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D E C I S Ã O 

  

Cuida-se de pedido formulado pelo assistente de acusação, visando a decretação de prisão 

preventiva de CELMA MENEZES MENDES CARVALHO, tendo em vista informações de 

descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que lhes foram impostas 

anteriormente. 

Consta dos autos que, no dia 19 (dezenove) de junho de 2020, por volta das 18:00 horas, na rua 

Cônego Hemetério, no bairro Matriz, nesta cidade de Viana/MA, Marcus Vinícius dos Santos 

Carvalho fora vítima de homicídio, por meio de disparos de arma de fogo. Conforme exame 

cadavérico juntado, atestou-se como causa mortis as complicações decorrentes de três feridas 

perfuro-contusas na região do tórax da vítima, provocadas por projéteis de arma de fogo. 

No inquérito policial pertinente, concluiu-se pelo indiciamento dos ora acusados como autores 

intelectuais do crime de homicídio, tendo sido então oferecida denúncia pelo órgão ministerial, 

a qual foi recebida posteriormente. 

Este Juízo, após provocação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, determinou a 

segregação preventiva de CELMA MEZEZES MENDES CARVALHO (fls. 401/408), tendo sido 

impetrado, pela acusada, Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 

no qual a ordem foi concedida, impondo-lhe, em contrapartida, as seguintes medidas 

cautelares: a)comparecimento periódico perante o juízo singular, mensalmente, para informar 

e justificar suas atividades; b) comparecimento perante a autoridade judicial, sempre que 

intimada para tanto; c) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o acusado dela permanecer distante; d) proibição de 

ausentar-se da Comarca de Viana/MA e São Luís/MA sem prévia autorização da autoridade 

judiciária de 1º grau de jurisdição; e) proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas 

e lugares de aglomeração pública; f) a comunicação sobre qualquer mudança de endereço ou 

necessidade de ausência incontinente da residência, por mais de 7 (sete) dias; g) recolhimento 

domiciliar no período noturno (das 20h às 5h), nos finais de semana e feriados e quando não 

estiver exercendo eventuais atividades laborais; h) uso de tornozeleira eletrônica. 

De posse de documentos informativos de descumprimento das medidas cautelares 

mencionadas anteriormente (relatório policial de monitoração eletrônica), o assistente de 

acusação requereu a decretação da prisão preventiva da acusada. 



O Parquet emitiu parecer favorável ao pedido do assistente de acusação, concluindo pela 

necessidade de se decretar, novamente, a prisão preventiva da acusada, destacando-se a 

satisfação dos requisitos legais para a adoção da medida ergastular. 

Vieram os autos conclusos. 

Era o essencial a relatar. DECIDO. 

De início, esclareço que a presente decisão está sendo proferida fora dos autos, tendo em vista 

que o processo foi retirado em carga pelo advogado da acusada, Dr. Paulo Sérgio Costa Ribeiro 

Júnior, OAB nº. 21.742/MA, desde 22/02/2021, não havendo devolução até a prolação desta 

decisão. O pedido ora analisado foi recebido por meio de e-mail enviado à 1ª Vara desta 

Comarca. 

Pois bem. A custódia cautelar, anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, é 

sempre medida de exceção, que só deve ser decretada ou mantida quando as circunstâncias 

fáticas indicarem a necessidade de segregação do autor de um delito. 

Evidencio também que, pra fins de decretação da prisão preventiva, o Juízo deve ser provocado, 

não podendo agir de ofício, conforme se depreende da leitura dos artigos 282, §4º e 311, ambos 

do Código de Processo Penal. Esta é exatamente a hipótese dos autos, tendo em vista a 

provocação do assistente de acusação, com posterior parecer favorável do Ministério Público, 

sujeito processual legitimado à elaboração do pedido, nos termos dos artigos mencionados. 

Em continuidade, cabe registrar que o instituto da prisão preventiva se encontra disciplinado no 

art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado 

(redação dada pela Lei n.º 13.964/2019)". 

O dispositivo legal acima mencionado estabelece, portanto, como pressupostos para a prisão 

cautelar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, também denominado 

de fumus comissi delicti; bem como a demonstração de perigo gerado pela situação de liberdade 

do investigado/acusado/representado, o periculum in libertatis. 

Na hipótese em apreço, a prova da materialidade do delito está consubstanciada no exame 

cadavérico da vítima. Já os indícios suficientes de autoria podem ser extraídos dos depoimentos 

testemunhais prestados em sede de investigação criminal, pelos quais a acusada foi indicada 

como autora intelectual da empreitada criminosa, a qual resultou nos disparos de arma de fogo 

que ocasionaram a morte da vítima. Outrossim, restam satisfeitos os requisitos legais para a 

demonstração do fumus comissi delicti (fumaça da existência de um delito). 

À luz do periculum libertatis (perigo do estado de liberdade do acusado), denota-se dos autos 

que a situação de liberdade da acusada oferece risco à conveniência da instrução criminal.  

Conforme já destacado pela Autoridade Policial e amplamente tratado em decisão 

anteriormente proferida por este Juízo, a acusada interferiu, seja direta ou indiretamente, nos 

depoimentos de testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial, buscando desviar o foco 

das investigações e alterar a verdade dos depoimentos, conforme relatório emitido pela 

Autoridade Policial em análise das transcrições das interceptações telefônicas realizadas na fase 

de inquérito. 



