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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  RECURSO  MINISTERIAL.  RÉU
FORAGIDO  HÁ  MAIS  DE  12  (DOZE)  ANOS.
CAPTURA  POR  FORÇA  DE  MANDADO  DE
PRISÃO  CUMPRIDO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  DOMICÍLIO  CERTO.
FUNDADO RECEIO DE FUGA DO DISTRITO DE
CULPA.  RESTABELECIMENTO  DO  DECRETO
PREVENTIVO. PROVIMENTO.

No caso dos autos, a prisão preventiva deve ser
restabelecida  para  assegurar  a  aplicação da  lei
penal  e  a  conveniência  da  instrução  criminal,
porque há fundado receio de que o recorrido volte
a  deixar  o  distrito  da  culpa,  como  já  o  fez
anteriormente,  posto  não  ter,  ao  menos,
comprovado,  nos  autos,  o  endereço  em  que
reside atualmente.

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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA
RESTABELECER O DECRETO PREVENTIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
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R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,  inconformado com a r.

decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 1º Tribunal do Juri da Comarca da

Capital  (fls.  17/19),  que revogou a prisão preventiva do acusado  KLEITON

MIRANDA DA SILVA,  ora  recorrido,  concedendo-lhe  liberdade  provisória,

mediante  condições,  interpôs  o  presente  Recurso  em  Sentido  Estrito  (fls.

02/05).

Em  suas  razões  recursais,  pugna  o  Ministério  Público  pelo

restabelecimento  da prisão preventiva  do acusado,  alegando que o  réu  foi

denunciado por crime grave (homicídio duplamente qualificado em companhia

de corréu) e esteve foragido desde o ano de 2005, sendo capturado em 17 de

setembro de 2017. Dessa forma, não há garantias de que o recorrido não se

evadirá, mais uma vez, do distrito  da  culpa, prejudicando a aplicação da lei

penal.

Aduz,  ainda,  o  parquet  que,  estando  solto,  em  um  crime  tão

grave, o recorrido comprometerá a instrução criminal, dada a perfídia de seu

ato e as nuances do crime.

O  recorrido  apresentou  contrarrazões  recursais  às  fls.  07/09,

relatou que nunca tomou, formalmente, conhecimento acerca da ação penal

em trâmite e não se evadiu do local em que mora. Informou, também, que

possui  família constituída, endereço e profissão definidas e está cumprindo

com uma das exigências indicada no termo de liberdade provisória, qual seja,

o  de  comparecer  em  Juízo  mensalmente.  Diante  disso,  pugna  pelo  não

provimento do recurso. 

Em obediência ao artigo 589 do Código de Processo Penal, o d.

Magistrado a quo exerceu o juízo de retratação, mantendo a r. decisão ora

Desembargador João Benedito da Silva
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combatida, por seus próprios fundamentos (fl. 21).

A d. Procuradoria de Justiça, por seu procurador Álvaro Gadelha

Campos, em seu r. Parecer de fls. 26/28, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento,

conheço do recurso interposto.

De  acordo  com  a  denúncia  oferecida  em  desfavor  do  ora

recorrido e do corréu Juraci Vieira do Carmo (fls. 10/12), 

“[...] no dia 12 de janeiro de 2005, no Sítio Engenho
Velho,  mais  precisamente  em  uma  granja  que  fica
localizada  nas  proximidades  da  Ponte  do  Rio
Mumbaba, João Pessoa-PB, VALDELIANO CÂNDIDO
RIBEIRO foi  encontrado com uma ferida  de bordas
irregulares,  estreladas,  infiltradas  por  sangue,
medindo  04  cm  (quatro  centímetros)  no  maior
diâmetro,  que  comprometeu  as  regiões  parieto-
occipital, similares às produzidas por disparo de arma
de fogo e grosso calibre, além de um outro ferimento
de bordas regulares, semelhantes aos provocados por
instrumento perfuro-cortante, na região epigástrica, as
quais, por sua natureza e sede, deram causa à sua
morte,  conforme está descrito  no laudo tanatológico
de fls. 11/13.
Com o início das investigações policiais, perpetuadas
até  os  últimos  meses,  principalmente  em  face  do
temor imposto pelos indiciados, fazendo com que as
testemunhas  não  quisessem  depor,  restou  apurado
que  JURACI  VIEIRA DO CARMO,  cognominado  de
“Preto”,  bem  como  KLEITON MIRANDA DA SILVA,
conhecido  por  “Cleito”,  além  de  um  terceiro,
identificado  somente  pelo  prenome “Tarcísio”,  todos
conhecidos  e  companheiros  de  bebedeiras  do
falecido, foram os responsáveis pelo homicídio, tendo
em  vista  que  quiseram  comprar  uma  espingarda

Desembargador João Benedito da Silva
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“calibre 12”, que estava na posse da vítima, mas esta
se recusou,  afirmando que tal  objeto pertenceria ao
seu patrão.
Dessa forma, não conformados com a referida recusa,
depois te terem ingerido bastante bebidas alcoólicas
com a vítima,  fato iniciado por  volta  das 9h do dia
anterior ao crime, com animus necandi, em nítida co-
autoria e unidade de desígnios, de forma a inviabilizar
qualquer chance de defesa, os envolvidos desferiram
os golpes relatados em epígrafe, ocasionando a morte
do desafeto [...]”.

