
       

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2012571-87.2014.815.0000) 
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE :Pablo Gadelha Viana
IMPETRADO   :Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Campina Grande
PACIENTE       :Romeu de Lira Xavier

PROCESSUAL PENAL.  Habeas Corpus.  Estupro de vulnerável. 
Negativa de autoria e ausência de materialidade. Impossibilidade 
de  análise  pela  via  estreita  do  writ.  Não  conhecimento. 
Necessidade da custódia devidamente demonstrada. Garantia da 
aplicação da lei penal. Condições favoráveis. Insuficientes para a 
revogação. Denegação.

-  Alegações  de  mérito,  por  envolver  uma  profunda  análise  de  
provas,  não  podem  ser  impugnadas  pela  estreita  via  
mandamental;

- Resta comprovada a necessidade da manutenção da prisão do  
paciente  para  a  garantia  da  aplicação  da  lei  penal  quando  
presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria;

-  Condições pessoais favoráveis do paciente, em princípio, não  
têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão  
preventiva.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  à  unanimidade,  em  não  conhecer  a  ordem  de  Habeas  Corpus  pelos 
primeiros fundamentos e denegá-la pelo último, 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 
Pablo Gadelha Viana  em favor de  Romeu de Lira Xavier,  acusado da prática dos 
crimes previstos no art. 217-A, caput c/c art. 71, ambos do Código Penal, que tem por 
escopo impugnar  a  decisão da  Juíza  de  Direito  da  2ª  Vara  Criminal  de Campina 
Grande, que decretou a prisão preventiva daquele.

Alega  que  o  paciente  foi  preso  no  dia  28/09/2014  quando  do 
cumprimento de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, sob a imputação 
de ter praticado o crime de estupro de vulnerável em face da vítima Verônica da Silva  
Monteiro, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, ocorrido em meados de 
dezembro de 2012.

Assevera que o paciente foi  qualificado de forma indireta,  mas 
nos  autos  não  consta  qualquer  documentação  de  intimação  para  comparecer  à 
delegacia, havendo tomado ciência das acusações apenas quando da expedição do 
mandado judicial, para responder a acusação.

Afirma que o paciente não cometeu o delito, sendo imprescindível 
salientar que a menor já tem uma vida bastante conturbada como prova os autos, 
tanto é que o laudo sexológico concluiu que aquela apresenta rotura himenal antiga.

Esclarece que as conclusões da acusação são vagas e abstratas, 
sem vínculo com a situação fática concreta, razão pela qual são insuficientes para 
comprovar a materialidade delitiva e autoria.

Sustenta  que  nada  há  nos  autos  a  indicar  que  o  paciente 
prejudicará  a  instrução  criminal  ou  se  furtará  à  aplicação  da  lei  penal,  mormente 
porque as  certidões  de antecedentes  criminais  revelam que ele  é  primário,  tendo 
ainda profissão de fotógrafo profissional e residência fixa

Pugna,  ao  final,  liminarmente,  pela  revogação  da  prisão 
preventiva do paciente ou pela substituição por medidas cautelares.

Junta documentos (fs. 19/126).

Informações da dita autoridade coatora (fs. 134/135).

Petição da defesa requerendo a intimação para a realização da 
sustentação oral,  quando o presente  writ for incluído em pauta para julgamento (f. 
138).

Liminar indeferida, fs. 140/141.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem. 
(fs. 143/146).

É o relatório.



-  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

-  DA  NEGATIVA  DE  AUTORIA  E  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA 
MATERIALIDADE DELITIVA

Pois bem, em que pese a relevância das argumentações, a via de 
habeas corpus é inadequada para conhecer alegações de mérito, pois tais matérias 
demandam  uma  profunda  análise  de  provas  o  que  é  inviável  pela  estreita  via 
mandamental.

Portanto, não conheço destes fundamentos.

- DA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa alega que não restou provado nos autos que o paciente 
prejudicará a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal.

Todavia, depreende-se das informações da instância monocrática 
(fs. 134/135), que “a prisão cautelar do paciente ainda se faz necessária, uma vez que 
o andamento do processo só foi possível em virtude do cumprimento do mandado de 
prisão expedido por este juízo. Ou seja,  em nenhum momento, o réu se dispôs a 
colaborar  com a  justiça  e  também não foi  localizado  em nenhum dos  endereços 
disponíveis nos autos. Desse modo, salvo melhor juízo, permanece o risco para a 
aplicação da lei penal, não se revelando suficiente, por ora, a aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão”.

Portanto,  resta  comprovada  a  necessidade  da  manutenção  da 
prisão do paciente, não existindo motivos, neste momento processual, para que seja 
revogada.

– DAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE

Quanto às condições favoráveis alegadas, estas por si sós, não 
são suficientes para revogar a prisão preventiva do paciente, quando presentes os 
seus requisitos.

Ante  o  exposto,  não  conheço  da  ordem  pelos  primeiros 
fundamentos e a denego pelo último.

É o voto1.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando 
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
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Carlos Martins Beltrão Filho e Wolfram da Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para 
substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 04 de  
dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                              Relator


