
PODER JUIJICI'AR,/U 

TRIBUNAL DE JUSTI(,:A DO EST ADO DO CEARA 
COMARCA PIQUET CARNEIRO 

VARA UNICA 

RUA ANTONIO FERNANDES, SIN, CENTRO, PIQUET CARNEIRO (CE}, 
CEP.: 63.605-000, FONEIFAX: (88) 3516-1663. 

Processo n" 472-86.2012.8.06.0147/0 
AC:AO PENAL (JURI) 

Vistos etc. 

VARAUNICA 

Fl.: 

Trata-se de a«iio penal ajuizada pelo Ministerio Publico Estadual em face de 

 e  submetida ao rito do 

Tribunal do Juri, por fato ocorrido no ano de 2007 na Comarca de Piquet Carneiro/Ce. 

Os reus foram inicialmente citados por edital, ocasiiio ern que foi decretada 

a prisiio preventiva e aplicado o art. 366 do C6digo de Processo Penal (fl. 91). 

Os mandados de prisiio preventiva foram cumpridos no Estado de Sao Paulo 

na data de 22/10/2015 (fls. 112/115v), estando os acusados atualmente recolhidos no Centro de 

Detew;iio Provis6ria Aparecidinha, Comarca de Sorocaba/SP. 

Ap6s cita«iio pessoal e defesa tecnica constituida, os acusados, ultimada a 

instrugiio processual, foram pronunciados, conforme decisiio de fls. 197/208. 

Designada sessiio de julgamento pelo Tribunal do Juri, conforme 

despacho de fl. 260, para o dia 30 de novembro de 2017, as 09h00min. 

Pedido de revogagiio de prisiio preventiva formulado pelos acusados as fls. 

280/297, argumentando, em suma, pelo excesso de prazo e ausencia do periculum libertatis 

(art. 312 do CPP). 

Parecer ministerial pelo indeferimento do pleito (fls. 300/305). 

Eo relat6rio. 

Decido. 
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De inicio, saliento que, em se tratando de acusados sob a custodia do Estado 

(presos provisorios ), incumbe ao Poder Publico zelar pel a efetiva-.ao de seus direitos, dentre 

eles os principios da ampla defesa e contraditorio, coroh!rios do devido processo legaL Os 

imputados, por estarem custodiados, niio podem ser tolhidos do direito de comparecerem ao 

julgamento Plemirio e exercerem sua autodefesa, raziio pela qual deveriam ser conduzidos pelo 

ente publico. 

Niio havendo aparelhamento suficiente para condu-.iio dos presos aos atos 

do processo, custodiados no Estado de Siio Paulo, e notadamente quando niio mais subsistem 

os motivos ensejadores da custodia cautelar, como no caso dos autos, a liberdade provisoria e 
medida que se imp6e. 

Do exame dos autos, observa-se que a custodia dos denunciados, niio 

obstante a legalidade com que de inicio se revestiu, passou a ser ilegal, uma vez que decorrido 

prazo nao razoavel para o deslinde do feito, sem que tenha havido culpa exclusiva da defesa 

para tanto. 

Constata-se que os acusados, de fato, estao presos preventivamente desde 

outubro de 2015, tendo se passado, portanto, dois anos de prisiio provisoria sem que haja 

certeza na forma-.ao da culpa, situa-.ao que niio pode perdurar ante o principio da presun-.ao de 
inocencia. 

Acerca do tema, cito a jurisprudencia dos Tribunais Superiores: 

Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo. Prisao em flagrante convertida em preventiva. 
3. Alega~ao de ausencia dos requisites autorizadores da custodia cautelar (art. 312 do 
CPP). Demonstrada a necessidade da prisao para garantia da ordem publica. Fundado 
receio de reitera'Sao delitiva. 4. Excesso de prazo da cust6dia cautelar. Paciente 
preso preventivamente h3 mais de dois anos. Constrangimento ilegal configura
do. E firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o ex
cesso indevido de prazo imputavel ao aparelho judiciario traduz situa~ao ano
mala que compromete a efetividade do processo, alem de tornar evidente o des
prezo estatal pela liberdade. 5. Ausencia de previa manifesta~ao das instancias pre
cedentes. Dupla supressao de instancia. Supera<;iio. 6. Ordem concedida, de offcio, 
para que o paciente seja posto em liberdade, se por algum outro motivo n5.o estiver 
preso, determinando ao Juizo de origem que analise a necessidade de aplicac;3o das 
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medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (STF- HC 129668, Relator( a): Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELE
TRONICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016) (grifei) 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRMICO DE DROGAS E RESPECTI
VA ASSOCIA<;:Ao. FUNDAMENTA<;:AO DA PRISAO PREVENTIVA. SUPRES
SAO DE INSTANCIA. EXCESSO DE PRAZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
OCORRENCIA WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSAO, 
CONCEDIDO. 
1. A materia referente 3. fundamentagiio do decreta prisional, bern como da presenga 
ou niio dos requisites autorizadores do encarceramento, n;io foi apreciada pelo ac6r
diio impugnado, o que impede o seu conhecimento par esta Corte Superior, sob pena 
de indevida supressao de inst§.ncia. 
2. A questio do excesso de prazo na forma~io da culpa niio se esgota na simples 
verifica.;io aritmCtica dos prazos previstos na lei processual, devendo ser anali
sada il luz do principia da razoabilidade, segundo as circunstancias detalhadas 
de cada caso concreto. 
3. In casu, os pacientes estiio presos preventivamente h:i aproximadamente urn ano e 
sete meses (desde fevereiro de 2016), sendo que ja houve dois adiamentos da audien
cia de instru~ao, a qual havia sido inicialmente designada para o dia 30 de novembro 
de 2016, nao tendo ocorrido porque o magistrado foi 11Convocado para a curso de vita
liciamento pelo Tribunal de Justi~a"; redesignada para o dia 1.0 de fevereiro de 2017, 
a audiCncia novamente n§.o se realizou 11 ante a n3o apresenta~§.o dos acusados pelo 
sistema penitenci:irio 11

, sendo que, na mesma oportunidade, foi determinada a expedi
~iio de carla precat6ria para a cidade de Recife, para oitiva das testemunhas da acusa
~ao, de modo que o processo encontra-se aguardando, ate o presente momenta, o 
cumprimento da referida precat6ria. 
4. Percebe-se claramente que a delonga decorre de ineficiCncia do aparato estatal, mio 
podendo ser imputada a defesa, sendo irrazo:ivel, portanto, prolongar ainda mais o en
carceramento antecipado. 
5. Writ parcialmente conhecido e, nessa extens§.o, concedido para determinar o rela
xamento da pris§.o dos pacientes, scm prejufzo de que o juizo a quo, de maneira fun
damentada, examine se e caso de aplicar as medidas cautelares implementadas pela 
Lei n.0 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decreta~ao de nova prisao, 
caso demonstrada sua necessidade, condicionada, contudo, ao surgimento de fato 
novo. 
(STJ- HC 412.874/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEX
TA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017) (grifei) 

Configurado o tempo excessivo de prisiio cautelar dos acusados, os quais se 
encontram encarcerados ha quase dois anos, imp6e-se o imediato relaxamento de suas pris6es, 
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tal qual esta a exigir o nosso ordenamento constitucional, tendo em vista a demora para a 

formac;;ao da culpa atribufda ao aparato estatal. 

Com efeito, versa o art. 5°, LXV da Constituic;ao Federal que "a prisao 

ilegal sera imediatamente relaxada pela autoridade judiciaria", texto cuja literalidade 

dispensa alongamentos de interpretac;;i'io. Ademais, nao se deve perder de vista o princfpio da 

presunc;;ao de inocencia: "LVII- ninguem sera considerado culpado ate o trdnsito em julgado 

de sentem;a penal condenat6ria ". 

