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PACIENTE: Geraldo Maurício da Silva

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO  PREVENTIVA.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA
CAUSA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  PROVAS  DA
MATERIALIDADE E  INDÍCIOS SUFICIENTES  DE
AUTORIA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
PACIENTE QUE POSSUI 02 (DOIS) PROCESSOS,
DEMONSTRANDO PROPENSÃO AO CRIME.  DAS
MEDIDAS  CAUTELARES.  INAPLICABILIDADE.
ESTUPRO.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- A decisão que indeferiu o pedido de revogação
da  prisão  preventiva,  além  de  bem
fundamentado,  está  devidamente  apoiado  em
valor  protegido  pela  ordem  constitucional  em
igualdade  de  relevância  com o  valor  liberdade
individual, a tutela da ordem pública.

- Diante da nova legislação atinente às prisões
processuais,  temos  que  as  medidas  cautelares
nela previstas não são adequadas ou suficientes
para  o  delito  em questão  (estupro),  já  que  a
garantia  da  ordem  pública  impõe  a  custódia
preventiva  do  ora  paciente,  diante  da  pena
máxima cominada a este delito.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem mandamental.

Relatório

Trata-se de ordem de habeas corpus interposta por Cláudio
G Cunha (OAB/PB 10.751) em favor de Geraldo Maurício da Silva, qualificado
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inicialmente, alegando, para tanto, suposto constrangimento ilegal
proveniente do Juízo de Direito da Comarca de Pirpirituba/PB (fls. 2-13).

O paciente foi denunciado em 27/08/2014, pela prática, em
tese, no delito tipificado no art. 217-A, § 1º, do CP c/c art. 1º, VI, da Lei nº
8072/90.

Consta dos autos que o paciente convidou a vítima,  José
Lima dos Santos, com 13 (treze) anos de idade, à época dos fatos, para tomar
um café em sua residência e, após a vítima comer um pão e beber o café,
praticou com a mesma ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente
em “sexo anal”.

Narra a peça acusatória  que  “o lamentável  fato  delituoso
acima descrito  foi  praticado mediante  ameaça do denunciado,  que dizia  à
vítima “Não fale nada para a polícia, senão eu lhe mato””.

No presente remédio constitucional o impetrante alega que
inexiste justa causa para manutenção da prisão cautelar do paciente, devendo
o mesmo responder ao processo em liberdade.

Pleiteia,  alternativamente,  pela  aplicação  das  medidas
cautelares. 

Por fim, registram que o paciente é primário, portador de
bons antecedentes, trabalho certo e residência fixa.

Solicitadas  as  informações  de  praxe  à  autoridade  dita
coatora (fls. 40- e 43), foram as mesmas prestadas (fls. 46-48).

Liminar indeferida (fls. 50).

Com  vistas  dos  autos,  a  nobre  Procuradoria  Geral  de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52-55).

É o relatório.

Voto

O  presente  remédio  constitucional  foi  impetrado  sob  a
alegação de que inexiste justa causa para manutenção da prisão cautelar e,
por essa razão, pleiteia responder ao processo em liberdade. 

A douta juíza  a quo, indeferiu o pedido de revogação do
decreto  preventivo  do  paciente,  por  estarem  presentes  “os  elementos
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ensejadores  da  prisão  preventiva” (fls.  17-20),  tendo  se
manifestado da seguinte maneira:

“(...)
Para garantir a ordem pública, evitando-se que
o indiciado pratique novos crimes, pois  apesar
de  tecnicamente  primário,  já  possui  dois
processos,  demonstrando  uma  propensão  ao
crime,  portanto  em  liberdade  tudo  indica  que
continuará suas práticas delituosos [sic].
(...)”.

O parecer ministerial exarado nesta instância bem afirma
que (fls. 54):

“(...)
Incontroversa  a  materialidade  do  crime  e
presentes suficientes indícios de autoria, não há
ilegalidade na decisão que decretou a custódia
cautelar  do  paciente,  se  presentes  os  temores
elencados pelo artigo 312 do CPP.
(...)”.

