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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

2203416-36.2015.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente 

CRISTIANO GOMES DE SOUZA e Impetrante SERGIO WESLEI DA CUNHA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO PEDIDO DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA COM COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA 

ELETRÔNICA E DENEGARAM A ORDEM, COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. 

V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR 

MECCHI MORALES (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E LUIZ 

ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 17 de novembro de 2015.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 27872
HC.  Nº: 2203416-36.2015.8.26.0000 - digital
COMARCA: GUARATINGUETÁ
IMPTE. : SERGIO WESLEI DA CUNHA
PACTE. : CRISTIANO GOMES DE SOUZA
IMPDO. : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE 
GUARATINGUETÁ
MAGISTRADO DE 1º GRAU: DR. PAULO CÉSAR RIBEIRO MEIRELES

HABEAS CORPUS  Roubo qualificado e formação de 
quadrilha  Impetração visando a concessão de liberdade 
provisória com colocação de tornozeleira eletrônica ou o 
reconhecimento do excesso de prazo  IMPOSSIBILIDADE  
Pedido não conhecido com relação à liberdade provisória – 
Pedido já apreciado no HC 2144062-80.2015.8.26.0000 - 
Inviável apenas a contagem aritmética dos prazos para a 
ultimação da instrução criminal sem considerar as 
características individuais de cada feito - Aplicabilidade do 
princípio da razoabilidade  Não extrapolado prazo razoável 
para o encerramento do processo  Processo com cinco réus, 
citados por precatória e com advogados diferentes  
Aditamento à denúncia, em atendimento ao acórdão proferido 
por esta Câmara em sede de embargos de declaração opostos 
em habeas corpus impetrado pelo corréu José Angelo  
Renovação das citações e intimações dos defensores para re-
ratificarem as defesas apresentadas  Autos aguardando o 
cumprimento de precatórias expedidas para 
INTERROGATÓRIO dos réus  Negado seguimento a Recurso 
em HC interposto perante o STJ, não reconhecendo o excesso 
de prazo - Denegada a ordem, na parte conhecida.

SERGIO WESLEI DA CUNHA impetra este Habeas 
Corpus em favor de CRISTIANO GOMES DE SOUZA, dizendo que o 
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do 
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guaratinguetá, 
pleiteando a concessão de liberdade provisória com o 
monitoramento por tornozeleira eletrônica, expedindo-se o 
competente alvará de soltura.

Informa o impetrante que o paciente está 
preso desde 20/03/2013 por suposto roubo a uma carreta.

Alega a ocorrência do excesso de prazo para 
formação da culpa, uma vez que Cristiano encontra-se preso 
há mais de dois anos e seis meses, sem que tenha ocorrido o 
término da instrução criminal.

Ressalta que nenhum dos 5 acusados encontra-
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se preso no juízo processante (Comarca de Guaratingueta), 
sendo que 2 estão recolhidos na Comarca de Potim e os 
outros 3 encontram-se na Comarca de São Paulo. Além disso, 
a vítima só foi ouvida em juízo após cinco tentativas, 
ocasião em que não reconheceu os envolvidos como autores do 
delito, como já havia ocorrido na fase policial.

Sustenta que o pedido de liberdade 
provisória foi indeferido pela autoridade impetrada sem 
argumentos plausíveis, uma vez que concordou com o uso de 
tornozeleiras eletrônicas, mas deixou de acolher o pedido 
porque a Administração não teria esse tipo de equipamento 
em número suficiente.

Argumenta que o magistrado a quo designou o 
interrogatório de dois acusados para o dia 14/10/2015 e 
determinou a expedição de carta precatória para 
interrogatório dos outros três.

Salienta que Cristiano preenche todos os 
requisitos necessários para a concessão da benesse.

Indeferida a liminar (fls. 94/95), foram 
prestadas informações pela autoridade impetrada (fls. 
97/138). Manifestando-se nos autos, opinou o representante 
da Procuradoria Geral da Justiça pela denegação da ordem 
(fls. 141/145). 

É O RELATÓRIO.

Segundo consta, os agentes foram presos em 
flagrante delito em 20/03/2013, porque teriam praticado 
crime de roubo de carreta com carga por grupo armado, com 
restrição de liberdade da vítima.

A prisão em flagrante foi convertida em 
preventiva em 22/03/2013 pelo DD. Magistrado do Foro 
Central Criminal de São Paulo, determinando a remessa dos 
autos para a Comarca de Guaratinguetá.

Conforme informações do Juízo Impetrado, o 
paciente foi denunciado em 10/04/2013 como incurso no 
artigo 157, § 2º, inciso I, II V, e no artigo 288, 
parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código 
Penal, sendo recebida a exordial em 11/04/2013.
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A carta precatória expedida em 16/04/2013 
para citação dos denunciados (presos no CDP de Pinheiros), 
somente retornou devidamente cumprida em 24/10/2013. A 
partir daí, foram oferecidas respostas pelas defesas dos 
acusados.

Por decisão proferida em 20/11/2013, foram 
afastadas as preliminares arguidas, confirmado o 
recebimento da denúncia e determinada a oitiva da vítima e 
testemunhas da acusação e defesa por meio de cartas 
precatórias.

Entretanto, antes do cumprimento de tal 
determinação, esta Câmara acolheu parcialmente os embargos 
de declaração opostos pelo corréu José Angelo Ferreira, nos 
autos do habeas corpus nº 0084546-37.2013.8.26.0000, 
determinando a abertura de vista dos autos ao Ministério 
Público para aditamento da denúncia.

Com o aditamento à inicial foram renovadas 
as citações e as intimações dos defensores para re-
ratificarem as defesas apresentadas, com expedição de 
cartas precatórias. 

