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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, inciso IV, do
Código  Penal. Liberdade  provisória  concedida.
Irresignação  ministerial.  Alegada  a  presença  dos
requisitos  do  art.  312  do  CPP.  Custódia  cautelar
prescindida no juízo  a quo.  Princípio da confiança no
juiz do processo. Decisão mantida. Prisão que poderá
ser  decretada  acaso  descumpra  medidas  cautelares
diversas da prisão preventiva aplicadas pelo Juiz a quo.
Manutenção da medida adotada. Desprovimento do
recurso.

–  In casu, entendo que a decisão recorrida deva ser
mantida, uma vez que o  Juiz do processo, que se
encontra próximo dos fatos, e está em melhores
condições de avaliar a necessidade da custódia
cautelar, dela prescindiu, concedendo a liberdade do
denunciado.

–  Ponto outro, embora a peça acusatória impute ao
acusado delito de  homicídio  qualificado –  de alta
reprovabilidade –, destaco que, inexiste nos autos
notícia de que, em liberdade, represente riscos à
sociedade, não se vislumbrando pois nenhuma
evidência de que ele  esteja tumultuando a instrução



criminal, ou obstruindo a aplicação da lei penal, ou,
mesmo, atentando contra a ordem pública. 

–  Lado outro, não existem impedimentos de que o
Magistrado a quo, entendendo necessário, com base no
artigo 316 do CPP, e verificando o preenchimento dos
requisitos dos artigos 311 e 312 do referido digesto
processual criminal, e, de ofício, ou a requerimento do
representante do Ministério Público, com base em
fundamentação idônea, decida por decretar nova
custódia, mesmo porque medidas cautelares diversas
da prisão preventiva foram impingidas, que, acaso
descumpridas poderão acarretar-lhe a decretação de
prisão e seu imediato recolhimento ao cárcere se não
colaborar com a boa vontade da Justiça de piso.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito, com fulcro
no art.  581,  inciso V,  do Código de Processo Penal  (fl.  138),  do Ministério
Público,  em  face  da  decisão  de  fls.  134/135,  que  indeferiu  seu  pedido,
mantendo  a  concessão  de  liberdade  provisória,  do  réu  Edilson  Pereira  de
Araújo.

Segundo o recorrente, nas razões às fls. 139/144, a decisão
merece  ser  reformada,  porquanto  não  coaduna  com  os  elementos  fáticos
apresentados  nos  autos,  cuja  materialidade  e  autoria  restam  plenamente
provadas, especialmente pelos depoimentos colhidos e a testemunha ocular
Francisco  Duarte  da  Silva.  Outrossim,  os  requisitos  de  ordem  objetiva,
impostos no art. 313, do CPP, estariam preenchidos em sua totalidade.

Repisa  o  parquet,  contudo,  a  necessidade  da  custódia
cautelar, em razão da garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade
da prática delituosa apurada nos autos, uma vez que foi perpetrado em local
público, com tiros na cabeça da vítima desarmada, dados por um agente do
serviço  público  (guarda  municipal),  do  qual  se  esperaria  conduta  diversa,
sendo sua atitude reprovável, revelando a sua impossibilidade de conviver em
sociedade.



Lado  outro,  ressalta  a  fuga  do  agente  após  o  crime,
demonstrando sua periculosidade e a vontade de furtar ao chamamento da lei,
assim como que já ostenta ter sido processado pelos crimes de porte ilegal de
arma de fogo e sedução.

Por fim, destaca que seu pedido não se baseou na gravidade
abstrata  do  delito,  mas  sim  em  elementos  concretos,  pelo  que  espera  a
reforma da decisão com a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Contrarrazões  da  defesa,  nas  fls.  154/157v,  pelo
desprovimento do recurso ministerial.

No exercício do juízo de retratação, à fl. 159, a vergastada
decisão foi mantida integralmente.

Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por meio
de  parecer  da  Exma.  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de
Albuquerque Melo, opinou pelo provimento do recurso (fls. 164/167)

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Preenchidos os requisitos próprios do recurso, porquanto,
tempestivo, cabível e adequado, bem como interposto por parte legítima, dele
conheço.

