
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Habeas Corpus n. 0000984-68.2015.815.0000
RELATOR:  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao
Exmo. Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: 2ª Vara da comarca de Ingá
IMPETRANTE: Sergivaldo Cobel da Silva
PACIENTE:   Edvaldo Ezequiel Justino                                                                             

HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  CONTRA
ENTEADA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  NEGATIVA
DE  AUTORIA.  QUESTÃO  A SER  ANALISADA
NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA  DAS  HIPÓTESES
AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PRISÃO DETERMINADA PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL
DO  PACIENTE  AFERIDA  PELO  MODUS
OPERANDI DO  DELITO  A  ELE  IMPUTADO,
BEM COMO PELA REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE  DA  CUSTÓDIA
DEMONSTRADA  NO  CASO  CONCRETO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Segundo entendimento do STJ (RHC 38.961; DJE
17/10/2013),  a  análise  acerca  da  negativa  de
autoria é questão que não pode ser dirimida em
sede de  habeas corpus, por demandar o exame
aprofundado das provas já colhidas ou a serem
produzidas no curso da instrução criminal, o que é
vedado na via sumária eleita.

Não configura constrangimento ilegal o decreto de
prisão preventiva justificado, concretamente, nos
termos do art. 312 do CPP..

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo

Bel.  Sergivaldo  Cobel  da  Silva em  favor  do  paciente  Edvaldo  Ezequiel

Justino apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara

da Comarca de Ingá.

Segundo o impetrante, o paciente está a sofrer constrangimento

ilegal,  pois  se  encontra  em  cárcere  por  alegada  prática  de  estupro  de

vulnerável contra a menor L. A. R., à época com 11 (onze) anos de idade, sem

que existam nos autos sequer indícios de sua participação no evento delituoso.

Isso porque o réu conviveu maritalmente com a genitora da vítima e sempre a

tratou como se sua filha fosse, não tendo mantido com ela nenhuma relação

sexual.

Ademais, reputa inexistentes os requisitos legais para a custódia

cautelar,  mormente  por  se  fundamentar  o  decreto  na informação  de que  o

paciente estava foragido, o que não corresponderia à verdade, mesmo porque

o acusado possui residência fixa, trabalha em frente à delegacia de polícia e se

apresentou, espontaneamente, à Justiça. Por fim, sustenta que não há perigo

de reiteração da conduta, haja vista que o denunciado não mantém contato

com a vítima e sua família há mais de 7 (sete) meses.

Ao  final,  pugnou pelo  deferimento  da  liminar  perseguida e,  no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

Solicitadas as informações de estilo, a magistrada afirmou, às fls.

85/89, que o paciente  Edvaldo Ezequiel Justino teve sua prisão preventiva

decretada  para  garantia  da  ordem  pública,  por  conveniência  da  instrução

criminal  e  para  assegurar  futura  aplicação  da  lei  penal.  Isso  porque  ele  é

suspeito de praticar estupro contra sua própria enteada, que, à época, contava

com apenas 11 (onze) anos de idade. Além disso, há notícia nos autos de que

o indiciado também abusou sexualmente  da sua outra enteada, irmã da ora
Desembargador João Benedito da Silva
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ofendida, o que reforça ser ele pessoa de “personalidade desvirtuada e alta

periculosidade”.  Por  fim,  ressaltou  que  havia  comprovação  de  que  o  réu

encontrava-se foragido, o que justificou a medida para assegurar a aplicação

da lei penal.

A liminar foi indeferida às fls. 91/93.

Em parecer de fls. 95/99, a Procuradoria de Justiça opinou pela

denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão  do  impetrante,  no  presente  mandamus,  é  de  ver

cessado o constrangimento que sofre o paciente, baseado-se, em suma, nos

seguintes fundamentos:  a) inexistência de crime; e  b) ausência de hipótese

autorizadora da prisão preventiva.

Primeiramente, a alegação de inocorrência do crime imputado ao

paciente  não  pode  ter  sua  veracidade  afirmada,  com  segurança,  neste

momento,  tratando-se  de  matéria  própria  do  mérito  da  ação  penal.  Nesse

sentido:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
PRESSUPOSTOS.  PRESENÇA.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  INVIABILIDADE  DE  EXAME  NA  VIA
ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO
CPP.  LESIVIDADE  E  VARIEDADE  DAS  DROGAS
APREENDIDAS.  ENVOLVIMENTO  DE  MENOR
IMPUTÁVEL.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DAS
INFRAÇÕES.  GRAVIDADE  CONCRETA.
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM
PÚBLICA.  CUSTÓDIA  JUSTIFICADA  E
NECESSÁRIA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  COAÇÃO  ILEGAL

