
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2006226-08.2014.815.0000)
RELATOR          : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior.
IMPETRANTE   : Cícero Roberto da Silva
PACIENTE        :  Ricardo Kerfferson Pereira Gomes

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Paciente.  Menor  de
idade à época do fato apurado. Presentes indícios de autoria e
materialidade  do  delito.  Estupro  de  vulnerável.  Análise  de
provas. Impossibilidade. Justa causa para o procedimento de
apuração de ato infracional. Denegação da ordem.

_ Restando presentes  indícios  de autoria  e  materialidade do
fato cujo autor era menor à época do seu cometimento, não há
que  se  falar  em falta  de  justa  causa  para  apuração  do  ato
infracional.

- O Habeas Corpus não se presta a fazer análise profunda de
fatos e provas, somente sendo possível o reconhecimento do
constrangimento, em tais hipótese, se flagrante e apurável de
plano.

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 denegar a ordem de habeas corpus, 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
Cícero  Roberto  da  Silva  em  favor  de  Ricardo  Kerfeson  Pereira  Gomes,  sob  o
fundamento de que o paciente foi representado como incurso no art.  217-A do Código
Penal, pelo fato de que “no dia 19 de mês de fevereiro do ano pretérito – 2011, por volta
das 19h30, por trás da Escola municipal Luiz Fernandes Pessoa, no Distrito de Timbó,
neste  Município  de  Jacaraú,  o  adolescente  RICARDO  KERFESON  PEREIRA  teve
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conjunção  carnal  com a  menor  MARIA EDUARDA  COSTA DA SILVA,  que  naquele
momento contava com apenas 12(doze) anos de idade(...)”.

Alega,  em síntese,  que  o  laudo  de  conjunção  carnal  juntado  ao
processo não demonstra elementos suficientes para comprovar o nexo de causalidade
com a conduta do paciente e o fato alegado, e ainda, afirma que na descrição, a perícia
constata que a vítima “não apresenta vestígios de violência”.

Assegura que no terceiro quesito, no item que indaga se a vítima era
virgem, resta “prejudicado”, devido a mesma apresentar vida sexual ativa.

Aduz  que  a  acusação  de  estupro  de  vulnerável,  sem  provas  ou
testemunhas, ou mesmo sinal de que era virgem e vulnerável, à época do fato, implica em
constrangimento ilegal, mormente porque não há justificativa plausível em Lei.

Reporta-se  à  inépcia  da  representação  pelo  fato  do  acusado,  à
época, ser menor de 16 anos e, por isso, não poder responder por um crime tipificado
como hediondo e que além de não cometer ato infracional análogo ao delito de estupro, o
paciente praticou atos infracionais equiparados ao crime hediondo, o que infringe ao art.
122 do ECA

Argumenta que pelos fatos narrados, a medida correta a ser tomada
no caso in concreto, mormente a alegação de que à época do ato, o acusado e a vítima
eram menores de idade, é o trancamento da ação penal e ainda, que o pai da menina é
que foi omisso e não deu a devida atenção para sua formação.

Por fim, sustenta que no caso de eventual condenação, não poderá
o paciente cumprir a medida imposta, uma vez que ao completar 21 anos, deverá ser
compulsoriamente liberado e hoje, já conta com 20 anos de idade.

Junta documentos (fs. 23/65).

Informações prestadas pelo magistrado às fs. 75.

A liminar foi indeferida – fs. 77/78.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem –
fs. 80/85.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

De fato, pretende o impetrante que seja reconhecida a falta de justa
causa  para  a  ação  penal  promovida  em face  do  paciente,  Ricardo  Kerfeson  Pereira
Gomes,  acusado de praticar  estupro  de vulnerável  em face da vítima Maria  Eduarda
Costa da Silva.
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DA REVISÃO DE PROVAS

Primeiro,  sustenta  o  impetrante  que o  laudo de conjunção carnal
juntado ao processo não demonstra elementos suficientes para comprovar  o  nexo de
causalidade  com  a  conduta  do  paciente  e  o  fato  alegado,  e  ainda,  afirma  que  na
descrição, a perícia constata que a vítima “não apresenta vestígios de violência” e que, no
item que indaga se a vítima era virgem, resta “prejudicado”, devido a mesma apresentar
vida sexual ativa.

Aduz  que  a  acusação  de  estupro  de  vulnerável,  sem  provas  ou
testemunhas, ou mesmo sinal de que era virgem e vulnerável, à época do fato, implica em
constrangimento ilegal, mormente porque não há justificativa plausível em Lei.

Pois  bem.  Nesse  contexto,  tem-se  que  o  impetrante  pretende,
através de habeas corpus, a análise do conjunto fático probatório, bem como das provas
colacionadas ao acervo processual.

