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HABEAS  CORPUS.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE
EXTORSÃO  E  AMEAÇA  NO  CONTEXTO  DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A  MULHER.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA E FALTA DE
BASE CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.
MODUS OPERANDI DO DELITO. RISCO REAL
À  INTEGRIDADE  FÍSICA  E  PSÍQUICA  DA
VÍTIMA.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR
JUSTIFICADA.  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

No âmbito da violência doméstica e familiar contra
a  mulher,  tem-se  por  suficientemente
fundamentada a prisão preventiva, quando, face
às circunstâncias concretas, notadamente o risco
real  à  integridade  física  da  vítima,  a  medida
extrema  se  revele  a  única  apta  a  preservar  a
ordem pública e evitar a prática de novos delitos,
até mesmo mais graves do que os em apuração.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA 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 impetrado pelo Bacharel  Antônio Xavier da Costa

em favor  do  paciente  Silvio  Ricardo Crispim Bernardo, apontando,  como

autoridade coatora,  o  Juiz  de Direito  da comarca de Caiçara,  em razão do

decreto e manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.

Segundo o impetrante, o paciente foi preso no dia 08/10/2016, quando atendeu

a um chamado da autoridade policial e compareceu à delegacia. Aduz que a

prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e não se apoia

em dados concretos.

Ao final,  pugnou  pela  concessão definitiva  da  ordem,  com a expedição de

alvará de soltura em favor do paciente.

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

57/58, que o paciente,  Silvio Ricardo Crispim Bernardo, foi autuado como

incurso nos delitos capitulados no art. 158, §1º e 2º c/c art. 7º, II, IV e V, da Lei

nº 11.340/2006. Acresce que a prisão preventiva do paciente foi requerida pela

autoridade  policial  no  relatório,  sendo  deferida,  após  parecer  favorável  do

representante ministerial. 

Em 08/11/2016, foi oferecida a denúncia, pedindo a condenação do paciente

nas penas dos arts. 158, caput, art. 147, ambos do CP, c/c art. 7º, II, IV e V, da

Lei  nº  11.340/2006.  Em  16/11/2016,  a  exordial  acusatória  foi  recebida,

determinando-se  a  citação  do  acusado,  ocasião  em  que  a  sua  prisão  foi

mantida. A juíza informa, ainda, que na audiência de custódia foi requerida a

revogação da custódia cautelar do paciente, pedido este que restou indeferido.

Desembargador João Benedito da Silva
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A Procuradoria de Justiça emitiu parecer da lavra do 2º Procurador Criminal

José Roseno Neto (fls. 75/78), opinando pela denegação do mandamus.

É o relatório. 

VOTO

A  pretensão  veiculada  no  presente  mandamus,  é  de  ver  cessado  o

constrangimento que supostamente está a sofrer o paciente, que se encontra

encarcerado  por  força  de  decreto  de  prisão  preventiva  alegadamente

desprovido de fundamentação idônea e sem base em dados concretos.

Segundo o impetrante, o paciente foi preso no dia 08/10/2016, quando atendeu

a um chamado da autoridade policial e compareceu à delegacia, nunca tendo

se afastado do distrito da culpa nem praticado nenhum ato de interferência à

produção de provas.

Sem razão o impetrante.

Primeiramente, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada

(fls. 42/43) e mantida (fls. 45/47), tendo como principal fundamento a garantia

da ordem pública, hipótese esta, como é cediço, expressamente admitida pela

legislação (art. 312 do CPP).

A doutrina aponta, em linhas gerais, que, por ordem pública, entende-se o meio

de se evitar que “(...) o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou

qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática

delituosa,  quer  porque,  em  liberdade,  encontrará  os  mesmos  estímulos

relacionados com a infração cometida.” [MIRABETTE, Júlio Fabrini. Código de

Desembargador João Benedito da Silva
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processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 803.]

Na  hipótese  dos  autos, ao  contrário  do  que  sustentado  na  impetração,  a

decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fez expressa remissão a

dados concretos do caso em análise, notadamente ao referir-se aos indícios

existentes nos autos no sentido de que o paciente estava extorquindo a vítima,

sua  ex-companheira,  obrigando-a  a  contrair  empréstimo junto  ao  Banco do

Nordeste  e  a  entregar-lhe  o  dinheiro,  além  de  tê-la  ameaçado  de  morte,

inclusive mediante mensagens de aplicativo de celular (WhatsApp).

Diante  de  tais  circunstâncias,  há  que  se  considerar  suficientemente

fundamentado  o  decreto  prisional,  sendo  a  custódia  cautelar  do  paciente

necessária para manutenção da ordem pública,  em ordem a garantir  que o

paciente não volte a extorquir  a ofendida,  ameaçá-la ou mesmo cumprir  as

graves ameaças feitas contra ela.

