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HABEAS  CORPUS.  Homicídio  qualificado. 
Prisão  preventiva  mantida.  Fundamentação 
suficiente.  Requisitos  legais  observados. 
Situação  fática  do  paciente  não  alterada. 
Denegação da ordem.

O paciente foi  preso preventivamente em razão 
da presença dos requisitos previstos no art. 312 
do  CPP,  não  vindo  ao  presente  feito  quaisquer 
provas  que  demonstrem  a  alteração  em  sua 
situação fática.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus, com pedido de  liminar, interposto 

pelo  Bel. Paulo Cezar  de Andrade  em favor  do  paciente  Adriano Veloso 
Simplício,  apontando como autoridade coatora o Juízo do 1º Tribunal do Júri 

da comarca de Campina Grande.

Aduz o impetrante na exordial de fls. 02/11, que a autoridade dita 
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coatora decretou a prisão preventiva aos 07/10/99 (Decisão de fls. 18/25), sem 

fundamentar concretamente a sua decisão, gerando constrangimento ilegal ao 

acusado. Relata que foi preso em setembro de 2014 por força de mandado de 

prisão expedido em seu desfavor.

Segundo afirma, o paciente estaria  sendo acusado da suposta 

prática de um crime de homicídio,  entretanto tem residência fixa no Rio de 

Janeiro,  bons antecedentes, é primário e exerce atividade profissional  lícita, 

sendo que não tinha conhecimento da ação conta si intentada.

Por  fim,  suplica  o  deferimento  da  liminar,  para  que  seja 

determinada a liberdade do paciente, por falta de motivação idônea da decisão 

que impôs a  sua prisão preventiva,  e  no  mérito,  a  concessão definitiva  da 

ordem.

O Juiz a quo prestou as Informações (fls. 49/50), aduzindo que o 

paciente  teve  sua  prisão  preventiva  decretada  no  ano  de  1999,  por  se 

encontrar foragido do distrito da culpa. Informou que o mesmo é acusado de ter 

cometido crime de homicídio por motivo de vingança e com a ajuda de um 

comparsa que já foi julgado e condenado no ano 2000.

Relata o Magistrado que foi decretada a sua revelia e o processo 

foi  suspenso  com  fulcro  no  art.  366  do  CPP,  sendo  que  o  paciente  se 

encontrava foragido até a data de 23 de setembro de 2014, quando se teve 

notícias da sua prisão na cidade de São Gonçalo-RJ. Aduz também que foi 

requerida a sua liberdade provisória, a qual foi negada por estar o réu há muito 

tempo foragido e por não haver a ocorrência de nenhum fato novo a justificar a 

revogação  da  medida  cautelar,  estando  ainda  presentes  os  fundamentos 

ensejadores do decreto constritivo.

Liminar indeferida às fls. 52/54.

Desembargador João Benedito da Silva
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Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação 

da ordem (fls. 57/61).

É o relatório. 

VOTO

Como visto acima, a pretensão do impetrante, no presente writ, é 

de ver cessado o alegado constrangimento que sofre o paciente,  tendo em 

vista  a  ausência  de  fundamentação  legal  para  a  manutenção  da  sua 

segregação cautelar. 

No  entanto,  verifica-se  na  decisão  atacada  (fls.  18/25),  que  o 

Magistrado fundamentou a decretação da prisão preventiva, ocorrida no ano de 

1999, diante da presença dos pressupostos processuais, ou seja,  prova da 

materialidade do crime e indícios de autoria, como também  para garantia da 

ordem pública, com fulcro em fatos concretos, e para assegurar a aplicação da 

lei penal, em face da fuga do acusado do distrito da culpa. 

Extrai-se ainda dos autos que, posteriormente à decretação da 

prisão  preventiva,  após  parecer  desfavorável  do  Ministério  Público,  foi 

indeferido  pedido  de  liberdade  provisória,  cuja  cópia  está  ilegível  (fls.  26), 

porém em sede de Informações o Juiz relatou que tal decisão se reconheceu 

que persistiam os motivos que justificaram a prisão preventiva, adotando-se os 

mesmos fundamentos de fato e de direito da decisão já proferida.

