
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2005199-87.2014.815.0000)
RELATOR          : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   : Evanes Bezerra de Queiroz
IMPETRADO : Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Caaporã
PACIENTE        : Carlos Alberto Vicente Mariano

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva.
Ausência de fundamentação. Inexistência de correlação entre
os requisitos  da  prisão  preventiva  e  a  conduta  do  acusado.
Configuração. Concessão da ordem.

_Constatada  a  ausência  de  fundamentação  do  decreto
preventivo consistente na inexistência de correlação entre os
requisitos do disposto no art. 312 do CPP e o caso concreto,
impõe-se  o  reconhecimento  da  nulidade  da  decisão  que
decretou a constrição do paciente.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por
Evanes Bezerra de Queiroz em favor  do paciente  Carlos Alberto Vicente Mariano,
acusado da prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal.

Alega que o paciente se encontra preso desde o dia 07/03/2014,
todavia não há motivos para lhe terem atribuído a autoria do delito em questão,  pois
apenas teve relações sexuais com sua namorada, maior de 15 (quinze) anos de idade, de
forma consentida.

Aduz que foi interposto pedido de relaxamento de prisão, todavia,
em nenhum momento, foi analisado detidamente, nem pela autoridade policial, nem tão
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pouco pelo representante do Ministério Público e juízo singular.

Afirma  que  a  prisão  preventiva  do  paciente  encontra-se
desfundamentada e o paciente possui  apenas 18 (dezoito)  anos de idade,  não tendo
nenhuma  imputação  criminal,  é  trabalhador,  e  foi  o  único  que  esclareceu  os  fatos,
colaborando com a Justiça.

Por fim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
posto em liberdade.

Junta documentos (fs. 13/84).

Informações prestadas pela Juíza monocrática (fs. 108/109).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (fs.
115/117).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

A ordem deve ser concedida.

Inicialmente, alega o impetrante que  “referida prisão não se deu em
flagrante delito, nem tampouco se trata de estupro de vulnerável como lhe fora imputado,
pois, em verdade da narrativa do paciente, mas precisamente no dia 07 de março do ano
em curso, esse manteve relações sexuais com sua namorada GABRIELLE MARIA DA
CONCEIÇÃO  na forma consentida”.

Nesse  primeiro  momento,  tem-se que  pretende  o  impetrante  que
seja efetivada a análise das provas do processo para fins de aferir-se se houve estupro ou
não da menor, vítima do delito cometido, no entanto, é cediço que o habeas corpus não é
o meio idôneo para o exame aprofundado de provas e fatos, pois não comporta dilação
probatória e, sendo assim, no caso in concreto, deve-se reportar a eventual inocência do
acusado para o término da instrução processual, não sendo o HC o meio idôneo para a
apuração de tais alegações.

Não  obstante,  analisando  a  decisão  que  decretou  a  prisão
preventiva do paciente,  observa-se que se encontra destituída de fundamentação.  De
fato,  ao  decretar  a  preventiva,  a  magistrada  singular  não  observou  os  requisitos  da
constrição  cautelar,  utilizando-se  de  argumentos  abstratos  e  vagos,  sem  subsumir  à
norma a conduta do ora paciente, senão vejamos:

“(...)  Os  depoimentos  dos  condutores  (fls  02/03)  são  claros  em
afirmar que a vítima sangrava bastante em suas partes íntimas e “o
perito disse que pelos sinais de violência e sangramento nas partes
íntimas da vítima esta deveria ser encaminhada para o hospital (…)
ou  seja,  da  narrativa  do  caderno  processual  evidente  a  violência
perpetrada  apesar  do  acusado  afirmar  que  o  ato  processual  foi
consentido (…) Bem ainda o condutor das investigações aformam
que o depoimento a vítima e seu genitor não foi possível em virtude
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do seu atendimento hospitalar (…) Analisando os autos verifico que a
ocorrência do crime resta devidamente demonstrada pela declaração
dos  condutores,  o  qual  atesta  as  lesões  sofridas  pela  vítima,  e
sugerem a pratica do ato libidinoso, além das circunstâncias em que
se deu a prisão, forneceram elementos probatórios suficientes para
demonstrar ser o acoimado o autor do delito ora investigado (…) O
crime  em  tela  cuida  de  delito  hediondo,  violento  e  que  causa
desassossego na sociedade, que demonstra periculosidade por parte
do réu e, em que pese ter a vítima informado que o ato ocorreu de
foram consensual, tal consentimento não se mostra relevante, posto
que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável,  em
razão da deficiência mental da vítima(...)”.

Ou  seja,  a  magistrada  singular  utilizou-se  de  expressões
determinantes da ocorrência  do delito,  esquivando-se de indicar  a  subsunção de sua
conduta aos requisitos do decreto constritivo, a saber, no que sua liberdade poderia atingir
a ordem pública, influir na instrução processual ou mesmo na aplicação da lei penal, em
caso de condenação.

Portanto,  a  Juíza  não  subsumiu  a  conduta  do  paciente  com  a
necessidade do decreto preventivo, capaz de justificar a constrição cautelar:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.
PRETENSÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DA  CUSTÓDIA
CAUTELAR DA PACIENTE, DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO,
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CLAMOR  PÚBLICO.
FUNDAMENTO INIDÔNEO.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  INOVAÇÃO  DO  AGRAVANTE.
FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O  DECRETO PRISIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Hipótese em que, em Recurso em Sentido Estrito, interposto contra
decisão  que  concedera  liberdade  provisória  à  paciente,  foi
restabelecida, pelo Tribunal de 2º Grau,  a sua prisão cautelar.
II.  "A  mera  alusão  aos  requisitos  da  custódia  cautelar,
expressões  de  simples  apelo  retórico,  bem  como  relativas  à
necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor
público,  não  são  aptos  a  embasar  a  medida  restritiva  de
liberdade" (STJ,  HC  243.717/BA,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, DJe de 05/09/2012).
III.  Não  havendo  fundamentação  idônea,  com  base  em  fatos
concretos, quanto à necessidade da prisão, com demonstração
da existência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão
preventiva, deve a paciente ser posta em liberdade.
IV. A reiteração delitiva, alegada pelo ora agravante, para justificar a
prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, não
integra  os  fundamentos  apresentados  pelo  Tribunal  a  quo,  para
decretar  a  prisão  da  paciente,  constituindo  inovação.V.  Agravo
Regimental  improvido.(AgRg  no  HC  127.876/MG,  Rel.  Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2012,
DJe 18/12/2012)

Desse  modo,  reconhecendo-se  que  o  encarceramento  cautelar  é
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medida excepcional, somente autorizada quando vislumbrados os requisitos do art. 312
do CPP,  é certo  que a  fundamentação do decreto de prisão em relação ao paciente
limitou-se a indicar elementos do tipo, sem configurar o periculum in libertatis necessário
para a manutenção do réu encarcerado.

Ante o exposto, concedo a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Dr José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 
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