A periculosidade social do paciente pode ser aferida do teor das declarações

da vítima perante a autoridade policial:

Que desde a última quarta-feira (05/10/2016), seu ex-
companheiro  Silvio  Ricardo  Crispim  Bernardo,
conhecido por  “Ricardo de Bita”,  saiu de casa;  Que
alega a declarante que conviveu por mais de 8 (oito)
aos com Silvio  Ricardo e  que há cerca de  7  (sete)
meses  Silvio  Ricardo  começou  a  tentar  extorquir
dinheiro da declarante; Que afirma a declarante que
seu ex-companheiro Silvio Ricardo exigiu a quantia de
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  para  sair  de  casa  e
deixar a declarante em paz; Que afirma a declarante
que várias vezes alegou que não tinha dinheiro e não
tinha condições de lhe dar esse dinheiro; Que alega a
declarante  que,  como  não  aguentava  mais  essa
situação e que a relação estava insustentável e que no
ano de 2011 já havia sofrido agressão física por parte
de Silvio Ricardo; Que afirma a declarante que, com a
esperança de seu ex-companheiro a deixar  em paz,
ela,  a  declarante,  no  dia  09/09/2016,  fez  um

Desembargador João Benedito da Silva
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empréstimo  no  valor  de  R$  4.528,06  (quatro  mil,
quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), pelo
Banco do Nordeste,  pelo  sistema do CREDIAMIGO,
sendo  suas  amigas  Edjane  Amarante  e  Roseane
Marante  avalistas  de  seu  empréstimo  e  que  elas
sabiam o motivo que a declarante estava fazendo o
referido empréstimo; Que alega a declarante que, do
valor total do empréstimo, deu, no dia 18/09/2016, R$
4.000,00 (quatro mil reais) para seu ex-companheiro e
que R$ 528,06 (quinhentos e vinte e oito reais e seis
centavos) ficou em poder da declarante; Que afirma a
declarante que Silvio Ricardo só veio sair de casa no
dia 05/10/2016 e que, antes de sair, proferiu a seguinte
ameaça: “Eu vou embora, mas eu vou lhe matar, vou
dar um tiro na sua cara, você não passa uma semana
viva.  Em  não  preciso  nem  sujar  minhas  mãos,  eu
tenho quem faça; Que alega a declarante que tem um
filho de 6 anos de idade com Silvio Ricardo e que o
mesmo disse a seguinte frase para a declarante: “Eu
não ligo em deixar meu [filho] sem mãe”; Que afirma a
declarante que, ainda no mesmo dia em que saiu de
casa  (05/10/2016),  Silvio  Ricardo  começou  a  enviar
mensagens  pela  rede  social  do  whatsapp e  que,
inclusive,  mandou  uma  foto  de  uma  pistola  e  um
carregador  e  mandou  uma  mensagem  com  os
seguintes  forma:  “Vou  buta  aqueli  dinhero  na  sua
priquita  guandi  em faze a  disgrassa”;  Que  afirma a
declarante que ficou sabendo por populares que Silvio
Ricardo está comentando nos bares da cidade que vai
matar a declarante de todo jeito; Que a comunicante
afirma que  teme pela  sua  vida  e  segurança;  […].  -
vítima Maria José Paulino de Lima, em sede policial,
fls. 13/14.

A versão encontra respaldo nos documentos de fls. 16/20 e 21/23, sendo que

nesses últimos pode-se ler o teor agressivo com que o paciente se dirige à

vítima.

Assim,  conforme  bem  ressaltado  pela  autoridade  apontada  como  coatora,

existe  perigo  real  de  que  o  paciente  continue  a  praticar  crimes  contra  a

ofendida, o que justifica o seu encarceramento cautelar.

Nesse sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA
CONTRA  A  MULHER  (LEI  MARIA  DA  PENHA).
AMEAÇA.  RESISTÊNCIA,  DESOBEDIÊNCIA.
DESACATO.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO  DAS  MEDIDAS  PROTETIVAS
DE  URGÊNCIA.  HIPÓTESE  AUTORIZADORA  DA
CONSTRIÇÃO  ANTECIPADA.  PERICULOSIDADE.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  RISCO  CONCRETO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
PROVIDÊNCIAS  CAUTELARES  ALTERNATIVAS.
MATÉRIA  NÃO  APRECIADA  NO  ACÓRDÃO
COMBATIDO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
CUSTÓDIA  JUSTIFICADA.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  DEMONSTRADO.  WRIT  NÃO
CONHECIDO.
[…].
2. Nos termos do inciso III do art. 313 do CPP, com a
redação dada pela Lei 12.403/11, a prisão preventiva
poderá ser  decretada "se o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, [...], para garantir
a execução das medidas protetivas de urgência".
3.  Evidenciado  que  o  paciente,  mesmo  após
cientificado  da  ordem  judicial  que  o  proibia  de
aproximar-se de sua ex-companheira, tentou invadir a
residência  da  vítima,  constando  ainda  que  fez
ameaças, não somente à ofendida, mas também aos
policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, contra
os quais ainda desferiu socos e chutes, resta clara a
imprescindibilidade  da  custódia  para  acautelar  a
ordem pública e social.
4.  A necessidade  de proteger  a  integridade  física  e
psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva,
que  no  caso  não  é  mera  presunção,  mas  risco
concreto, são indicativas do periculum libertatis exigido
para a constrição processual.
[…].
7.  Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 337.123/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/12/2015,  DJe
18/12/2015)

Forte nessas razões,  DENEGO a ordem pretendida.

Desembargador João Benedito da Silva
6



Habeas Corpus nº 0001518-75.2016.815.0000

             É como voto.

             Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, decano
no exercício da Presidência  da Câmara Criminal. Participaram do julgamento,
o Exmo. Sr.  Dr.  Marcos William de Oliveira ( Juiz de Direito convocado em
substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, o Exmo. Sr.
Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior  e  o Exmo. Sr.  Des.  Carlos Martins Beltrão
Filho.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  José  Marcos  Navarro  Serrano,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro
do ano de 2016.

Dr. Marcos William de Oliveira
RELATOR – Juiz Convocado

Desembargador João Benedito da Silva
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