
Poder Judiciária da Paraíba
1ª Vara Mista de Sapé

Processo n. 0000329-37.2020.815.0351.
Acusada: Taciana de Araújo Ribeiro Coutinho.

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial que visa apurar possível crime previsto no
art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, o qual teria sido praticado por TACIANA
DE ARAÚJO RIBEIRO COUTINHO, em 10 de abril de 2020.

Em decisão datada de 11 de abril de 2020, proferida pelo Douto Juízo
Plantonista  (f.  36/40),  foi  decretada a  prisão  preventiva  da  INVESTIGADA,
substituído o recolhimento em estabelecimento prisional, contudo, pela prisão-
albergue domiciliar.

Aportando o presente inquérito  policial,  foram os autos remetidos  ao
Representante do Ministério Público para oferecimento de denúncia.

A Promotora de Justiça atuante neste Juízo se averbou suspeita,  em
parecer ministerial inserido no caderno processual.

Em vistas  ao substituto  legal,  a representante ministerial  pugnou por
novas diligências.

É o relatório. DECIDO.

No caso em exame, infere-se que a INVESTIGADA encontra-se com
sua liberdade individual cerceada em razão deste processo desde 11 de abril
de  2020,  um  dia  após  o  fato,  embora  em  recolhimento  domiciliar  com  a
monitoração eletrônica.

Apesar de o delito em análise ação penal ser processar mediante ação
penal  pública  incondicionada,  ainda  não  houve  oferecimento  de  denúncia,
extrapolando, desta feita, os prazos previstos no Código de Processo Penal
(arts. 10 e 46), circunstância essa que não pode ser relevada.

Ainda que se considerasse a demora na tramitação do inquérito policial,
assim como a quarentena verificada em razão da  pandemia  causada pelo
COVID-19,  não  seria  razoável  o  aguardo  de  meses  sem  nenhuma
acusação formal.
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Sobre esse aspecto, há diversos dispositivos e instrumentos normativos
que impõem o respeito  a  uma duração razoável  do processo.  Cita-se,  por
exemplo, a previsão do Pacto de São José da Costa Rica, que no seu art. 7º,
item 5, dispõe sobre o “direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a
ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.”

Na mesma linha, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que
“a  todos,  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  são  assegurados  a  razoável
duração  do  processo  e  os  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua
tramitação.”

Por sua vez, o art. 648, II, do CPP, estabelece que “a coação considerar-
se-á ilegal:  […]  II  –  quando alguém estiver  preso por  mais  tempo do que
determina a lei”.

Assim, se o investigado estiver preso e não tiver sido observado o prazo
para conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia, está configurada
uma  ilegalidade,  devendo o órgão Judiciário pô-lo em liberdade, diante do
constrangimento ilegal superveniente, decorrente do excesso de prazo.

Nesse sentido, cita-se uma decisão do STJ em que a demora para a
conclusão de inquérito e o oferecimento da denúncia, em caso de réu preso,
foi considerada uma forma de constrangimento ilegal:

CRIMINAL.  HC.  ROUBO  QUALIFICADO.  FORMAÇÃO  DE
QUADRILHA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E DE USO RESTRITO.  PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  O  OFERECIMENTO  DA
DENÚNCIA.  DEMORA  INJUSTIFICADA  ATRIBUÍVEL
EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO-ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE  QUE  MILITA EM  FAVOR  DO  PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  ORDEM
CONCEDIDA.  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA PREJUDICADO. I. Hipótese em que o paciente
se  encontra  preso  há  mais  de  48  dias  sem que  tenha  sido
oferecida denúncia pelo representante do Ministério Público. II.
Não obstante a  dificuldade apresentada pelo  Tribunal  a quo,
decorrente da ausência de Promotor de Justiça na Comarca em
que  ocorreram  os  fatos  apurados  no  Auto  de  Prisão  em
Flagrante, o atraso caracterizado no oferecimento da denúncia
não  pode  ser  considerado  razoável,  sendo  atribuível
exclusivamente ao Estado-Acusação, não podendo o paciente
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suportar, preso, o cumprimento das providências legais. III.  O
princípio da razoabilidade, que nesta Corte tem sido utilizado
para afastar  a existência de constrangimento ilegal  em feitos
complexos, no presente caso milita a favor do paciente. IV. O
constrangimento  ilegal  por  excesso  de  prazo  deve  ser
reconhecido  quando  a  demora  é  injustificada.  V.  Ordem
concedida para determinar a imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver
preso, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de
1º  grau,  julgando-se  prejudicado  o  pedido  de  revogação  da
prisão preventiva. (STJ, Quinta Turma, HC 61.118/MT, Relator
Ministro Gilson Dipp, julgado em 12/09/2006).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
TENTADO.  SEGREGAÇÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE
PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.  DELONGA
NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação
da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos
prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz
do  princípio  da  razoabilidade,  segundo  as  circunstâncias
detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do
Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu
à  categoria  de  direito  fundamental  “a  razoável  duração  do
processo” (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento,
a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer
houvesse  acusação  formal,  afigura-se  como  ensejadora  de
coação  ilegal,  malferindo  os  princípios  constitucionais  da
razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º,
LXXVIII, da Constituição da República). 4. O oferecimento da
denúncia  após  9  meses  de  segregação  cautelar  -
posteriormente  ao  ajuizamento  da  presente  impetração  e  à
prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o
injustificado andamento do feito, que não se revela compatível
com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos
órgãos  estatais  a  indevida  letargia  processual.  5.  Ordem
concedida  para,  confirmando  a  liminar,  relaxar  a  prisão
preventiva do paciente. (STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento:  07/11/2017,  T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de

