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VOTO/VISTA 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em prol de Carlos Roberto 
Pereira, cujo objetivo é a liberdade provisória do paciente que se encontra preso 
preventivamente sob acusação pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, 
I, III, IV, 04 (quatro) vezes, c/c art. 125, caput, por 02 (duas) vezes, e 288. § único, 
todos do CPB. 

Em seu voto, a ilustre Desembargadora Relatora decidiu pela 
denegação da ordem, fundamentando seu convencimento na periculosidade 
demonstrada pelo paciente, na presença do periculum libertatis e do fumus comissi 
delict, e ainda pela ausência de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva 
em sede de decisão de pronúncia, quando justificada nos próprios fundamentos 
que ensejaram o decreto prisional inicial.   

Pois bem, observo que as questões levantadas pela ilustre 
relatora já foram analisadas anteriormente em HC anterior (nº. 5009343-88.2013), 
mas não sob o enfoque atual do processo, onde a defesa questiona a manutenção 
da prisão preventiva em decorrência da pronúncia. Contudo, verifico que os 
fundamentos do voto proferido pela Ilustre Relatora se assentam na afirmação de 
que “permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto 
preventivo” anterior. 

Observo ainda que no caso antecedente, proferi voto divergente 
pela concessão da ordem ao paciente, pois entendi que a prisão naquele momento 
processual não se justificaria, face à ausência dos fundamentos legais que 
autorizam a prisão cautelar (art. 312 e 313 do CPP), esclarecendo que a medida, 
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por extrema e excepcional, deve apoiar-se em fatos concretos e jamais em meras 
hipóteses ou conjecturas sem apoio nos autos. 

Destaquei ainda, a ausência de risco a ordem pública, à instrução 
criminal e à futura aplicação da lei penal, isto porque o paciente apresentava 
condições pessoais amplamente favoráveis, e vínculos familiares e patrimoniais 
sólidos na localidade onde reside e foi preso. 

E neste contexto Srs. Desembargadores, não vejo razão para me 
afastar do entendimento exposto anteriormente em que defendi a concessão da 
ordem ao paciente, razão pela qual apresento meu voto divergente, transcrevendo 
os mesmos fundamentos expendidos em pronunciamento no HC/Nº. 5009343-
88.2013, agora sob o enfoque da manutenção da prisão cautelar após a decisão 
de pronúncia, verbis:    

“Fazendo remissão ao decreto prisional exarado pelo MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína, 
é possível extrair-se que a medida extrema foi justificada na 
alegação da comprovada materialidade do delito, na 
existência de  indícios suficientes de sua autoria, bem como a 
necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a 
instrução criminal,  pois entendeu aquele magistrado que tais 
garantias estariam ameaçadas pela liberdade do paciente, na 
medida em que a gravidade do crime, o modus operandi 
utilizado para a consecução do delito, e a possibilidade de 
reiteração criminosa, seriam motivos suficientes para causar 
instabilidade social e, consequentemente, à ordem pública. 

Sob o mesmo enfoque, declinou a autoridade ser necessária 
a prisão cautelar, para assegurar a integridade das 
testemunhas e dos demais familiares das vítimas, pois 
estariam sendo vítimas de ameaças de morte pelo paciente e 
demais denunciados. 

Contudo, na fase inquisitorial que serve de base de toda 
conclusão em relação à necessidade de manutenção da 
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medida extrema não se apurou qualquer indicativo da 
participação do paciente no evento e, nem mesmo, a 
ocorrência de ameaças contra as testemunhas.   

Neste contexto é forçoso reconhecer que a continuidade da 
custódia cautelar, bem como o parecer do MP pela sua 
manutenção são posições conflitantes com o que foi apurado 
na fase de inquérito. Vejamos. 

Srs. Desembargadores, deixo assente que o meu 
entendimento sobre o tema – prisão cautelar – é no sentido 
de que a sua decretação não pode ser adotada quando 
ausentes os fundamentos legais (art. 312 e 313 do CPP), pois 
a medida, por extrema e excepcional deve apoiar-se em fatos 
concretos e, jamais em meras hipóteses ou conjecturas sem 
apoio nos autos.  

Evidente que o crime em comento é grave, visto que trata de 
assassinato de 04 (quatro) pessoas de uma mesma família, a 
materialidade está comprovada, mas no meu entendimento os 
indícios de autoria são insuficientes para comprovar o fumus 
comissi delicti e, portanto, justificar a prisão cautelar. 
Vejamos. 

As testemunhas ouvidas na fase de inquérito, e que foram 
referidas na decisão que decretou a prisão preventiva, 
afirmaram que os executores do crime praticaram a conduta 
financiados e auxiliados pelo paciente que seria, em tese, o 
autor intelectual do crime.  

Ora, tais testemunhos, na sua grande maioria foram 
prestados por familiares das vítimas, ainda sob o impacto dos 
fatos ocorridos, algumas até compareceram 
espontaneamente a Delegacia, evidente que a prova indiciária 
obtida desta forma não é suficiente para fundamentar a prisão 
cautelar, que como já se disse é medida excepcional e 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 
GAB. DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES 

4 
 

condicionada a demonstração da sua absoluta necessidade, e 
desde que fundamentada um uma das hipóteses previstas no 
art. 312 do CPP. 

Do processado, sobressai evidente que a afirmação quanto à 
existência de indícios suficientes de autoria em relação ao 
paciente é insubsistente, pois não encontra respaldo no que 
foi apurado nos autos. Assim, a questão acerca de sua 
participação no homicídio deve e será melhor esclarecida 
durante a instrução criminal, pois é nesta fase processual que 
se permite exame aprofundado e amplo de provas e, sempre, 
sob o crivo do contraditório.    

