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HABEAS  CORPUS.  ART.  243,  DO  ESTATUTO  DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE,  E  ART.  218-B,  DO
CÓDIGO  PENAL,  EM  CONTINUIDADE  DELITIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA  E  DESPROPORCIONALIDADE  DA
MEDIDA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
VERIFICADO.  DECRETO  CONSTRITIVO
FUNDAMENTADO  EM  ELEMENTOS  IDÔNEOS
CONSTANTES  DOS  AUTOS  QUE  DEMONSTRAM  A
IMPRESCINDIBILIDADE  DA  MEDIDA  PARA
RESGUARDO  DA  ORDEM  PÚBLICA.  DENEGADA  A
ORDEM.

-  A  decisão  guerreada  aponta,  legitimamente,  os  seus
fundamentos,  evidenciando motivos  idôneos para a validação
da medida, como o fato do paciente ser professor e diretor de
escolas na região, demonstrando a real necessidade da medida
para o resguardo da ordem pública, dada a grande repercussão
do caso e a preocupação dos pais em manterem seus filhos nos
colégios  dirigidos  pelo  paciente  e  ostensivamente  expostos  à
conduta delituosa.

-  Na  espécie,  o  conjunto  de  tais  elementos  mostra-se
suficientemente idôneo a cumprir as exigências do art. 312 do
Código de Processo Penal, quando, ainda, o magistrado de piso
declarou a impossibilidade de aplicação isolada de qualquer
medida prevista no art. 319 do CPP.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do
relator, em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado
em  favor  de  Severino  do  Carmo Pendência,  em  face  de  ato  do  Juízo  da  Vara
Criminal  da  Comarca  de  Água  Branca,  que  converteu  a  prisão  temporária  do
paciente em preventiva, por suposta prática dos crimes previstos no art. 243, do ECA, e
art.  218-B, do Código Penal,  em continuidade delitiva,  nos autos da  Ação Penal n.
0000612-41.2017.815.0941.

De acordo com a denúncia (fls. 09/13), o increpado, há cerca de
08 (oito) meses, vem submetendo à prostituição vários adolescentes do município de
Imaculada, com eles mantendo relações sexuais, mediante pagamento, e ministrando-
lhes bebida alcoólica durante os encontros promovidos em sua residência.

Com isto,  teve decretada a  sua prisão temporária,  ao final  da
qual o magistrado de piso converteu-a em preventiva, com fundamento na garantia da
ordem pública (fls. 126/128-v).

Aduz  o  impetrante,  em  suma,  que  a  custódia  preventiva  do
paciente é ilegal, posto que baseado em suposições sem amparo na prova colhida nos
autos, não preenchendo os requisitos autorizadores, além de desproporcional, tendo em
vista as condições favoráveis do paciente e o fato. 

Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem,
a fim de que este possa responder ao processo em liberdade.

A liminar restou indeferida (fls. 135 e v).

O  Excelentíssimo  Senhor  Pedro  Davi  Alves  de  Vasconcelos,
Juiz  de  Direito  Substituto,  prestou  informações  pormenorizadas  acerca  da  situação
jurídico-penal do paciente (fls. 139/144).

Às  fls.  148/151,  em parecer  da  lavra  do  ilustre  Promotor  de
Justiça  Convocado,  Amadeus  Lopes  Ferreira,  a  Procuradoria  de Justiça  opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO: 

Inicialmente, tenho que, com a conversão da prisão temporária
em prisão preventiva, restam superadas as questões levantadas com relação à primeira
medida.

Centra-se o presente habeas corpus na alegação de ausência de
pressupostos da prisão preventiva imposta ao paciente. Além disso, aduz o impetrante
que a medida excepcional combatida é desproporcional, “o que mais parece se tratar
de medida discriminatória, até mesmo porque, o paciente é homossexual assumido e as
supostas vítimas, apesar de menores de 18 anos, já são vividos na prática do sexo com
parceiras  femininas.  Isto  para  a  sociedade  é  normal.  Ou  seja:  um  adolescente
masculino praticar sexo com uma mulher quer seja experiente ou não.”



