
 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
 
(VIDEOCONFERÊNCIA)
 
 
 

 
 
 
PREGÃO: Registrada a presença das partes acima indicadas.
 
 
 
HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE: O presente flagrante preencheu os requisitos legais, motivo
pelo qual foi devidamente homologado, consoante decisão do MMº Juiz Plantonista Criminal
acostada aos presentes autos.
 
 
 
OITIVA DO CONDUZIDO CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA: Após atendimento prévio e
reservado com o Defensor, o conduzido, SEM O USO DE ALGEMAS, foi entrevistado por este
juízo, por meio de sistema de gravação audiovisual, cuja mídia deverá ser arquivada na Central
de Inquéritos, em conformidade com o art. 8º, da Resolução nº. 213/2015, do Conselho Nacional
de Justiça, tendo sido oportunizado ao Ministério Público e a Defesa Técnica a formulação de
perguntas.
 
 
 
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Conforme manifestação oral constante em mídia,
e considerando presente fundamento para a prisão preventiva, requer o Ministério Público a
conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, como garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração de práticas criminosas, nos termos do 312, do CPP.
 
 
 
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA: A Defesa, em suma, requer a concessão da liberdade provisória
do autuado, dispensando o pagamento de fiança, mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP.
 
 
 
DECISÃO JUDICIAL: Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pelo Plantão Central
Itaqui Bacanga, em desfavor de CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA, preso em flagrante no
dia 19/01/2022, pela suposta prática do crime tipificado no Art. 155, § 1º, I, c/c Art. 14, II, ambos
do CPB. Primeiramente ratifico a homologação do flagrante já contida nos autos, tendo em vista

