
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 149.254 BAHIA

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) :CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
ADV.(A/S) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus com pedido de medida liminar, 
impetrado  pela  Defensoria  Pública  da  União,  em  favor  de  Carlos 
Alexandre  Barbosa  dos  Santos,  contra  acórdão  proferido  pela  Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 79.015/BA. Eis 
a ementa desse julgado:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM 
HABEAS  CORPUS.  FUNDAMENTOS  DA  PRISÃO 
PREVENTIVA. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  ROUBO 
MAJORADO.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  EXCESSO  DE 
PRAZO  PARA  FORMAÇÃO  DA  CULPA  PENAL. 
INCIDENTES  NO  DECORRER  DA  INSTRUÇÃO. 
DIFICULDADE DE CITAÇÃO DAS PARTES. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA  52/STJ.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CONFIGURADO.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS 
PARCIALMENTE  CONHECIDO,  E  NESTA  EXTENSÃO, 
IMPROVIDO. 

1.  Tese  não  analisada  pelo  Tribunal  de  origem  não 
comporta conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida 
supressão  de  instância.  No  caso  dos  autos,  a  irresignação 
concernente à fundamentação e requisitos da prisão preventiva 
não  foi  analisada  pelo  acórdão  objurgado,  o  que  torna 
impossível a análise por esta Corte. 

2. Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a 
sucessão  de  atos  processuais  infirma  a  ideia  de  paralisação 
indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não 
se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal 
desenvolvida. 

3.  ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de  
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constrangimento por excesso de prazo’ (Súmula 52/STJ). 
4.  Recurso  em  habeas  corpus parcialmente  conhecido,  e 

nesta extensão, improvido, mas com a recomendação de que o 
juízo de piso confira maior celeridade à ação penal com o fito 
de instruir e julgar o processo”. (eDOC 2, p. 29)

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 
15.6.2015,  pela  prática  em  tese  do  crime  previsto  no  artigo  157,  §  2º, 
incisos I e II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/1990. A custódia 
foi convertida em preventiva (Processo 0000692-78.2015.805.0124-BA). 

A defesa então impetrou o HC 0012393-83.2016.8.05.0000 no Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, cuja ordem foi denegada em acórdão assim 
ementado:

“HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  PRESO  E 
DENUNCIADO  COMO  INCURSO  NO  DELITO  PREVISTO 
NO  ART.  157,  §  2°,  II,  C/C  ART.  71,  AMBOS  DO  CÓDIGO 
PENAL  E  ART.  28,  DA  LEI  11.343/06.  ARGUIÇÃO  DE 
EXCESSO  DE  PRAZO  NA  FORMAÇÃO  DA  CULPA. 
INSUBSISTÊNCIA  DA  ARGUIÇÃO.  NÃO  EVIDENCIADA 
DESÍDIA  DO  JUDICIÁRIO.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  EXCESSO  DE  PRAZO  NÃO 
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I - No que concerne ao alegado excesso prazal, cabe frisar 
que  este  apenas  se  configura  quando  o  prolongamento  da 
segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período 
necessário para o trâmite regular da ação penal. 

II  -  É  cediço  que,  na  esteira  de  decisões  reiteradas  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  configuração  de  excesso  de 
prazo na instrução não decorre da simples soma aritmética de 
prazos  legais,  devendo  sempre  ser  aferido  à  luz  do  caso 
concreto, à luz de suas peculiaridades. 

III - No caso em apreço, verifica-se nos autos que o atraso 
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no  encerramento  da  instrução  não  extrapola  os  limites  da 
razoabilidade,  uma  vez  que  a  Denúncia  foi  oferecida  em 
01/07/2015, o Paciente evadiu-se da carceragem e, após ter sido 
recapturado, foi citado em 09/03/2016. Ademais, em audiência 
realizada  no  dia  02/06/2016  foi  ouvida  uma  testemunha  da 
Denúncia. 

IV - Registra-se, outrossim, que em consulta ao sistema E-
SAJ, deste TJBA, observa-se que foi designado o dia 18/10/2016, 
às  10:45h,  para  prosseguimento  da  audiência  de  instrução  e 
julgamento. Dessa forma, não constatada desídia do Judiciário e 
levando-se em consideração que o processo vem tendo o seu 
trâmite  de  forma  razoável,  não  há  que  se  falar  em 
constrangimento ilegal por excesso de prazo. 

