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HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO 
DE  PRAZO  PARA FORMAÇÃO DA CULPA. 
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO. 
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  NÃO  FUNDAMENTADA. 
ARGUMENTO INSUBSISTENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA 
E  SUFICIENTE  PARA A PREVENTIVA RESPALDADA 
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE 
DE  ACAUTELAR  O  MEIO  SOCIAL E  PRESERVAR  A 
CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS  QUE  NÃO  CONFEREM, 
ISOLADAMENTE,  DIREITO A  RESPONDER 
PROCESSO EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO.   

- A existência de atrasos durante a instrução, seguindo o feito o 
seu trâmite regular, deve ser analisada sob a ótica do princípio 
da razoabilidade, não se podendo falar em constrangimento 
ilegal por excesso de prazo, se justificada a demora  devido às 
peculiaridades do processo.

- A gravidade concreta do delito e a alta reprovabilidade da 
conduta perpetrada conduzem à constatação de periculosidade 
do agente e, uma vez considerados, de forma concreta, tais 
fatores pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão, é de 
se entender haver motivação idônea e suficiente para a 
preventiva respaldada na garantia da ordem pública, como 
forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da 
Justiça.  

- Possíveis condições pessoais favoráveis do paciente não 
conferem, por si sós, direito a  este de  responder ao 
processo em liberdade.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem.

RELATÓRIO 

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em 
favor de Ian Cláudio de Freitas Pereira, que se encontra encarcerado provisoriamente 
desde o dia 05 de agosto de 2014, por ter, supostamente, participado do assassinato de 
Renato Carlos Meireles da Silva, feito este tramitando, no 2° Tribunal do Júri da 
Comarca da Capital sob o n° 0020492-42.2014.815.2002.

Alega, em síntese, que a prisão se tornou ilegal, uma vez que se 
encontra segregado há mais de 06 meses, não existindo qualquer fundamentação 
plausível para a sua segregação. Aduz que a responsabilidade pelo retardamento é 
exclusiva do aparelho estatal. Assevera, ainda, que o acusado não oferece nenhum risco 
para instrução criminal. Ao final, pugna liminarmente, pela imediata cessação do 
constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas às 
fls. 50/51.

Liminar indeferida às fls. 53/53v.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 55/60, opinou pela 
denegação da ordem.

É o relatório. 
VOTO:

Centra-se o presente habeas corpus na alegação de que o 
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo no 
andamento do seu processo, salientando que não haveria justificativa plausível para 
manutenção da segregação do acusado.

 
Da análise dos autos, contudo, não vejo robustez nas alegações 

do impetrante, por conseguinte, não vislumbro elementos capazes de justificar a 
revogação do decreto prisional.

No tocante à alegação de excesso de prazo, observa-se que a 
Magistrada, tanto na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva 
como em suas informações, sustentou que eventual demora não se deu por culpa do 
Juízo, mas pela complexidade da ação e da quantidade de feitos em tramitação na 
Unidade Judiciária.

No caso em liça, do compulsar do caderno processual, não resta 
evidenciada a demora injustificada no andamento da ação penal, inexistindo, nos autos, 
elementos que demonstrem que o aparato estatal tenha contribuído para qualquer tipo de 



retardamento indevido. 

Vale ressaltar que a ação penal está seguindo o seu curso 
normal, tendo sido a denúncia recebida em 24.11.14 e apresentada defesa pelo réu. 
Constata-se, ainda, que o processo está aguardando a devolução dos mandados de 
citação, para que ocorra a designação da audiência. 

Ademais, como sabido, os prazos para a finalização dos atos 
processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades 
do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade, não se vislumbrando, na espécie, 
manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita.

