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 Auto de Prisão em FlagranteCLASSE:

 DELEGADO(A) DA 3ª DELEGACIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL DE PICOS-PIRequerente:

 SAMUEL FÉLIX DE SOUSA LIMARequerido:

  M. F. A. S.Vítima:

DECISÃO

Cuida-se de comunicação de auto de prisão em flagrante delito lavrado em
desfavor de SAMUEL FÉLIX DE SOUSA LIMA, pelo crime previsto no art. 217-A, do CP,
supostamente cometido em face de M. F. A. S.

 
Na oportunidade em que comunica o flagrante a douta Autoridade Policial

representa pela prisão preventiva do investigado.
 
Vieram-me os autos conclusos.
 
É o brevíssimo relatório. Decido.
 
Inicialmente, das informações constantes nos autos, não vejo ilegalidade no

procedimento levado a cabo, visto que foram obedecidos os requisitos do art. 5°, incisos LXI
e LXVI, da Constituição Federal e arts. 6º, 302, 304 do Código de Processo Penal, não
havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante. Diante disso e por tudo mais
que consta nos autos,   ora comunicada.HOMOLOGO a prisão em flagrante

 
Não sendo o caso de relaxar a prisão em flagrante, passo a analisar a

necessidade de decretação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória.
 
Reza o art. 310, do CPP, que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz

deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em
flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste
Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

 
A prisão se deu na forma exigida pela lei, assim, não há o que se falar em

relaxamento da prisão.
 
Como é sabido, a prisão cautelar é medida extremada, cerceadora da

liberdade do cidadão, que se mostra necessária apenas quando satisfatoriamente
comprovados os requisitos exigidos em lei.

 
A prisão preventiva em suas hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do

Código de Processo Penal, enquanto os fundamentos autorizadores encontram-se
elencados no art. 312 do mesmo diploma legal.



Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
, da ordem econômica,  , ou parapública por conveniência da instrução criminal

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares (art. 282, § 4 ).o

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da
prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
;superior a 4 (quatro) anos

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n  2.848, de 7o
de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência;

 
Dessa forma, a prisão preventiva poderá ser decretada desde que configurada

uma das condições legais de admissibilidade, nos termos dispostos no art. 313, e quando
restarem demonstrados o  , consubstanciado pela prova dafumus comissi delicti
materialidade e indícios suficientes de autoria, e o  , que se revela pelapericulum libertatis
necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução
criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

 
A Sra. Maria Luciene de Alencar Silva registrou boletim de ocorrência

informando que a sua filha Maria Francilene de Alencar Silva, atualmente com 12 anos de
idade, havia sido abusada sexualmente pelo filho do padrasto, ora investigado.

 
A genitora da vítima prestou depoimento perante a Autoridade Policial e

relatou que desde o ano de 2017 a declarante mora com o companheiro FRANCISCO DE
ASSIS DA SILVA, com o filho deste, SAMUEL FÉLIX DE SOUSA LIMA e com sua filha, ora
vítima. Disse que no dia 12/02/2019, por volta das 07:30 horas, foi ao centro da cidade de
Picos/PI, sendo que o SAMUEL e a MARIA FRANCILENE ficaram em casa. Que por volta
das 10:00 horas, ao retornar para casa, deparou-se com a filha MARIA FRANCILENE
sentada no sofá da sala, chorando, dizendo que estava sentindo muitas dores, atribuindo
tais dores ao período menstrual. Que se deslocaram até o Hospital Regional de Picos/PI, a
fim de procurar atendimento médico e lá foi informada sua filha tinha sido abusada
sexualmente. Por fim, que sua filha encontra-se internada no Hospital Regional, para ser
submetida a uma cirurgia, em razão de lesões sofridas.

 
O investigado, em seu interrogatório, confessou que praticou conjunção carnal

e atos libidinosos diversos com a vítima, que teria sido a primeira vez, embora negue que a
prática teria sido forçada. Afirmou também ter conhecimento de que praticou conduta
criminosa.