V  –  ‘Os  prazos  indicados  na  legislação  pátria  para  a 
finalização  dos  atos  processuais  servem  apenas  como 
parâmetro geral, não podendo deduzir o excesso tão somente 
pela  soma  aritmética  dos  mesmos,  admitindo-se,  em 
homenagem ao principio da razoabilidade,  certa variação, de 
acordo  com  as  peculiaridades  de  cada  caso,  devendo  o 
constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando 
o  retardo  ou  a  delonga  sejam  injustificados  e  possam  ser 
atribuídos  ao  Judiciário.’  (STJ,  HC  n.  217027/SP,  Relator 
Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  Julgamento  em 
06/12/2011). 

VI - Parecer ministerial pela denegação da ordem. 
VII - ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2, p. 12-13) 

Daí a interposição do citado RHC 79.015/BA no STJ, que conheceu 
parcialmente do apelo e,  nessa extensão,  denegou a ordem,  consoante 
ementa transcrita. (eDOC 2, p. 29)

Neste mandamus, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza 
o excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o réu foi preso em 15  
de junho de 2015 e até hoje, depois de mais de dois anos, não houve sentença, de  
modo  a  evidenciar  que  todos  os  prazos  processuais  foram  injustificadamente  
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excedidos. (eDOC 1, p. 3)

Requer,  liminarmente  e  no  mérito,  seja  concedida  a  liberdade 
provisória em favor do paciente.

É o relatório.

Passo a decidir.

A  concessão  de  liminar  em  habeas  corpus dá-se  em  caráter 
excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in  
mora.

Após  análise  característica  à  cognição  sumária,  não  vislumbro 
constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de 
urgência.  Isso porque o  STJ,  ao  julgar  o  RHC 79.015/BA,  consignou o 
seguinte:

“Dos  autos,  e  do  andamento  processual  eletrônico, 
verificou-se que o paciente foi preso em flagrante em 15/6/2015, 
a denúncia foi oferecida em 01/07/2015, sendo que, antes de ser 
citado, o paciente fugiu da carceragem, o que retardou a citação 
para 09/03/2016. 

Após a captura do acusado,  foi  designada audiência  de 
instrução  para  o  dia  02/06/2016,  prorrogada  para  19/07/2016, 
18/10/2016  e,  por  fim,  14/07/2017,  em  que  a  instrução  foi 
encerrada, sendo que algumas destas audiências deixaram de 
serem  realizadas,  em  face  do  não  comparecimento  de 
testemunhas, ausência da defesa constituída ou do magistrado 
que estava em outra comarca. 

Atualmente, a ação penal está em fase final com vista para 
oferecimento de alegações finais para que se faça conclusão ao 
juiz  de  piso  para  que  este  sentencie  o  feito.  Ao  longo  do 
andamento processual, constata-se a expedição de várias cartas 
precatórias para fins de intimação da partes. 
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É sabido que os prazos fixados na legislação para a prática 
de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo 
deduzir o excesso apenas pela sua soma aritmética.  Destarte, 
havendo  circunstâncias  excepcionais  a  dar  razoabilidade  ao 
elastério nos prazos, como é o caso em análise,  processo que 
conta  com  diversos  incidentes  que  não  podem  ser 
exclusivamente atribuídos a desídia do magistrado de piso, a 
necessidade de expedição de várias cartas precatórias, além da 
dificuldade de citação de todas as partes, não há que se falar em 
flagrante ilegalidade. 

É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que 
o  constrangimento  ilegal  por  excesso  de  prazo  só  pode  ser 
reconhecido quando seja  a  demora  injustificável,  impondo-se 
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de 
constrangimento ilegal. 

Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a 
sucessão  de  atos  processuais  infirma  a  idéia  de  paralisação 
indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não 
se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal 
desenvolvida.

Ademais,  considerando  o  encerramento  da  instrução 
criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por 
excesso  de  prazo  na  forma  preconizada  pelo  enunciado  da 
Súmula 52 desta Corte. 

Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso em 
habeas corpus, e nesta extensão, negar-lhe provimento, mas com 
a recomendação de que o juízo de piso confira maior celeridade 
à ação penal com o fito de julgar o processo”. (eDOC 2, p. 33-34)

Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos 
adotados  pela  decisão  proferida  pelo  STJ,  assim  como  os  demais 
elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 

Ante o exposto, indefiro a liminar.
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Solicitem-se informações, com urgência, ao Juízo de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de Itaparica sobre o atual estágio da Ação Penal 
0000692-78.2015.805.0124-BA,  devendo  encaminhar  relatório 
circunstanciado  sobre  eventuais  intercorrências  que  porventura 
justifiquem a demora no processamento do feito.

Com a  resposta,  abra-se  vista  dos  autos  à  Procuradoria-Geral  da 
República.

Publique-se. 
Brasília, 27 de outubro de 2017.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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