Data: 21/01/2022
Local: Audiência realizada por meio de videoconferência, conforme Resolução nº
357/2020 do CNJ, que dispõe sobre a realização de audiências de custódia por
videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma
presencial.
Processo nº 0802317-13.2022.8.10.0001  
Juíza: Drª Janaina Araujo de Carvalho
Promotora de Justiça: Drª Lena Cláudia Ripardo Pauxis
Conduzido: CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA
Defensor Público: Victor Hugo Siqueira de Assis
Tipo Penal: Art. 155, § 1º, I, c/c Art. 14, II, ambos do CPB
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que não há fato novo nessa audiência capaz de provocar a mudança dos seus fundamentos.
Indiscutivelmente, no Estado Democrático Constitucional de Direito, a prisão cautelar é medida de
exceção e somente pode ser decretada ou mantida em casos extremos, como ultima ratio, desde
que presentes os pressupostos do periculum libertatis e fumus comissi delicti. Segundo consta do
auto de prisão em flagrante, no dia 19/01/2022, policiais militares foram acionada, via CIOPS,
para averiguarem uma suspeita de furto, no bairro Coroadinho, nesta capital. Diante de tais
informes os agentes públicos se deslocaram ao local, ocasião em que se depararam com
CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA, ora autuado, tentando arrombar o estabelecimento
comercial e, inclusive, já havia cortado um dos cadeados, mas não conseguiu adentrar no local.
Em razão disso, foi dada voz de prisão ao conduzido, encaminhando-o ao Plantão Central Itaqui
Bacanga, para que houvesse o prosseguimento legal do feito. Por ocasião do depoimento
prestado perante a autoridade policial o autuado confessou a prática criminosa.  Como é sabido,
o instituto da Prisão Preventiva encontra-se disciplinado no art. 312 do Código de Processo Penal
transcrito, 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, 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 nº 13.964, de 2019)”. O dispositivo legal acima mencionado estabelece, portanto,
como pressupostos para a prisão cautelar, além da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
alguma daquelas hipóteses acima citadas. No presente caso, em sede de cognição sumária, se
encontram presentes a materialidade e os indícios de autoria, consubstanciado nos autos pelos
depoimentos do condutor, testemunhas e vítima, bem como pelo depoimento do próprio autuado,
confirmados pelo Auto de Apresentação e Apreensão. Logo, resta preenchido o pressuposto do 
fummus comissi delicti. Conforme pesquisa realizada nos sistemas Jurisconsult e PJE, apesar do
autuado responder a outros processos criminais, inclusive pela prática de crime de mesma
natureza, não vislumbro a necessidade de decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o
autuado é tecnicamente primário, não possuindo sentença condenatória transitado em julgado 
em seu desfavor. Observa-se, ainda, que os objetos da vítima não chegaram a ser furtados,
motivo pelo qual, entendo que existem medidas cautelares no ordenamento jurídico, suficientes
ao caso concreto que devem ser privilegiadas em detrimento da manutenção ao cárcere. 
Ademais, verifico que o crime cometido não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa 
e, diante da recomendação do CNJ, a qual recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de 
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – COVID19, entendo
que a decretação da prisão neste momento se torna desproporcional. Modo que em face do
princípio da proporcionalidade a prisão preventiva se mostra excessiva e deve ser substituída por
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, as quais se revelam mais adequadas
no momento, pois a despeito de restringir a liberdade do autuado, não limitam o direito de ir e vir,
de modo que a prisão preventiva deve ser afastada nesta quadra em detrimento da aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do CPP, esta última justificada
pelos registros criminais anteriores. Assim, conforme reiteradas decisões deste Juízo, bem
como por entender que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é medida que se impõe. Ressalte-se,
porém, que a decretação ou revogação da medida extrema, antes de transitar em julgado a
sentença condenatória, tem caráter de provisoriedade. Assim, tanto pode ser editada como
revogada, conforme sobrevenham ou desapareçam motivos que a autorizem, sem que se
configure afronta aos ditames legais. Isto posto, CONCEDO a liberdade provisória ao autuado 
CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA, todavia, ISENTANDO-LHE do pagamento da fiança, em
razão de sua condição financeira, porém, APLICO-LHE AS MEDIDAS CAUTELARES
PREVISTAS NOS INCISOS I, IV, V e IX, DO ARTIGO 319 DO CPP, a saber: I - 
Comparecimento periódico no CIAPIS (Av. Jerônimo de Albuquerque, 2021 - Conj. Hab. Vinhais,
São Luís - MA, 65054-015), mensalmente, para informar e justificar suas atividades; IV -
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial e sem comunicação à
autoridade do local onde será encontrado, pois sua permanência é conveniente e necessária para
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a continuidade da futura instrução criminal, devendo comparecer, prontamente e sem embaraço,
a todos os atos do processo em que seja solicitada a sua presença; V- Recolhimento domiciliar
no período noturno, de 21h00min às 06h00min, todos os dias da semana, salvo comprovação de
estudo e/ou trabalho durante este período; IX - monitoração eletrônica, pelo prazo de 100 dias,
 a contar da data de instalação da tornozeleira, com esteio na Portaria-Conjunta nº. 9.2017,
de 6 de junho de 2017, com a seguinte observância; 1) quanto às áreas de inclusão domiciliar:
autorizo saída diurna e noturna tão somente para o trabalho e/ou estudo, cujos locais e horários
deverão ser informados, pelo próprio monitorado, à Supervisão de Monitoração Eletrônica antes
da instalação da tornozeleira. Autorizo o autuado a sair da área de inclusão a fim de procurar
emprego, somente durante o horário comercial, e desde que comprove este fato quando
