
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2013411-97.2014.815.0000)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior.
IMPETRANTE   : Adelaide Lucila de Camargo
IMPETRADO    : Juízo da Comarca de Aroeiras
PACIENTE        : Marcos Severino de Andrade

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva. 
Ausência de fundamentação.  Inocorrência.  Paciente evadido. 
Necessidade de garantia da instrução penal.. Denegação 
da ordem.

-  A prisão  preventiva  foi  satisfatoriamente  motivada  na 
necessidade da segregação do acusado para garantia da 
instrução criminal e da futura aplicação da lei penal, uma 
vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa. 

- Denegação da ordem.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos,  em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o 
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus (fs.  02/37),  com  pedido  de  liminar, 
impetrado por Adelaide Lucila de Camargo em favor de Marcos Severino de Andrade, 
tendo como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aroeiras, 
que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que ainda estavam 
presentes os fundamentos justificativos da custódia, notadamente o fato de ter se evadido 
do distrito da culpa, estando em lugar incerto, o que, inclusive, ensejou a suspensão do 
processo e do prazo prescricional, na forma do art. 3661 do CPP (fs. 38/39). 

1Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo  
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996) (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
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Consta da denúncia que, por volta das 18:30hrs. do dia 07/03/09, no 
Sítio Uruçu, zona rural do Município de Aroeiras, ocorria uma festa na casa das vítimas 
quando  o  primo  do  paciente,  identificado  como  Marcelo,  supostamente  alterado  pelo 
efeito de bebida alcoólica, adentrou no recinto para desligar o aparelho de som, vindo a 
ser  contido  pelas  pessoas  que  ali  estavam.  Informa  ainda  que,  minutos  depois,  o 
paciente, que também estaria com sintomas de embriaguez, foi até aquela residência e, 
avisado do ocorrido, saiu de lá, bradando que iria até a sua casa pegar um revólver. Ao 
retornar ao local, trazendo em suas mãos uma espingarda, teria efetuado alguns disparos 
em direção à residência, vindo a alvejar a Sra. Severina Cabral da Silva, causando-lhe 
lesões corporais, bem como o Sr. José Inácio dos Santos Filho, provocando o seu óbito. 

Por  tal  conduta,  foi  denunciado  pela  suposta  prática  do  delito 
previsto no art. 121, §2°, II2, c/c art. 1293, c/c art. 694, todos do CP, c/c art. 1°, I5, da Lei n° 
8.072/90 (fs. 101/102). 

Em sua vestibular, a impetrante alega que seu constituinte deixou o 
local do crime, tomando destino incerto e não sabido, por temer pela sua própria vida,  
ressaltando que,  por  efeito  de sua baixa instrução,  já  que é analfabeto,  sequer  tinha 
ciência de que figurava como réu em uma ação penal, motivo por que deixou de atender 
aos atos processuais que lhe cabia.

Sustenta,  ainda,  que  a  decisão  não  estaria  devidamente 
fundamentada,  ressaltando  que  o  paciente  possui  bons  antecedentes,  é  pessoa 
trabalhadora e tem residência fixa. 

Por fim, pugna pela concessão da liminar, restaurando-se o  status 
libertatis do paciente (fs. 02/37).

Juntou os documentos de fs. 38/175.

Informações às fs. 183/184.
 
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem e, 

por óbvio, também da liminar (fs. 189/192).

A liminar foi denegada – fls. 196/197v.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator

2Art. 121. Matar alguem:
[…]
§ 2° Se o homicídio é cometido:
[…]
II - por motivo futil;

3 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

4 Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de 
detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
5rt. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e  
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
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A ordem deve ser denegada.

De fato, cabe destacar que a preventiva foi decretada para garantir a 
aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa, tomando 
destino ignorado, como se verifica da decisão encartada às fs. 114v./115.

Posteriormente, ao se pronunciar sobre um pedido de revogação da 
medida, a autoridade reputada coatora destacou que ainda estavam presentes os motivos 
ensejadores da custódia processual, consistentes na necessidade de se garantir a ulterior 
aplicação da lei penal, visto que, embora alegasse a existência de endereço certo e se  
comprometesse a comparecer aos atos do processo, mesmo assim, sequer juntou um 
comprovante de domicílio capaz de emprestar alguma credibilidade às suas assertivas (fs. 
38/39).

Portanto,  no  tocante  à  alegada  ausência  de  fundamentação  da 
preventiva,  sem  razão  o  impetrante.  Destarte,  a  decisão  impugnada  não  padece  de 
qualquer vício de fundamentação, tendo demonstrado, de forma concreta, a necessidade 
de se manter a preventiva, considerando a evasão do paciente:

“(...)  Além  disso,  o  acusado  se  evadiu  do  distrito  da  culpa  e  se 
encontra  em  local  incerto  e  não  sabido  (…)  Depreende-se  dos 
exposto que o acusado não pode e não deve permanecer solto, por 
representar um risco à aplicação da lei penal, vez que se encontra 
em local incerto e não sabido(...)”.

Observe-se, ademais, que predicados alegadamente favoráveis ao 
paciente, tal qual declinado na preambular, não são suficientes, por efeito exclusivo seu, 
para afastar a medida extrema, quando presentes os seus pressupostos.

De outro giro, pelo que consta da decisão vergastada, considerado o 
panorama fático-probatório dos autos, tem-se que a segregação não pode ser substituída 
por outra medida cautelar, pelo menos no presente momento. 

Em caso como o dos autos, em que há fuga do distrito da culpa, vem 
decidindo o STJ:

PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO 
CRIME. GRAVIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO 
DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA 
INSTRUÇÃO  CRIMINAL  E  DA  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL. 
CUSTÓDIA  JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  COAÇÃO  ILEGAL 
NÃO DEMONSTRADA.
1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar 
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão 
da  gravidade  concreta  do  delito  em  tese  praticado  e  da 
periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas 
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso.
2.  A evasão do distrito  da culpa  logo após a  prática  delitiva, 
comprovadamente  demonstrada  nos  autos,  é  fundamentação 
apta a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada 
para  a  conveniência  da  instrução  criminal  e  para  garantir  a 
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aplicação da lei penal.
3.  Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si 
sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos 
suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.
PRISÃO  CAUTELAR.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  12.403/2011. 
IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO 
CORPORAL.  INSUFICIÊNCIA  DAS  MEDIDAS  CAUTELARES 
DIVERSAS.  ILEGALIDADE  AUSENTE.  DESPROVIMENTO  DO 
RECLAMO.
1.  Inviável  a  incidência  de medidas cautelares  diversas  da prisão 
quando há motivação apta a justificar o sequestro corporal.
2. Recurso desprovido6. (grifo nosso)

 
Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Carlos Martins Beltrão Filho e 
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de  
janeiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -

6(RHC 52.700/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 11/12/2014)
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