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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
Interposição  contra  decisão  que  converteu  o
flagrante  em prisão  preventiva.  Impossibilidade.
Hipótese não prevista  no  art.  581 do CPP.  Rol
Taxativo. Não conhecimento.

Não  se  toma  conhecimento  de  Recurso  em
Sentido Estrito quando o pedido que o recorrente
se insurge não está em nenhuma das hipóteses
prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de
Processo Penal. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade, NÃO  CONHECER  DO  RECURSO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  Estadual,  irresignado  com a  decisão  que

converteu  o  flagrante  em prisão preventiva  (fls.  47/48),  interpôs o  presente

recurso em sentido estrito (fl. 31)

Sustenta,  em  suas  razões  recursais  (fls.  32/36),  que  a  pena
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prevista para o crime doloso descrito no art. 129, §9º, do CP, não ultrapassa o

patamar  dos  04  (quatro)  anos  e,  não  consta,  nos  autos,  provas  de  que  o

flagranteado  tenha  sido  condenado  em outro  crime  doloso,  ainda que haja

processos criminais em tramitação em desfavor dele.

Aduz,  ainda,  que  não  há  dados  que  o  flagranteado  tenha

descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima,

Cícera Francisca da Silva, assim, não preenchida a hipótese do inciso II do art

313 do CPP.

Requer,  ao  final,  a  procedência  do  recurso  para  que  seja

reformada a decisão prolatada mediante a concessão da liberdade provisória,

com aplicação das medidas cautelares do art. 312 do CPP.

O juízo a quo, à fl. 37, manteve, em juízo de retratação, a decisão

atacada pelos próprios fundamentos.

À fl. 41, determinei o retorno dos autos à origem a fim de que

fosse encaminhada a decisão objurgada. 

Em atendimento à solicitação, a magistrada  a quo  acostou aos

autos  a  mencionada  decisão  (fls.  47/48),  bem  como  juntou  novo

pronunciamento  em  que  concede  a  liberdade  provisória  do  indiciado  Luiz

Benedito  de  Lucena  Filho,  com fixação  de medidas  cautelares  diversas da

prisão (fls. 49/51). 

A  douta  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de

Albuquerque Silva, opina pela prejudicialidade do recurso (fls. 56/57).

É o relatório.

V O T O

Desembargador João Benedito da Silva
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Depreende-se  dos  autos  que  o  Ministério  Público  Estadual,

irresignado com a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do

indiciado (fls. 47/48), interpôs o presente recurso em sentido estrito, buscando

a sua reforma mediante a concessão da liberdade provisória, com aplicação

das medidas cautelares do art. 312 do CPP. 

Encaminhados  os  presentes  autos  à  instância  originária  para

suprimento  de  diligência  solicitada,  o  juízo  a  quo,  à  fl.  264,  em novo

pronunciamento (fls. 49/51), concedeu a liberdade provisória do indiciado Luiz

Benedito  de  Lucena  Filho,  com fixação  de medidas  cautelares  diversas da

prisão. 

A concessão  pela  magistrada  a  quo rendundaria  em perda  do

objeto do recurso manejado pelo Ministério Público. Ocorre que a via eleita

escolhida não pode ser conhecida,  posto que a decisão impugnada não se

encaixa no rol taxativo contido no art. 581 do diploma processual penal, que

autoriza o uso do recurso em sentido estrito.

Assim,  o  não  conhecimento  é  medida  que  se  impõe.  Nesse

sentido, posiciona-se a jurisprudência:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  Pretendida
revogação  de  medida  protetiva  prevista  na  Lei  n.
11.340/06. Inadequação da via eleita. Hipótese que
não se enquadra no rol taxativo do artigo 581 do
Código  de  Processo  Penal.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO.  (TJSP;  RSE  0002720-
03.2015.8.26.0102;  Ac.  9427647;  Cachoeira Paulista;
Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar
Mecchi Morales; Julg. 10/05/2016; DJESP 18/05/2016)
(grifo nosso)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  ESPÉCIE
RECURSAL IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. As
hipóteses  de  cabimento  de  Recurso  em Sentido
Estrito estão previstas no artigo 581, do Código de
Processo  Penal,  sendo  o  rol  taxativo.  Não  se

Desembargador João Benedito da Silva
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conhece de Recurso em Sentido Estrito  que visa
reformar a decisão que indeferiu o pedido de isenção
do  pagamento  das  custas  processuais.  Não
conhecimento do recurso que se impõe. (TJMG; RSE
1.0024.08.106129-3/003;  Rel.  Des.  Antônio  Carlos
Cruvinel; Julg. 29/03/2016; DJEMG 13/04/2016) (grifo
nosso)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DECISÃO
QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 581, CPP. ROL
TAXATIVO.  NÃO  CONHECIMENTO.  O
entendimento predominante, tanto na doutrina como na
jurisprudência,  é  de  que  o  artigo  581  do  CPP  é
exaustivo,  não  admitindo  ampliação  para  contemplar
outras hipóteses. Incabível, pois, o recurso em sentido
estrito  contra  decisão  que  indefere  pedido  de
revogação de liberdade provisória, já que a hipótese
em  apreço  não  está  insculpida  no  taxativo  rol  das
hipóteses  elencadas  no  artigo  581  do  Código  de
Processo  Penal.  Recurso  não  conhecido.  (TJDFT -
20080111104338RSE,  Relator  MARIO  MACHADO,
1ª  Turma  Criminal,  julgado  em  15/01/2009,  DJ
17/02/2009 p. 83) (grifo nosso)

Forte  em  tais  razões, NÃO  CONHEÇO  o  recurso  em  sentido

estrito.

É como voto.

               Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além
do  relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho.  Ausente,
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. José
Roseno Neto, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho

do ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


