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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo N. 2008962-96.2014.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : Antônio Quirino de Moura
PACIENTE : Adriele França de Melo

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.  Tráfico  de
entorpecentes  e  corrupção  de  menores.  Prisão  em
flagrante  convertida  em preventiva.  Paciente  custodiada
em localidade diversa da ocorrência do fato. Necessidade
de expedição de carta precatória para subsidiar a citação
da acusada. Alegado excesso de prazo para a formação
da  culpa.  Ato  processual  não  efetivado  após  quase  01
(um) ano de prisão cautelar. Procedência das alegações.
Constrangimento  ilegal  evidenciado.  Concessão  da
ordem.

-  A demora na instrução instrução processual,  que não
encontra  guarida  na  conduta  da  defesa,  configura
constrangimento  ilegal,  tornando  imperioso  o
reconhecimento de excesso de prazo.

-  Transcorridos quase 01 (um) ano, sem que haja, até o
momento, a citação da paciente para apresentar defesa
prévia,  há  de  se  verificar  o  constrangimento  ilegal
suportado,  em  virtude  do  excesso  de  prazo  para  a
formação da culpa. 

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

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

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por
Antônio Quirino de Moura, em favor de Adriele França de Melo, no qual aponta como



autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Belém, sendo aquela acusada
da  prática,  em  tese,  dos  delitos  insculpidos  nos  arts.  33  e  35,  ambos  da  Lei  n.
11.343/2006, bem como no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, sob o fundamento de excesso
de prazo para o término da instrução criminal.

Informa o impetrante que a paciente foi presa, em flagrante, no dia
17 de outubro de 2013, na cidade de Belém/PB, pela suposta prática dos crimes de tráfico
de entorpecentes e corrupção de menores, sendo, posteriormente, a denúncia recebida
em 26 de novembro de 2013.

Esclarece, outrossim, que em razão da sua constituinte encontrar-se
recolhida no Presídio Feminino Júlia Maranhão, nesta Capital, a Juíza a quo determinou à
citação da paciente, por carta precatória, que foi expedida em 04 de fevereiro de 2014.

 Aduz, ainda, que em 24 de abril de 2014, ingressou com pedido de
liberdade  provisória  no  primeiro  grau  de  jurisdição,  alegando  excesso  de  prazo  na
formação da culpa, posto que decorridos mais de 06 (seis) meses entre a data da prisão e
o pendente início da instrução criminal, todavia não obteve resposta, o que motivou, após
ultrapassados 02 (dois) meses sem qualquer pronunciamento da Magistrada, a reiteração
do pleito.

Sustenta que a defesa não contribuiu com o retardo e que a paciente
está a sofrer constrangimento ilegal, por excesso de prazo para o término da instrução
criminal,  em  decorrência  da  inércia  do  aparato  judicial,  de  vez  que  permanece  em
ergástulo, desde 17 de outubro de 2013, ou seja, há mais de 274 (duzentos e setenta e
quatro) dias, sem que, ainda, tenho sido citada para apresentar defesa prévia.

No  mais,  destaca  que  sua  constituinte  é  primária  e  possui  bons
antecedentes.

Pugna, ao final, pela concessão da liminar, para que a paciente seja
posta em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito,
espera a confirmação daquela medida (fs. 02/08).

Junta documentos (fs. 09/42).

Informações da autoridade coatora (fs. 50/51 e fs. 65/66).

Remetidos  os  autos  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  antes  de
apreciar o pedido de liminar, aquela opina pela denegação da ordem (fs. 56/58).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator 

A ordem deve ser concedida.

- DO EXCESSO DE PRAZO 

Como cediço, a eventual ocorrência de excesso de prazo não resulta
de simples operação aritmética para o cumprimento dos atos processuais, devendo ser
analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo certo que é permitido ao Magistrado,



diante da complexidade do feito, pela existência da pluralidade de réus e/ou expedição de
cartas precatórias, extrapolar os limites estabelecidos em lei para conclusão da instrução
criminal, entendimento este já pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.   

Sobre  o  trâmite  processual  imprimido,  in  casu,  atente-se  aos
excertos das informações prestadas pela Magistrada a quo:

“Em  atenção  ao  Ofício  TJ/DIJUDI/CGEPRC  n°  10.452/2014  para
instruir  o  Habeas  Corpus  n°  2008962-96.2014.815.0601,  no  qual
figura  como  paciente   ADRIELE  FRANÇA  DE  MELO,  venho  a
informar  que:  A  paciente  Adriele  França  de  Melo  (24  anos),  foi
denunciada  por  ter,  em  tese,  praticado  crime  de  tráfico  de
entorpecentes (art. 33, caput e 35 , caput da Lei 11.343/2006 e 244-B
da  Lei  8.069/1990.  Segundo  o  Ministério  Público,  a  paciente  foi
encontrada com 06 trouxas de maconha (76,32g) embaladas para
comércio. Consta na denúncia a informação de que na residência da
paciente funcionava uma “boca de fumo”, comandada supostamente
por uma mulher de João Pessoa. A paciente foi presa em flagrante
em 17 de outubro de 2013, tendo sido encontrada a droga acima
descrita por trás do sofá da residência da mesma. A denúncia foi
recebida em 26/11/2013 (fl.  45). Foi expedida carta precatória à
vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  João  Pessoa  em
04/02/2014,  para  fins  de  citação  da  paciente.  Face  à  não
devolução  da  precatória  foi  oficiado  ao  Juízo  Deprecante  em
07/07/2014, não tendo a mesma sido devolvida a este Juízo até a
presente data.   Em 24 de abril de 2014, o advogado da ré, Dr.
Antônio  Quirino  de Moura requereu a  liberdade provisória  da
paciente,  processo  este  distribuído  sob  o  n°487-
31.2014.815.0601 e apenso ao principal. Instado à se pronunciar,
o Ministério Público se pronunciou pelo indeferimento do pedido
de liberdade.  Seguindo o entendimento do Ministério Público,
esta Magistrada decidiu pela manutenção da prisão preventiva
da paciente, visto que a acusada até o momento não apresentou
defesa preliminar e o crime envolve suposto tráfico de drogas,
sendo análogo a delito hediondo” (fs. 50/51 - Grifo nosso).

