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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
   

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº. 2011168-83.2014.815.0000 –   3ª Vara da 
Comarca de itaporanga

RELATOR        : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio.
IMPETRANTES : Adão Gomes da Silva Neto e Pedro Erieudo Cavalcante 
de Lacerda Filho 
PACIENTE       :  Damião Pereira de Lima
      

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. Art. 217-A do Código Penal. 
Negativa de autoria e insuficiência de provas. 
Questões que demandam dilação probatória. Via 
eleita inadequada. Pretendido salvo conduto. 
Inviabilidade.  Não evidenciada a possibilidade 
efetiva e iminente de prisão. Temor infundado. 
Denegação da ordem mandamental.

- A estreita via do habeas corpus não comporta 
o exame de questões que demandam profunda 
análise do conjunto fático-probatório, tais como 
negativa de autoria e inexistência de provas 
aptas a ensejar a condenação.

- Para a concessão de salvo conduto em habeas 
corpus preventivo, é necessária a existência de 
obstáculo real e iminente à liberdade de 
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locomoção do paciente, sendo certo que a mera 
suposição ou temor vago não justificam a sua 
concessão. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, conhecer e DENEGAR A 
ORDEM.

RELATÓRIO

Os Advogados Adão Gomes da Silva Neto e Pedro 
Erieudo Cavalcante de Lacerda Filho impetraram o presente habeas corpus 
preventivo, com pedido de liminar, em benefício de Damião Pereira de 
Lima, com fins de que seja expedido salvo conduto em favor deste por 
estar na iminência de ser preso preventivamente pela suposta acusação 
de haver estuprado a menor P. L. N., de apenas doze anos de idade.

Alega, ainda, que no laudo sexológico realizado na 
referida imolada atesta a inexistência de lesão. Ao final,  aduz ser 
detentor de boas condições pessoais favoráveis tais como a primariedade, 
ocupação lícita e residência fixa. 

Requisitadas as informações de praxe, estas foram 
devidamente prestadas (fl. 49).

Liminar indeferida (fls. 51/51v).

Nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça, 
através da emérita Procuradora de Justiça Maria Lurdélia Diniz de A. Melo, 
emitiu parecer pela denegação da ordem (fls.  53/55).

É o relatório.
  

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço da impetração.

Perlustrando as alegações apresentadas pelos 
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impetrantes, verifica-se que a irresignação não merece guarida.

Ao que se extrai do presente caderno processual,  o 
paciente está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São José 
de Caiana em razão dele ter sido acusado pela vítima, já identificada nos 
autos, de apenas doze anos de idade, a prática de estupro.

Em primeiro lugar, a defesa sustenta que o laudo 
sexológico realizado na menor (fls. 32/33) não comprova que o paciente 
tenha praticado conjunção carnal como a vítima tem relatado ao Conselho 
Tutelar (fls. 29/30). 

Contudo, é cediço que discussões acerca da autoria ou 
da inexistência de provas a embasar a acusação imposta ao paciente são 
inviáveis por meio da via estreita do habeas corpus, não comportando o 
exame de questões que demandam profunda análise do conjunto 
fático-probatório, tal como a efetiva consumação do delito em 
questão, devendo ser reservada ao processo-crime, após a devida 
instrução. 

Ademais, somente com a instrução criminal, sob as 
garantias do devido processo legal, as matérias poderão ser amplamente 
discutidas, com a realização das provas que entender a defesa como 
necessárias ao deslinde da questão, não sendo o habeas corpus meio 
idôneo para tal apreciação. 

Nesse norte:

“... Para se chegar à conclusão contrária à 
adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada 
pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e 
provas, providência incabível em habeas corpus, 
por se tratar de instrumento destinado à proteção 
de direito demonstrável de plano, que não admite 
dilação probatória. Precedentes.  (…)” (Ementa 
parcial, STF, Ementa parcial, HC 113988, 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma,  DJe 17/12/2012) 

“... A alegada insuficiência probatória quanto à 
autoria do delito, a ensejar a pretendida 
absolvição, é questão que demanda aprofundada 
análise de provas, o que é vedado na via estreita 
do remédio constitucional, que possui rito célere e 
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desprovido de dilação probatória. (...)”  (Ementa 
parcial, STJ, HC 252.653/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,  DJe 
22/05/2013)

Em segundo lugar, alega o impetrante de que o 
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que ele 
se encontra em vias de ser preso preventivamente pela suposta prática de 
um crime de estupro de vulnerável.

Entretanto, diversamente do que foi aventado na 
impetração, não há nos autos um único documento que demonstre o 
possível cerceamento de liberdade do suposto paciente.

Além do mais, o douto magistrado primevo, quando 
instado a prestar informações deste writ, declarou, de plano, inexistir 
coação na liberdade de locomoção do paciente eis que “...não há 
requerimento, nem tampouco prisão provisória decretada nos autos, (...)” 
(fl. 49).

Ora, como cediço, o simples e infundado receio da 
defesa não enseja a expedição do salvo conduto, sendo necessária a 
ameaça concreta à liberdade de ir e vir do paciente, bem como 
apontamentos de que a prisão, se decretada, seria ilegítima. 

Assim, não havendo nenhuma ameaça concreta ao 
direito de locomoção do paciente e por não ser possível aferir, neste 
momento, se uma futura prisão seria ilegal, não há como acolher o 
pedido. 

A propósito, é o entendimento do STJ:

“... A mera suposição, sem indicativo fático, de 
que a prisão poderá ser determinada, não 
constitui ameaça concreta à liberdade de 
locomoção, capaz de justificar o manejo de 
habeas corpus para o fim pretendido. (...)” (STJ - 
HC: 219326 MA 2011/0226234-2, Relator: 
Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, DJe 
09/09/2013) Destaquei.

E tribunal pátrio:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. TEMOR 
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INFUNDADO. 
1- A concessão de salvo-conduto exige 
demonstração de perigo atual ou eminente à 
liberdade de locomoção do paciente, não se 
justificando o seu deferimento em face de 
simples temor do paciente. 
2- Ordem denegada.” (TJ-MG, 3ª  CÂMARA 
CRIMINAL, Relator: Antônio Armando dos 
Anjos, Data de Julgamento: 29/04/2014) 
Negritei.

Ex positis, não vislumbrando a ocorrência de 
constrangimento ilegal, acompanho o parecer ministerial e DENEGO A 
ORDEM MANDAMENTAL. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

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

Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

  

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                  RELATOR


