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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO. 
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A 
INCREPADOS.  INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  A  RESPEITO  DA  DECISÃO. 
ESCOAMENTO  DO  PRAZO  RECURSAL.  ART. 
581, INCISO V, ART. 586,  CAPUT,  AMBOS DO 
CPP.  POSTERIOR  PEDIDO  DE  DECRETO  DE 
PRISÃO  PREVENTIVA.  EQUIPARAÇÃO  A 
PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM. 
AUSÊNCIA  DE  MUDANÇA  FÁTICO- 
PROCESSUAL.  INTEMPESTIVIDADE  DO 
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 

Se  insatisfeito  com  a  concessão  de  liberdade 
provisória a acoimado, o Ministério Público deverá 
questionar a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, 
através de recurso em sentido estrito, nos termos 
do  art.  581,  inciso  V,  parte  final,  c/c  art.  586, 
caput, ambos do CPP.

Em que pese ser possível  ao Ministério Público 
formular,  a  qualquer  momento  da  ação  penal, 
requerimento  para  decretação  de  prisão 
preventiva  de  acusado  de  prática  delitiva,  este 
pedido  somente  será  considerado  se  houver 
modificação  da  situação  fático-  processual, 
quando  for  postulado  após  a  concessão  de 
liberdade provisória.

Se  houver  requerimento  ministerial  para  que 
decreta da prisão preventiva de increpado,  após 
a liberdade provisória ter sido concedida, à luz do 
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art.  310,  inciso  III  do  CPP,  e  sem  que  haja 
mudança fático-  processual,  este  pleito  consiste 
em mero pedido de reconsideração, que não tem 
o  poder  de  interromper  o  curso  do  prazo  para 
interposição de recurso adequado à espécie. 

O  recurso  em  sentido  estrito  que  venha  a  ser 
interposto  fora  do  quinquídio  legal  do  art.  586, 
caput,  CPP,  sequer  deverá  ser  conhecido,  por 
indiscutível intempestividade.

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 NÃO CONHECER O RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  recurso em sentido estrito (fls. 109/110) interposto 

pelo representante do Ministério Público do Estado Paraíba contra a decisão 

proferida  pelo  juízo  da  Vara  de  Entorpecentes  da  comarca  da  Capital  (fls. 

53/58) que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva formulado em 

desfavor  de  João  Alisson  Cesário  de  Sousa e  de  Tamires  Nascimento  de 

Santana.

Alega, em suma, nas razões do recurso (fls. 111/119), a existência 

de  fumus comissi delicti, posto terem sido os recorridos presos em flagrante, 

além de que, no flat mantido pelo casal preso, foram encontradas “drogas, uma 

balança de precisão,  artefato  utilizado no tráfico  de  'cocaína',  dinheiro,  etc, 

consoante auto de apresentação e apreensão”.

Acrescenta, também, que, no tocante ao periculum libertatis, tem-

se por preenchido o requisito da ordem pública, diante da gravidade concreta 

Desembargador João Benedito da Silva
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do  delito  imputado  (tráfico  de  drogas),  punido  com pena  de  reclusão,  e  a 

quantidade de droga apreendida.

Ao final,  pugna pelo provimento do recurso,  a  fim de que seja 

decretada a prisão preventiva de João Alisson Cesário de Sousa e de Tamires 

Nascimento de Santana, para fins de garantia da ordem pública.

Nas  contrarrazões  oferecidas  (fls.  137/138),  os  recorridos 

ressaltam a inexistência de motivos autorizadores para eventual segregação 

provisória, motivo pelo qual, pretendem, inicialmente, o não conhecimento do 

recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Na forma do art. 589, CPC, não foi operado o juízo de retratação 

(fl. 140).

A Procuradoria de Justiça (fls. 144/148) opina pelo provimento do 

recurso. Argumenta que há comprovação da materialidade delitiva, bem como 

dos indícios de autoria, além de demonstração “da ousadia e periculosidade 

por parte do recorrido, facilitando e contribuindo para a mercancia ilícita de  

substâncias entorpecentes (...)”.

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito,  em  que  o  Parquet 

questiona  o  indeferimento  do  decreto  de  prisão  preventiva.  Ao  expor  os 

argumentos,  consigna  que,  diante  dos  elementos  coligidos,  havia  motivos 

suficientes a autorizarem a custódia provisória para fins de garantia da ordem 

pública.

