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HABEAS  CORPUS.  CRIME,  EM  TESE,  DE 
ROUBO  QUALIFICADO.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A 
FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL.  INOBSERVÂNCIA.  DENÚNCIA 
OFERECIDA.  PLURALIDADE  DE  RÉUS. 
NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE 
PRECATÓRIAS.  COMPLEXIDADE  DO  FEITO. 
PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.  ORDEM 
DENEGADA.

Os prazos estabelecidos para os atos processuais 
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 
formação da culpa.

Segundo  iterativa  jurisprudência  dos  Tribunais 
Superiores,  a  complexidade  da  causa,  aferível 
diante do elevado número de réus, entre outros 
motivos,  é  motivo  suficiente  para  justificar  a 
demora na instrução processual. 

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,  NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

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

pelo  Bel.  Jorge  José  Barbosa  da  Silva em favor  de  Tailton  Tamaris  de 
Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara da 
comarca de Pombal.

Em sua  exordial  de  fls.  02/12,  o  impetrante  aduziu  ter  sido  o 

paciente preso em flagrante no dia 06 de março de 2014 pela prática, em tese, 

do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, sendo, 

logo em seguida, denunciado em 14 de abril  de 2014, nos mesmos termos, 

peça  essa  recebida  pelo  Juízo  primevo –  ora  autoridade  apontada  como 

coatora – no dia 24 de abril.

Nessa senda,  arguiu  o excesso de prazo para a conclusão da 

formação da culpa haja vista o transcurso de mais de 150 (cento e cinquenta) 

dias da constrição forçada sem que a instrução tenha sido sequer  iniciada, 

restando,  assim,  evidenciado  o  suposto  constrangimento  ilegal  sofrido  pelo 

paciente ante a morosidade do aparato judicial.

Requereu, nesse diapasão, o deferimento liminar do petitório com 

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

concessão definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 13/80.

Solicitadas  informações  (fls.  88/89),  a  autoridade,  dita  coatora, 

confirmou as datas de prisão, oferecimento e recebimento da peça acusatória 

inicial supramencionadas, indicando que o processo encontra-se em fase de 

apresentação da resposta à acusação eis que oferecida contra 06 (seis) réus, 

sendo  que  muitos  residentes  fora  da  comarca,  fato  esse  que  motivou  a 
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expedição de diversas precatórias, inexistindo qualquer excesso de prazo.

Ressaltou  que  a  fim  de  agilizar  o  trâmite  processual  foi 

determinado o desmembramento do processo em relação aos acusados Alex 

Benildo da Silva Araújo e Filipe Almeida Ferreira, ambos, atualmente, em local 

incerto e não sabido.

Pedido de liminar indeferido às fls. 91/92.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  95/98, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, foi arguido no presente mandamus o excesso 

de prazo para a conclusão da instrução criminal, o que estaria a violar o status 

libertatis do paciente.

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 

Desembargador João Benedito da Silva
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processual.

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.

Ora,  conforme  as  informações  prestadas  pela  autoridade,  dita 

coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de março de 2014, pela 

prática, em tese, do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código 

Penal,  segregação  cautelar  essa  que  foi  convertida  em  preventiva  ante  a 

necessidade de se garantir  a  ordem pública  e a conveniência  da  instrução 

criminal haja vista sua tentativa de se evadir do distrito da culpa após o assalto.

A denúncia foi oferecida em 14 de abril do ano corrente e recebida 

no dia 24 do mesmo mês, estando o processo, nesse instante,  na fase de 

apresentação  de  resposta  à  acusação,  o  que  requer  uma  maior  dilação 

temporal eis que se tratam de 06 (seis) denunciados e muitos deles residem 

fora da comarca, motivando a expedição de precatórias.