Sem preliminares, passo ao mérito, cujo recorrente requer a
cassação da decisão que negou seu pedido de prisão preventiva do réu Edilson
Pereira de Araújo.

Segundo diz o Ministério Público, a prisão se faz necessária,
em razão da garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta
do  delito,  praticado  em  local  público,  com  tiros  na  cabeça  da  vítima
desarmada, efetuados por um agente do serviço público (guarda municipal),
do qual se esperaria conduta diversa, cuja atitude foi reprovável, revelando a
sua impossibilidade de conviver em sociedade.

Ressalta,  ainda,  a  fuga  do  agente  após  o  crime,
demonstrando sua periculosidade e a vontade de furtar à lei, assim como pelo
fato de que já foi processado por porte ilegal de arma de fogo e sedução.

Por fim, diz  que seu pedido não se baseou na gravidade
abstrata  do  crime,  mas  em elementos  concretos,  esperando  a  reforma  da
decisão com a decretação da prisão preventiva.

Pois  bem.  Vejamos  os  fatos  denunciados  pelo  Ministério
Público, a fim de que entendamos a natureza do pedido de segregação social



do recorrido (cópias de fls. 85/87):

“Pois bem, conforme se infere das investigações policiais, o
denunciado, na data de 30 de junho de 2917, por volta das
16:30 horas, no "Bar de Chico",  localizado no Sítio  Tigre,
Município de Uiraúna/PB matou Damião Rodrigues Abrantes,
por meio que impossibilitou a defesa da vítima. 
Infere-se  dos  presentes  autos  que,  nas  circunstâncias  de
tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado chegou ao
referido bar e pediu uma cerveja. 
Emerge do caderno inquisitorial que, poucos minutos depois,
a vítima chegou ao local,  iniciando uma discussão com o
denunciado, que estava armado com um revólver calibre .38
- SPL, marca Taurus, inox, cabo emborrachado, número de
série DA/17752o. 
Ato contínuo, o denunciado sacou a arma de fogo, tendo,
vítima e denunciado, saído para fora do bar, ocasião em que
o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo contra a
cabeça  da  vítima,  que  se  encontrava  desarmada,
impossibilitando sua defesa. 
O laudo de exame cadavérico (folhas 08/09) revela que a
vítima foi atingida na região da cabeça, com três ferimentos
causados  por  projétil  de  arma  de  fogo,  sendo  dois
ferimentos na região occipital esquerda, com perfuração da
tábua óssea, e um ferimento na região do pescoço. 
Os  investigações  revelam,  ainda,  que,  após  a  prática  do
crime, o denunciado largou a sua arma e sua motocicleta no
local e fugiu, adentrando no matagal. Assim, sobejam os
indícios da autoria e prova da materialidade, tanto pelos
depoimentos das testemunhas colhidos na esfera policial,
como pelo Auto de Apreensão e Apresentação da arma,
munições e da motocicleta do denunciado (folhas 06) e
pelo laudo de exame cadavérico de folhas 08/09. 
Neste sentido, como é de se observar,  há nos autos
substrato  suficiente  a  ensejar  a  deflagração  da
presente Ação Penal. 
Em face do exposto, considerando-se que as condutas
praticadas  pelo  denunciado  EDISON  PEREIRA  DE
ARUJO se adequam imediatamente ao tipo constante
no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, …”

Contudo, apesar da decretação de prisão preventiva, cuja
decisão  acolhia  pedido  do  Delegado  de  Polícia,  conforme as  cópias  de  fls.
76/77, não subsistindo mais as razões que a sustentavam, foi então revogada,
com a concessão de liberdade provisória e aplicação das medidas cautelares do
art. 319, do CPP, nos seguintes termos (cópias nas fls. 60/62):

