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HABEAS  CORPUS.  PRONUNCIA.
MANUTENÇÃO  DA CUSTÓDIA  PREVENTIVA.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.  FUGA  DO  DISTRITO  DA
CULPA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,  QUANDO  PRESENTES  OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Restando  demonstrado  quando  da  prolação  da
decisão  de  Pronuncia  a  necessidade  da
manutenção da custódia preventiva do acusado,
notadamente  quando  inexistem  fatos  novos  a
desnaturar os termos da decisão constritiva, não
há que se falar em constrangimento ilegal.

A circunstância de  o paciente  possuir  condições
pessoais  favoráveis  não  é  suficiente  ao
deferimento  de  pedido  de  revogação  da  prisão
preventiva, quando o encarceramento decorre de
outros  elementos  constantes  nos  autos  que
recomendem a custódia cautelar.

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.
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por

Humberto  Albino  de  Moraes e  Humberto  Albino  de  Moraes  da  Costa

Júnior em favor  de  José  Gomes  de  Souza,  apontando,  como  autoridade

coatora, o Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Queimadas.

Alegam,  em suma,  estar  o  paciente  sofrendo  constrangimento

ilegal, diante a ausência de fundamentação legal na manutenção do decreto

preventivo  quando  da  prolação  da  decisão  de  Pronúncia,  eis  que  não

demonstrou  a  sua  real  necessidade  em  fatos  concretos  para  a  sua

permanência em cárcere.

Aduzem ainda, que o paciente se entregou espontaneamente a

autoridade  policial,  além  de  invocar,  os  atributos  pessoais  favoráveis,  tais

como: primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e definido no distrito

da culpa.

Pugnam,  ao  final,  pela  concessão  de  liminar,  para  que  seja  o

paciente  posto  em  liberdade,  diante  do  constrangimento  enfrentado,  e  no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Instrui o pedido com documentos (f. 08/72).

Ao prestar  as informações solicitadas (f.  82),  a  autoridade dita

coatora comunica que o paciente foi pronunciado em 13 de janeiro do corrente

ano, ocasião em que o prolator da decisão, com apoio nos arts. 282 e 413, §

3º, todos do Código de Processo Penal, e diante a inexistência de argumentos

que modificassem o entendimento do juízo acerca da preventiva, manteve sua

prisão provisória.

A liminar foi indeferida (f. 84/85v). 

Desembargador João Benedito da Silva
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Instada a pronunciar-se, a douta Procuradoria de Justiça opinou

pela denegação da ordem (f. 87/89).

É o relatório.

VOTO

Como visto acima, a pretensão dos impetrantes, no presente Writ,

é  de  ver  cessado  o  constrangimento  ilegal  que  sofre  o  paciente,  diante  a

ausência de  fundamentação legal  na  decisão de Pronúncia  que manteve a

prisão preventiva, sem demonstrar a sua real necessidade em fatos concretos.

Por fim, afirmam que o paciente se apresentou espontaneamente,

perante a autoridade policial, além de invocarem os seus atributos pessoais,

pugnando, pela concessão da ordem, para que seja posto em liberdade, diante

do constrangimento enfrentado.

No entanto, sem razão.

De início, destaco que a prisão cautelar, nos termos do art. 5º,

inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de

liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso

concreto,  devidamente  fundamentadas  no  art.  312  do  Código de Processo

Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. 

Certamente, para a decretação da prisão preventiva do agente,

em  vista  do  caráter  excepcional  de  que  se  reveste  tal  medida  judicial,

necessário  e  indispensável  se  faz,  que  em  sua  decisão,  o  Magistrado

demonstre, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes da autoria

delitiva, os pressupostos que informem e justifiquem a sua imprescindibilidade,

a teor do que disposto do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de

incorrer-se em constrangimento ilegal.

Desembargador João Benedito da Silva
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No caso dos autos, ao discorrer a respeito da prisão preventiva, o

juiz singular delineou:

É de se considerar que as circunstâncias dos fatos,
em  tese,  por  si  só,  já  revelam  a  periculosidade  do
representado,  o que constitui  uma ameaça à ordem
social, exigindo, pois, providência cautelar extrema e
imediata na defesa do interesse comum para garantir
a  ordem  pública,  devendo  se  prevenir  e  reprimir  a
reiteração da delinquência.
Ademais,  o  representado  fugiu  do  distrito  da  culpa,
fator complicador da aplicação da lei penal.
(…)
Isto posto, com fundamento no art.  311 c/c art.  312,
ambos  do  CPP,  em  harmonia  como  o  Ministério
Público, acolho a representação da autoridade policial
e decreto a Prisão Preventiva de JOSÉ GOMES DE
SOUZA qualificado nos autos e o faço como garantia
da ordem pública, segurança da instrução criminal e
aplicação da lei penal.  - grifei.

Por sua vez, verifica-se da decisão de Pronúncia (f. 72v), que o

magistrado monocrático justificou a segregação cautelar em razão da ausência

de modificação fática, mantidos, pois, os mesmos elementos motivadores que

determinaram a custódia preventiva no início da ação penal.