Desembargador João Benedito da Silva
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Antes da análise do pleito, é mister fazer um breve relato dos atos 

processuais  e  das  respectivas  intimações,  como  meio  de  aferir  a 

tempestividade do recurso.

Neste contexto, tem-se que a magistrada singular, ao receber a 

comunicação  do  flagrante  (fls.  53/58),  na  data  de  08/04/2014,  converteu  a 

prisão em flagrante do codenunciado  Luiz Carlos da Silva Menezes Filho  em 

preventiva, ao tempo em que concedeu a liberdade provisória a João Alisson 

Cesário de Sousa e a Tamires Nascimento de Santana.

O Ministério Público foi intimado da decisão em 09/04/2014 (fl. 58)

Pouco tempo após (fls. 91/99), em 24/04/2014, o Parquet, ao ser 

instado a se manifestar a respeito do pedido de liberdade provisória formulado 

por Luiz Carlos da Silva Menezes Filho, além de opinar pelo indeferimento do 

pleito, pleiteou para que determinada a custódia preventiva de  João Alisson 

Cesário de Sousa e de Tamires Nascimento de Santana. Para tanto, afirmou 

haver  elementos  suficientes  a  justificarem  a  medida,  mesmo  porque 

demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Em 07/05/2014, ao se manifestar a respeito do pleito, delineou o 

juízo singular:

Quanto  aos  acusados  Tamires  Nascimento  de 
Santana e João Alisson Cesário de Sousa, entendo 
que, por ocasião da apreciação de suas prisões em 
flagrante, os autos foram devidamente examinados, de 
modo que não há que se falar em motivação para a 
decretação de suas custódias cautelares, eis que as 
circunstâncias que permearam as prisões em flagrante 
foram  suficientemente  analisadas,  tendo  este  Juízo 
decidido pela liberdade dos mencionados acusados.

Pois  bem.  Diante  deste  breve  relato,  tem-se  que  o  presente 

recurso sequer deverá ser conhecido. Veja-se.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como já  pontuado,  em 09/04/2014,  o  Ministério  Público  tomou 

ciência da decisão de fls. 53/58, que converteu a prisão em flagrante de Luiz 

Carlos da Silva Menezes Filho em preventiva, bem como que concedeu aos 

acoimados  João  Alisson  Cesário  de  Sousa e  Tamires  Nascimento  de 

Santana  a  liberdade  provisória,  vinculada  ao  cumprimento  de  algumas 

medidas cautelares.

Dessa forma, nos termos do art. 581, inciso V, parte final, c/c art. 

586, caput, ambos do CPP, caso insatisfeito com o teor da decisão, o Parquet 

deveria ter interposto recurso em sentido estrito, no prazo de 05 (cinco) dias:

Art.  581  Caberá  recurso,  no  sentido  estrito,  da 
decisão, despacho ou sentença:
(...)
V  -  que  conceder,  negar,  arbitrar,  cassar  ou  julgar 
inidônea  a  fiança,  indeferir  requerimento  de  prisão 
preventiva  ou  revogá-la,  conceder  liberdade 
provisória ou relaxar  a prisão em flagrante  (SEM 
GRIFOS NO ORIGINAL).

Art. 586.  O recurso voluntário poderá ser interposto no 
prazo de cinco dias.

Na  questão  em  discussão,  não  houve  recurso  voluntário 

ministerial. Na verdade, o presente recurso foi interposto contra a decisão de fl. 

100, que nada mais fez do que ratificar os motivos expostos na decisão de fls. 

53/58.

Eis o teor da fundamentação (fl. 100):

Quanto  aos  acusados  Tamires  Nascimento  de 
Santana e João Alisson Cesário de Sousa, entendo 
que, por ocasião da apreciação de suas prisões em 
flagrante, os autos foram devidamente examinados, de 
modo  que  não  há  que  se  falar  em  motivação  para 
decretação de suas custódias cautelares, eis que as 
circunstâncias que permearam as prisões em flagrante 
foram  suficientemente  analisadas,  tendo  este  Juízo 
decidido  pela  liberdade  dos  mencionados  acusados. 
(GRIFOS NO ORIGINAL)

Desembargador João Benedito da Silva
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De fato, em que pese ser possível ao Ministério Público formular, 

a qualquer momento da ação penal, requerimento para decretação de prisão 

preventiva  de  acusado  de  prática  delitiva,  este  pedido  somente  será 

considerado se houver modificação da situação fático- processual,  quando vier 

a ser postulado após a concessão de liberdade provisória anterior.

