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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
DECRETAÇÃO. INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS  CONCRETOS. 
DESFUNDAMENTAÇÃO.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL.  INOCORRÊNCIA  REQUISITOS  DO 
ART.  312  DO  CPP.  FUGA DO  DISTRITO  DA 
CULPA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL. 
ATRIBUTOS  PESSOAIS.  IRRELEVÂNCIA. 
DENEGAÇÃO

Estando  a  decisão  que  decretou  a  prisão 
preventiva  devidamente  fundamentada  na 
hipótese do artigo 312 do CPP,  não há que se 
falar  em  constrangimento  ilegal.  A  fuga  do 
paciente do distrito da culpa é elemento suficiente 
para a decretação da prisão preventiva, a fim de 
garantir a aplicação da Lei Penal. 

A  primariedade  e  os  bons  antecedentes  não 
justificam, por  si  sós,  a concessão da liberdade 
provisória,  quando  presentes  a  prova  da 
materialidade  e  indícios  de  autoria  delitiva  e, 
ainda, alguma das hipóteses do art. 312 do CPP.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  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 preventivo,  com pedido de liminar, 

impetrado pela Bacharela Isabelle Freire da Silva em favor de Josenildo Nilo 
da Costa apontando como autoridade coatora o juízo de direito da 1ª Vara da 

comarca de Sapé.

Alega,  em suma,  irregularidade  na intimação do paciente  para 

comparecimento em audiência designada pelo juízo singular. Pontua, também, 

ameaça de coação ao direito de locomoção, posto que é imputado ao paciente 

prática  de  crime  de  trânsito,  mas  sem  vítimas,  resultando  apenas  danos 

materiais, não havendo motivos suficientes para o decreto de prisão preventiva, 

ademais,  as  condições pessoais  lhes  são favoráveis,  invocando também, o 

principio da presunção de inocência.

Pugna,  ao  final,  pela  concessão de liminar,  no sentido  de  que 

expedido  salvo-conduto em favor do paciente e, no mérito, a ratificação da 

medida de urgência.

Instrui o pedido com documentos (fls. 13/19).

Ao prestar  as informações solicitadas (fls.  27/28),  a  autoridade 

dita coatora comunica que o paciente foi denunciado como incurso nas penas 

dos delitos previstos no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997 e do art. 163 do Código 

Penal, e que, por não ter sido encontrado no local em que indicou como de sua 

residência, foi determinada a citação editalícia, bem como decretada a prisão 

preventiva, tendo em vista estar foragido (para fins de aplicação da lei penal).

Liminar indeferida (97/98).

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  47/51),  opinando  pela 
Desembargador João Benedito da Silva
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denegação da ordem. 

É o relatório.

VOTO

 A pretensão  da impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver 

cessado suposto constrangimento que estaria a sofrer o paciente,   diante o 

decreto  de  prisão  preventiva  carente  de  fundamentação  idônea,  pois  a 

magistrada não expôs as razões concretas que justificassem a necessidade da 

segregação  cautelar.  Por  fim,  invoca  os   atributos  pessoais  do  paciente, 

alegando a desnecessidade para a manutenção da segregação.

No entanto, não há como ser acolhida a pretensão manejada, pois 

ao  contrário  do  que  fora  alegado,  existe  a  necessidade  da  custódia  da 

paciente.

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado por conduzir 

veiculo automotor, na via pública, sob a influência de álcool, expondo a dano 

potencial a incolumidade da vitima, Edvaldo Liberato Carneiro, bem como de 

seus familiares.

Extrai-se ainda da exordial, se apurou, na madrugada do dia 27 

de  outubro  de  2008,  a  vitima  e  sua  família  dormiam  em  sua  residência, 

localizada  na rua Projetada, s/n, Centro, do Município de Riachão do Poço/PB, 

quando foram acordados com um imenso barulho similar a uma colisão. Ao 

final, foi denunciado nas sanções do art. 309, da Lei nº 9.503/97 e 163 c/c art. 

70, ambos do CP.