A propósito a jurisprudência:

HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO
DA  RAZOABILIDADE.  PERICULOSIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.  APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O prazo para o
encerramento  da  instrução  criminal  não  é
analisado por critérios puramente matemáticos.
Na espécie, não há excesso de prazo injustificado
e atribuível à acusação ou ao Juízo. Adequada a
manutenção  da  prisão  preventiva,  pois  a
segregação  cautelar  está  fundamentada  na
necessidade  de  garantir  a  ordem  pública,  na
conveniência da instrução criminal e na aplicação
da Lei  Penal.  Trata- se da prática do crime de
estupro  de  vulnerável,  onde  o  paciente,
supostamente, constrangeu a vítima. seu primo
de  apenas  treze  anos  de  idade  -,  mediante
violência  e  grave  ameaça,  a  com  ele  manter
relações  sexuais.  Evidente  a  periculosidade  do
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agente.  Nesse  quadro,  deve  prevalecer  a  sua
constrição,  ainda  que  primário  e  sem
antecedentes. Constrição fundada nos arts. 312
e  313  do  CPP.  Inadequação  de  qualquer  das
medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no  artigo  319  do  Código  de  Processo  Penal.
Ordem  denegada.  (TJDF  -  Rec
2014.00.2.031667-2 -  Ac.  842.635 -  Rel.  Des.
Mario Machado – DJ: 27/01/2015)

HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
REQUISITOS  DO  ARTIGO 312  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL  A  ENSEJAR  SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA.  PRESENTES.  QUALIDADES
PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  INSUFICIENTES.
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  I.  Presentes  os
requisitos constantes no artigo 312 do código de
processo  penal,  precipuamente  a  garantia  à
ordem pública, em face da gravidade do delito, a
medida  constritiva  deve  ser  mantida;  II.  As
características  favoráveis  de  primariedade,
endereço  certo  e  emprego  lícito  não  são
suficientes  para  isoladamente  ensejarem  a
liberdade  provisória;  III.  Ordem  denegada.
(TJAM - Proc. 4002031-49.2014.8.04.0000 - Rel.
Des. Djalma Martins da Costa - DJ 01/08/2014) 

Denota-se,  pois,  que,  in  casu,  a  prisão  cautelar,  não
obstante implicar sacrifício à liberdade individual, é ditada por interesse social.

Recomenda a norma penal que a prisão cautelar deve ser
decretada  pela  segurança  da  ordem  pública,  esta  consubstanciada  na
prevenção de reprodução de fatos criminosos, bem assim para conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Aliás,  já  entendeu  o  Supremo Tribunal  Federal  que  “no
conceito de ordem pública não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça,
em face da gravidade do crime e sua repercussão” (Segunda Turma do STF,
RTJ 124/1.033, in Boletim IBCrim, setembro/94).

- DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES.

No  que  tange  ao  pedido  alternativo  de  aplicação  das
medidas cautelares, o pedido também deve ser denegado. 
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Diante da nova legislação atinente às prisões processuais,
temos  que  as  medidas  cautelares  nela  previstas  não  são  adequadas  ou
suficientes para o delito em questão (estupro), já que a garantia da ordem
pública impõe a custódia preventiva do ora paciente, diante da pena máxima
cominada a este delito.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA. DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.  PRESSUPOSTOS  DA  PRISÃO
PREVENTIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I.  Não  obstante  a  declaração  de
inconstitucionalidade  pelo  c.  Supremo  Tribunal
Federal,  quanto  a  vedação  à  concessão  de
liberdade  provisória  nos  crimes  de  tráfico  de
drogas (hc nº 104.339/sp, tribunal pleno, relator
ministro gilmar Mendes, dje 06/12/2012), o juízo
de origem decidiu de forma fundamentada pela
manutenção da prisão preventiva dos pacientes.
II. O decisum não está fundamentado apenas na
condição  de  estrangeiro  dos  pacientes  ou  na
gravidade em abstrato do crime, mas sim,  em
motivos  concretos  que  justificam  a  sua
necessidade,  como forma de  garantir  a  ordem
pública  a  fim de evitar  a  reiteração da prática
criminosa,  bem como  para  a  aplicação  da  Lei
penal.  III.  (…)  V.  Presentes  os  pressupostos
autorizadores  da  segregação  cautelar,  não  há
que  se  cogitar  sobre  a  aplicação  das  medidas
cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que,
por  óbvio,  se  revelam  insuficientes  e
inadequadas  no  caso  sub  examen.  VI.  Não
configurado  constrangimento  ilegal,  impõe-se
denegar a ordem. VII. Ordem denegada. (TRF 3ª
R.;  HC  0013326-17.2014.4.03.0000;  Primeira
Turma; Relª Desª Fed. Maria Cecília  Pereira de
Mello; Julg. 29/07/2014; DEJF 06/08/2014; Pág.
5181) - grifei

Por fim, registre-se que as condições pessoais favoráveis,
mesmo quando comprovadas, por si mesmas, não garantem eventual direito
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em responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se
faz necessária para garantia da ordem pública, como no caso em comento. 

Assim, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, denego a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim Relator, os Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    - Relator -
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