 
Dos autos não consta a oitiva da vítima, acreditando-se que o seu depoimento

não foi colhido até o presente momento em razão de se encontrar hospitalizada, na
iminência de passar por procedimento cirúrgico.

 



O auto de exame de corpo de delito atestou a ocorrência de conjunção canal,
bem como outros atos libidinosos, causados por ação contundente, de característica
recente (menos de 24 horas). No auto de apresentação e apreensão acostado aos autos,
consta a apreensão de lençóis e roupas da vítima, objetos manchados de sangue.

 
A prova da materialidade e dos indícios de autoria do delito previsto no art.

217-A, do CP, restam consubstanciados pelo auto de exame de corpo de delito, anexo
fotográfico, depoimento da genitora da menor e do próprio interrogatório do réu, que
confessou a prática delituosa, demonstrado, assim, o  .fumus comissi delicti

 
A ausência da oitiva da vítima, por outro lado, apesar de possuir apenas 12

anos de idade, impossibilita análise mais aprofundada do acontecimento dos fatos. As
declarações da vítima são de suma importância para análise da gravidade das condutas
praticadas pelo investigado, se são inerentes, ou se extrapolam aquelas previstas no tipo
penal, neste último caso que poderia justicar a decretação da prisão preventiva do autor do
fato.

 
Pois bem, embora se trate de crime doloso punido com pena superior a 04

(quatro) anos, praticado contra adolescente, no contexto da violência doméstica, não há
indícios concretos de que o investigado, uma vez posto em liberdade, irá atentar contra a
ordem pública, dificultar a instrução processual ou se furtar a aplicação da lei penal.
Ademais, após consulta ao sistema Themis Web verificou-se não existir nenhum outro
registro criminal em face do investigado.

 
Assim, considerando que os requisitos da prisão preventiva não se afiguram

presentes, ausente o , a hipótese autoriza concessão da liberdadepericulum libertatias
provisória, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 321 do CPP),
pois mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a instrução
criminal, dada a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do
agente, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

 
  Por oportuno, cabe registrar que o benefício da liberdade provisória não é

definitivo, porquanto pode ser revogado a qualquer tempo, acaso uma de suas condições
venha a ser descumprida pelo beneficiado, caso tornem-se insuficientes ou caso surjam
elementos outros que tornem necessária a decretação da prisão preventiva do investigado.

 
  Em face do exposto,    CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a SAMUEL

  FÉLIX DE SOUSA LIMA, na forma do art. 282, 319, e art. 321, ambos do CPP,
aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

  a) Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês para
justificar suas atividades;

  b) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 (trinta dias),
salvo por ordem expressa da autoridade judicial (art. 319, IV, do CPP);

 c) Comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado;
 d) Não cometer qualquer outra infração penal;
 
DETERMINO que o Oficial de Justiça para o qual for distribuído a presente

DECISÃO-MANDADO proceda a INTIMAÇÃO DO PRESO e, no ato de intimação,
ADVIRTA-SE AINDA AO MESMO QUE QUALQUER DESCUMPRIMENTO DESTAS
MEDIDAS ACIMA PODERÁ CAUSAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, A
TEOR DO CONTIDO NO ART. 282, §4º, DO CPP.



 
Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.
 
 Comunique a Delegacia de Polícia Civil desta cidade acerca do inteiro teor

desta decisão.
 
Oficie-se o CREAS do município para acompanhar o caso e encaminhar

relatório sobre o caso, no prazo de 5 (cinco) dias.
 
 Aguarde-se a conclusão do inquérito, juntando-se ao mesmo o presente feito,

seguindo-se abertura de vistas ao representante do Ministério Público para manifestação.
 
 Expedientes necessários.
 

PICOS, 13 de fevereiro de 2019

 
FABRÍCIO PAULO CYSNE DE NOVAES

Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Comarca de PICOS