Também já destaquei, em decisão anterior, que: "(...) assim como em relação à prisão 

preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão dependem da satisfação dos requisitos 

presentes no art. 282, do CPP. Para decretação de medidas cautelares, deve-se observar a 

necessidade de aplicação da lei penal, a investigação criminal ou instrução processual (inciso I), 

além de adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais 

do acusado (inciso II). Logo, a concessão do HC, substituindo a segregação cautelar por medidas 

cautelares diversas da prisão não importa em automática desconsideração dos fundamentos já 

trazidos aos autos por este juízo, quando da decretação da prisão preventiva, uma vez que 

houve a análise e conclusão pela observância das disposições do art. 282, do CPP, haja vista 

regerem a decretação de toda e qualquer medida cautelar prevista no Título IX, do mencionado 

diploma processual". Deste modo, apesar da concessão da ordem de Habeas Corpus, os 

elementos autorizadores das medidas cautelares de natureza pessoal não restaram afastados, 

não havendo o que se falar em sua superação.  

Além disso, o pedido do assistente de acusação, apoiado em parecer favorável do Ministério 

Público, baseia-se em situação específica de descumprimento das medidas cautelares impostas 

à acusada, fato novo e contemporâneo ao presente pronunciamento judicial, capaz de ensejar 

nova decretação de prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º e 312, §1º, do CPP. 

In casu, conforme relatório de monitoração eletrônica (Ofício nº. 4034/2021 â?" 

SME/SAMOD/SEAP â?" MA), no período entre 01/03/2021 e 27/03/2021, observou-se o 

descumprimento da determinação judicial, quais sejam: violação da área de inclusão (casa), das 

03h51min às 05h56min do dia 05/03/2021; violação da área de inclusão (casa), das 23h18min 

às 23h57min do dia 04/03/2021; e violação da área de inclusão (casa), das 04h44min às 

05h37min do dia 06/03/2021. Além dessas violações, o relatório indica violações de "dispositivo 

desligado" e outras violações de "área de inclusão (casa)". 

Em razão de problemas técnicos no sistema de monitoração ("CHRONOS"), não se fez possível 

a inclusão de certas violações no relatório. Porém, juntou-se "print" do sistema a fim de também 

demonstrar a ocorrência de violações de "área de circulação (comarca)", quais sejam: violação 

da área de circulação (comarca), das 12h30min às 12h32min do dia 18/03/2021; violação da 

área de circulação (comarca), das 18h41min às 18h52min do dia 10/03/2021; e violação da área 

de circulação (comarca), das 12h00min às 12h08min do dia 03/03/2021. 

Desta feita, as provas reunidas revelam a indispensabilidade da imposição da segregação 

cautelar, em virtude da necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, 

notadamente ao se considerar que as testemunhas indicadas no IP ainda não foram ouvidas 

pelo Juízo; ao tempo em que se fazem presentes a prova de materialidade do delito e indícios 

suficientes de autoria, ajustando-se às hipóteses excepcionais da norma em abstrato, inclusive 

no que se refere à situação de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 

312, caput e §1º, do CPP). 

Em continuidade, trago à baila ensinamentos da doutrina no sentido de que verificado o 

descumprimento das determinações judiciais quanto às medidas cautelares diversas da prisão, 

não se faz necessário o preenchimento das hipóteses autorizadoras do art. 313, do CPP para a 

decretação do ergástulo preventivo: "Portanto, tendo em conta que a própria eficácia das 

medidas cautelares diversas da prisão está condicionada, essencialmente, ao seu caráter 

coercitivo, de onde se extrai a importância da possibilidade de decretação da preventiva como 

ameaça constante que deve pairar sobre o acusado para a eventualidade de descumprimento 

injustificado das medidas do art. 319 do CPP, concluímos que, na hipótese do art. 282, §4º, c/c 



art. 312, §1º, a preventiva pode ser decretada independentemente da observância do art. 313 

do CPP" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8ª. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2020, p. 954). No mesmo sentido é a posição de Eugênio Pacelli de Oliveira 

(Atualização do processo penal. Lei nº 12.403/11 â?" capítulo a ser incorporado à obra Curso de 

processo penal. 15ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2011, p. 19). 

Não obstante a discussão doutrinária ao norte, ressalto que o crime atribuído à acusada é 

extremamente grave, doloso e a pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos, 

pelo que se atenderiao requisito objetivo do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, não 

havendo espaço para se alegar impedimento por não satisfação de alguma das hipóteses 

autorizadoras do referido dispositivo legal. 

Ressalto ainda que a prisão preventiva, detentora da característica de rebus sic stantibus, 

poderá ser revogada, se os requisitos legais deixem de existir, ou substituída por outras medidas 

cautelares, desde que, os pressupostos necessários se façam presentes (LIMA, Renato Brasileiro 

de. Manual de processo penal: volume único. 8ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 956-958). 

Conclui-se, pois, que no caso em apreço, a custódia preventiva deve ser decretada, não havendo 

o que se falar, aqui, em violação ao princípio da não-culpabilidade, dada extrema a necessidade 

de flexibilização do postulado constitucional em comento. 

Por fim, diante da fundamentação constante do bojo deste decisum, vislumbro que outras 

medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento, NÃO são suficientes para 

resguardar a conveniência da instrução criminal, devido especialmente ao fato de que a acusada 

não honrou os compromissos assumidos perante o Poder Judiciário. 

Diante de todo o exposto, de acordo com o parecer ministerial e com base na fundamentação 

supra, considerando ainda as disposições dos artigos 282, §4º e 312, §1º, ambos do Código de 

Processo Penal, acolho o pedido do assistente de acusação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA 

de CELMA MENEZES MENDES CARVALHO. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à Autoridade Policial competente para que: 1. Tome ciência 

da presente decisão; 2. Cumprimento da presente ordem, na medida de suas atribuições. 

Inscreva-se no BNMP. 

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Serve a presente decisão como mandado de prisão preventiva/mandado judicial/ofício. 

Cumpra-se. 

Viana/Ma, 20/04/2021. 

 

 

ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO 

 Juiz - Intermediaria 


