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art. 44, inciso I, do Código Penal.9. Recursos parcialmente providos, tão-somente para redimensionar as sanções impostas.  Vistos, 
relatados e discutidos os autos nº 0217440-10.2018.8.04.0001 em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos 
Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade 
de votos, e em consonância parcial com o parecer do Graduado Órgão Ministerial, PROVER EM PARTE os recursos, nos termos do voto 
do relator, que acompanha a presente decisão, dela fazendo parte integrante.  

5.Processo: 4005995-06.2021.8.04.0000 - Habeas Corpus Criminal, Central de Inquéritos. Impetrante: Cândido Honório 
Soares Ferreira Neto, Leonardo Marques Bentes da Cunha, Monik Abreu de Souza e Stanley Oliveira de Araújo. Representante: 
Cândido Honório Soares Ferreira Neto (5199/AM), Giselle Cristina Monteiro Ferreira (11159/AM), Leonardo Marques Bentes da Cunha 
(12565/AM) e Monik Abreu de Souza (10947/AM). Impetrado: Juizo da Central de Inquéritos. Procurador de Justiça: Neyde Regina 
Demósthenes Trindade . PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO 
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERTADA. PLEITO PREJUDICADO. ALEGADO ABUSO 
DE PODER NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.1. No caso em tela os impetrantes sustentam abuso por parte da autoridade impetrada, 
uma vez que esta, em um primeiro momento, liberou nos autos decisão que teria reconhecido o excesso de prazo em favor do paciente, 
no entanto, em seguida, a tornou sem efeito, sem apresentar justifi cativa plausível para tanto. 2. Com efeito não vislumbro nenhuma 
ilegalidade, tampouco abuso de poder da autoridade coatora, uma vez que apenas reconheceu um erro, ao passo que o sistema 
SAJ possui funcionalidade específi ca para que qualquer documento erroneamente liberado nos autos possa ser tornado sem efeito.3. 
Além disso, consta das informações prestadas pela autoridade coatora (fl s. 64/67), que a Secretaria da Central de Inquéritos certifi cou 
a referida situação, justifi cando que a referida decisão foi tornada sem efeito, porquanto liberada indevidamente no feito, haja vista 
que a demanda ainda estava em discussão no juízo de primeiro grau, em consonância com o teor do art. 1º, § 8º da resolução de n.º 
06/2019 -PTJ, e que o processo seguiu seu trâmite na 1ª VECUTE.4. Por sua vez, no tocante ao pleito pela concessão das medidas 
previstas no art. 319, do CPP, reputo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam 
que as providências menos gravosas seriam insufi cientes para a manutenção da ordem pública, sobretudo quando da existência de 
fundamentação apta a embasar a necessidade da medida constritiva 5. Na ocasião, verifi ca-se que pretensão dos impetrantes visando 
o reconhecimento do excesso de prazo para oferecimento da denúncia perdeu o objeto no presente Habeas Corpus, uma vez que 
denúncia foi oferecida após a impetração do writ.6. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Acórdão vistos, relatados e discutidos 
estes autos, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas, por unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer parcialmente do pedido e denegar a 
presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto que acompanha a presente decisão.

6.Processo: 4006258-38.2021.8.04.0000 - Habeas Corpus Criminal, Central de Inquéritos. Impetrante: Phelippe Ziembnsky 
Gama Amaral e Sandro Emílio de Sousa Gomes. Representante: Sandro Emílio de Sousa Gomes (539/AP). Impetrado: Juízo 
de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus / Am. Representante: Todos os representantes das partes passivas 
Não informado. Procurador de Justiça: Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues : EMENTA: HABEAS CORPUS - PEDIDO DE 
REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA.I - O impetrante requer a revogação 
da constrição cautelar do paciente, ao argumento de que não houve orientação acerca dos direitos do paciente, que é vítima do delito; 
Ressalta que a decretação da preventiva carece de fundamento e individualização; esclarece ainda que o paciente possui condições 
pessoais favoráveis; E por fi m, sustenta que o paciente não preenche os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.IV - HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.  ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que compõem a 
Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade de votos, em não conhecer a 
presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto que acompanha a presente decisão.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus, por se tratar de via célere, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte 
demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal. Verifi ca-se, no presente 
feito, que o pleito formulado pela Paciente não foi apreciado pelo Juízo de primeira instância, de maneira que sua análise se torna 
inviável por esta instância superior, sob pena de incorrer em supressão de instância. Habeas corpus não conhecido.

7.Processo: 4006785-87.2021.8.04.0000 - Habeas Corpus Criminal, 2ª Vara do Tribunal do Júri. Impetrante: Átila de 
Medeiros Aff onso e David Arraes Melo. Representante: Átila de Medeiros Aff onso (1819/AM). Impetrado: Juízo de Direito da 2ª 
Vara do Tribunal do Júri da Capital/am. Procurador de Justiça: Aguinelo Balbi Junior.  EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE SOCIAL 
DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULAS DE N.º 21 E 52, DO STJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
ENCERRADA. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.1. A decisão que decretou a prisão preventiva 
do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao art. 315, c/c os arts. 312 e 313, todos do Código de 
Processo Penal, logo, evidenciada a necessidade concreta da medida cautelar, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como 
a periculosidade do paciente, diante dos fortes riscos de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta vasta fi cha criminal, elemento 
concreto que demonstra a necessidade de manutenção da medida cautelar segregadora.2. Inviável a aplicação de medidas cautelares 
alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insufi cientes para a manutenção da 
ordem pública, sobretudo quando da existência de fundamentação apta a embasar a necessidade da medida constritiva.3. O colendo 
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que, superada a instrução criminal, ou pronunciado o Réu, 
fi ca superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo. 4. A confi guração do excesso de prazo não decorre de mera 
soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, 
tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da 
instrução.5. Verifi cada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fi ca afastada, ao menos 
por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de 
maneira que, não obstante as difi culdades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase fi nal.6. Ordem denegada. Acórdão vistos, 
relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, por unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, em denegar a presente ordem 
de habeas corpus, nos termos do voto que acompanha a presente decisão.

 
Secretaria da Segunda Câmara Criminal, em Manaus, 17 de Novembro de 2021.
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