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PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus. Homicídio consumado
e  tentado.  Paciente  considerado  foragido.  Suspensão  do
processo,  do  prazo  prescricional  e  decretação  da  prisão
preventiva, para assegurar a aplicação da lei  penal.  Alegada
ausência  dos  seus  requisitos.  Insubsistência.  Decisão
devidamente  motivada.  Circunstâncias  pessoais  favoráveis.
Irrelevância. Denegação.

-Não há que se falar em ausência dos requisitos  para a decre-
tação da prisão preventiva, quando o juiz a motiva na prova da
materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como em pelo
menos um dos pressupostos indicados no art. 312 do Código
de Processo Penal, vistos à luz do caso concreto.

-Plenamente justificada a necessidade da segregação cautelar,
quando resta fundamentada na fuga do distrito da culpa do pa-
ciente, em cuja circunstância permanece, desde a época dos
fatos, com a finalidade precípua de assegurar a aplicação da lei
penal. 

- As condições subjetivas favoráveis do paciente não impedem
a manutenção da segregação cautelar.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 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  preventivo,  impetrado  por  Henrique
Marcula Lima, que tem por escopo impugnar decisão proferida pelo Juiz de Direito da
Comarca  de  Prata,  que  decretou a  prisão preventiva  do paciente  Claudeni  da  Silva
Morais, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e IV e V; art. 121, §
2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, todos c/c art. 73 do Código Penal.

Informa o impetrante que o paciente agiu sob o pálio da legítima
defesa, da coação moral irresistível e da descriminante putativa, tendo em vista que antes
dos fatos a vítima teria lhe maculado a honra e a sua dignidade.

Assegura  que  em  relação  à  vítima  Marcos  Antônio  Medeiros  de
Araújo, aduz que este foi atingido de forma puramente acidental, posto que o paciente
não teve a menor intenção de atingi-lo e muito menos de assassiná-lo.

Narra que o paciente é primário e de bons antecedentes, que não
registra nenhum fato desabonador em sua vida, com endereço e profissão definida, sendo
certo que em liberdade não oferece risco à ordem pública, à ordem econômica nem à
instrução criminal, uma vez que esta já se encerrou com relação às testemunhas.

Afirma  que  a  decisão  constritiva  foi  motivada,  única  e
exclusivamente, na argumentação da suposta fuga do paciente do distrito da culpa, o que
não caracterizaria risco à necessidade de garantia da ordem pública e eventual aplicação
da lei e ainda, que referida decisão foi desfundamentada.

Reporta-se  à  presunção  de  não  culpabilidade  e  da  liberdade
provisória, requerendo, ao final, a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a
prisão preventiva,  com a expedição do alvará  de soltura em favor  do  paciente e,  no
mérito, seja confirmada a liminar. 

Junta documentos (fs. 31/82).

Informações prestadas pelo Juiz da causa (fs. 90). 

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
92/101).

É o relatório.

− VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

EXCLUDENTES DE ILICITUDE

Inicialmente, aduz o impetrante que o paciente agiu sob o pálio da
legítima defesa, da coação moral irresistível e de descriminantes putativas, tendo em vista
que antes dos fatos a vítima teria lhe maculado a honra e a sua dignidade e ainda, que
em  relação  à  vítima  Marcos  Antônio  Medeiros  de  Araújo,  este  foi  atingido  de  forma
puramente acidental, posto que o paciente não teve a menor intenção de atingi-lo e muito
menos de assassiná-lo.



Ora, ditos argumentos, por reclamar revolvimento de matéria fático
probatória, não comporta sindicância na via estreita do Habeas Corpus, posto que exige
prova pré-constituída inconciliável, sobretudo quando consideradas as peculiaridades do
caso,  em que referidas excludentes de ilicitude não se  apresentam de forma certa  e
inquestionável, como já vem decidindo o STJ, a exemplo do seguinte julgado:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ARTIGO  129  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  LEGÍTIMA  DEFESA.
NECESSIDADE  DE  AMPLA  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVA PARA A
CONDENAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA INCIDÊNCIA. I –  A
apreciação da alegação de ocorrência de causa excludente de
antijuridicidade, qual seja, a legítima defesa, ensejaria, no caso,
necessariamente,  reexame  aprofundado  de  matéria  fático-
probatória, o que é vedado na via estreita do writ (Precedentes).
[…] Writ parcialmente concedido. 1  (grifo nosso).

AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  O  DECRETO  DE  PRISÃO
PREVENTIVA

Sustenta  o  impetrante  que  a  decisão  que  decretou  a  prisão
preventiva do paciente foi desfundamentada, justificando-se, apenas, na suposta fuga do
paciente do distrito da culpa nos autos da ação penal que responde perante a Comarca
de Prata.

Pois bem. Primeiro, cumpre esclarecer que o decreto preventivo que
o impetrante ora impugna é o acostado às fs. 38, datado do ano de 2004. Não obstante,
em 28 de setembro de 2011, referida decisão foi reanalisada, por força de determinação
da Corregedoria Geral  de Justiça,  passando a ser o ato,  em tese, ilegal,  passível  de
análise em sede de HC (fs. 55).

Assim esclarecido, deve ser feita a análise da prisão do paciente sob
o fundamento da nova decisão e, nesse contexto, não há que se falar em ausência de
motivação.

De fato, o  decisum, além de apontar a prova da materialidade e a
existência  de  indícios  de autoria,  também está  fundamentado no fato  do  paciente  se
encontrar foragido pela prática do crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio,
desde o ano de 2004, respaldando-se na necessidade da garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal.

Assim,  visualiza-se  que  a  decisão,  constritiva  da  liberdade,  foi
exarada com propriedade, posto que devidamente fundamentada, sem ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, nem a qualquer outro dispositivo de dignidade constitucional,
a partir, essencialmente, da intenção do paciente, desde o início do processo penal, de se

1(HC 87.930/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 270)



furtar do jus puniendi estatal, consoante descrição fática constante das peças informativas
que instruíram a presente ordem. 

Como visto, o Magistrado expôs os fatos e os fundamentos pelos
quais  entende  necessária  a  prisão  preventiva,  mais  especificamente,  em  virtude  do
paciente ter se evadido do distrito da culpa, logo após a prática do crime, o que, de per si,
no  caso  concreto,  justifica  a  prisão  preventiva  do  paciente.  Nesse  sentido,  em caso
análogo:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
TENTATIVA DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  (ART.  121,  §  2.º,  I,
COMBINADO COM O ART. 14,  II,  AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PRISÃO PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  PRESENÇA
DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA
MEDIDA.  FUGA  DO  PACIENTE  DO  DISTRITO  DA  CULPA.
AUSÊNCIA  DE  PATENTE  ILEGALIDADE.  ORDEM  NÃO
CONHECIDA.  I  -  Acompanhando o  entendimento  firmado pela  1.ª
Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n.
109.956,  julgado  em  07/08/2012,  de  relatoria  do  Excelentíssimo
Ministro  Marco  Aurélio,  a  5.ª  Turma  desse  Superior  Tribunal  de
Justiça passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir o
uso do writ como substitutivo de recurso ordinário, previsto nos arts.
105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/90, sob pena
de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento
constitucional  (v.g.  HC n.  252.810,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJe  de
27.08.13).  II  -  A  prisão  preventiva  do  Paciente  está
satisfatoriamente fundamentada na garantia de aplicação da lei
penal, tendo em vista a fuga do Paciente do distrito da culpa.
Não  há,  portanto,  flagrante  ilegalidade  capaz  de  desafiar  a
concessão da ordem, de ofício. III- Habeas Corpus não conhecido.
(STJ - HC: 263772 SP 2013/0013400-7,  Relator:  Ministra REGINA
HELENA COSTA,  Data  de Julgamento:  15/10/2013,  T5 -  QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2013) 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Quanto à alegada proteção à presunção de inocência, (art. 5º, LVII,
da  CF),  ressalte-se  que  restando  patenteada  a  justa  causa  para  a  prisão  (prova  da
materialidade e indícios de autoria) somada a pelo menos um dos requisitos insculpidos
no art. 312 do Código de Processo Penal, como na espécie, a prisão cautelar não implica
em violação ao referido princípio constitucional. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No tocante  aos predicados pessoais  alegadamente  favoráveis  ao
paciente, como ser primário, com bons antecedentes, possuir residência fixa, ocupação
lícita, tem-se que tais circunstâncias não são suficientes, por efeito exclusivo seu, para
afastarem a custódia preventiva.



Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.2

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, 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, 11 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                        - Relator - 
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