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ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001403-20.2017.815.0000 –
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
RECORRENTE : Ministério Público Estadual
RECORRIDO : Suelinton Rodrigues de Oliveira
DEFENSOR : Adriano Medeiros Bezerra Cavalcanti

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ART.  2º,  II, LEI  Nº  8137/90. AUSÊNCIA  DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO AOS COFRES PÚBLICOS. RÉU
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL.
PEDIDO  DE  DECRETAÇÃO  DE  PRISÃO  PREVENTIVA
NEGADO PELO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REQUISITOS  PARA  DECRETAÇÃO  DA  CAUTELAR
INEXISTENTES.  DECISÃO  QUE  SE  MANTÉM  POR  SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

–  Inexistem  nos  autos  elementos  comprobatórios  de  que  o  réu,  em
liberdade,  represente  ofensa  à  ordem  econômica  ou  prejuízo  para
aplicação da lei penal, devendo ser mantida a decisão do juiz primevo,
com base no princípio da confiança.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, em desarmonia com o parecer. Votou, com restrições, o Exmo Des.
Arnóbio Alves Teodósio.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo representante
do Ministério Público (fl. 84) com assento no Juízo  da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Campina Grande, com fulcro no art. 581, V, do CPP, em face da decisão de fls. 83, que
negou o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva contra Suelinton Rodrigues
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de Oliveira.

Segundo consta dos autos, o recorrido foi denunciado como incurso
nas penalidades do art. 2º, II, da lei nº 8137/90, por ter, em tese, deixado de recolher aos
cofres públicos tributo devido, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. 

Recebida a denúncia e determinada a citação do réu no endereço
declinado na exordial, certificou o meirinho que o réu não mais residia naquele local, tendo
se mudado há poucos meses para local ignorado (fl. 69-v). Após frustração de mais uma
tentativa de citação pessoal do denunciado, em outro endereço constante do procedimento
investigatório, fl. 73-v, foi determinada sua citação por edital, fl. 75, igualmente infrutífera.

Instado o Parquet  a se pronunciar sobre a não localização do réu,
este requereu a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da aplicação da lei
penal  e  da  ordem econômica,  visto  que  o  acusado  cometera  o  crime  contra  a  ordem
tributária, no patamar de R$ 213.849,82.

À  fl.83,  o  juiz  Vandemberg  de  Freitas  Rocha  negou  o  pedido
ministerial, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva, limitando-se a sobrestar o curso do processo e do prazo
prescricional, decisão da qual ora se insurge o Parquet.

Em suas razões,  fls.  85/86, aduz, em resumo, que se encontram
presentes os requisitos autorizadores da decretação da preventiva, em vista do desfalque
monetário sobre o erário causado pelo denunciado, sendo necessária a prisão cautelar para
garantia da aplicação da lei penal e da ordem econômica. 

As contrarrazões defensivas foram ofertadas pelo Defensor Público
Especial, fls.94/96.

Não houve retratação da decisão atacada (fl. 87). 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer
subscrito pela insigne Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 99/103).

É o relatório.

VOTO: 

Primeiramente, cumpre destacar que os requisitos essenciais para
a interposição do recurso encontram-se devidamente preenchidos.

Mérito.

Recorre o Parquet da decisão proferida pela magistrada que deixou
de decretar a prisão preventiva contra Suelinton Rodrigues de Oliveira, sob o argumento de
não estarem presentes os requisitos autorizadores da cautelar constritiva. À vista do Órgão
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Ministerial,  há premente necessidade de se garantir a aplicação da lei  penal e a ordem
econômica,  pois  o  réu  encontra-se em local  incerto  ou ignorado e desfalcou os  cofres
públicos em R$ 213.849,82.

Inicialmente impende ressaltar que a custódia preventiva constitui
medida de índole excepcional cabível em situações nas quais seja comprovada a
materialidade delitiva e se vislumbrem fundados indícios de autoria, concomitante à
presença de quaisquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 

Outrossim, vale lembrar que, em tema de decretação de prisão
preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz avaliar a imprescindibilidade da medida,
sobretudo porque exerce, com primazia e precedência, o juízo de proporcionalidade, no
qual  estão  contidas  as  garantias  individuais  de  proibição  do  excesso  e  adequação  da
medida. Por tais razões, deve-se-lhe dar crédito, vez que está mais próximo dos fatos e tem
condições de melhor sentir a necessidade, ou não, da custódia. 

A propósito:

“(...) Aplicação do princípio da confiança no Juiz do processo,
porque ele, próximo dos fatos, está em melhores condições de,
sopesando as nuanças e circunstâncias da ação criminosa, avaliar
a necessidade da medida extrema.” (STJ - HC 29828/SC, 5ª
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10.11.03, p. 202). 

Dos elementos constantes no caderno processual, infere-se que
desde o procedimento investigatório criminal instaurado perante a 2ª Promotoria de Justiça
dos Crimes contra a Ordem Tributária (PIC-MP nº 002.2016.002115), fl. 19, as tentativas
de citação do réu tem sido frustradas. 

Registre-se  que  as  citações  foram  procedidas  nos  mesmos
endereços indicados pelo  Parquet na inicial,  além do endereço da empresa do qual era
proprietário, certificando o oficial que o estabelecimento estava fechado e o réu se mudara
há cerca de três anos (fl.73-v). Ademais, nenhuma diligência acerca do atual endereço do
acusado foi requerida pelo Ministério Público antes do pedido de decretação da prisão
preventiva.

Não se vislumbra também, nesse tempo, nenhuma evidência ou
prova  de que o recorrido venha se furtando da aplicação da lei penal, pois não se pode
presumir que tenha ciência de que há acusação contra si instaurada, já que desde a fase de
investigações não é encontrado para defender-se dos fatos contra si alegados.

Outrossim,  não  se  pode  atestar  que  sua  liberdade  implique  em
ofensa à ordem econômica, porque inexistem elementos de prova que confirmem que o réu
continue a cometer crimes desta natureza. Certo é que o desfalque aos cofres públicos pode
ser perseguido por meio de execução fiscal, perante o juízo competente.

Destaco, por fim, que sequer os requisitos do art. 313 do CPP estão
presentes para autorizar uma constrição cautelar.
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Com efeito,  o  crime  pelo  qual  está  sendo  acusado  possui  pena
privativa de liberdade máxima de 02 (dois) anos, não foi cometido com violência, grave
ameaça ou constrição de liberdade, o réu é primário e é penalmente identificado.

Portanto, a decisão atacada  deve ser mantida, notadamente, se
considerarmos que o magistrado do processo, que se encontra próximo dos fatos e está em
melhores condições de avaliar a necessidade da custódia cautelar, dela prescindiu.

No mais, nada impede que o juiz primevo, entendendo necessário,
com base nos artigos 312 e 313, todos do CPP, de ofício ou a requerimento do
representante do Ministério Público, com base em fundamentação idônea, decida por
decretar nova custódia, quando achar conveniente.

Ante o exposto, em discordância  do  parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão,  Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  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 Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de abril de 2018.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