Saliente-se, ainda, que o excesso indevido de prazo de prisi'io provis6ria 

viola o Pacto de Sao Jose da Costa Rica. Assim manifestou-se o Tribunal de Justic;;a do Estado 

do Ceara: 

HABEAS CORPUS -PENAL E PROCESSUAL PENAL- NULIDADE DERIVADA 
DA PRISAO PREVENTIVA OCORRENCIA - EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMA<;;AO DA CULPA. CARACfERIZADO. ORDEM CONCEDIDA 1. A 
nulidade do processo, a partir das alegag6es finais, diante da regra esculpida no art. 
573, §1°, CPP, leva a nulifica~ao da senten~a de pronllncia, bern como da prisiio 
preventiva ali mantida. 2. 0 excesso de prazo na forma~ao da culpa encontra-se 
caracterizado, haja vista a segregaglio do paciente que jci perdura por mais de dais 
anos, bern como pelo fato de o processo se encontrar concluso h3 mais de dois meses 
para prola~ao da sentenc;a, sem que a mesma seja emitida, o que viola o art. T do 
Pacto de Sao Jose da Cost\ Rica e o art. 5° LXXVIII, CF/88 (principia da celeridade 
processual). 3. Ordem concedida, a fim de determinar o relaxamento da prisao. 
(TJ/CE, HC n° 2008.0017.8285-8, Relator Desembargador Joao Bayron de Figueiredo 
Frota, DJ 05.09.2008) 

Resta claro que a morosidade do processo nao pode ser atribufda a defesa, 

nao podendo os acusados responderem pelo atual atraso com a sua liberdade de locomoc;;ao. 

Tal situac;;ao, cuja demora e atualmente imputada apenas ao aparato estatal, 

nao pode resvalar na conjuntura processual dos reus, que ni'io poderao mais aguardar na prisi'io 

a apurac;;ao da culpa, ainda nesta primeira instancia, pagando indevidamente com sua liberdade 

por perfodo irrazoiivel de tempo, que atualmente ja conta com quase dois anos de prisiio cau
telar. 
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Ademais, nao e por demais ressaltar que a prisao cautelar, que e medida ex

cepcional, nao pode perdurar por tempo indeterminado, sob pena de afrontar a garantia consti

tucional prevista no inciso LXXVIII, do art. 5°, da Constitui((aO Federal, que assim disp6e: "A 

todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel durm;ao do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitar;tio". 

Assim, estando configurado o excesso de prazo na forma((ao da culpa, ca

racterizando o constrangimento ilegal sofrido pelos acusados, devem as suas pris6es serem re

laxadas, pois se tornaram nitidamente ilegais e constrangedoras, nao sendo razoavel que, por 

ausencia de culpa exclusiva de sua parte, fiquem eles segregados em carater cautelar, mormen

te quando o tempo de carcere ultrapassa os limites da razoabilidade, como s6i ocorrer no caso 

em comento. 

Em outro giro, verifico que nao mais estao presentes os motivos legalmente 

ensejadores da decreta((ao da preventiva (art. 312 do CPP). Niio ha nos autos, neste momento 

processual, nenhuma evidencia concreta que impe((a a liberdade provis6ria dos acusados. Alem 

do comprometimento da defesa tecnica com a inten((iio dos acusados em comparecer aos atos 

do processo (sessao de julgamento), aportou-se informa((iio de que foram eles absolvidos em 

processo criminal da mesma natureza no Estado de Sao Paulo. Nao h:'i elementos concretos, 

portanto, a configurarem o risco a ordem publica e a garantia de aplica((iio da lei penal. 

Com isso, disp6e o art. 321, do C6digo de Processo Penal, que "ausentes 

os requisitos que autorizam a decretar;ao da pristio preventiva, o juiz devera conceder liberda

de provis6ria, impondo, sefor o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, deste Cadi

go e observados os criterios constantes do art. 282 deste C6digo. " E de se concluir que so

mente e possfvel a aplica((iio de medidas cautelares quando preenchidos os criterios do art. 282 

e quando nao for cabfvel a prisao preventiva, a teor do § 6° desse mesmo dispositivo. 

