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HABEAS  CORPUS.  CRIMES,  EM  TESE,  DE 
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  CONSUMADO  E 
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO 
PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PACIENTE  EM  LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO. MATERIALIDADE E 
INDÍCIOS  DE  AUTORIA  SUFICIENTEMENTE 
DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL 
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
DESTINO  IGNORADO.  MANUTENÇÃO. 
NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

A  fuga  do  paciente  do  distrito  da  culpa  é 
motivação  idônea  e  suficiente  para  fins  de 
decretação da prisão preventiva. 

Vistos, relatados e discutidos esses 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

Cuida-se  de  Habeas  Corpus  manejado  pelo  Bel.  José  Alves 
Cardoso em  face  Jahnos  da  Conceição  Nascimento,  apontando  como 

autoridade coatora o Juízo de Direito do 2º Tribunal do Júri da comarca da 
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Capital.

Em sua exordial de fls. 02/22, aludiu o impetrante a observância 

de afronta ao que dispõem os artigos 93,  IX  da CF e 312 do CPP ante a 

desfundamentação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente na 

ação penal n. 0009063-15.2013.815.2002.

Nessa senda, indagou que a autoridade, dita coatora, citou, de 

modo genérico, a comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de 

autoria,  sem  demonstrar  concretamente  a  necessidade  da  medida 

segregatória.

Afirmou que o paciente está à disposição da justiça e que tentou, 

através  do  presente  impetrante,  apresentar-se  à  autoridade  policial, 

ingressando com um habeas corpus preventivo o qual não obteve êxito eis que 

fora proferida a prisão preventiva, e, portanto, ele não se encontra foragido do 

distrito  da  culpa,  podendo  ser,  a  qualquer  tempo,  localizado  no  mesmo 

endereço em que sempre residiu.

Acrescentou que a fuga ou a “situação de foragido” não poderia 

servir de fundamento, por si só, para a decretação da ultima ratio e que militam 

condições  pessoais  favoráveis  ao  paciente,  tais  como:  primariedade,  bons 

antecedentes,  endereço  certo,  família  constituída  e  profissão  definida, 

demonstrando ele, além do mais, interesse em cooperar, e não obstacularizar, 

o deslinde processual.

Requereu, nesse diapasão, a concessão da ordem para revogar o 

decreto prisional.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 23/37.

Desembargador João Benedito da Silva
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Solicitadas informações, veio a autoridade, dita coatora, a indicar, 

à  fl.  48,  que  o  paciente  foi  denunciado  pela  prática,  em  tese,  do  crime 

capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, II do Código Penal por ter 

ceifado a vida de Célia Maria Alves e tentado matar Wellington Humberto Alves 

da Silva, utilizando-se para tanto de arma de fogo, sendo sua prisão preventiva 

decretada nos autos da representação nº 0009063-15.2013.815.2002, em 13 

de agosto de 2013, a qual, até o presente instante, não foi cumprida.

Oferecida denúncia pelo Órgão Ministerial foi ela recebida em 04 

de novembro de 2013, sendo, em seguida, expedido mandado de citação, o 

qual, até aquele momento, não tinha aportado de volta no cartório.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer,  às  fls.  50/58, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Questionou  o  impetrante,  unicamente,  o  decreto  de  prisão 

preventiva  eis  que  não  preencheria  os  pressupostos  e  os  fundamentos  do 

artigo 312 do CPP, nem mesmo teria o magistrado primevo se desincumbido do 

dever de fundamentação aludido no artigo 93, IX da CF e artigo 315 do CPP.

Lê-se no decisum objurgado:

O  acusado,  conforme  diligências  realizadas  pelas 
autoridades  policiais,  fugiu  logo  após  o  fato, 
encontrando-se  até  o  presente  momento  em  lugar 
indeterminado,  não  se  tendo  qualquer  informação  a 
respeito do seu paradeiro. […]
Como  se  vê  claramente,  portanto,  se  me  afigura 
imperiosa a custódia preventiva do investigado.
[…]