“Observa-se dos autos que a prisão preventiva do autuado
deve ser revogada, uma vez que não subsiste os requisitos
legais para tanto, nos termos do art. 316 do CPP. A prisão
preventiva é uma espécie de prisão cautelar decretada pela
autoridade judiciária durante as investigações ou no curso



do  processo  penal,  quando  presentes  o  ‘fumus  comissi
delicti’  e  o   ‘periculum  libertatis’  (art.  312),  desde  que
preenchidos  os  requisitos  do  art.  313  e  se  revelarem
inadequadas  as  medidas  cautelares  diversas  da  prisão.
Feitas  estas  considerações  preliminares,  passaremos  à
análise do caso concreto, verificando-se as exigências legais
se fazem presentes. Quanto ao Fumas Comissi Delicti, este
não tem o que ser analisado, já que a decisão lançada nos
autos  já  é  mais  do  que  suficiente  para  se  demonstrar.
Portanto, há vasta prova da existência do crime e indícios de
autoria ou participação. No presente caso, o autuado foi
preso por força de mandado de prisão preventiva por
ter praticado em tese o delito tipificado no artigo 121,
§  2°,  inciso  II  do  CP.  Consta  do  auto  de  prisão,
depoimento das testemunhas,  auto de apresentação
espontânea  e  comunicação  da  prisão. Portanto,
patenteada  está,  conforme  as  provas  já  colhidas,  a
materialidade  delitiva,  assim  como  há  fortes  indícios  da
autoria. Quanto ao Periculum Libertatis: é necessário provar
uma das hipóteses do `periculum libertatis', previsto no art.
312:  Garantia  da  Ordem  Pública,  Garantia  da  ordem
Econômica, Garantia da Aplicação da Lei Penal, Conveniência
da Instrução Criminal. Nesta síntese, conforme as peças
contidas na Prisão em Flagrante em apreço, o(a)(s)
autuado(a)(s)  não  demonstra(m)  que  é/são
pessoa(s)  altamente  periculosa,  sendo  que  em
liberdade,  não  poderá,  novamente  delinquir,  ou
mesmo  tumultuar  a  instrução  criminal,  ameaçando
testemunhas  ou  destruir  documentos,  por  exemplo.
Portanto, é patente que os fundamentos da garantia
da  ordem  pública,  ou  conveniência  da  instrução
Criminal  não estão demonstrados.  Já com relação à
garantia da aplicação da lei  penal,  não se aplica no
presente caso ao autuado, pois não há indícios que o
autor da infração pretenda se subtrair aos efeitos da
eventual  condenação,  ou  evadir-se  do  distrito  da
culpa,  prova  disso  é  que  o  acusado  se  apresentou
espontaneamente  à  delegacia  quando  teve
conhecimento da expedição do mandado de prisão, é
natural de Uiraúna, reside na Comarca, tem quatro filhos e
ocupação  lícita.  Assim,  verificase,  pelas  certidões  de
antecedentes ora anexadas, que o autuado não responde a
outro  processo  penal.  Vê-se,  ainda,  que  possui
residência fixa, e está plenamente identificado. Como
visto,  o(a)  (s)  autuado(a)(s)  não demonstra  ser  de
alta  periculosidade. Deste  modo,  em  que  pese  o
parecer  do  Ministério  Público  ter  mencionado  a
necessidade  da  manutenção  da  preventiva  para  a
”garantia da ordem pública", não deixou claro quais
seriam  os  riscos  para  a  ordem  pública,
fundamentando  seus  argumentos  apenas  na
gravidade do delito. Estamos diante de um caso em que a
definição  legal  não  se  aplica  no  presente  caso,  pois  não
restou comprovado os requisitos que autorizem a decretação