Com efeito, o processo a que respondia o paciente encontrava-se 

suspenso com fulcro no art.  366 do Código de Processo Penal, há mais de 

quinze anos, tendo em vista a sua fuga do distrito da culpa, sendo que ele 

jamais compareceu espontâneamente perante a Justiça, mas apenas quando 

Desembargador João Benedito da Silva
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foi cumprido o mandado de prisão expedido pela autoridade dita coatora.

Colaciono os seguintes julgados:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL 
DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA.  RÉU FORAGIDO. 
APLICAÇÃO  DA  DA  LEI  PENAL.  MOTIVAÇÃO 
IDÔNEA.  OCORRÊNCIA.  RECURSO   NÃO 
PROVIDO.
1.  Não é  ilegal  o  encarceramento  provisório  que se 
funda em dados concretos a indicar a necessidade da 
medida  cautelar,  especialmente  em  elementos 
extraídos  da  conduta  perpetrada  pelo  acusado,  que 
está foragido, demonstrando a necessidade da prisão 
para garantir a aplicação da lei penal.
2. In casu, o fato imputado data de 2012, sendo que o 
acusado  permaneceu  foragido  durante  a  instrução 
criminal, não se descurando que tem conhecimento do 
processo  em  seu  desfavor,  tendo,  inclusive, 
constituído defensor, contudo, não se logrou êxito em 
encontrá-lo até a presente data.
3.  Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (STJ.  RHC 
48.995/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 
14/11/2014)

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS. 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE 
DA  CUSTÓDIA  DEMONSTRADA.   ACUSADO 
FORAGIDO.  GARANTIA  DA  APLICAÇÃO  DA  LEI 
PENAL.
[...]
2. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser 
decretada  apenas  quando  devidamente  amparada 
pelos  requisitos  legais,  em observância  ao  princípio 
constitucional da presunção de inocência ou da não 
culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a 
ser cumprida quando da condenação.
3.  A  fuga  do  réu  do  distrito  da  culpa  revela  sua 
intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo 
suficiente  para  obstar  a  revogação  da  custódia 
cautelar. Precedentes desta Corte.
[...]  (STJ. HC 302.771/PI, Rel.  Ministro GURGEL DE 
FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 
19/11/2014)

Desembargador João Benedito da Silva
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Da  análise  das  Informações  apresentadas  pela  autoridade 

informante, bem como da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, 

tenho que o decisum questionado encontra-se suficientemente fundamentado, 

máxime se levado em consideração os já elencados motivos da segregação.

Esclareça-se que a não alteração dos motivos que ensejaram a 

decretação da preventiva se traduz em motivo suficiente para a manutenção da 

custódia, mesmo à luz das modificações introduzidas pela Lei nº 11.719/08.

Vale  dizer,  o  paciente  foi  preso  preventivamente  em razão  da 

presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não vindo ao presente 

feito quaisquer provas a demonstrarem a alteração em sua situação fática.

Em  síntese,  não  basta  a  simples  alegação,  incumbindo,  ao 

impetrante  demonstrar  que a situação fática  do  paciente  se  modificou,  não 

mais subsistindo os fundamentos que ensejaram sua prisão, o que, todavia, 

não ocorreu, in casu. 

Por  fim,  ressalta-se,  desde  já,  que  as  condições  pessoais  do 

paciente,  tais  como,  primariedade,  bons  antecedentes,  emprego  certo  e 

residência fixa,  não são suficientes para justificar a revogação da preventiva, 

desde que, obviamente, não estejam presentes os motivos que legitimam a 

constrição do acusado. É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, 
por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, 
se há nos autos, elementos hábeis a recomendarem a 
manutenção da custódia cautelar. (Precedentes) (STJ. 
HC 127.036/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO ESTEVES 
LIMA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro   FELIX  FISCHER, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/08/2009,  DJe 
08/03/2010)

Sendo  assim,  de  se  manter  a  decisão  guerreada,  pelo  que, 

DENEGO A ORDEM.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

      Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito 

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. 

José Roseno Neto, Procurador  de Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, aos 19 (dezenove ) dias do mês de fevereiro do ano de 

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


