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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO E TENTATIVA
DE  ESTUPRO. PRISÃO  CAUTELAR  FUNDAMENTADA NA
FUGA  DO  RÉU.  CITAÇÃO  POR  EDITAL  SEM  O
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DO RÉU. CITAÇÃO EDITALÍCIA ANULADA E REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS
DIVERSAS  DA  CONSTRIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL. PRETENSÃO DE  RESTABELECIMENTO DA
PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE  INCONFORMAÇÃO  DO
PARQUET  QUANTO  À  ANULAÇÃO  DA  CITAÇÃO
EDITALÍCIA.  AQUIESCÊNCIA.  DESCABIMENTO  DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DESPROVIMENTO.

- Qualquer espécie de prisão entes do édito condenatório tem natureza
de  medida  cautelar,  somente  sendo  admissível  tal  restrição  de
liberdade se devidamente justificada a medida extrema.

-  Em sendo  anulada  a  citação  editalícia  em razão  da  ausência  do
esgotamento  das  diligências  em busca  da  localização  do  réu,  deve
prevalecer a decisão que revogou a prisão preventiva fundamentada na
fuga do acusado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
representante do Ministério Público de primeiro grau (fls. 28/36), com assento na 1ª Vara



da Comarca de Esperança, com fulcro no art. 581, V, do CPP, em face da decisão de fls.
23/26, proferida pela Juíza de Direito  Paula Frassineti Nóbrega de Miranda Dantas, que
revogou  a  prisão  preventiva, concedendo a liberdade provisória ao recorrido Luiz
Vicente Pereira.

Em suas razões recursais, o Parquet aduz que se encontram presentes
os requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), ressaltando que a
prisão preventiva havia sido fundamentada na fuga do acusado do distrito de culpa desde o dia
do cometimento do crime; que o acusado fugiu do distrito de culpa com o desiderato de se
livrar da imputação criminosa que lhe recaiu, sendo preso apenas no dia 08/08/2017, 08
(oito)  anos  e  05  (cinco)  meses  depois  da  data  do  fato,  e  que  há  nos  autos  certidões  do
meirinho informando a não citação do réu por se encontrar em local incerto e não sabido.

Assim,  alegando  que  persistem  os  requisitos  autorizadores  da
segregação cautelar pelo tempo em que o réu permaneceu foragido, bem como aduzindo a
irrelevância do denunciado possuir condições pessoais favoráveis,  requer o provimento do
recurso para decretar a prisão preventiva do réu.

Contrarrazões defensivas apresentadas pelo réu às fls. 40/45, alegando
que não fugiu do distrito de culpa, que apenas foi trabalhar na casa de uma tia na cidade de
Pocinhos e que, com pouco mais de um ano, retornou a residir com seus pais no sítio malhada
da serra, zona rural de Esperança/PB. Argumenta, também, que não tinha ciência do processo,
sendo preso pela polícia militar devido a uma de suas crises por enfermidade mental (CID
F10.2).  A defesa suplica,  ao final, pela manutenção da decisão que concedeu a liberdade
provisória ao réu.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer
subscrito pelo Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 50/55).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
(Relator)

Em suma,  busca  o  Parquet restabelecer  a  prisão  do  recorrido,
cassando a decisão proferida pela Juíza a quo, sob o fundamento de estarem presentes os
requisitos da prisão cautelar em razão de o réu ter permanecido longo período foragido.

Pois bem. Como é cediço, a prisão preventiva é medida extrema, que
deve ser  decretada  e  mantida  em  casos  excepcionais,  já  que  priva  o  acusado do seu  jus
libertatis anteriormente à prolação de uma sentença condenatória definitiva, com trânsito em
julgado.

Tal medida só se impõe quando justificada sua indispensabilidade para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente da autoria, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 312 A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para



assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria”.