Como se  extrai  dos  informes  prestados  pelo  Juízo  de  origem,  a
paciente foi presa, em flagrante, no dia 17 de outubro de 2013, tendo sido a denúncia
recebida, em 26 de novembro daquele ano, com a necessidade de expedição de carta
precatória  à  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  da  Capital,  em 04  de  fevereiro  do
corrente ano, para fins de citação da acusada e, embora o Juízo deprecado tenha sido
oficiado, em 07 de julho de 2014, em razão da demora para o cumprimento do ato, o feito
ainda permanece estagnado, pela não devolução da citada carta.

Posteriormente,  com o intuito  de  melhor  análise  e apreciação do
presente  writ,  foram  solicitadas  informações  complementares,  para  apurar  se o  real
motivo no retardo para o cumprimento do ato processual (citação) foi ocasionado pela
defesa  da  paciente  ou  pelo  aparato  judicial,  tendo  esta  Relatoria  obtido  a  seguinte
resposta:

“Em  resposta  ao  oficio  de  n°  11882/2014,  informo  a  Vossa
Excelência  que  a  ré  Adriele  França  de  Melo  ainda  não  foi
devidamente  citada,  contudo,  já  fora  expedido  oficio  (datado  de
07/07/2014) ao Juízo deprecado da Vara Criminal da Comarca de
João  Pessoa  solicitando  a  devolução  da  precatória  devidamente



cumprida. Sem resposta ao ofício, foi reiterada a expedição com a
mesma finalidade, aguardando resposta” (f. 65 - Grifo nosso).

Dessa forma, constata-se que o processo, do qual resultou a prisão
da paciente,  em 17 de outubro de 2013,  pela suposta prática do delito  de tráfico de
entorpecentes e corrupção de menores, encontra-se paralisado até a presente data, no
aguardo  da  realização  da  citação  da  acusada,  fato  esse  suficiente  a  evidenciar  a
procedência das alegações trazidas à baila pela defesa quanto ao excesso de prazo para
a formação da culpa, principalmente, porque a prisão cautelar estende-se há quase 01
(um) ano e a ação penal comporta apenas um envolvido, no caso, a paciente.
 

Não se vislumbra, portanto, justificativa plausível para a demora do
encerramento da instrução criminal, uma vez verificada a ausência de zelo com a situação
da acusada.

Em caso análogo, a jurisprudência pátria:

“HABEAS  CORPUS  -  TRÁFICO  -  PROCESSO  PARALISADO
AGUARDANDO A CITAÇÃO DO PACIENTE E DOS DEMAIS RÉUS -
EXCESSO  DE  PRAZO  -  AFRONTA  AO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL - ORDEM CONCEDIDA. Constatado que o Juiz que está na
condução do processo não emprestou celeridade devida ao feito -
embora se ache o paciente preso há 180 dias, evidencia-se ilegal
constrangimento sanável pelo habeas corpus.”1 

“HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  PENAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ART.  157,  §2°,  INCISOS  I,  II  E  V.  ART.  288,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA.  FATO  E
AUTORIA. Roubo a residência, com emprego de arma e concurso de
agentes.  PRISÃO  PREVENTIVA.  Prisão  cautelar  cuja
fundamentação já foi examinada em similar anterior. EXCESSO DE
PRAZO. Prisão que tem quase 08 meses, sem que tenha ocorrido a
citação de todos os réus. Processo ainda na fase de admissibilidade
da  acusação.  Ausência  de  justificativa  razoável  para  a  demora.
Excesso de prazo caracterizador do constrangimento ilegal. ORDEM
CONCEDIDA.”2 

Assim  sendo,  não  há  como  negar  que  a  paciente  encontra-se
recolhida por tempo superior ao previsto em lei para o encerramento da instrução, posto
que está presa, desde o dia 17 de outubro de 2013, sem que, sequer, tenho sido citada
para apresentação de sua defesa prévia.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  concedo a  ordem  e  determino  a  expedição  do
alvará de soltura se por outro motivo não estiver presa a paciente. 

É o voto.3

1(Habeas  Corpus  1.0000.10.002361-3/000,  Relator(a):  Des.(a)  Maria  Celeste  Porto  ,  5ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 09/03/2010, publicação da súmula em 24/03/2010)
2(Habeas  Corpus  Nº  70055857122,  Quinta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ivan
Leomar Bruxel, Julgado em 21/08/2013) 
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Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 04 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 