da prisão preventiva. A condição de admissibilidade, prevista
no artigo 313, do CPP resta evidenciada no caso em tablado,
no  entanto,  não  tem o  condão  de  por  si  só  segregar  o
autuado ante a ausência dos requisitos acima analisados. A
prisão  do(s)  acusado(s)  antes  da  sentença  condenatória
apesar  de  ser  uma  exceção,  deve  ser  aplicada  quando
presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso “sub
oculis', os motivos para que seja tomada a medida não
ficaram  demonstrados.  Portanto,  a  liberdade
provisória deve ser deferida,  sujeitando-o as condições
dos artigos 327 e 328 do CPP. Considerando não ser o caso
de  manutenção  da  decretação  de  prisão  preventiva  do
acusado,  entendo  que  a  liberdade  provisória  deve  ser
deferida. No entanto, entendo ainda que deve ser aplicado
ao autuado outras medidas cautelares diversas da prisão.
Por  esta  razão,  a  liberdade  provisória  deve  ser
concedida ao acusado, sem fiança, nos termos do art.
321  do  CPP,  com  aplicação  de  medida  cautelar
definida no art. 319, inciso I, II e IV do CPP, devendo o
autuado  ser  compelido  a  apresentar-se  em  Juízo
mensalmente para justificar suas atividades; ser proibido de
frequentar bares, casas de jogo e de reputação duvidosa; e
não  se  ausentar  da  comarca  onde  reside  por  mais  de  8
(oito) dias sem autorização judicial, bem como não mudar
de  endereço  sem  comunicar  ao  Juízo  processante.
Considerando  que  o  acusado  está  sendo  acusado  de  ter
cometido  crime  de  homicídio  com uso  de  arma  de  fogo,
refuto necessário que o acusado se abstenha de usar arma
de fogo.  ISTO POSTO, considerando as circunstâncias
da prática delituoso, e, considerando mais, o que dos
autos  constam,  REVOGO  A  PRISÃO  PREVENTIVA
OUTRORA DECRETADA, NOS TERMOS DO ART. 316 DO
CPP  E  POR  ESTA  RAZÃO,  CONCEDO  A  LIBERDADE
PROVISÓRIA AO AUTUADO EDISON PEREIRA ARAÚJO,
independente de fiança, sujeitando-o as condições dos
artigos 327, 328 do CPP. Por outro lado Aplico, ainda,
a medida cautelar tipificada no art. 319, I, II e IV do
CPP,  devendo  o  acusado  comparecer  mensalmente  em
juizo, entre o dia 20 e o dia 25 de cada mês para justificar
suas atividades, não frequentar bares, casas de jogos e de
reputação  duvidosa,  não  se  ausentar  da  comarca  onde
reside por mais de 8 (oito) dias sem autorização judicial,
bem como não mudar de endereço sem comunicar ao Juízo
processante, sob pena de revogação do beneficio, ficando o
acusado  proibido  de  portar  arma  de  fogo.  Tome-se  o
compromisso. conforme o art. 350. Parágrafo único, do CPP.
Expeça-se o competente alvará de soltura,…” Destaquei

Diante disto, o Ministério Público formulou pedido de prisão
do réu, cuja decisão que a indeferiu teve por fundamentos (fls. 134/135):

“Pois bem, verifica-se que a necessidade, ou não, da prisão
preventiva já foi analisada por este juízo. Nova análise só
seria possível se surgissem fatos novos. Entretanto, apesar



de muito bem fundamentado, o pedido do ilustre parquet
não traz nenhum fato novo. 
Vejamos. 
Preliminarmente não se nega que há prova de materialidade
e indícios suficientes de autoria. 
Também está preenchido o requisito normativo do art. 313
do CPP, pois o crime em tese praticado pelo réu tem pena
máxima superior a 04 (anos). 
Por fim, resta analisar se foram preenchidos os requisitos do
art. 312 do CPP. 
O Ministério Público fundamenta seu pedido, como já havia
feito em pedido anterior,  na "garantia da ordem pública".
Traz  em  sua  peça  transcrição  de  Eugênio  Pacelli  que
descreve "garantia da ordem pública" como risco ponderável
da repetição da ação delituosa, somada à gravidade do fato
e sua repercussão social. 
Afirma  o  Ministério  Público  que  a  conduta  é  de  extrema
gravidade. De fato, o crime de homicídio é um dos crimes
mais repugnantes previsto no nosso ordenamento jurídico. A
reprovação social do crime se afirma pela alta pena aplicada.
Entretanto, a gravidade em abstrato não é suficiente para
colocar  em  risco  a  ordem  pública.  Se  a  intenção  do
legislador fosse de que todos os crimes graves tivessem a
preventiva decretada de forma automática já traria um rol
dos raferidos.
Narra a própria denúncia que "(...) a vítima chegou ao local,
ini  ando  uma  discussão  com  o  denunciado  que  estava
armado  com um revólver  calibre  38  (..).  Ato  contínuo  o
denunciado  sacou  a  arma  de  fogo,  tendo  vítima  e
denunciado,  saído  para  fora  do  bar,  ocasião  em  que  o
acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça
da vítima (...). 
Neste  momento  não  devo  e  nem  posso  fazer  uma
análise  do  mérito,  mas  considerando  o  fato  como
narrado  na  denúncia  não  vislumbro  elementos  que
desdobrem a conduta prevista no tipo penal  do art.
121  do  CP  ("matar  alguém)  que  sejam capazes  de
demonstrar  a  gravidade  em  concreto  do  fato
cometido. A mera referência à gravidade abstrata do
crime,  dissociada  de  qualquer  outro  elemento
concreto, não tem, por si só, o condão de justificar a
prisão preventiva 
A  profissão  do  agente,  guarda  municipal,  foi
considerada por este juízo na decisão que revogou a
preventiva,  tanto  que  foi  decretada  como  medida
cautelar que o réu se abstenha de usar arma de fogo,
ainda que no trabalho. 
O fato de que o réu se evadiu logo após o crime não
evidencia  sua  periculosidade  e  desejo  de  furtar  à
responsabilidade  penal,  tanto  que  se  apresentou  à
autoridade  policial  logo  após  a  decretação  da
preventiva. 
Em que pese o esforço do Ministério Público não visualizo a
intenção do réu em furtar-se à responsabilidade penal, pois