Diferentemente  do  que  aduz  o  impetrante,  na  hipótese,  o
paciente é acusado do cometimento de crime de extrema gravidade, cujos elementos
concretos evidenciados nos autos são aptos à manutenção da restrição de sua liberdade,
que  não  se  trata  de  antecipação  da  pena  imposta,  mas  de  decreto  constritivo
cautelar baseado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com  efeito,  fundou-se  o  Excelentíssimo  magistrado  a  quo,
Pedro Davi Alves de Vasconcelos,  para decretar a medida vergastada, na garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, atrelando tais requisitos a fatos concretos
relacionados  ao  caso,  consoante  se  extrai  dos  trechos  do  decisum a  seguir  (fls.
126/128v):

“(...)
Com efeito,  os elementos colacionados pela autoridade policial,  sobretudo
nos depoimentos prestados pelos adolescentes às fls. 10/11 e 16, bem como o
vídeo gravado na mídia de fls. 17 reforçam a prática delitiva. Eis o trecho das
declarações (...) que conta com detalhes os fatos:
“(...) pelo que se recorda, no mês de setembro do corrente ano, não sabendo
precisar o dia, soube que o professor e diretor da Escola Maria Madalena
no Município de Imaculada, pagava para que os adolescentes  mantivesse
com ele relações sexuais; que acabou indo à casa do professor Severino do
Carmos Pendência (Bil),  juntamente com Henrique,  após manter com ele
contato  via  internet  (facebook),  onde ficou  acertado  que  ele  pagaria  um
valor em dinheiro, não precisando o valor,  para que mantivesse relações
sexuais com ele; que, após o acerto, foi juntamente com Henrique, de 17
anos, e também o menor (...) , de 15 anos, que é filho de (...).; que, ao chegar
ao local, à casa do professor, Paulo Henrique ficou com vergonha, foi aí,
que Bil pediu para que levassem ele para a casa dele e que voltassem no
outro dia; que, no outro dia, voltou juntamente com Henrique à casa de Bil,
e lá mantiveram relações sexuais com ele (Bil), e cada um recebeu a quantia
de vinte reais; que nesse primeiro encontro só mantivemos sexo anal com
Bil; que Bil ficou com o meu contato e, partir daí, ele ligava ou mandava
mensagem  para  se  encontrar  com  ele;  que  a  partir  daí  tivemos  vários
encontros na casa de Bil e sempre recebíamos o valor de vinte a vinte e
cinco reais cada um para manter sexo com ele; que quando chegávamos na
casa de Bil, ele oferecia Pitú e bebíamos e, durante a bebedeira, ficávamos
se alternando para manter relações sexuais com Bil; que a última vez que
mantivemos relações sexuais com Bil foi no dia 17 de novembro deste ano,
por volta das 18 horas,  onde bebíamos Pitú,e   ficava se reversando com
Henrique para manter relações sexuais com Bil na sala da casa dele, isso na
presença de todos.”
(...)
Quanto ao periculum libertatis, a prisão cautelar se justifica para a garantia
da  ordem  pública,  em  face  da  gravidade  dos  delitos  supostamente
praticados, sobretudo porque o suspeito exerce o cargo de diretor de escolas
na região e, portanto, possui a responsabilidade de debelar exatamente os atos
pelos quais responde.
Revela-se inegável, ainda, que os fatos geraram repercussão social negativa
local, sobretudo levando-se em conta o tamanho da cidade e o cargo exercido
pelo  investigado,  o  que  comprometeu  a  paz  social  da  comunidade.  Com
efeito,  os  fatos  e  a  possibilidade  de  tornar  a  delinquir  redundaram  em
concreta preocupação aos que mantêm seus filhos nos colégios dirigidos pelo
investigado, o que deve ser debelado pela decretação da prisão preventiva.
(...)
Registre-se que endereço fixo e primariedade, por si só, não são elementos
suficientes para debelar um decreto cautelar, quando as demais circunstâncias
são desfavoráveis ao agente.
(...)
Por fim, deve ser pontuado que é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas  da  prisão,  pois  a  gravidade  concreta  da  conduta  delituosa  e  a



periculosidade  do  suspeito  indicam  que  a  ordem  pública  não  estaria
acautelada com a sua soltura.
(...)”

Vê-se,  portanto,  que  o  decreto  preventivo  aponta,
legitimamente,  os  seus  fundamentos,  evidenciando  motivos  idôneos  para  a
validação da medida, como o fato do paciente ser professor e diretor de escolas na
região, demonstrando a real necessidade da medida e para resguardo à ordem pública,
dada a grande repercussão do caso e a preocupação dos pais em manterem seus filhos
nos colégios dirigidos pelo paciente e ostensivamente expostos à conduta delituosa.

Por  oportuno,  vale  salientar  que,  na  espécie,  não  se  trata  de
atender ao clamor público, mas de acautelar o meio social pelo fundado temor de que a
conduta  delitiva  volte  a  se  repetir  contra  aqueles  que,  sabidamente,  suscetíveis,
necessitam da efetiva proteção da sociedade de uma maneira geral, dos próprios pais, da
escola e do Poder Judiciário, contra atos desta natureza, cujos efeitos nefastos poderão
afetar  sobremaneira,  não só o desenvolvimento cognitivo,  como também as próprias
relações interpessoais no curso da vida que se inicia.