Ressaltou a autoridade, dita coatora, que:

Em 20 de agosto de 2014, foi expedido ofício à 2ª Vara 
da  comarca  de  Patos,  solicitando  a  devolução  da 
precatória  expedida  para  citação  dos  réus  Marcelo 
Soares Moreira e Anderson Rafael Gonçalves Sousa, 
que se encontram recolhidos no Presídio regional de 
Patos.
A fim de agilizar o trâmite processual, foi determinado 
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o  desmembramento  do  processo  em  relação  aos 
acusados Alex Benildo da Silva Araújo e Filipe Almeida 
Ferreira, atualmente em local incerto e não sabido.
Verifica-se, portanto, que não há qualquer excesso de 
prazo na prisão do requerente, visto que o processo 
está  tramitando  regularmente  e  a  demora  na 
realização da audiência se deve à quantidade de réus 
denunciados, os quais possuem domicílios diversos e 
à  necessidade  de  expedição  de  precatórias.  (fls. 
88/89)

Verifico  que  a  pluralidade  de  réus  (seis  no  total)  associada  a 

necessidade  de  expedição  de  cartas  precatórias  a  serem  cumpridas, 

evidenciam  a  complexidade  do  feito,  fatos  estes  que  justificam,  per  se,  a 

ocorrência de eventual excesso de prazo.

É que, como dito outrora, embora o ordenamento jurídico pátrio 

estabeleça  prazos  máximos  para  o  encerramento  da  instrução  criminal, 

estando o réu preso não basta a simples ultrapassagem temporal para se 
assegurar  ao  paciente  a  liberdade,  devendo  o  excesso  de  prazo  para 
encerramento da formação da culpa mostrar injustificado, o que não é o 
caso.

Portanto,  em feito  complexo como este 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 criminal, a mera soma aritmética dos 

atos processuais praticados, como deseja a defesa do paciente.

A propósito, guardando relação com a hipótese versada, vejamos 

o entendimento já  proclamado pelo Superior  Tribunal  de  Justiça,  em casos 

análogos:

PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  DEMORA. 
RAZOABILIDADE.  EXCESSO  DE  PRAZO.  NÃO 
OCORRÊNCIA.1. A apuração de crimes graves, com 
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três denunciados, tendo o Ministério Público arrolado 
diversas  testemunhas  (nove),  algumas  delas  não 
encontradas, obrigando o magistrado a expedir cartas 
precatórias, bem como o fato de um dos corréus não 
ter  oferecido  resposta  nem  declinando  o  nome  de 
Defensor constituído, obrigando a remessa dos autos 
à Defensoria  Pública Municipal  para as providências 
pertinentes, o que também causou algum atraso, tudo 
isso  justifica,  em  face  da  razoabilidade,  eventual 
atraso  na instrução criminal,  notadamente  tendo em 
conta que o prazo de 81 dias não é de peremptória 
observação,  erigindo-se  apenas  como  parâmetro, 
utilizado  pelos  Tribunais,  para  aferir  a  duração  do 
processo.  2.  Ordem  de  habeas  corpus  denegada. 
(STJ.  HC  169.859/GO,  Rel.  Ministra   MARIA 
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA, 
julgado em 18/08/2010, DJe 06/09/2010)

O excesso de prazo na formação da culpa é justificado 
se  se  tratar  de  ação  penal  complexa,  com  várias 
pessoas denunciadas e necessidade de expedição de 
cartas precatórias para oitiva de testemunhas, desde 
que  não  sejam  ultrapassados  os  limites  da 
razoabilidade. (...). (STJ. HC 119.743/RJ, Rel. Ministro 
CELSO  LIMONGI  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA TURMA,  julgado 
em 30/06/2010, DJe 02/08/2010)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL. 
PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E 
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  PRISÃO  EM 
FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 
COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL. 
PRECEDENTES.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
NÃO CARACTERIZADO. 1. Não há constrangimento 
ilegal por excesso de prazo quando a complexidade da 
causa, em razão do grande número de réus, inclusive 
presos  em  locais  diferentes,  e  a  necessidade  de 
expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas 
residentes em outras comarcas justificam a razoável 
demora  para  o  encerramento  da  ação  penal. 
Precedentes.  2.  Ordem  denegada,  prejudicado  o 
pedido  de  medida  liminar.  (STF.  HC  100116, 
Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira  Turma, 
julgado em 24/11/2009, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 
PUBLIC  28-05-2010  EMENT  VOL-02403-03  PP-
01087) 
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Nesse quadrante, tenho que a demora na formação da culpa do 

paciente encontra-se aparentemente justificada, razão pela qual não há que se 

falar em constrangimento ilegal por ele sofrido.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

do  Relator,   o  Exmo.  Des.    Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 

justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Presente  à 

sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador do 

Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