Entendo, pois, que se revela adequado e suficiente para os reus em questao 

a aplica<;iio de medidas cautelares diversas da prisao, elencadas no novel art. 319, do mesmo 

codex, com reda((iio dada pela Lei n° 12.403/2011, que reza: 
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I - comparecimento peri6dico em juizo, no prazo e nas condi~;;;6es fixadas pelo J"uiz, 
para informar e justificar atividades; 
II - proibi~3o de acesso ou frequencia a determinados lugares quando, par circunstiin
cias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses lo
cais para evitar o risco de novas infra~6es; 
III - proibi~ao de manter cantata com pessoa determinada quando, par circunst§.ncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
IV- proibic;lio de ausentar-se da Comarca quando a permanencia seja conveniente ou 
necessaria para a investigac;ao au instru~ao; 
V - recolhimento domiciliar no perfodo noturno e nos dias de folga quando o investi
gado ou acusado tenha resid6ncia e trabalho fixos; 
VI - suspensao do exercfcio de fum;ao pUblica ou de atividade de natureza econ6mica 
ou financeira quando houver justo receio de sua utiliza~ao para a priitica de infra¢es 
penais; 
VII - interna~iio provis6ria do acusado nas hip6teses de crimes praticados com vio-
16ncia ou grave amea~a, quando os peritos conclufrem ser inimputiivel ou semi~impu
t>ivel (art. 26 do C6digo Penal) e houver risco de reitera<;ao; 
VIII - fian~a. nas infra<;6es que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos 
do processo, evitar a obstru~iio do seu andamento ou em caso de resistencia injustifi
cada a ordem judicial; 

IX - monitora~iio eletr6nica. 

Pela legisla<;ao processualista penal, a liberdade provis6ria podera ser 

concedida com ou sem a imposi<;ao de medidas cautelares, inclusive com fian<;a, se cabfvel. No 

caso dos autos, entendo que a liberdade provis6ria deve vir acompanhada de medida cautelar, 

mostrando-se necessaria para a garantia da aplica<;ao da Lei Penal em caso de eventual 

condena<;ao. 

Assim, considerando a fase em que se encontra o processo, reputo 

adequada aos acusados a medida prevista no inciso IV do art. 319 do COdigo de Processo 

Penal, com reda<;ao dada pela Lei n° 12.403/2011. 

Configuradas, portanto, as hip6teses do novel art. 282, do C6digo de Ritos 

Penais, deve ser imposta aos reus supra a medida cautelar de proibi\!iio de se ausentarem da 

Comarca onde residem sem previa autoriza~iio judicial, devendo informar nos autos o 

atual e certo endere\!o. 
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Assim, restam configurados no caso em tela todos os pressupostos legais 

para a concessao da liberdade provis6ria dos acusados sem a necessidade de imposi~ao de 

fian~a, todavia cumulada com medida cautelar, nos termos dos arts. 282 e seguintes, do C6digo 

de Processo Penal, com nova reda~ao dada pela Lei n° 12.403/11. 

Ante o exposto, RELAXO a prisao de  e 

, bern como REVOGO a prisao preventiva antes 

decretada contra si, nos termos do art. 310, paragrafo iinico e 316, ambos do C6digo de Ritos 

Penais, ao tempo em que concedo-lhes a liberdade provisoria, mediante a imposi~ao da 

seguinte medida cautelar: 

Proibiriio de se ausentarem da Comarca onde residem sem previa 

autorizariio judicial, salvo situaroes de risco ou perigo de vida, 
devendo informar ao juizo o atual e certo enderero onde possam ser 

encontrados (art. 319, IV, CPP). 

Ficam os beneficiados advertidos de que o descumprimento dessa medida 

podera implicar em decretacao de nova prisao preventiva, a tear do art. 312, paragrafo iinico, 

do C6digo de Processo Penal. com a nova redacao dada pela Lei n° 11.403/2011. 

Esta decisao e valida como ALVARA DE SOLTURA e como termo de 

advertencia, desde que devidamente selada, devendo os acusados  

e  serem liberados e dela devidamente intimados e 

advertidos, salvo se par outro motivo devam permanecer recolhidos ao carcere. 

Por esta decisao, ficam os reus intimados para, querendo, 

comparecerem a sessao de julgamento pelo Tribunal do Juri, na sede deste juizo da 

Comarca de Piquet Carneiro/Ce, na data de 30 de novembro de 2017. as 09h00min, 

Intimem-se. 
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Ciencia ao Ministerio Publico. 

Expedientes necessarios. 

Piquet Cameiro-CE, ~ de outubro de 2017. 

VARAUNICA 

Fl.: 
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