Há ainda que se evidenciar,  na espécie,  o  modus operandi do
paciente indicado nos autos, que consistia no pagamento em dinheiro às vítimas pelos
serviços  sexuais  realizados  em  sua  residência  e,  inclusive,  na  presença  de  outros
adolescentes,  e  com  o  oferecimento  de  bebida  alcoólica,  o  que  atesta  a  gravidade
concreta da conduta delituosa, assim como revela a imprescindibilidade da medida ora
combatida.

Destarte,  diante  da prova de materialidade  delitiva  e  indícios
suficientes de autoria (depoimentos prestados e, inclusive o vídeo gravado por uma das
vítimas), a decisão atacada possui respaldo legal, tendo em vista a gravidade concreta
do delito e a periculosidade destacada do paciente, por inteligência do art. 312 do
Código de Processo Penal, de maneira que a impossibilidade de aplicação isolada de
qualquer medida prevista no art. 319 do CPP, como declarada pelo magistrado de
piso, evidencia-se sobremaneira na hipótese dos autos.

Neste sentido, registre-se:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.  MÉRITO.  ANÁLISE  DE  OFÍCIO.  PRISÃO
PREVENTIVA,  MANTIDA  NA  SENTENÇA.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA
FORMA  DE  EXPLORAÇÃO  SEXUAL  DE  ADOLESCENTE  E  DE
VULNERÁVEL. VÍTIMAS: NETAS DO PACIENTE, COM 11 e 7 ANOS.
MODUS  OPERANDI.  PERICULOSIDADE  SOCIAL.  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA.  TEMOR  DAS  VÍTIMAS.  CLAMOR  PÚBLICO.
ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO
JULGAMENTO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  HABEAS  CORPUS
NÃO  CONHECIDO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto,
deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade
de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação
ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida
deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF),
que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença



de indícios suficientes da autoria,  bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos  do artigo  312 do Código de Processo Penal.  3.  No caso,  as
decisões  que decretaram/mantiveram  a  prisão  preventiva  do  paciente
demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus
operandi (o paciente teria praticado os crimes de estupro de vulnerável e
de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual
de  adolescente  e de vulnerável, por diversas vezes, em desfavor de suas
netas, à época com 11 e 7 anos, as quais residiam com ele), revelando a
periculosidade social  do agente e a necessidade de garantia da ordem
pública (temor das vítimas) e de asseguração da aplicação da lei penal.
Ademais,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  também  noticiou  o  clamor
público gerado pela prática dos delitos, por se tratar de cidade pequena,
do interior do Estado. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais  para  a  decretação  da  prisão  preventiva.  Precedentes.  Mostra-se
indevida  a  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  quando  a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando
que as  providências  menos gravosas  seriam insuficientes  para  acautelar  a
ordem pública. 5. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve
ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória
(HC  n.  234.713/CE,  Relator  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
Quinta  Turma,  julgado  em  12/6/2012,  DJe  28/6/2012).  6.  No  particular,
inexiste excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, interposto
há 9 (nove) meses. Primeiro em face da quantidade de pena imposta, qual
seja,  35  anos,  7  meses  e  15  dias  de  reclusão;  o  paciente  está  preso
preventivamente  há  1  ano  e  3  meses.  Segundo  porque  o  retardo  no
julgamento decorreu, também, da necessidade de retorno dos autos à origem
para  regularização  da  representação  processual  (recurso  interposto  por
advogado  sem procuração  nos autos).  Por  fim,  o  processo  já  se  encontra
concluso  para  julgamento  perante  o  Tribunal  de  origem.  7.  Presentes  os
requisitos autorizadores da custódia cautelar e ausente a alegada desídia da
autoridade  judiciária  na  condução  da  ação  penal,  não  há  falar  em
constrangimento  ilegal  hábil  a  ser  reparado,  de  ofício,  por  este  Superior
Tribunal de Justiça. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 386716 / MT,
Quinta  Turma,  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  Dje
14/03/2017).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.  INADEQUAÇÃO.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL  DE
FORMA  CONTINUADA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE
CONCRETA  DA  CONDUTA  DELITUOSA.  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.  Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal  pacificaram  orientação  no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão  preventiva,  nos  termos  do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
3.  A  prisão  preventiva  está  adequadamente  motivada  com  base  em
elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da
conduta criminosa praticada contra menor de 14 anos, a qual teria sido
submetida,  por  diversas  vezes,  a  abusos  sexuais,  inclusive  conjunção
carnal, por vizinho da família. A medida se torna necessária inclusive
para se evitar a reiteração delitiva e a perpetuação das agressões físicas,
psicológicas e sexuais em desfavor da vítima.
4.  Habeas corpus não conhecido. (STJ,  HC 407203 / MG, Quinta Turma,
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/11/2017). Grifei.