Inclusive,  esta  possibilidade,  com  as  devidas  adaptações  e 

interpretações, encontra-se prevista no art. 316 do CPP:

O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr 
do  processo,  verificar  a  falta  de  motivo  para  que 
subsista,  bem  como  de  novo  decretá-la,  se 
sobrevierem razões que a justifiquem.

Ora, o Parquet veio a requerer o decreto de prisão preventiva de 

João Alisson Cesário de Sousa e Tamires Nascimento de Santana, porque 

instado a se manifestar a respeito do pleito formulado pelo coacusado  Luiz 

Carlos. Em outras palavras, a formulação do pedido consistiu em mero pedido 

de reconsideração, o que não é suficiente para interromper prazo para eventual 

interposição de recurso.  E pior:  na presente situação,  quando postulada,  já 

havia expirado o prazo final  para o recurso em sentido estrito,  ocorrido em 

14/04/2014.

Ademais, também de acordo com a documentação acostada, vê-

se que, ao pleitear a prisão preventiva de  João Alisson Cesário de Sousa e 

de  Tamires Nascimento  de Santana,  até  então  não havia  modificação da 

situação fático- processual.

Por fim, a respeito do tema, pode ser transcrito o seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
ESPECIAL.  PROCESSUAL PENAL. ART. 121,  § 2.º, 
INCISOS I, III, IV E V, C.C. O ART. 157, § 2.º, INCISO 
II,  E  ART.  211,  NA FORMA DOS  ARTS.  29  E  69, 

Desembargador João Benedito da Silva
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TODOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  SENTENÇA 
DESCLASSIFICATÓRIA.  ANULAÇÃO,  POR  ESTA 
CORTE,  DO  JULGAMENTO  DO  RECURSO  EM 
SENTIDO  ESTRITO  QUE  PRONUNCIOU  A 
PACIENTE.  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVO 
JULGAMENTO,  COM  DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO 
PREVENTIVA  DA  ACUSADA.  ALEGADA 
REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE  REQUERIMENTO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
DESCABIMENTO.  FATOS  NOVOS.  INEXISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal  e 
ambas  as  Turmas  desta  Corte,  após  evolução 
jurisprudencial,  passaram  a  não  mais  admitir  a 
impetração  de  habeas  corpus  em  substituição  ao 
recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é 
cabível, em razão da competência do Pretório Excelso 
e  deste  Superior  Tribunal  tratar-se  de  matéria  de 
direito estrito,  prevista taxativamente na Constituição 
da República.
2.  Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta 
Turma do  Superior  Tribunal  de  Justiça  também nos 
casos de utilização do habeas corpus em substituição 
ao  recurso  especial,  com  a  ressalva  da  posição 
pessoal  desta  Relatora,  sem  prejuízo  de, 
eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de 
ofício, em caso de flagrante ilegalidade.
3.  Quando o Ministério  Público não interpõe recurso 
contra  a  sentença  que,  expressamente,  autoriza  o 
recurso  do  réu  em  liberdade,  a  questão  preclui, 
constituindo  inadmissível  reformatio  in  pejus a 
decretação de ofício da prisão cautelar pela Corte de 
2º grau.
4. A teor do art. 316 do Código de Processo Penal, 
é  possível  a  decretação de  prisão  preventiva  no 
curso  do  processo,  ainda  que  esta  tenha  sido 
anteriormente  revogada,  se  sobrevierem  razões 
que  justifiquem  tal  medida.  Contudo,  essa 
providência - de apreciar as alterações fáticas da 
situação determinantes da custódia - compete ao 
juiz da causa.
5.  Na  hipótese,  ademais,  todos  os  fatos  utilizados 
como fundamento para a decretação da custódia eram 
anteriores à sentença de primeiro grau.
6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas 
corpus concedido, de ofício, para declarar a nulidade 
do decreto de prisão preventiva nos autos recurso em 
sentido estrito n.º 2012.0000385142, com a expedição 
de alvará de soltura em favor da Paciente, se por outro 
motivo não estiver presa. (STJ. HC 260.591/SP, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

Desembargador João Benedito da Silva
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27/03/2014,  DJe  03/04/2014)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

Ante  o  exposto,  não  conheço o  recurso  em  sentido  estrito 

interposto, por considerá-lo intempestivo.

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.  Sr.  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, Promotor de 

Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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