Foram expedidas cartas precatórias para 
oitiva de diversas testemunhas, para as comarcas de 
Guarulhos, Barueri, Osasco, São Paulo, Ribeirão Preto e, 
ainda, Jiquiriçá/BA. 

Todas as testemunhas já foram ouvidas e, 
agora, os autos encontram-se aguardando o retorno das 
cartas precatórias expedidas para interrogatórios dos réus, 
salientando-se que o interrogatório do paciente estava 
designado para o dia 9/11/2015, na comarca de Itapecerica 
da Serra, conforme informações do Juízo impetrado.

Pois bem. 

Como mencionado no despacho que indeferiu a 
medida liminar, o pedido de liberdade provisória e 
colocação de tornozeleira eletrônica já foi apreciado nos 
autos do HC 2144062-80.2015.8.26.0000, julgado em 
15/9/2015, quando foi denegada a ordem, de modo que o 
pedido de liberdade não será conhecido, pois as razões da 
denegação já foram amplamente expostas naquele instrumento. 

Saliente-se, ainda, que com relação à 
alegação de excesso de prazo, tal questão foi discutida no 
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no HC 2151424-70.2014.8.26.0000, tendo sido a ordem também  
denegada. Houve interposição de Recurso em Habeas Corpus, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o n. 57.464, 
onde não foi dado sequer seguimento ao recurso, por decisão 
proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, em 19/3/2015. Vale 
salientar que o Ministro levou em consideração todas as 
circunstâncias dos autos, dizendo: "... não há que se falar 
em descaso do juízo de origem ou demora exacerbada no 
andamento da instrução processual, hábeis a impor o 
reconhecimento de excesso de prazo". 

 
Assim, no que tange à alegação de excesso de 

prazo para formação da culpa e já exposto em outras 
ocasiões, não obstante o prazo certo em diversos julgados, 
referido prazo não é rígido.

Com efeito, tais posicionamentos, embora 
aparentemente divergentes, não conflitam entre si. Bem ao 
contrário, integram-se, os prazos determinados em lei tem 
como base a simples contagem dos prazos conferidos para a 
prática dos atos processuais em sequência, não considerando 
eventuais imprevistos, como instauração de incidentes e 
expedição de cartas precatórias.

Determinado tempo é estipulado para a 
ultimação da instrução criminal diante da preocupação de 
evitar que o réu sofra algum constrangimento ilegal ditado 
por desídia, por negligência do Julgador na condução do 
processo, permanecendo, assim, preso por tempo indefinido e 
sem perspectivas de um julgamento justo.

Tal hipótese nem remotamente pode ser 
lembrada no caso em apreciação.

Verifica-se que o Juízo impetrado tem se 
esforçado para que a instrução seja realizada, o que 
somente não ocorreu, por circunstâncias que lhe fogem o 
controle e que não dependem dele, não se podendo atribuir 
ao Juízo a demora na consecução dos atos.

Como já dito, trata-se de processo com cinco 
réus, com defensores diferentes. Além disso, conforme 
informações prestadas pelo Juízo impetrado e as cópias 
constantes dos autos, os agentes foram presos em 
20/03/2013, a denúncia foi oferecida em 10/04/2013 e 
acusados foram citados por precatória.

No entanto, a demora para início da 
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instrução se deu em razão do aditamento à exordial em 
29/11/2013, em atendimento ao acórdão proferido por esta 
Câmara em sede de embargos de declaração opostos em habeas 
corpus impetrado pelo corréu José Angelo, motivo pelo qual 
os atos processuais foram renovados, foram expedidas cartas 
precatórias para que os réus re-ratifiquem suas defesas 
preliminares, bem como para inquirição de diversas 
testemunhas residentes em diversas comarcas, o que demanda 
maior tempo para encerramento da instrução criminal. 

No entanto,  as testemunhas já foram todas 
ouvidas e agora, os autos aguardam o retorno das cartas 
precatórias expedidas para interrogatório dos acusados. 

Assim, deve-se adotar o princípio da 
razoabilidade, o qual não foi extrapolado, diante das 
circunstâncias elencadas, não sendo justa a aplicação 
puramente aritmética dos prazos processuais sem levar em 
consideração as características individuais de cada feito, 
lembrando-se, também, da presença dos pressupostos da 
custódia cautelar.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - Excesso de prazo para 
encerramento de instrução - Inocorrência - 
Contagem que deve observar o princípio da 
razoabilidade, considerando a complexidade e 
as dificuldades do processo - Eventual 
demora não causada por desídia do Magistrado 
- Ordem denegada.” (Habeas Corpus n. 
302.291-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - 
Relator: Passos de Freitas - 10.02.00 - 
V.U.)

E, ainda:

“CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Não caracterização 
- Excesso de prazo na formação da culpa - 
Ilegal constrangimento que só se dará se tal 
excesso foi injustificado - Prazo para a 
formação da culpa, ademais, que não é fatal 
e absoluto, insuscetível de alargamento, 
devendo ser analisado caso a caso dentro do 
princípio da razoabilidade - Ordem 
denegada.” (Habeas Corpus n. 344.940-3 - São 
Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: 
Sinésio de Souza - 08.05.01 - V.U.)
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Nesta fase processual, o interesse de 
apuração correta dos fatos é primordial tanto para a 
sociedade, quanto para o paciente. Isso porque é de se 
acolher a lição do E. Min. Vicente Cernicchiaro, conhecida 
como princípio da razoabilidade, pelo qual em cada caso 
concreto a necessidade de manutenção da prisão deve ser 
analisada, mesmo porque, a dúvida, no momento, milita em 
prol da sociedade.

Desse modo, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO 
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM COLOCAÇÃO DE 
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DENEGO A ORDEM, COM RELAÇÃO AO 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO 
DA CULPA. 

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
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