se tivesse a intenção de evadir-se do distrito da culpa assim
já o teria feito, pois foi posto em liberdade em 06 de Julho
de 2017. 
Quantos  aos  antecedentes  verifica-se  que  não
responde a nenhuma ação penal no Estado da Paraíba,
não registra nenhuma condenação, mas respondeu a
um processo por porte ilegal de arma de fo o no ano
de 2002 e foi investigado por um crime de "SUS" e
não de estupro como afirma o Ministério Público. Nos
dois casos a extinção da punibilidade foi decretada em
2003 Assim, seria irrazoável considerar tais registros
de quase 15 anos atrás, ainda mais por não ter sofrido
condenação,  para  fundamentar  o  risco  de  que,  o
agente  em  liberdade,  voltará  a  cometer  fatos
delituosos. 
Some-se tudo o que foi dito acima, bem como na decisão
que revogou a preventiva, ao argumento de que a restrição
da  liberdade  é  a  ultima  ratio,  medida  extrema,  que  só
poderá  ser  decretada  apenas  quando  não  for  possível  a
aplicação de medida cautelar divers,  nos termos previstos
no art. 319 c/c art. 282, § 6º do CPP. 
Não há nos autos informação de descumprimento das
medidas aplicadas. Verifica-se, inclusive que o réu já
compareceu, esta semana, na serventia do Juízo para
justificar suas atividades.  No mais,  a  defesa do réu
apresentou  pedido  requerendo  sua  mudança  de
endereço para São Paulo, apresentando comprovante
do  novo  endereço,  o  que  evidencia  ainda  Mais  a
intenção  do  réu  em  permanecer  cumprindo  as
medidas impostas. 
Portanto,  INDEFIRO  o  pedido  formulado  pelo  Ministério
Público  e  mantenho  a  decisão  que  concedeu  a  liberdade
provisória ao réu, por seus próprios fundamentos, somados
aos acima expostos.”

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, devendo-se dar-lhe 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 não há notícias outras de que, em liberdade, o recorrido represente risco à
sociedade  pela  prática  criminosa  em si,  porque  era  vigilante  municipal  ou
mesmo porque já respondeu a outras ações penais, pelas quais, inclusive, não
foi condenado, extintas a mais de 15 anos. 

 
Não se vislumbra também, nesse tempo, nenhuma

evidência de que esteja o  acusado a obstruir a aplicação da lei penal ou
mesmo que haja grau de periculosidade na suposta conduta por ela perpetrada
que afete sobremaneira a ordem pública. 

Portanto, com efeito, inexistem elementos concretos a
autorizar a custódia preventiva, bem como, ausentes provas de qualquer
alteração no quadro fático a recomendar a condução do recorrido ao cárcere, o
que impõe a manutenção da decisão.