Na hipótese em comento, informam os autos que o réu, juntamente a
outros quatro denunciados, foram denunciados por, no dia 6 de maio de 2009, infringirem os
artigos 157, §2º, incisos I e II, art. 213 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

De  fato,  verifica-se  dos  autos  que  a  prisão  preventiva  do  réu  foi
decretada em virtude de o mesmo não haver sido localizado para citação, com a posterior
determinação da citação editalícia. 

Por  outro lado,  em análise  à decisão ora combatida  (fls. 23/26),
infere-se que possui fundamentação idônea, na qual a magistrada a quo consignou que o
réu foi citado por edital sem, contudo, haver o devido esgotamento das diligências em
busca de sua localização, razão pela qual anulou a citação editalícia e, em decorrência,
concedeu a liberdade provisória ao réu com aplicação de medidas diversas da prisão. 

Outrossim,  também justificou  a  revogação  da  prisão  em razão  de,
durante  todo o  tempo  em que  não foi  localizado,  não  haver  respondido a  nenhum outro
processo criminal, ressaltando que a liberdade do réu não colocará em risco a ordem pública.
Vejamos os termos da decisão a quo:

“(…)
No caso, compulsando os autos, observo que foi decretada a prisão preventiva do
réu  em virtude  do  mesmo  não  ter  sido  localizado  para  ser  citado. Verifica-se,
inclusive, que foi determinada a sua citação por edital sem que fossem esgotadas
as tentativas de localização.
(…)
Portanto,  não  sendo  exauridos  os  meios  disponíveis  para  a  citação  editalícia,
considero-a  nula  de  pleno  direito.  Justamente  em  razão  do  exposto  é  que  se
observa  a  ausência  do  pressuposto  necessário  para  a  decretação  de  custódia,
sobretudo porque o réu continua a residir no mesmo endereço que consta nos
autos, conforme  comprovante  de  residência  apresentado  nesta  oportunidade.
Ademais, observa-se que o acusado sequer foi preso em flagrante nestes autos, de
modo que não tinha conhecimento formal sobre a investigação, o que afasta o seu
dever de  comunicar ao juiz  natural  mudança de  endereço  e,  consequentemente,
qualquer presunção de que o mesmo pretendia frustrar a aplicação da lei penal ou
dificultar a instrução criminal. Como se não bastasse, durante todo esse tempo em
que não foi  localizado, não respondeu ele a nenhum outro processo criminal,
consoante certidão de antecedentes em anexo, restando, pois, demonstrado que a
sua liberdade não colocará em risco a ordem pública. Ante o exposto, revogo a
prisão  preventiva  anteriormente  decretada,  com fundamento  no artigo  316 do
CPP. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não deva persistir a prisão.
Por fim, tendo sido anulada a citação editalícia, fica o acusado desde logo citado
para apresentação da resposta à acusação no prazo legal, assim como advertido
que  não  o  fazendo  ser-lhe-á  nomeado  Defensor  Público  para  patrocinar  a  sua
defesa. (...)” (fls. 23/26).

Ressalto,  ainda,  que,  nas  razões  do  presente  recurso, não  houve
manifestação de inconformismo do recorrente quanto à anulação da citação editalícia, o
que revela a sua aquiescência. 

O recorrente limitou-se a argumentar que o réu permaneceu foragido
durante anos, não sendo localizado para citação, situação esta que foi refutada na decisão a



quo, uma vez que a magistrada anulou a citação por edital, haja vista o não esgotamento
de todas as diligências em busca da localização do réu.

Ora, em sendo anulada a citação editalícia em razão da ausência do
esgotamento das diligências em busca da localização do réu, deve prevalecer a decisão que
revogou a prisão preventiva fundamentada na fuga do acusado.

Portanto,  diante  das  considerações  expostas  pala  magistrada  a
quo,  concluo que não restou concretamente demonstrada a necessidade da prisão do
recorrido e, não estando preenchidos os requisitos inerentes à prisão cautelar, deve ser
mantida a decisão que revogou a prisão cautelar.

Assim,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO CRIMINAL
EM SENTIDO ESTRITO, mantendo a decisão a quo em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,
Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Joaci  Juvino  da Costa
Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