A  prisão  cautelar,  ademais,  contenta-se  com  os  indícios  da
autoria, não reclamando prova cabal do envolvimento do paciente, assim como também
não afronta o princípio constitucional do estado de inocência, pois não possui o condão
de antecipar os eventuais efeitos condenatórios da Ação Penal, mas, sim, de afastar o
agente  do  convívio  social,  posto  que,  na  espécie,  especificamente,  quanto  ao
fundamento da garantia da ordem pública, visa a impedir que pratique novos delitos,
acautelar o meio social e também preservar a própria credibilidade da Justiça em face da
periculosidade do agente e da gravidade concreta do crime.

Outrossim, como bem asseverado pelo magistrado de piso, uma
vez presentes os requisitos da prisão preventiva, possíveis condições pessoais favoráveis
do paciente não conferem, per si, direito a este de responder ao processo em liberdade,
como pretende o impetrante. 

Importa esclarecer, ainda, que possíveis questionamentos acerca
dos depoimentos prestados na fase inquisitorial devem ser arguidos durante a instrução,
ocasião,  inclusive,  em  que  a  prova  produzida  será  livremente  apreciada  pelo  juízo
processante na formação do seu convencimento.

Aliás,  como  o  processamento  do  Habeas  Corpus,  como  via
mandamental, não alberga dilação probatória, também não permite o exame vertical das
provas produzidas durante a instrução criminal.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO
PREVENTIVA. OPERAÇÃO IBIAÇÁ. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, E
90  DA  LEI  N.  8.666/93.  ART.  1º,  I,  DO  DECRETO-LEI  N.  201/67.
CORRUPÇÃO  ATIVA.  SUPRESSÃO  DE  DOCUMENTO.  NULIDADE.
AUSÊNCIA  DE  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  VERACIDADE  DOS  FUNDAMENTOS
UTILIZADOS  PELO  DECRETO  PRISIONAL.  REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  AMEAÇA
A  TESTEMUNHAS.  REITERAÇÃO  DELITIVA.  ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.  CESSAÇÃO  DOS  MOTIVOS  DA  CUSTÓDIA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  INSTRUÇÃO  NÃO  ENCERRADA.  APLICAÇÃO  DE
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  À  PRISÃO.  INSUFICIÊNCIA  À
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  PEDIDO  DE  EXTENSÃO.
NEGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL.  AUSÊNCIA.  EXCESSO  DE  PRAZO.
PRINCÍPIO  DA RAZOABILIDADE.  MARCHA REGULAR.  DECLÍNIO
DE  COMPETÊNCIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
VERIFICADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.  Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,  o  entendimento  desta  Sexta
Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão
preventiva,  superada que foi a prisão em flagrante,  devendo ser este novo
título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.
2.  A  estreita  via  do  recurso  em  habeas  corpus  não  comporta
aprofundada  dilação  probatório  o  que  inviabiliza  a  análise  de  tese
concernente  à  negativa  de  autoria  e  à  veracidade  dos  fundamentos
utilizados pelo decreto prisional, que serão analisadas no cerne da ação
penal.
3.  Apresentada  fundamentação  concreta  para  a  decretação  da  prisão
preventiva, consistente na ameaça a testemunhas e na reiteração delitiva, não



há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à  prisão,  visto  que  insuficientes  para  resguardar  a  ordem  pública.
Precedentes.
5. Não se verifica a cessação de motivos para a custódia cautelar, em razão da
prova  já  ter  sido  colhida  e  conservada,  pois  as  informações  processuais
indicam que a instrução processual  ainda não foi  encerrada,  constando do
andamento processual que houve o declínio de competência do Tribunal para
o Juízo de 1º Grau em 21/9/2017, motivo pelo qual ainda persiste esse risco.
6. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus,
não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício
obtido por outro acusado.
7.  É  uníssona  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que  o
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando
seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade
no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
8.  Não constatada  mora  estatal  em medida cautelar  que,  durante  sua  fase
inicial, seguiu regularmente a sua marcha, na qual a competência do Tribunal
foi  declinada  em  virtude  da  cassação  de  um  dos  investigados,  Prefeito
municipal,  não  se  verifica  ilegalidade  no  desenvolvimento  da  persecução
criminal.
9. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 417976 / RS, Sexta Turma, Ministro
NEFI CORDEIRO, DJe 18/12/2017). Grifei

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada, em harmonia
com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,  dele participando
também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio
Murilo  da Cunha Ramos),  relator, Arnóbio  Alves  Teodósio  e  Marcos  William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça. Fez sustentação oral o Adv. Renildo Feitosa Gomes.

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, 27 de fevereiro de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado – Relator