solicitado por este Juízo, sob pena de revogação do benefício. Caso não sejam tais dados
informados, fica, desde já, autorizada a referida saída das 06h às 21h como forma de não
inviabilizar trabalho informal eventualmente exercido pelo autuado. 2) quanto à área de
exclusão: não poderá a pessoa monitorada ir ou se aproximar de bares e eventos públicos, tais
como shows, espetáculos e festas, devendo deles manter distância mínima de 200 metros. 
Deverá a Secretaria Judicial, até 10 dias antes do término do período de monitoração, abrir
vista dos autos às partes, pelo prazo de 24 horas, iniciando pelo Ministério Público, para
análise da necessidade de manutenção da medida, com posterior remessa conclusos para
deliberação. Decorrido o prazo da referida monitoração, sem renovação, ficam autorizados a
retirada da tornozeleira e o recolhimento dos equipamentos pela Supervisão de Monitoração
Eletrônica, independentemente de ordem judicial, devendo o juízo competente ser
imediatamente comunicado. Em caso de descumprimento da monitoração, autorizo, desde já, as
forças de segurança e a SEAP/MA a realizarem a condução da pessoa monitorada, para os
procedimentos devidos. Deverá a Supervisão de Monitoração Eletrônica – SME, em
conformidade com a Portaria-Conjunta nº. 9.2017, encaminhar para este Juízo, no prazo de 24
horas, o Termo de Monitoração Eletrônica e, em igual prazo, comunicar à autoridade judicial
competente sobre fato que possa dar causa à revogação da referida medida ou modificação de
suas condições, incluindo a ausência de energia elétrica na residência ou domicílio da pessoa
monitorada, ausência de telefone móvel disponível para contato e a ausência de cobertura de
telefonia móvel celular na região de inclusão. Advertindo-os de que caso não cumpra as
condições estipuladas, poderá ter a sua prisão decretada. Serve a presente decisão como
MANDADO DE INTIMAÇÃO, OFÍCIO, MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA e
ALVARÁ DE SOLTURA DO AUTUADO CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA, devendo este
ser imediatamente cumprido, caso não deva o referido cidadão permanecer preso por outro
motivo. SERVIRÁ AINDA COMO TERMO DE COMPROMISSO, devendo o beneficiado
comparecer no primeiro dia útil seguinte à sua soltura, perante o CIAPIS, munido de documento
que comprove sua identidade, comprovante de residência e telefone, acompanhado das
respectivas cópias e contato telefônico (art. 5º, VI, c/c art. 7º do Provimento nº 21/2014 –
CGJ/MA). Caso não existam tornozeleiras eletrônicas disponíveis no momento, determino
que o autuado CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA    seja desde logo colocado em
liberdade, mediante assinatura de termo de responsabilidade e, tão logo existam
tornozeleiras eletrônicas disponíveis, que o autuado seja intimado para comparecer ao
setor responsável para a colocação da tornozeleira eletrônica, sob pena de revogação do 
benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão. Determino também que
as Assistentes Sociais desta unidade judicial comuniquem o autuado acerca da
possibilidade do seu encaminhamento ao CIAPIS, a fim de que o mesmo seja atendido por
equipe especializada. Serve o presente termo de audiência como ofício. Dito isto, Inexistindo
diligências pendentes de cumprimento por este Juízo, acautele-se o processo na Secretaria
Judicial, aguardando a remessa do respectivo inquérito policial, o qual deverá ser apensado a
estes autos. Havendo atraso por parte da autoridade competente, requisite-se a remessa do
inquérito policial devidamente concluído, concedendo o prazo de 72 horas, sob pena de
responsabilidade. Apresentado o inquérito policial com o respectivo relatório conclusivo, esgotada
estará a competência desta Central, devendo ser realizada a remessa para a Secretaria de
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Distribuição do termo judiciário competente  (São Luís/MA), sem prévia vista do procedimento ao
representante do Parquet com atuação nesta Central, conforme entendimento firmado pela
Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, na Decisão-GCGJ - 9072017 proferida no Processo
305322017, em 29/8/2017, da lavra da Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES
CHAVES CRUZ. A mesma providência deverá ser adotada diante de pedido de arquivamento e
de requerimento de extinção de punibilidade. Caso seja remetido sem conclusão das
investigações, tendo em vista a recente publicação do Provimento 50/2019 da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Maranhão, determino o imediato envio dos presentes autos
à Distribuição Geral deste Fórum (Termo Judiciário de São Luís – Comarca da Ilha de São
Luís), para que proceda ao lançamento da movimentação de remessa para o destinatário
com o código 09 - “Tramitação Direta no Ministério Público”, encaminhando-se os autos
em seguida ao referido Órgão Ministerial. Observação: Ato realizado por meio do sistema de
videoconferência, excepcionalmente, por meio de plataforma virtual, disponibilizada pelo TJMA,
diante da Pandemia por Covid-19, de acordo com a Resolução nº 357/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, e Provimento 65/2020 da CGJ. Em razão da realização do ato por
videoconferência, fica impossibilitada a assinatura deste documento pelos demais participantes,
que ficam cientes da vedação quanto à divulgação não autorizada da gravação a pessoas
estranhas ao processo e de que tais registros possuem o fim único e exclusivo de documentação
processual. Para constar, determinou o MM. Juiz que lavrasse o presente termo depois de lido e
achado conforme vai por todos devidamente assinado. (Rogério Coelho Rocha) Assessor de Juiz,
revisa e subscreve.
 
Juíza de Direito
 
______________________________________________________________________
 
 
 
Promotora de Justiça:
 
_______________________________________________________________
 
 
 
D e f e s a :
______________________________________________________________________________
_____
 
 
 
Conduzido:____________________________________________________________________
___________
 
CARLOS BRUNO PEREIRA DA SILVA
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