Em casos tais, há que se fazer certa flexibilização na contagem 
dos prazos, conforme o entendimento já sedimentado pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. 1. TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO 
DECRETO DE PRISÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 2. EXCESSO DE 
PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E ANDAMENTO REGULAR DO 
PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento 
constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses 
estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não 
conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada 
pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 
2. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea 
para a manutenção da prisão cautelar, enfatizando a reiteração criminosa, 
circunstância essa ensejadora de risco à ordem pública, nos moldes do 
preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 
3. Para fins de reconhecimento de excesso de prazo, não prevalece 
qualquer lapso aritmeticamente formulado, mas a razoabilidade exigida no 
caso concreto, notadamente em virtude das peculiaridades ínsitas a cada 
processo, estando em conformidade, no presente caso, o prazo da 
razoabilidade para a formação da culpa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 
247.074/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/02/2013 - destaquei)

Lado outro, quanto à alegação de ausência de fundamentação 
para manutenção da segregação, tenho que a Juíza de primeiro grau justificou de 
maneira razoável o indeferimento da revogação da prisão preventiva, tendo lançado 
razões aptas a justificar a manutenção da segregação do paciente.

Por fim, alega o impetrante que o coacto não oferece risco 
social, possui condições pessoais favoráveis à concessão da ordem, a saber, é primário, 
possui bons antecedentes, residência fixa. 

Tal argumento, porém, não merece prosperar, uma vez que as 
supostas condições pessoais favoráveis do segregado, conforme cediço, a 
primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, não conferem, por si sós, o 
direito de responder ao processo em liberdade. 

Nesse sentido jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO-



CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO RELATIVA À LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO E ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL 
ENSEJADORA DESTE WRIT, A DEMANDAR ANÁLISE DETIDA DE 
PROVA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA E 
INSUSCETÍVEL DE SUBSTITUIR AS VIAS PROCESSUAIS CABÍVEIS NO 
JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO MOTIVO A ENSEJAR A 
ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO IMPUTADO. 
PRECEDENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DE 
CARÁTER ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO 
DELITO IMPUTADO AO PACIENTE, AFERIDA A PARTIR DO MODUS 
OPERANDI EMPREGADO, A SABER, O EMPREGO DE VIOLÊNCIA 
PARA A PRÁTICA DO CRIME. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE 
ULTRAPASSA A NORMALIDADE INERENTE À DESCRIÇÃO DO TIPO 
PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PRECEDENTES. 
NÃOLOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NO ENDEREÇO FORNECIDO PARA 
FINS CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. FUGA 
DO DISTRITO DA CULPA. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA 
AUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO 
DA LEI PENAL. PRECEDENTES. ALEGATIVA DE BONS ATECEDENTES, 
RESIDÊNCIA E TRABALHO FIXOS. NÃO ACOLHIMENTO. 
INUSUFICIÊNCIA, MESMO EM TESE, PARA AUTORIZA A CONCESSÃO 
DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES. MANDAMUS 
PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 
(...) 3. Ainda que o paciente possuísse, em tese, bons antecedentes e 
residência e ocupação fixas, o que, saliente-se, não restou integralmente 
demonstrado nestes autos, tal circunstância não seria, por si só, suscetível 
de lhe conferir o direito à liberdade provisória, sobretudo em face da 
devida fundamentação de sua prisão preventiva, com invocação avisada da 
Súmula nº 86 desta corte. 4. Mandamus parcialmente conhecido e denegado. 
Decisão unânime”. (TJPE; HC 0002676-82.2014.8.17.0000; Primeira 
Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Roberto Ferreira Lins; Julg. 27/05/2014; 
DJEPE 01/07/2014)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS. MANUTENÇÃO 
DA PRISÃO. 1. Demonstrada, com suporte nos elementos dos autos, a 
necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia 
da ordem pública ante a sua periculosidade evidenciada pela gravidade 
concreta do delito perpetrado, inexiste constrangimento ilegal a ser 
reparado via do writ. 2. É cediço que os bons atributos pessoais do 
paciente, por si sós, não são suficientes para ensejar a revogação da 
custódia cautelar. Ordem denegada”. (TJGO; HC 0212047-
11.2014.8.09.0000; Senador Canedo; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. 
Nicomedes Domingos Borges; DJGO 31/07/2014; Pág. 350)

Ante o exposto, em  consonância  com  o  parecer  ministerial, 
denego a ordem. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho.



Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de abril de 2015. 

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


