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HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DAS  HIPÓTESES
AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PRISÃO DETERMINADA POR CONVENIÊNCIA
DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL  E  PARA
ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI
PENAL.  ACUSADO  QUE  FICOU,  DURANTE
MAIS  DE  30  (TRINTA)  ANOS,  FORAGIDO.
RISCO  CONCRETO  DE  NOVA  FUGA.
NECESSIDADE  DA  CUSTÓDIA
DEMONSTRADA,  A  FIM  DE  ASSEGURAR
EVENTUAL  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
ORDEM DENEGADA.

Não configura constrangimento ilegal o decreto de
prisão preventiva justificado, concretamente, nos
termos do art. 312 do CPP.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

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

RELATÓRIO

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

pelos Bacharéis Bruno Henrique da Silva e Juliana Moreira da Silva em favor
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de Antônio Severino Ferreira, apontando, como autoridade coatora, o juízo de

direito do 1ª Vara da comarca de Catolé do Rocha.

Questiona,  em  suma,  o  decreto  de  prisão  cautelar,  pois  não

haveria  motivo  para  a  segregação  processual  do  paciente,  até  mesmo por

possuir ele residência fixa e trabalho certo, não respondendo nenhum outro

processo criminal, além de ter se apresentado espontaneamente à polícia.

Pugna, pois, pela concessão da liminar e, no mérito, a ratificação

da  medida  de  urgência,  para  determinar,  de  forma  definitiva,  a  soltura  do

paciente. 

A liminar  foi  indeferida  pelo  Desembargador  Plantonista  às  fls.

161/162.

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade coatora (fls.

177/178),  afirmou  que  o  paciente,  Antônio  Severino  Ferreira,  encontra-se

sendo  processado  por  suposta  prática  de  crime  de  homicídio,  ocorrido  em

02/02/1985, que teve como vítima Josênio Cristiano da Silva. Acresce que a

denúncia foi recebida em 27/03/1985, sendo a prisão preventiva do paciente

decretada em 23/05/1985, em face da sua não localização, tendo evadido-se

do distrito da culpa. Informa, ainda, que o paciente foi pronunciado, ficando o

feito no aguardo de sua captura, que somente veio a ocorrer em 17/12/2015.

Por  fim,  noticia  que,  em  31/03/2016,  foi  requerida  a  revogação  da  prisão

preventiva do paciente, pedido que se encontra pendente de julgamento, tendo

o representante do Ministério Público opinado pelo indeferimento.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  da  lavra  do  2º

Procurador de Justiça Criminal, José Roseno Neto (fls. 186/189), opinando pela

denegação do madamus.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório. 

VOTO

Através  do  presente  pedido  de  writ,  buscam os  impetrantes  a

soltura  do  paciente,  por  ausência  de  necessidade  do  decreto  de  prisão

preventiva.

Segundo os impetrantes, o decreto de prisão cautelar não pode

se sustentar, pois o paciente não representa perigo para a ordem pública, até

mesmo por possuir residência fixa e trabalho certo, não respondendo nenhum

outro  processo  criminal,  além  de  ter  se  apresentado  espontaneamente  à

polícia.

Pois bem. A análise da documentação apresentada, notadamente

das cópias do decreto preventivo (fls.  67/68),  nos revela que a segregação

cautelar  fundou-se  na  conveniência  da  instrução  criminal  e  resguardo  de

eventual  aplicação  da  lei  penal,  hipóteses  estas,  como  é  cediço,

expressamente admitidas pela legislação (art. 312 do CPP).

Isso  porque  o  paciente,  após  ser  citado  para  comparecer  à

audiência de interrogatório (fls. 64/65), não se fez presente ao ato processual,

demonstrando, assim, a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 

Além disso,  não se pode olvidar  que ele  permaneceu foragido

durante  mais  de  30  (trinta)  anos,  somente  vindo  a  apresentar-se

espontaneamente à polícia em 17/12/2015 (fls. 14/15), a sugerir que ele assim

agiu por  acreditar  estar  protegido pelo instituto  da prescrição,  questão que,

inclusive, deve ser analisada pelo magistrado de origem.

De toda sorte,  a  permanência na situação de foragido durante

Desembargador João Benedito da Silva
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tanto  tempo  nos  revela  o  risco  concreto  de  uma  nova  fuga,  mormente  se

constatada a não ocorrência da prescrição, no caso concreto.

Segundo entendimento assente em nossos tribunais,  a fuga do

distrito  da  culpa  é  fundamento  apto  a  embasar  a  decretação  da  prisão

preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos:

HABEAS CORPUS"  SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO E MAL INSTRUÍDO. AUSÊNCIA ATÉ DA
DENÚNCIA.  DESCABIMENTO.  CRIME  CONTRA  A
VIDA.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  SIMPLES.
ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
PLEITO  PELA  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES.
FUGA  DO  RÉU  LOGO  APÓS  OS  FATOS.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  PRECEDENTES.  1.  Os  Tribunais
Superiores  restringiram o uso do "habeas corpus"  e
não mais o admitem como substitutivo de recursos e
nem  sequer  para  as  revisões  criminais.  2.  A
necessidade da segregação cautelar  se encontra
fundamentada na fuga do paciente do distrito da
culpa logo após os fatos,  concretizando um dos
requisitos  do  permissivo  legal,  ou  seja,  para
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal. 3.  "Writ"  mal
instruído  sem  peças  e  elementos  que  pudessem
infirmar  a  conclusão  do  acórdão.  4.  O  Superior
Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que  persistindo  os  requisitos  autorizadores  da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente  possuir  condições  pessoais  favoráveis.  5.
"Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do
recurso cabível. (STJ – HC 289.062/MG, Rel. Ministro
MOURA  RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/06/2014, DJe 06/06/2014) (grifo nosso)

Assim, sem imiscuir-nos na questão da ordem pública, pois esse

não foi o fundamento invocado pelo magistrado no decreto prisional, entendo

que prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente justificada para

assegurar  eventual  aplicação  da  lei  penal,  não  sendo  os  bens  atributos

pessoais  ostentados  pelo  paciente,  como  residência  e  trabalho  fixos,

suficientes para a concessão da liberdade provisória pretendida.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por tais razões, DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

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

Silva,  decano  no  exercício  da   Presidência  da  Câmara  Criminal,  relator.

Participaram do julgamento,  além do  relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio

Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à

sessão o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 02 (dois) dias do mês de junho do

ano de 2016.

           

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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