Conforme informações da magistrada ainda na esfera policial, foi 

arbitrada  fiança  em favor  do  paciente,  o  que  foi  adimplido.  Determinada  a 

citação do acusado, esta restou infrutífera, haja vista o mesmo não ter sido 

Desembargador João Benedito da Silva
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localizado no endereço informado, determinando-se a citação editalícia.

Segue informando a juíza que decorrido o prazo de defesa sem 

manifestação do acusado, foi nomeado defensor público para apresentação de 

defesa  prévia,  e,  ato  contínuo,  suspenso  o  curso  do  processo  e  o  prazo 

prescricional, bem como determinada a produção antecipada de prova.

Por fim, diz a magistrada que após a inquirição das testemunhas 

indicadas na peça acusatória,  foi  decretada, em 25 de fevereiro de 2010, a 

prisão preventiva em desfavor do paciente, sob o fundamento da aplicação da 

lei penal, e até a presente data, o acusado encontra-se foragido. 

Pois bem. 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.

Analisando  o  decreto  preventivo(fl.19),  verifica-se  que  o 

magistrado  singular  justificou  a  necessidade  da  medida  diante  a  fuga do 

paciente do distrito da culpa, amparado no requisito “aplicação da lei penal”, 

previsto no art. 312 do CPP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Dessa forma, a partir do momento em que o paciente é acusado 

de prática delitiva  e evadiu-se do distrito da culpa, autorizada está a prisão 

preventiva para aplicação da lei penal, vejamos:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO 
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RÉU 
FORAGIDO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. GARANTIA 
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS 
DO DELITO. VARIEDADE E
ELEVADA  QUANTIDADE  DAS  DROGAS 
APREENDIDAS.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  MEDIDAS 
ALTERNATIVAS.  INSUFICIÊNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
1. Não  há  ilegalidade  na  decretação  da  prisão 
preventiva  quando  demonstrado,  com  base  em 
fatos  concretos,  que  a  segregação  se  mostra 
necessária.  2.  A  fuga  do  distrito  da  culpa, 
comprovadamente demonstrada e que perdura por 
mais de 6 (seis) anos, é fundamentação suficiente 
a  embasar  a  manutenção da  custódia  preventiva 
para  garantir  a  aplicação  da  lei  penal.  3(...) 4. 
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, 
o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, 
se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a 
necessidade da custódia. 5.  Indevida a aplicação de 
medidas  cautelares   diversas  da  prisão  quando  a 
segregação  encontra-se  justificada  no  fato  de  o 
recorrente  encontrar-se  foragido  desde  a  época  dos 
fatos,  insistindo  em  não  atender  ao  chamamento 
judicial, o que leva à conclusão pela sua insuficiência 
para resguardar a aplicação da lei penal. 6. Recurso 
improvido.  (STJ.  RHC  47.394/PR,  Rel.  Ministro 
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
18/06/2014,  DJe  01/08/2014)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO.  PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. 
PRESENTE  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
ORDINÁRIO.  INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA. 
NÃO  LOCALIZAÇÃO  DO  ACUSADO.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  ANTERIOR FUGA DO DISTRITO DA 
CULPA.  ELEMENTO  CONCRETO  A JUSTIFICAR  A 
MEDIDA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. 
OCORRÊNCIA. DENÚNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

Desembargador João Benedito da Silva
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INTIMAÇÃO  PRÉVIA  POR  OFICIAL  DE  JUSTIÇA. 
AUSÊNCIA.  PECHA.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa 
a  necessidade  de  racionalização  do  emprego  do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da 
garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem 
como substitutiva de recurso ordinário. 2. Não é ilegal 
o  encarceramento  provisório  que  se  funda  em 
dados  concretos  a  indicar  a  necessidade  da 
medida  cautelar,  especialmente  em  elemento 
extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual 
seja,  a  anterior  fuga  do  distrito  da  culpa, 
demonstrando  a  necessidade  da  prisão  para  a 
aplicação  da  lei  penal.  3.  Na  hipótese,  inexiste 
nulidade da citação por edital, eis que o paciente foi 
devidamente  procurado  no  endereço  constante  dos 
autos,  estribado  em  informes  de  seus  próprios 
familiares, esgotando-se, ao final, os meios para sua 
localização.  4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC 
231.014/RN,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE 
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
05/08/2014, DJe 18/08/2014) – grifei.