3 de 5



Poder Judiciária da Paraíba
1ª Vara Mista de Sapé

Publicação: DJe 09/04/2018).

HABEAS CORPUS. ROUBO. DEMORA NO OFERECIMENTO
DA  DENÚNCIA.  EXCESSO  DE  PRAZO  CONSTATADO.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO.  A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVII, assegura
a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração
do  processo  e  os  meios  que  garantam a  celeridade  de  sua
tramitação.  Hipótese  em  que  o  paciente  se  encontra  preso
desde 21/05/2018, sendo que ainda não houve o oferecimento
da denúncia,  que pende da  remessa do  inquérito  policial  ao
juízo.  Destarte,  configurado  o  constrangimento  ilegal  pelo
excesso de prazo à formação da culpa, impositiva a concessão
parcial da ordem de habeas corpus em favor do paciente para
substituir  a  prisão  preventiva  pelas  cautelares  previstas  no
artigo 319, incisos I  e IV, do CPP. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.  (Habeas  Corpus  Nº  70078407582,  Quinta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina
Pereira  Gonzales,  Julgado  em  22/08/2018)  (TJ-RS  -  HC:
70078407582 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de
Julgamento:  22/08/2018,  Quinta  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2018).

Diante do exposto, nos termos do art. 316 do CPP, de ofício, REVOGO
A PRISÃO de TACIANA DE ARAÚJO RIBEIRO COUTINHO, ante o excesso
de prazo na conclusão das investigações e apresentação da denúncia, e com
esteio no art. 319 do CPP,  aplico, também de ofício, as seguintes MEDIDAS
CAUTELARES:

1) Obrigação de manter atualizado o endereço residencial e
outros locais onde possa ser intimada e encontrada;

2) Proibição de se ausentar da comarca em que reside, sem
expressa e prévia autorização judicial;

3)  Obrigação  de  comparecer  a  todos  os  atos  da
investigação e do eventual processo judicial, sem exceção;

4)  Proibição  de  manter  contato  com  as  testemunhas  do
processo, por qualquer meio de comunicação; e

5)  Obrigação  de  observar  as  regras  sanitárias  impostas
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pelas  autoridades  públicas  de  saúde  para  contenção  da
disseminação da COVID-19.

Fica advertida a acusada que eventual descumprimento das medidas
cautelares impostas resultará na decretação de prisão preventiva.

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:

I) Expeça-se o alvará de soltura, pondo-se a ré TACIANA DE ARAÚJO
RIBEIRO COUTINHO imediatamente em liberdade, se por outro motivo não
tiver de permanecer presa.

II) Ciência a ré, defesa e representante do Ministério Público acerca da
presente decisão.

III) Depreque-se ao Juízo da Comarca de João Pessoa a fiscalização e
acompanhamento da medida cautelar imposta no item n. 2, é dizer, “Proibição
de se ausentar da comarca em que reside, sem expressa e prévia autorização
judicial”.

IV)  Baixem-se os autos à Delegacia de Polícia para cumprimento das
diligências requeridas pelo Ministério Público.

V) Em seguida, retornem os autos em VISTAS ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Publique-se.

Sapé/PB, 01 de junho de 2020.

Anderley Ferreira Marques
JUIZ DE DIREITO
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