Desembargador João Benedito da Silva
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A materialidade do delito,  embora não consta desta 
representação  o  laudo  de  exame  cadavérico,  é 
incontestável,  diante  dos  depoimentos  até  agora 
colhidos. E o mesmo se diga quanto à autoria, pois a 
prova  oral  já  arrecadada  aponta  para  o  investigado 
como  autor da  ação que culminou com a morte  da 
ofendida e com os ferimentos causados ao filho desta. 
Ressalte-se que para adoção da custódia preventiva 
não se pode exigir a mesma certeza necessária a um 
juízo condenatória. […]
No que tange ao fundamento, entendo que a medida 
se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e 
por conveniência da instrução criminal.
Ora,  ausente  o  investigado  do  distrito  da  culpa,  o 
processo que vier  a ser  instaurado contra ele  ficará 
completamente paralisado em face do que dispõe o 
art. 366 do Código de Processo Penal.  E mais do 
que  impossibilitar  a  regular  tramitação  do  feito,  a 
ausência  do  investigado  obstará  a  aplicação  da  lei 
penal,  pois  impedirá  a  imposição  de  uma  eventual 
sanção.  Daí  porque  só  podemos  concluir  que  esta 
conduta  dele  demonstra  sua intenção  deliberada  de 
impedir  a  instrução  do  feito  e,  conforme  o  caso, 
frustrar a aplicação da lei penal.
Aliás, é entendimento da nossa Corte Suprema que a 
simples fuga do réu, por si só, autoriza a preventiva 
[…]. (fls. 23/27)

Ora, a prisão preventiva deve ser decretada quando presentes o 

fumus comissi  delicti (materialidade e indícios,  suficientes,  de autoria),  bem 

como o  periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, 

aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal).

No que se  refere  aos pressupostos  do  artigo  312 do CPP,  da 

leitura  do  decisum ora  objurgado  constata-se  que  a  comprovação  da 

materialidade e dos indícios de autoria se perfizeram por intermédio da prova 

testemunhal arrecadada na fase inquisitorial, não tendo o impetrante anexado 

aos autos quaisquer provas a controverterem o que veio a ser ali aduzido.

Por  sua  vez,  a  medida  segregatória  teve  por  fundamento  a 

necessidade  de  se  garantir  a  aplicação  da  lei  penal  e  a  conveniência  da 

Desembargador João Benedito da Silva
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instrução já que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse diapasão, constata-se das informações (fls. 47/48) que o 

paradeiro do paciente continua desconhecido não sendo cumprido o mandado 

de prisão preventiva e estando, até o presente instante, o processo paralisado 

no aguardo da citação do réu.

Soma-se ao exposto que apesar do impetrante aludir  militarem 

condições pessoais favoráveis ao paciente não houve juntada do comprovante 

de residência, restando, assim, mantida a incógnita quanto a sua localização.

Nessa senda, a condição de “foragido” constitui indicativo de que 

o paciente pretende se esquivar das consequências legais do crime que, em 

tese,  praticou,  o  que  consiste,  por  si  só,  em  motivo  apto  para  justificar  a 

decretação e manutenção da segregação cautelar.

Evidenciou-se,  assim,  o  risco  concreto  que  a  liberdade  do 

paciente oferece à aplicação da lei penal uma vez que ciente da investigação 

policial e da ação penal contra si ajuizada, permanece, a mais de 01 (um) ano, 

em local incerto e não sabido.

Sobre a matéria:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO 
DA CUSTÓDIA.  RÉU  QUE  PERMANECEU  PRESO 
DURANTE  A  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  FUGA  DO 
DISTRITO DA CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. 
NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA. 
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS. 
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO.
1.  Demonstrada  está  a  imprescindibilidade  da 
custódia preventiva para a aplicação da lei penal, 

Desembargador João Benedito da Silva
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quando constatado que o recorrente evadiu-se do 
distrito  da  culpa após a  prática  do  crime,  tendo 
permanecido  foragido  por  determinado  período 
após a decretação da cautela.
2.  Condições  pessoais  favoráveis,  mesmo  que 
comprovadas, não teriam, em princípio, o condão de, 
isoladamente,  ensejar  a  revogação  da  prisão 
preventiva,  se há nos autos elementos suficientes a 
demonstrar a necessidade da custódia antecipada.
3. Inviável  a  incidência  de  medidas  cautelares 
diversas  quando,  além  de  haver  motivação  apta  a 
justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se 
mostraria  adequada  e  suficiente  para  resguardar  a 
aplicação da lei penal. 4. Recurso ordinário improvido. 
(STJ. RHC 49.397/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  21/08/2014,  DJe 
03/09/2014) (grifei)

Inobserva-se,  nessa  feita,  qualquer  constrangimento  ilegal 

passível de correção por essa via, devendo ser mantida a decisão segregatória 

vergastada, em todos os seus termos.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Presidiu  a sessão,  com voto,   o Exmo. Sr.  Des.  Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

do Relator,  o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio. Ausentes, justificadamente, 

o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