No mesmo sentido já decidiu esta Câmara Criminal que a fuga do 

réu do distrito da culpa é motivo suficiente para se decretar a prisão cautelar. 

Vejamos: 

HABEAS  CORPUS  PREVENTIVO.  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO.  Prisão  preventiva.  Decisão  nula  e 
carente de fundamentação. Inocorrência. Ato válido e 
justificado. Presença dos pressupostos e requisitos dos 
artigos  312  e  313  do CPP. Prova da materialidade e 
indícios  suficientes  da  autoria.  Conveniência  da 
instrução criminal e garantia de aplicação da Lei penal. 
Paciente  foragido  desde  a  prática  delitiva. 
Constrangimento  ilegal  não  vislumbrado.  Ordem 
denegada. [ ...]. Existindo prova da materialidade e 
indícios  suficientes  de  autoria,  e  restando  a 
decisão  questionada  fundamentada  em  dados  e 
reclamos objetivos do caso, notadamente, no fato 
de  o  réu  encontrar-se  foragido.  Situação  que 
perdura  há  mais  de  três  anos.'  Está  ai  prisão 
preventiva em plena sintonia! com os artigo,sl  312   e   
313   do código de processo I I I penal, ;' , porquanto   
justificada,  especialmente,  para  assegurar  a 
aplicação da Lei penal. Outrossim, o fato de a fuga 
do réu servir de: embasamento para a decretação 

Desembargador João Benedito da Silva
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de" sua prisão cautelar, não afronta o princípio' da 
auto  incriminação,  pois,  se  trata.  de  fundamento 
idôneo  a  motivar  a  medida  extrema  Portanto,    in   
casu,    não  há  que  se  falar  em  constrangimento   
ilegal a ser sanado pela via, mandamental. Ordem 
denegada. (TJPB;  HC  200.2010.016814-1/002; 
Câmara  Especializada  Criminal;  ReI.  Des.  Arnóbio 
Alves  Teodósio;  DJPB  12/08/2013;,  Pág.  19).  Grifos 
nossos.

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.  NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. 
CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL. 
APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.  FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE  E  CONTUNDENTE.  FUGA  DO 
DISTRITO  DA  CULPA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM. 
Necessitando-se  de  uma  análise  mais  minuciosa  do 
conjunto  fático-probatório,  o  trancamento  da  ação 
penal,  via  ordem  mandamental,  torna-se  impossível. 
Presença  dos  requisitos  para  a  mantença  da  prisão 
preventiva,  consubstanciados  na  conveniência  da 
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 
penal,  já que o acusado foragiu do distrito da culpa, 
comente sendo preso quando outro delito. Denegação 
da  ordem  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20029757920148150000 -  Órgão (Câmara criminal)  - 
Relator Des. Carlos Martins Beltrão Filho - j. em 06-03-
2014 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 
121,  §2º,  INCISOS  I  E  IV,  CP.  CRIME,  EM  TESE. 
PRISÃO  PREVENTIVA.  DECRETAÇÃO. 
INSATISFAÇÃO.  ALEGAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
ELEMENTOS  CONCRETOS.  SEGREGAÇÃO 
PROVISÓRIA MANTIDA.  REQUISITOS DO ART. 312 
DO  CPP.  EXISTÊNCIA.  ORDEM  PÚBLICA. 
REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE ACUSADO DE 
PRÁTICA, TAMBÉM EM TESE, DE CRIME CONTRA O 
PATRIMÔNIO.  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO 
CRIMINAL.  AMEAÇA  A  TESTEMUNHAS. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  APLICAÇÃO  DA  LEI 
PENAL. RÉU FORAGIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
A possibilidade de reiteração criminosa (inclusive tendo 
o juiz monocrático afirmado a prática pelo paciente, em 
tese, de crime contra o patrimônio) é motivo suficiente 
para decreto de prisão preventiva para fins de ordem 
pública, requisito este previsto no art. 312 do CPP. A 
ameaça a testemunhas, elemento concreto destacado 
pelo juízo a quo, é apto a justificar a necessidade da 
medida  privativa  de  liberdade,  para  fins  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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conveniência  de  instrução  criminal.  A  partir  do 
momento em que acusado de prática delitiva evade-
se  do  distrito  da  fuga,  autorizada  está  a  prisão 
preventiva para aplicação da lei penal. A existência 
de ao menos um dos requisitos do art.  312 do CPP 
torna  a  decisão  de  decreto  de  prisão  preventiva 
válida.TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20088104820148150000  -  Órgão  (Câmara 
Especializada Criminal) – Relatoria minha- - j. Em 19-
08-2014 - grifei