Sendo assim, impõe-se relembrar que o habeas corpus não é o meio
idôneo  para  o  exame  aprofundado  de  provas  e  fatos,  pois  não  comporta  dilação
probatória, há menos que haja flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Ademais,  no  caso  in  concreto,  o  próprio  paciente  confirmou  que
manteve relações sexuais com a vítima, inclusive afirmando ter conhecimento de que a
mesma era menor de idade:

“(….) QUE no início do ano passado o depoente conheceu em uma
festa, através de um amigo, a jovem MARIA EDUARDA (…) que a
mesma sempre ligava marcando um local para encontrar o depoente;
que o depoente chegou a transar com MARIA EDUARDA por cinco
vezes;  (…)  que  o  depoente  possui  conhecimento  de  que  MARIA
EDUARDA é menor de idade(...)”

Dessa forma, verifica-se que há indícios de autoria e a materialidade
se  encontra  comprovada  pelo  laudo  sexológico  de  fs.  49/50,  ressaltando-se  que  no
tocante à alegação da perícia procedida afirmar a ausência de elementos para fornecer o
“nexo de causalidade com o fato alegado” é imperativa uma análise conglobante do caso,
impossível em sede de HC.

Há, portanto, justa causa para o regular trâmite da ação penal.

DA INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO

Assegura o impetrante que o paciente era, à época do crime, pouco
maios de 16 anos, motivo pelo qual não poderia responder por um crime tipificado como
hediondo.

Ora,  a  denúncia  acostada  às  fs.  26  afirma:  “ASSIM,  tendo  o
adolescente  infrator  praticado ato  infracional  equiparado  a  estupro  de  vulnerável,
capitulado no art. 217-A, Caput, do Código Penal Brasileiro(...)”.
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De fato, é cediço que o menor de idade não pratica crime, mas sim,
ato infracional análogo e, além disso, não é condenado a pena corporal, mas se submete
às medidas socioeducativas estipuladas no ECA.

Nesse contexto, o paciente pode responder a procedimento sob a
égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que se trate de ato infracional
equiparado a crime hediondo, respeitadas as condições específicas de sua idade à época
do  fato,  sem  que  configure  constrangimento  ilegal  a  ser  sanado  através  do  writ
constitucional.

Nesse sentido, o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO  DA VARA DA INFÂNCIA E  DA JUVENTUDE.  ATOS
INFRACIONAIS  ANÁLOGOS  AOS  CRIMES  DE  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO  E  TENTATIVA  DE  LATROCÍNIO.  RECURSO
DEFENSIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ABRANDAMENTO. NÃO
CABIMENTO.  ATOS  INFRACIONAIS  DE  EXTREMA GRAVIDADE.
FRIEZA  E  DESTEMOR  NA  PRÁTICA  DAS  CONDUTAS.
CIRCUNSTÂNCIAS  PESSOAIS,  SOCIAIS  E  FAMILIARES
DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA AO  MENOR  INFRATOR
TEM  CARÁTER  EDUCATIVO  E  RESSOCIALIZADOR,  NÃO
PODENDO,  DE  FORMA ALGUMA,  SER  COMPARADA À  PENA
APLICADA AOS  IMPUTÁVEIS,  PORQUANTO  RESTA NOTÓRIO
QUE  TAL  MEDIDA  É  TOTALMENTE  DISTINTA  DAS  PENAS
CORPORAIS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO PENAL,  UMA VEZ
QUE O MENOR NÃO COMETE CRIME, MAS ATO INFRACIONAL,
PASSÍVEL  DE  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA QUE  LEVARÁ  EM
CONSIDERAÇÃO  A  CAPACIDADE  DE  CUMPRI-LA,  AS
CIRCUNSTÂNCIAS E A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, CONSOANTE
DISPÕE O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 112 DA LEI N. 8.069/1990.
2. O CONTEXTO EM QUE SE INSERE O MENOR DEMONSTRA A
ADEQUAÇÃO  DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE  INTERNAÇÃO
APLICADA, POIS OS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS SÃO DE
EXTREMA GRAVIDADE,  AMOLDANDO-SE À FIGURA TÍPICA DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ALÉM
DE  TEREM  SIDO  COMETIDOS  MEDIANTE  INTENSA FRIEZA E
DESTEMOR; O ADOLESCENTE SE ENCONTRA EM ESTADO DE
RISCO  E  VULNERABILIDADE  INTENSOS,  DEMONSTRANDO
RESISTÊNCIA  À  OBEDIÊNCIA  DE  REGRAS  E  NÃO
RECONHECIMENTO DA AUTORIDADE FAMILIAR, UMA VEZ QUE
ABANDONOU O LAR POR NÃO ACEITAR AS NORMAS IMPOSTAS;
RELATA,  AINDA,  FAZER  USO  CONTUMAZ  DAS  DROGAS
CONHECIDAS COMO “MACONHA” E "ROHYPINOL". 3. RECURSO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO  PARA MANTER  INALTERADA A
SENTENÇA  QUE  ATRIBUIU  AO  APELANTE  AS  CONDUTAS
INFRACIONAIS EQUIPARADAS AOS TIPOS PENAIS DESCRITOS
NO ARTIGO 121,  CAPUT, C/C ARTIGO 14,  INCISO II,  E ARTIGO
157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO
CÓDIGO PENAL, APLICANDO-LHE A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE  INTERNAÇÃO,  POR  TEMPO  INDETERMINADO,  NÃO
SUPERIOR  A  TRÊS  ANOS.(TJ-DF  -  APR:  20130910000094  DF
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0000005-72.2013.8.07.0009,  Relator:  ROBERVAL  CASEMIRO
BELINATI, Data de Julgamento: 13/06/2013, 2ª Turma Criminal)

