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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
 

A C Ó R D Ã O   

HABEAS CORPUS N° 2011198-21.2014.815.0000 –  2ª Vara da 
Comarca de Sapé

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Antonio Vinicius Santos
PACIENTE : Damião Barbosa de Lima

    

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Lapso 
temporal para prolação de sentença. Inocorrência. 
Processo originário em vias de ser julgado. Coação 
ilegítima não evidenciada. Denegação da ordem.

- O constrangimento ilegal por excesso de prazo só 
pode ser reconhecido quando houver demora 
injustificada, o que não é o caso dos autos, cujas 
peculiaridades da causa,  tornam razoável e 
justificado o possível retardo da tutela 
jurisdicional, de modo a afastar o alegado 
constrangimento ilegal, em face do princípio da 
razoabilidade, em razão da manutenção da prisão 
preventiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM 
MANDAMENTAL em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de habeas corpus impetrado em favor 
de Damião Barbosa de Lima denunciado pela prática, em tese, dos crimes 
dispostos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n° 11.343/2006 (tráfico ilícito e 
associação para o tráfico de drogas), c/c os arts. 29 e 69 do CP (concurso 
material e de pessoas), alegando, para tanto, suposto constrangimento 
ilegal oriundo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé (fls. 02/05).

Pugna o impetrante pela concessão da ordem alegando 
excesso de prazo para a prolação da sentença. 

A inicial de fls. 02/05 veio acompanhada de cópia da 
movimentação processual dos autos principais (fl. 01).

O MM. Juiz de primeiro grau, ora autoridade coatora, 
prestou informações às fls. 17/18.

Liminar indeferida (fls. 20/20v ).

Nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça, 
através do emérito Dr. Álvaro Gadelha Campos, Procurador de Justiça, 
emitiu parecer pela denegação da ordem (fls. 22/23).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES 
TEODÓSIO (Relator)

Preenchidos os pressupostos, conheço, em parte, do 
mandamus.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo 
constrangimento ilegal, em decorrência da existência de excesso de prazo 
para a prolação de sentença, razão pela qual suplica a soltura imediata, 
com a revogação da prisão preventiva outrora decretada.

Com a devida vênia, não merece guarida a alegação 
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ventilada.

Prima facie, vale ressaltar que o caso vertente é 
revestido de latente complexidade, mormente, em razão da pluralidade de 
réus –   o ora paciente foi denunciado juntamente com sessenta (60) 
outros comparsas – bem assim que fora necessária determinar a cisão do 
feito, em face do elevado número de acusados, muitos dos quais 
foragidos, sendo expedidas diversas cartas precatórias para citações e 
intimações de denunciados e testemunhas, além de se ter aguardado por 
longo período a efetivação de diligência requerida pela defesa, consistente 
na realização de perícia de voz nas degravações telefônicas.

Fato que foi devidamente explorado nos diversos 
habeas corpus anteriormente interpostos pelo ora impetrante, nos quais, 
por força do princípio da razoabilidade, fora considerado justificado o 
ocasional atraso para a prolação da sentença, vez que estavam sendo 
tomadas as providências necessárias para agilizar o andamento do feito.

Pois bem, agora o impetrante aduz que o paciente está 
sofrendo coação ilegítima em face de suposto excesso de prazo para 
prolação da sentença, afirmando, para tanto, que a instrução processual 
encerrou-se com a apresentação das alegações finais pela defesa, fato 
ocorrido no dia 09/10/2012 (fl. 03).

Todavia, evidencia-se das informações prestadas  pela 
magistrada primeva, ora indicada como autoridade coatora (fls. 17/18), 
que o feito já está concluído, mas em razão de haver aportado nos autos 
principais, no dia 10 de julho de 2013, novos fatos que interessam a este 
processo, oriundo da Comarca de Santa Rita, colhidos em interceptação 
telefônica, foi necessário abrir vista às partes (MP e Defesa) para se 
pronunciarem bem como ratificarem as alegações finais apresentadas. 
Noticiou, ainda, que, após tal ato, houve pedido de habilitação e vista dos 
autos “com concomitante carga dos mesmos ao advogado do paciente 
deste writ.”

Noticiou ainda a indigitada autoridade coatora que 
“este ofício judicial passou por longo período – aproximadamente 01 (um) 
ano –  sem titularidade, e não obstante os esforços dispendidos pelos 
magistrados em substituição, restou a esta Juíza subscritora do presente 
expediente, a qual tomou posse em 01 de abril de 2014, quase a 
totalidade de 1.000 (mil) processos conclusos –  entre os quais réus 
presos e medidas de urgência -, informando também, que esta unidade 
judicial conta com um acervo de 3.627 (três mil seiscentos e vinte e sete) 
processos ativos”.
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Além disso, em consulta aos assentamentos eletrônicos 
desta corte, houve pedido de habilitação da defesa e o presente feito 
principal,  registrado sob o nº 0001484-27.2010.815.0351, só veio ficar 
concluso para julgamento no dia 05 de maio de 2014.

Assim, por força do princípio da razoabilidade, 
considero justificado o ocasional atraso para a prolação da sentença.

Por fim, todavia, recomendo à douta juíza singular que 
envide esforços para sentenciar o processo o mais brevemente possível, a 
fim de evitar eventuais prejuízos aos status libertatis do ora coacto e dos 
demais réus denunciados.

Ante o exposto,  DENEGO O WRIT, em harmonia 
com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente o Exmo. Sr. Des. 
Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

  

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                  RELATOR