Vale ressaltar que,  em consequência de tal segregação, não há 

qualquer violação aos princípios constitucionais, em especial ao da presunção 

de  inocência,  porque,  embora  a  Constituição  Federal  consagre  referido 

princípio,  nota-se  ela,  também,  autorizar  ao  longo  de  seu  texto,  mais 

especificadamente  em  seu  artigo  5º,  inciso  LXI,  a  decretação  da  prisão 

preventiva, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a 

medida  extrema,  não  há  que  se  falar  em  constrangimento  ilegal  em 

contrariedade a tal princípio. A respeito:

"O disposto no item LVII, do art. 5º da CF de 
1988,  ao  dispor  que  "ninguém  será 
considerado culpado até o trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória!, não revogou 
os dispositivos do CPP que prevêem a prisão 
processual.” (STF - RJTJERGS 148/15).

"O princípio da presunção de inocência, (CF,  
art. 5°, LVII), não impede a adoção de medidas 
cautelares  contra  a  liberdade  do  réu,  tais 
como prisão em flagrante, preventiva etc. Esta 
presunção  está  ligada  ao  Direito  Penal,  
impedindo  que  sanções  da  sentença 
condenatória, ainda não transitada em julgado, 
sejam  aplicadas.  Não  alcança  a  prisão 
provisória,  instituto  de  Direito  Processual  
Penal, que tem vinculação com a cautela, com 
a necessidade do recolhimento antecipado do 
agente,  para  garantira  ordem  pública  ou 
regular  desenvolvimento  do  processo  ou 
assegurar  cumprimento  de  eventual 
condenação."  (TJRS.  HC  70022487912,  7a  C. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Crim.,  Rei:  Des.  Sylvio  Baptista  Neto.  J.   Em 
17/01/2008).

Por fim, as condições pessoais da paciente não autorizam  per si  

a  concessão  da  ordem,  quando  presentes  os  motivos  autorizadores  da 

custódia.  Neste sentido.

STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e 
a residência  e o domicilio no distrito da culpa 
são circunstâncias que não obstam a custódia  
provisória, quando ocorrentes os motivos que 
legitimam   a  constrição  do  acusado”(JSTJ 
2/267)

“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)

Inviável,  portanto,   a  revogação  da  custódia  preventiva  do 

paciente e a consequente expedição de salvo conduto em seu benefício.

Aponta ainda a impetrante irregularidade na intimação/citação, do 

ora paciente para o comparecimento da audiência de instrução, alegando que 

em nenhum momento fora expedido intimação ou até mesmo citação por edital 

para que o paciente comparecesse a referida audiência.

Também, sem razão.

Conforme  extraí-se  dos  autos,  fora  determinada  a  citação  do 

acusado, restando infrutífera, haja vista o mesmo não ter sido localizado no 

endereço informado, conforme certidão do Oficial de Justiça à fl. 33, ocasião 

Desembargador João Benedito da Silva
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em que fora citado por edital (fl.34/37).

Lado  outro,  conforme  informações  da  magistrada  decorrido  o 

prazo de defesa sem manifestação do acusado, foi nomeado defensor público 
para apresentação de defesa prévia,  e,  ato  contínuo,  suspenso o curso do 

processo  e  o  prazo  prescricional,  bem  como  determinada  a  produção 

antecipada de prova. 

Dessa forma, não há que se falar em irregularidade de intimação/

citação,  quando a magistrada procedeu em conformidade as determinações 

legais.

Diante de tais razões, denego a ordem.

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.    Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 

justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Presente  à 

sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador do 

Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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