  com  relação  à  precatória  nº  071/2014, 
encaminhada  à  Comarca  de  Campina  Grande  em 
01/04/2014,  que  tem  por  objeto  a  inquirição  das 
testemunhas arroladas na denúncia, recebemos ofício 
do  juízo  deprecado,  na  data  de  08/08/2014, 
informando que a audiência está designada para o dia 
03 de setembro de 2014, às 15h40. (fl. 195)

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

Desembargador João Benedito da Silva
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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 

formação da culpa, a mera soma aritmética dos atos processuais praticados, 

como deseja o impetrante.

A propósito guardando relação com a hipótese versada, vejamos 

o  entendimento  já  proclamado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  caso 

análogo:

[…] 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 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)

Nesse quadrante, tenho que a demora na formação da culpa do 

paciente encontra-se, por ora, aparentemente justificada, razão pela qual não 

há que se falar em constrangimento ilegal por ele sofrido.

Por sua vez, no que se refere à desfundamentação do decreto 
de prisão preventiva do paciente consta dos autos apenas o  decisum que 

indeferiu o pedido defensivo de reconsideração da segregação cautelar o qual 

fez remissão aos fundamentos da decisão que outrora a decretou, in verbis:

“Quanto ao pedido de reconsideração da revogação 
da prisão preventiva, o indefiro, nos termos da decisão 

Desembargador João Benedito da Silva
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de fls.  35/35v  dos autos da prisão em flagrante em 
apenso.” (fl. 184)

Acontece que o único  decisum anexado aos autos foi  o de fls. 

111/113 o qual não se refere à prisão preventiva do paciente Irenildo Cassiano 
Gomes Filho mas, sim, de outros investigados (Everaldo Souto Maior de Lima 

Júnior,  Francisco  Marcos  Barreto  Filho  e  Rodrigo  César  Martins  Brasileiro 

Guedes) não havendo, então, no writ em epígrafe, elementos suficientes para 

se firmar um convencimento sobre os motivos da custódia cautelar objurgada 

eis que não juntada aos autos a peça imprescindível para a análise da citada 

pretensão.

Como se sabe, o ônus da correta instrução do  mandamus é do 

impetrante,  posto  que  o  habeas  corpus é  remédio  carente  de  dilação 

probatória,  devendo a inicial  vir  acompanhada de prova pré-constituída que 

demonstre a suposta coação.

Eis  o  que  dispõe  o  artigo  252  do  Regimento  Interno  deste  c. 

Tribunal de Justiça: “Quando o pedido for manifestadamente incabível, ou for 

manifesta a incompetência do Tribunal para dele conhecer originalmente, ou se 

tratar de reiteração de outro com os mesmo fundamentos, ou, ainda, não vier 
devidamente instruído, liminarmente dele não se conhecerá”. (grifei).

Dessa forma, impossibilitados de compreender, adequadamente, 

a  controvérsia  quanto  a  esse  tópico,  nada  mais  nos  resta  a  não  ser  não 
conhecer  do  pedido,  facultando  à  parte  a  impetração  de  novo  remédio 

buscando comprovar o constrangimento alegado.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada no que se refere 

ao excesso de prazo alegado e, com fulcro no artigo 252,  in fine do RITJPB, 

não a conheço quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


