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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Escrivania Criminal de Peixe

Autos n.º 0001407-96.2019.827.2734.

Requerente: MARCILEY LOPES DE ARAÚJO

  DECISÃO

MARCILEY LOPES DE ARAÚJO, devidamente qualificado, ingressou em juízo por meio de advogado
constituído, com pedido de RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE (evento 01 dos autos
0001398-37.2019.827.2734).
 
Alega, em síntese, que não cometeu o delito a ele imputado, e que a prisão configura constrangimento
ilegal, pois, segundo sustenta não teria ido a cidade de "... PEIXE-TO nesse dia, não conhece a vítima e
muito menos a matou, desconhece quem seja a pessoa que dizem ser ele os vídeos, asseverou os locais
onde esteve na cidade de GURUPI-TO.
 
Ao final, requereu o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante delito, com consequente
RELAXAMENTO DA PRISÃO e a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, por ser
medida da mais salutar justiça SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja este o entendimento, requer seja
concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.
 
Anexou documentos, evento 1 e 6.
 
A conversão da prisão em flagrante se materializou por decisão judicial proferida, em 08 de setembro de
2019, em audiência de custódia realizada (evento 20 nos autos do IP).
 
Manifestação do Ministério Público (evento 10), opinando pelo deferimento do pedido.
 
É o breve relato.
 
Decido.
 
Analisando os presentes autos, verifico que o requerente foi preso em flagrante delito nos autos n.º
0001398-37.2019.827.2734, pela pratica do delito de homicídio qualificado.
 
Todavia, da análise dos documentos acostados à inicial e evento 6, verifico que a ilegalidade da prisão
arguida pelo requerente ficou realmente demonstrada, a teor das declarações de dois comerciantes que
afirmam que o requerente esteve no primeiro estabelecimento comercial à 8h30 min e no segundo
11h30min, das imagens de câmeras, comprovante de pagamento realizado com cartão referente à
transação comercial realizada 8h30min corroborando a declaração do comerciante, tudo comprovando o
álibi no sentido de que o requerente não estava na cidade de Peixe na data e horário do crime.
 
Em relação às imagens juntadas, poder-se-ia cogitar que as datas e horários dela constantes não são
precisas, no entanto, tal dúvida foi sanada pela Autoridade Policial, que ratificou tais informações, conforme
consta do parecer do Ministério Público, o qual adoto como razão de decidir, e do qual transcrevo o
seguinte trecho:
 

"(...) Este subscritor entrou em contato telefônico com a Autoridade Policial responsável
pelas investigações e recebeu a informação de que algumas das imagens mencionadas no
pedido acabaram de ser checadas pela Polícia Civil e apurou-se que são verdadeiras e não
há indícios de que houve alteração de data ou horário (...)". 
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Pois bem. Desde a Constituição de 1988 há previsão que a prisão imposta ilegalmente, nos termos do
artigo 5º, LXV, da Constituição deve ser objeto de "relaxamento imediato".
 
Com base no artigo 5º, LXV, da Constituição Federal:
 

"LXV - a   prisão ilegal  será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária".
 
Diversos são os motivos que tornam a prisão em flagrante ilegal, alguns deles são:
 

"(i) não ter ocorrido o crime ou não ter provas suficientes que comprove a prática delitiva; (ii)
se o tempo exigido pelo estado de flagrância for muito superior; (iii) flagrantes
forjados/preparados; (iv) defeito no auto de prisão em flagrante (verificar as exigências
formais previstas no art. 304 do Código de Processo Penal); e (v) defeito nas comunicações
(verificar o art. 306 do CPP)".

 
No caso, conforme se verifica das filmagens apresentadas em cartório, o requerido estaria na cidade de
Gurupi-TO no mesmo momento do ocorrido, evento 6.
 
Ressalto, ainda, do parecer ministerial:
 

"Assim a ilegalidade arguida para que o relaxamento seja deferido restou evidenciado, já
que foi preso em flagrante delito, e comprovou nos autos que estava em outra cidade na
data e horários dos fatos".

 
Guilherme de Souza Nucci assevera: "O estado de inocência é indisponível e irrenunciável, constituindo
parte integrante da natureza humana, merecedor de absoluto respeito, em homenagem ao princípio
constitucional regente da dignidade da pessoa humana. Noutros termos, a inocência é a regra; a culpa, a
exceção. Portanto, a busca pelo estado excepcional do ser humano é ônus do Estado, jamais do
indivíduo...".(Princípios constitucionais penais e processuais penais, 2ª edição, São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, p. 264/266).
 
Logo, considerando comprovado o álibi do requerente, sua manutenção no cárcere, a partir de tal
constatação, consubstancia constrangimento ilegal, razão pela qual determino o imediato 
 RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR  do investigado   MARCILEY LOPES DE ARAÚJO , 
e a consequente expedição do competente alvará de soltura em seu favor, SALVO se por outro motivo
estiver preso.
 
  CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE SOLTURA.
 
Determino que:
 
1.      Intime-se o Diretor da Casa de Prisão Provisória de Gurupi-TO para que cumpra imediatamente o
alvará de soltura do requerente.
2.      Atualização no BNMP2.
3.      Intimem-se. 
4.      Junte-se cópia desta ao Inquérito Policial.
 
Cumpra-se.

Data: 11 de setembro de 2019.

  Ana Paula Araújo Aires Toríbio

  Juíza de Direito 

  em substituição
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