Nesse sentido, já decidiu esta E. Câmara Criminal:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO  SIMPLES.
ART.  121,  CAPUT,  DO  CP.  CONCESSÃO  DA  LIBERDADE
PROVISÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  ALEGADA
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.  312 DO CPP.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FATOS
NOVOS  PARA  RESPALDAR  A  REDECRETAÇÃO  DA
PREVENTIVA.  PRINCÍPIO  DA  CONFIANÇA  DO  JUIZ  NO
PROCESSO.  DECISÃO  QUE  SE  MANTÉM  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO  DESPROVIDO.  -
Embora  se  impute  ao  denunciado  delitos  de  alta
reprovabilidade  e  repulsa  social,  importa  destacar  que
inexiste nos autos notícia de que, em liberdade, o recorrido
represente risco à sociedade, não se vislumbrando também
nenhuma evidência de que venha a obstruir a aplicação da
lei penal, ou, ainda, atentar contra a ordem pública, motivo
pelo  qual  deve  ser  mantida  a  decisão  que  concedeu
liberdade  provisória  aos  recorridos.  -  Outrossim,  nada
impede que o magistrado, entendendo necessário, com base
no artigo 316 do CPP,  e verificando o preenchimento dos
requisitos dos artigos 311 e 312 do referido Diploma Legal,
de ofício ou a requerimento do representante do Ministério
Público,  decrete  a  prisão  preventiva,  quando  achar
conveniente. - Ademais, conforme cediço, é do espírito da
Constituição  Federal  vigente,  calcando-se  no  princípio  da
presunção de inocência, que a prisão preventiva é medida
excepcional  que  deve  ser  decretada  somente  quando
existirem  razões  que  a  justifiquem.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014932820178150000,  Câmara  Especializada



Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. em 06-03-2018)

Com mesmo raciocínio:

“EMENTA:  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  QUE,  DANDO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CASSOU O ACÓRDÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
DETERMINANDO  A  ANÁLISE  DO  MÉRITO  -  REFORMA  DA
DECISÃO QUE CONCEDEU AO RÉU LIBERDADE PROVISÓRIA
-  IMPOSSIBILIDADE. Em cumprimento à  determinação do
Superior Tribunal de Justiça, deve ser conhecido o recurso
em  sentido  estrito  interposto  pelo  Ministério  Público.  No
processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito
em julgado, deve ser entendida como medida excepcional,
sendo  cabível  exclusivamente  quando  comprovada  a  sua
real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do
processo, que preencham os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Ausentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, não há como se
decretar a prisão preventiva.”  (TJMG – Rec em Sentido
Estrito 1.0231.16.008456-3/001, Relator(a): Des.
(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  30/01/2018,  publicação  da
súmula em 09/02/2018) 

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO
ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES
IMPOSTAS.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
NECESSIDADE  DE  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  REQUISITOS
DO ART.  312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  ORDEM
PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I -
Deve  ser  mantida  a  liberdade  provisória  concedida  ao
recorrido,  com aplicação de medidas cautelares,  se até o
presente  momento,  não se  tem notícia  de que ele  tenha
cometido  qualquer  outro  ilícito,  não  estando  presente  o
periculum libertatis.  II  -  Recurso  desprovido.” (Acórdão
n.979789,  20161610070024RSE,  Relator:
NILSONI  DE  FREITAS  CUSTODIO  3ª  TURMA
CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:  10/11/2016,
Publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 582/587)

Portanto, a decisão que concedeu liberdade provisória ao
insurgido deve ser mantida, notadamente, se considerarmos que o juiz 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 Magistrado, entendendo
necessário, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do CPP, de ofício ou a
requerimento do representante do Ministério Público, com base em
fundamentação idônea, decida por decretar nova custódia, mesmo porque



medidas cautelares diversas da prisão preventiva foram impingidas ao
denunciado, que, acaso descumpridas poderão acarretar-lhe a decretação de
prisão e seu imediato recolhimento ao cárcere se não colaborar com a boa
vontade da Justiça de piso.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador, 1° vogal) e João Benedito da Silva (2° vogal).

 
Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco

Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  "Des.  Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018. 

Des ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


