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Vara: 1ª Vara Criminal
Processo: 0012958-23.2014.8.22.0007
Classe: Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor: Ministério Público
Denunciado: Alexandre de Araujo Cavalcante

                           Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

ALEXANDRE DE ARAÚJO CAVALCANTE. 

Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, argumentando que a prisão não é necessária para a garantia da ordem pública e/ou 

assegurar a aplicação da lei penal, pois o réu é primário, sem antecedentes, possui 

ocupação licita, prestou socorro a vítima e os meios de comunicação não mais comentam o 

fato caindo no esquecimento. Quanto ao temor do réu evadir-se do distrito de culpa pode 

ser afugentado com o uso da tornozeleira eletrônica. 

O Ministério público manifestou-se pela manutenção da prisão. 

Relatados. DECIDO. 

O código de rito prevê a revogação da prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista (CPP, art. 316) ou a possibilidade de 

substituí-la por outras medidas cautelares diversas da prisão. 

A prisão preventiva do réu foi decretada e mantida para a garantia da 

ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Para tanto fez-se 

referência à gravidade do crime, a preservação da instrução criminal mediante possibilidade 

de influir negativamente na apuração dos fatos e possibilidade de eventual fuga do distrito 

de culpa. 

Entretanto, entendo que o reexame dos autos, motivado pelo pedido de 

revogação da preventiva e após a oitiva de parte das testemunhas assinala a possibilidade 

de se substituir a constrição cautelar  pela aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão, pois apesar da gravidade do delito, em tese praticado, o acusado não registra 

antecedente, nem mesmo responde a outro processo, indicando que o delito foi algo isolado 
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em sua vida, sendo o uso da tornozeleira eletrônica capaz de evitar possível fuga ou 

mesmo contato do réu com as testemunhas do feito.

Os fatos em exame evidenciam uma briga de casal e, com efeito, não se 

pode olvidar a gravidade do delito e sua repercussão na comarca.  Entretanto, o réu não é 

criminoso habitual e não há notícia de qualquer outro fato que desabone sua conduta. 

Ademais, a possibilidade do réu vir a importunar a única testemunha 

presencial dos fatos, a babá Aline Inácio,  pode ser evitada com a imposição de medidas 

cautelares e o uso da tornozeleira eletrônica, especialmente considerando que a mesma já 

não se encontra nesta comarca. 

ISTO POSTO, revogo a prisão preventiva de ALEXANDRE DE 

ARAÚJO, já qualificado, E A SUBSTITUO pela aplicação das medidas cautelares elencadas 

no art. 319 incisos, quais sejam: 

I – Proibição de manter contato com qualquer testemunha do processo, 

em especial, com a testemunha Aline Kill Inácio;

II - Proibição de se aproximar das testemunhas, em especial, de Aline Kill 

Inácio, devendo manter a distância mínima de 200 (duzentos) metros da mesma;

III – Proibição de ausentar-se da comarca;

IV – recolhimento domiciliar no período noturno (21hs às 06hs) e nos dias 

de folga;

V – uso de tornozeleira eletrônica.

Advirto que o descumprimento, pelo acusado, de alguma das condições 

acimas expostas importará na revogação de sua liberdade. 

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso. 

Serve a presente de ofício _____/2015, endereçado ao Diretor do 

Albergue requisitando que seja colocado no acusado a tornozeleira eletrônica  em razão da 

proibição de ausentar-se da comarca. 

Fica advertido ao acusado de que deverá comparecer na casa do 

albergado situada na Av. Afonso Pena, nº 3085 – Bairro Princesa Isabel, telefone 3443-

3543, na primeira hora do dia 14/02/15 para colocar a tornozeleira. 
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Ciência ao MP. 

Cacoal-RO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015.

Ane Bruinjé 
Juíza Substituta