Desembargador João Benedito da Silva
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NÃO  DEMONSTRADA.  RECLAMO  IMPROVIDO.  1.
Para a decretação da prisão preventiva não se exige
prova  concludente  da  autoria  delitiva,  reservada  à
condenação criminal, mas apenas indícios suficientes
desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca
da negativa de autoria é questão que não pode ser
dirimida em sede de recurso ordinário em habeas
corpus, por demandar o reexame aprofundado das
provas  colhidas  no  curso  da  instrução  criminal,
vedado na via sumária eleita. 3. Não há ilegalidade
na  manutenção  da  prisão  preventiva  quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que a
segregação se mostra necessária, dada a gravidade
da conduta incriminada. 4. A variedade e a natureza
altamente  lesiva  de  um  dos  entorpecentes
apreendidos  na  posse  do  recorrente  e  as
circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.
Em local conhecido como ponto de venda de drogas,
na  companhia  de  adolescente  que,  ao  que  parece,
colaborava  com o  tráfico.  ,  bem demonstram a  sua
periculosidade social e a gravidade concreta do delito
que  lhe  é  imputado,  autorizando  a  conclusão  pela
necessidade da segregação para a garantia da ordem
e saúde pública. 5. Condições pessoais favoráveis não
têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar
a  prisão  cautelar,  se  há  nos  autos  elementos
suficientes a demonstrar  a necessidade da custódia.
Prisão antecipada.  Incidência da Lei nº 12.403/2011.
Impossibilidade.  Gravidade  concreta  do  delito.
Medidas  alternativas  que  não  se  mostrariam
suficientes para acautelar  a  ordem e saúde pública.
Ausência  de  constrangimento  ilegal.  Recurso
improvido.  1.  Indevida  a  aplicação  de  medidas
cautelares  diversas  da  prisão  quando  a  segregação
encontra-se justificada na gravidade concreta do delito
cometido,  a  demonstrar  a  insuficiência  das  medidas
alternativas para acautelar a ordem e saúde pública da
reiteração delitiva. 2. Recurso improvido.” (STJ; RHC
38.961;  Proc.  2013/0209912-0;  MG;  Quinta  Turma;
Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 17/10/2013). (grifo nosso)

Entrementes, pode-se observar, no caso dos autos, a presença de

indícios  suficientes  da  materialidade  e  autoria  delitivas,  pois,  conforme

acentuado pela magistrada de origem:

A menor, hoje com 16 anos de idade, relatou na esfera
policial  que tudo começou no ano de 2009,  quando
estava  sozinha  em  casa,  à  noite.  Seu  padastro
Edvaldo  chegou  e  começou  a  acariciar  seu  corpo,
pegando em seus seios, nádegas e vagina, momento

Desembargador João Benedito da Silva
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em que  tapou  a  sua  boca,  deitando-a  na  cama de
solteiro, tirando suas vestes e a dele e, com o pênis
duro,  passou  a  esfregar  nela,  mas não  a  penetrou.
Continuando,  disse  que,  dois  meses  após,  seu
padrasto  aproveitando-se  novamente  a  ausência  da
companheira, tentou abusá-la novamente, tendo dessa
vez conseguido seu intento. […]. (fls. 86/87).

Corroborando  tais  conclusões,  vê-se  que  a  denúncia  já  foi

oferecida (fls. 12/14) e recebida (fls. 65) em desfavor do paciente, o que, ao

menos em princípio, atesta a existência de indícios suficientes da materialidade

e da autoria do crime.

Quanto  ao  segundo  argumento  do  mandamus,  qual  seja,  a

suposta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, observa-se

que  a  prisão  preventiva  do paciente  foi  decretada  para  garantia  da  ordem

pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da

lei penal (fls. 47/48), vindo a ser mantida pelo primeiro fundamento (garantia da

ordem  pública)  (fls.  65),  motivo  esse,  como  é  cediço,  expressamente

contemplado pela legislação penal (art. 312 do CPP).

Ora,  como  bem  registrou  o  magistrado,  a  prisão  do paciente

mostra-se imperiosa, tendo em vista a periculosidade social demonstrada pelo

agente, que, no presente feito,  é suspeito de praticar estupro de vulnerável

contra  a  sua  própria  enteada,  valendo  ressaltar  a  existência  de  processo

diverso  do  presente,  no  qual  o  paciente  é  apontado  como  autor  de  outro

estupro  de vulnerável,  desta  feita  contra  a  sua outra  enteada (Processo n.

0000044-82.2015.815.0201, constante em sua folha de antecedentes criminais

– fls. 43/44). 

Não se pode olvidar que a reiteração criminosa tem sido acolhida

por nossos Tribunais como motivação idônea para o decreto de preventiva,

dado o risco concreto de recidivas. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS  CORPUS.  MEDIDA  LIMINAR.

Desembargador João Benedito da Silva
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INDEFERIMENTO.  PRISÃO  PREVENTIVA
DECRETADA.  PERICULOSIDADE  DEMONSTRADA.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  1.  Havendo  nos  autos
circunstâncias  ensejadoras  da  custódia  cautelar,
notadamente  expressa  menção  à  reiteração
delitiva,  não  há  como  afastar  a  prisão
liminarmente.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.
(STJ – AgRg no HC 299.121/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/08/2014,
DJe 26/08/2014)

Por outro lado, como bem observado pela magistrada de primeira

instância,  a  apresentação  espontânea  do  paciente  não  afasta  a  sua

periculosidade social, motivo que se revela suficiente para a manutenção da

custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Não há, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.

Forte nessas razões, DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
Presidente, em exercício, da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, o
Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado para substituir o
Exmo.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  relator,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio
Ramalho  Junior  e  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto,  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho).
Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 31 (trinta e um) dias do mês de
março do ano de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