Portanto, concluo que não há segurança na prova indiciária 
que aponta para a autoria do paciente, o que demonstra no 
meu entendimento a ilegalidade da manutenção da prisão 
cautelar por ausência de indício suficiente de autoria. 

Também reputo insuficientes os fundamentos acerca da 
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pois 
também sob este aspecto não há nos autos indicativo seguro 
de que em liberdade o paciente poderia praticar novos crimes 
(reiteração criminosa), ou que a simples repercussão 
negativa do fato possa causar intranqüilidade social. 
Vejamos. 

É certo que a repercussão do fato, sem outras 
conseqüências, não se constitui em motivo suficiente para a 
decretação da custódia, mas, está ela justificada se o 
acusado é dotado de periculosidade, na perseverança e na 
prática delituosa. 1  

Ora, no caso em exame a periculosidade atribuída ao paciente 
é apenas presumida e isso, caso seja demonstrada 

                                                        
1 Julio Fabbrini Mirabete, CPP Interpretado, 11ª Edição, Atlas, Jurídico, pg. 803; 
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cabalmente a sua participação no crime, o que não ocorreu 
até o presente momento. 

Quanto à possibilidade de reiteração criminosa, ou risco de 
que o paciente venha a praticar outros crimes contra quem 
quer que seja, a afirmação é absolutamente improvável 
quando consideradas as condições pessoais que ostenta, 
visto tratar-se réu primário, pois a acusação é fato isolado em 
sua vida, além do que suas relações pessoais, demonstradas 
com várias declarações de pessoas de seu relacionamento e 
entidades representativas que o paciente compõe abonam 
sua conduta pretérita. 

Sobre o tema relativo à necessidade de prisão para evitar que 
o acusado volte a delinqüir, ou seja, para evitar a reiteração 
criminosa, ou a verificação de acentuada propensão às 
práticas criminosas, faz-se necessário considerar que tratam-
se de vertentes claramente detectáveis no ser humano, 
máxime quando os seus antecedentes não abonem a sua 
conduta antecedente. 

    Ora, o paciente não apresenta qualquer fato que indique a 
sua propensão a criminalidade, nem mesmo algum fato 
antecedente que indicasse a sua periculosidade. 

Portanto, não vislumbro a existência de indicativo de que a 
custódia seja necessária para garantia da ordem pública.   

Outro fundamento da custódia preventiva foi a necessidade 
da medida para viabilizar a instrução criminal, pois as 
testemunhas teriam relatado ameaças recebidas por telefone, 
e que os acusados do crime seriam os seus autores. 

Ora, a afirmação me parece infundada, pois a questão foi 
objeto de investigação pela Autoridade Policial que 
consignou em seu relatório não ter identificado nenhuma 
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ocorrência neste sentido nas escutas telefônicas realizadas 
com este fim (Evento 01 – ANEXO7). Transcrevo trecho que 
esclarece o tema, verbis: 

“(...) Quanto às ameaças via ligações telefônicas, até o 
momento não foi identificada nenhuma por meio das escutas, 
contudo a operação continua em andamento(...)”.  

Portanto, sob este aspecto a manutenção da prisão também 
não se justifica. 

Por último, analiso o fundamento acerca da alegada 
necessidade da prisão cautelar, como forma de garantir a 
futura aplicação da lei penal, pois haveria o risco de evasão 
do paciente. 

Como já foi referido anteriormente o paciente além de 
primário e ostentar bons antecedentes, é o que se extrai dos 
autos, também possui residência e ocupação lícita, sendo 
domiciliado no Município de Dom Eliseu/PA, onde está 
radicado há mais de 10 (dez) anos e, também possui vínculos 
familiares e patrimonial sólidos, o que o impediria de 
qualquer manobra evasiva.  

 Assim, verifico que nos autos não existem elementos 
concretos que levem a comprovação de se tratar de pessoa 
perigosa, cuja liberdade deve ser cerceada até o desfecho de 
seu processo, quer seja por conveniência da instrução 
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nem outra 
razão que legitime a manutenção da constrição cautelar. 

Neste contexto, verifico que deve ser observado o princípio 
constitucional da presunção da inocência, em que a regra é a 
liberdade, e a prisão processual somente admitida 
excepcionalmente, nos casos em que for demonstrada 
objetivamente a sua necessidade.   
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Importante comentar que a nova sistemática processual, 
introduzida pela Lei nº. 12.403/2011, introduziu mudanças que 
permitem ao julgador adotar medidas cautelares (art. 319 do 
CPP) diversas da prisão preventiva, quando estas se 
mostrarem eficazes. 

Sem dúvida, tenho para mim que no caso a aplicação de 
alguma das medidas seria suficiente para salvaguardar o 
trâmite do processo penal, ou como forma de acautelar a 
sociedade, caso houvesse expressa necessidade.  

Face ao exposto concluo ser inidôneo o decreto de prisão 
preventiva exarado contra o paciente, razão pela qual voto 
divergindo do Ilustre Relator, para deferir a ordem postulada, 
e conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante 
compromisso de comparecer a todos os atos processuais, 
sob pena de revogação da benesse, expedindo-se o 
competente alvará de soltura.” 

Com estes fundamentos confirmo minha dissidência ao voto 
proferido pela Ilustre Desembargadora Relatora, e encaminho meu voto no sentido 
de deferir a ordem postulada, e conceder a liberdade provisória ao paciente, 
mediante compromisso de comparecer a todos os atos processuais, sob pena de 
revogação da benesse, expedindo-se o competente alvará de soltura. 

É como voto. 

Palmas, 22 de Outubro de 2013. 

 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 

   C/VISTA 
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