Em 25/03/08, considerando  que  o réu, ora recorrido, apesar de

citado por edital, não ter comparecido em juízo, nem constituído defensor, o

juiz  a  quo,  nos  termos  do  art.  366,  CPP,  suspendeu  o  processo  e  prazo

prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do réu Kleiton Miranda

da Silva, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da

instrução criminal e para assegurar a aplicação da norma (fl. 15).

No  entanto,  com a captura  do  réu,  em audiência  de  custódia

realizada em 18/09/17, a defesa do recorrido requereu a revogação da prisão

preventiva do acusado, tendo a juíza  a quo, após verificar que o motivo que

ensejou o decreto prisional, qual seja, estar o acusado em local incerto e não

sabido, não mais subsistir, bem como não ter o réu delinquido desde o ano de

2005,  convenceu-se  de  não  mais  restarem  presentes  os  requisitos  da

preventiva, revogando-a, com aplicação de medidas cautelares (fls. 17/79). 

Inconformado com tal  decisão,  interpôs  o  Ministério  Público  o

presente  recurso,  por  meio  do  qual  busca,  conforme  já  relatado,  o

restabelecimento  da  prisão  preventiva  do  réu,  ao  argumento  de  restarem

comprovados os requisitos indispensáveis à decretação da custódia cautelar,

notadamente como forma de aplicação da lei penal.

Pois bem. Em decisão de fl. 15, observa-se que o Magistrado a

quo  decretou, em 25/03/08, a prisão preventiva do acusado, em decorrência

de  homicídio  qualificado  ocorrido  em  12/01/05, para  a  garantia  da  ordem

Desembargador João Benedito da Silva
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pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação

da norma.

Entretanto, no dia  18/09/17,  outro Juiz que não o subscritor do

decreto  constritor,  proferiu  decisão  interlocutória  (fls.  17/19),  revogando  a

prisão preventiva e estabelecendo medidas cautelares.

Ocorre que, na decisão acima referida, a Juíza a quo afirmou não

mais existir o motivo da custódia cautelar consistente no fato de o acusado, na

época, estar em local incerto e não sabido.

No  entanto,  compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  réu

passou 12 (doze) anos foragidos, somente comparecendo, em juízo, por

força do cumprimento de mandado de prisão.

Outrossim,  as  alegações  do  recorrido  de  que  não  teria

conhecimento formal da ação penal e de que não se evadiu do local em que

mora não restaram comprovadas nos autos, por meio de extratos de contas de

água ou luz; declaração de vizinhos acerca da permanência do réu no local

onde  mora;  certidão  de  casamento  ou  de  filhos  e  prova  de  que  exerce

profissão definida lícita.

Em consequência, no caso dos autos, a prisão preventiva deve

ser restabelecida para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da

instrução criminal, porque há fundado receio de que o recorrido volte a deixar

o distrito  da culpa,  como já  o fez anteriormente,  posto  não ter,  ao menos,

comprovado,  nos  autos,  o  endereço  em  que  reside  atualmente,  apenas,

apontando,  em  sede  de  contrarrazões,  estar  domiciliado  na  Comunidade

Engenho Velho, nesta Capital, sem que tenha carreado ao processo qualquer

prova, mínima que seja, de sua residência. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PACIENTE  PRONUNCIADO  POR  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DA CORTE A QUO
SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FUNÇÃO DA NÃO
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  ACUSADO  E  DO
DEFENSOR CONSTITUÍDO.  INÉRCIA DA DEFESA
POR MAIS DE 10 ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES  DO  STJ.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA
PARA  O  RESTABELECIMENTO  DA  CUSTÓDIA
PREVENTIVA:  AMEAÇA  CONCRETA  À  ORDEM
PÚBLICA  E  FUGA  DO  DISTRITO  DA  CULPA.
PARECER  DO  MPF  PELO  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Houve efetiva manifestação da Corte a quo sobre a
prisão preventiva do recorrente, não havendo falar em
ilegalidade cometida pelo Tribunal Sergipano ao não
conhecer  do  writ  impetrado,  encaminhando-o  para
este STJ. 2. Ocorrida a pronúncia há mais de 10 anos
e nada alegando a defesa durante todo esse período,
ocorre  preclusão  temporal  para  a  impugnação  da
alegada  nulidade,  conforme  entendimento
sedimentado  nesta  Corte  Superior.  3.  A
manifestação  do  Tribunal  a  quo,  quando  do
julgamento  do  Recurso  em  Sentido  Estrito
Ministerial,  que  levou  ao  restabelecimento  da
prisão  preventiva  do  recorrente,  mostra-se
devidamente motivada - ameaça à ordem pública,
em razão da possibilidade concreta de reiteração
da conduta criminosa, e fuga do distrito da culpa
-,  não havendo falar  em qualquer ilegalidade na
constrição  do  paciente.  4.  Parecer  do  MPF  pelo
desprovimento do recurso.  5.  Recurso Ordinário em
Habeas  Corpus  desprovido.  (RHC  21.431/SE,  Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 01/02/2010)

Dessa forma, tenho que os fundamentos utilizados na decisão

vergastada, não foram suficientes para a concessão da liberdade provisória,

haja vista, a necessidade da prisão cautelar do recorrido, a fim de resguardar a

aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  para
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restabelecer  o  decreto  preventivo,  e,  determino,  por  consequência,  a

expedição de mandado de prisão em desfavor do réu  Kleyton Miranda da

Silva.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

                  Presidiu o julgamento, com voto,  o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da  Cunha  Ramos.  Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora   Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba,  aos 01

(primeiro) dia do mês   de março de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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