Lado outro, analisando-se os documentos trazidos aos autos, bem

como  as  informações  do  douto  magistrado,  percebe-se  que  restaram

demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida cautelar,

elencados  no  artigo  312  do  Código  de  Processo  Penal,  com  a  devida

indicação,  no  decreto  constritor  dos  fatos  concretos  justificadores  de  sua

imposição para  garantir  a  ordem pública, devendo  se  prevenir  e  reprimir  a

reiteração da delinquência. Outrossim, o fato  de o paciente  ter  foragido  do

distrito da culpa, é motivo, por si só, a fundamentar a sua segregação cautelar

para assegurar a aplicação da lei penal. 

Este o entendimento pacífico dos nossos Tribunais:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO

Desembargador João Benedito da Silva
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PREVENTIVA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTOS  DA CUSTÓDIA.  FUGA DO  RÉU.
GARANTIA  DE  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  CONSTRANGIMENTO  NÃO
VERIFICADO.1.  Encontra-se  suficientemente
motivada  a  decretação  da  custódia  cautelar  do
paciente - bem como sua manutenção -, eis que as
respectivas decisões indicaram de forma concreta
sua  necessidade  para  assegurar  posterior
aplicação da lei penal, ante o entendimento de que
a fuga do réu constitui bastante fundamento para a
imposição  da  cautela.  (…)  3.  Ordem  denegada.
(STJ.  HC  103334  /  BA.  Relator  Ministro  JORGE
MUSSI. DJe 30/03/2009) 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  PRISÃO
PREVENTIVA.  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL E  GARANTIA DA APLICAÇÃO  DA LEI
PENAL. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA.
NECESSIDADE  CONCRETAMENTE
DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA.
IRRELEVÂNCIA.  REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA
POLICIAL.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. 1. Com base em
elementos concretos existentes na ação penal foi
demonstrada a presença dos pressupostos para a
prisão  preventiva,  em  razão  da  conveniência  da
instrução criminal  e  garantia  da  aplicação da lei
penal, tendo em vista a fuga do acusado do distrito
da  culpa  logo  após  a  descoberta  do  crime,
passando  mais  de  um  ano  desaparecido.
Precedentes  desta  Corte.  2.  A  apresentação
espontânea  do  Paciente  à  autoridade  policial,  a
teor  do  disposto  no  art.  317,  do  Código  de
Processo  Penal,  não  impede  a  decretação  da
prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza
e nem é motivo para a sua revogação, mormente
quando  concretamente  demonstrada  a
necessidade  da  manutenção  da  prisão  cautelar
para  garantia  da  instrução  criminal.  3.  (…)  4.
Ordem denegada. (STJ. HC 112351 / MT. Relatora
Ministra LAURITA VAZ. DJe 03/11/2008)

Também, o entendimento desta Câmara especializada Criminal:

HABEAS CORPUS. Crime, em tese, do art. 121, §2º, II
e IV, do CP. Alegação de ausência de motivos para a
manutenção da prisão. Fuga do réu. Necessidade de
assegurar a aplicação da Lei penal. Excesso de prazo.
Não  configuração.  Desenvolvimento  regular  do
processo.  Condições  pessoais  favoráveis.  Atributos
insuficientes. Denegação da ordem. A fuga do réu do

Desembargador João Benedito da Silva
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distrito  da  culpa,  colidente  com  a  necessária
aplicação  da  Lei  penal,  é  fundamento  suficiente
para  decretação  da  segregação  cautelar  do
paciente, não se revelando suficiente para afastar tal
situação  a  alegação  do  temor  de represálias  contra
sua vida. A orientação jurisprudencial hoje dominante
dirige-se no sentido  do exame de cada  caso sob  o
ponto de vista da razoabilidade do excesso de prazo,
consideradas  as  peculiaridades  de  cada  hipótese.  A
primariedade,  os  bons  antecedentes,  a  profissão
definida, a residência fixa e o fato de possuir família
não desautorizam a custódia cautelar, quando outros
motivos  legitimam  a  manutenção  da  preventiva.
Pedido  de  substituição  da  prisão  por  medidas
cautelares  alternativas  não  analisado  pelo  juízo  de
origem. Impossibilidade. Supressão de instância. Não
conhecimento.  Não  se  verificando  requerimento  do
paciente nesse sentido na instância originária, impede-
se o conhecimento do pedido por esta corte, sob pena
de  inadmissível  supressão  de  instância.  (TJPB;  HC
2013396-31.2014.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
28/01/2015; Pág. 15) (grifo nosso)

Assim, a decisão de pronúncia que manteve o decreto preventivo,

está calcada em circunstâncias concretas do caso, autorizadoras da medida

extrema, não existindo motivos suficientes para a revogação da prisão cautelar

no  presente  momento  processual,  haja  vista  a  manutenção  dos  mesmos

elementos motivadores que determinaram a custódia preventiva no início da

ação penal.

No  mais,  os  atributos  pessoais  do  paciente,  invocados  pelos

impetrantes, não são, por si sós, suficientes para revogar a custódia cautelar,

quando presentes os motivos para a sua manutenção. 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)

Desembargador João Benedito da Silva
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Pelo exposto, não evidenciado qualquer constrangimento ilegal a

ser sanado, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
Presidente, em exercício, da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, o
Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado para substituir o
Exmo.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  relator,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio
Ramalho  Junior  e  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto,  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho).
Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  em João Pessoa,  aos 31 (trinta e um) dias do mês de
março do ano de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