Por outro lado, alega o impetrante que a denúncia é inepta por falta
de justificação em lei. Mais uma vez não se pode aferir nenhum constrangimento, tendo
em vista que em análise à denúncia, constata-se que o Ministério Público narrou, de forma
sucinta  e  objetiva,  a  conduta  praticada  pelo  paciente,  havendo  sim,  motivação  e
fundamentação idônea.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Requer, ainda, o impetrante, seja a ação trancada posto que à época
do fato o paciente era menor de 16 anos.

Melhor sorte não assiste ao causídico, posto que, como ressaltado
anteriormente,  o  menor,  quando  pratica  conduta  análoga  a  crime,  responde  a
procedimento para apuração de ato infracional,  não significando que resta inimputável
para todos os fins.

Destarte, havendo indícios de autoria e materialidade, impõe-se que
o menor responda a procedimento especial, com peculiaridades próprias, não significando
dizer que sua conduta deva ser ignorada pelo sistema jurídico.

Em caso análogo:

“N.  Processo 2007  00  2  015026-6  Reg.  Acórdão  295907  Relatora
Desª. GISLENE PINHEIRO Advogado (s) VÍTOR DE ALMEIDA MELO
Advogado  (s)  RAQUEL  MARTINS  Origem  VIJ  10029-0/07  PAAI
2629/07  Ementa  HABEAS  CORPUS  - ESTATUTO  DA  CRIANÇA
E     DO     ADOLESCENTE - ATO INFRACIONALANÁLOGO  AO
CRIME DE ROUBO  -  DECRETAÇÃO DE INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA DO PACIENTE  -  ADEQUAÇÃO  DA  MEDIDA
- TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATOIN
FRACIONAL.  NÃO  CABIMENTO.  ORDEM  DENEGADA.  1  -
Tratando-se de ato grave  praticado  pelo  menor,  análogo  ao
crime de roubo, e comprovado nos autos que a situação pessoal do
menor  infrator  não  lhe  é  favorável,  incensurável  é  a  decisão  que
decretou  a  internação  provisória  do paciente  pelo  prazo de 45
(quarenta  e  cinco)  dias,  mostrando-se  em  conformidade  com  os
dispositivos  legais do ECA.  2  -  O  trancamento  de  ação  penal
ou Procedimento de apuração deAto infracional só  tem
cabimento  pela  via  estreita do Habeas  Corpus  quando
demonstrado cabalmente a não existência do fato delituoso ou a
inocência do agente, hipóteses que não configuradas nos autos.
Precedentes  Jurisprudenciais do TJDFT.  3  -  Habeas  Corpus
conhecido.  Ordem  denegada.  Decisão  DENEGAR  A  ORDEM.
UNÂNIME”.

Por fim, o argumento de que em caso de condenação, o ato restará
inócuo, posto que o paciente conta com 20 anos e aos 21 será posto, compulsoriamente,
em  liberdade,  não  é  suficiente  para  justificar  o  trancamento  da  ação,  principalmente
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porque não se sabe se será considerado culpado ou mesmo, se a medida aplicada será a
de internação.

Outrossim, o fato do paciente ser primário, ter bons antecedentes e
jamais ter se envolvido em qualquer espécie de ilícito não é argumento suficiente para o
trancamento da ação, pretendida pelo impetrante, valendo repisar que existem indícios de
autoria e a materialidade a justificar a apuração do fato tido como criminoso.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

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, 28 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 
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