EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO MARCO AURÉLIO
MELLO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

REFERENTE ADPF nº 347

ELVIS RIOLA DE ANDRADE, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade RG nº 25.440.139-9 e do CPF/MF nº
170.759.708-10,
por
seu
Advogado
infra-assinado,
vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, demonstrar legítimo
interesse na ADPF nº 347, e ainda requerer que seja incluído um

inciso, determinando a Soltura de presos provisórios, que
não foram julgados após cinco anos de prisão preventiva,
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE
SOLTURA PARA O PACIENTE, pelos seguintes motivos:
Vossa Excelência, com a experiência e o culto
saber jurídico e o alto senso de Justiça que possui, em razão da
Pandemia, apresentou ao Pleno, várias medidas processuais para serem
tomadas com urgência.
Ao tomarmos conhecimento da louvável decisão
de V. Exa., entendemos, data venia, que é o caso de ser incluído nesta
louvável lista, uma questão de suma importância, que diz respeito a

presos provisórios, que ficam por prazos indefinidos,
aguardando julgamento, já que tanto nossa Constituição Federal,
como o pacto de San José de Costa Rica, diz que o julgamento deve
ocorrer dentro de um prazo razoável, dando margem a interpretações
abusivas.

Em razão do coronavírus já estar adentrando aos
presídios, e certamente ele causará um número incalculável de mortes, e
ainda considerando que o sistema de saúde prisional não está aparelhado
sequer para atender adequadamente os casos normais, e assim que
iniciarem uma série de mortes pelo coronavírus, e os presos constatando
a inoperância do Estado, certamente se iniciará uma série de rebeliões e
tumultos incontroláveis dentro das Penitenciárias, visando o direito à vida,
o que ocasionará ainda mais mortes.
Assim considerando o alto número de presos
provisórios que aguardam julgamento a muitos anos, entende oportuno a
soltura daqueles que o prazo extrapolou o limite de razoabilidade,
considerando o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LXV, (toda prisão ilegal, será imediatamente relaxada) e ainda o disposto
no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal (Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana), e artigo 8.1 da Convenção Americana sobre direitos
humanos – Pacto San José da Costa Rica, a exegese do parágrafo 1º do
artigo 5º da Constituição Federal (toda pessoa presa tem o direito de ser
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade), e ainda artigo
5º, inciso LXXVIII, da CF (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), e ainda artigo 647, do CPP, (dar-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal, da sua liberdade de ir e vir...) e artigo
648, inciso II, do CPP (a coação considerar-se-á ilegal, quando alguém
estiver preso por mais tempo do que determina a lei).
A humilde sugestão á V. Exa., é que sejam

imediatamente colocado em liberdade presos que
aguardam julgamento há mais de cinco anos, pois, data venia,
constantemente pessoas presas ficam aguardando por muitos e muitos
anos julgamento, principalmente no tribunal do júri, e quando são julgados
são absolvidos, ou como já vimos o Ministério Público depois de vários
anos de prisão, diz no plenário que não tem como sustentar o libelo, mas,
os presos já amargaram, cinco ou dez anos de cárcere, e isto é um
absurdo e uma injustiça irreparável.

É importante também que fique consignado na
ordem do STF que deverá ser colocado em liberdade “independente da
causa que levou a demora”, isto porque é comum colocarem culpa nos
processos, ora porque o excesso de prazo ocorreu porque tem muitos
réus no mesmo processo, ou que tem inúmeras precatórias que tiveram
que ser expedidas, ou as vezes dizem que a Defesa deu causa a demora
porque insistiu numa testemunha importante, ou porque recorreu da
absurda sentença de pronúncia, ou porque pediu esclarecimento ao perito
de um laudo inconclusivo, e por isso tem juízes que entendem que se um
desses fatos ocorreu, então a culpa é da Defesa e o réu pode ficar
indefinidamente aguardando julgamento.
E, agora com o coronavirus já adentrando

os presídios, essas pessoas presas provisoriamente, muitas
inocentes, correm risco de morte e se morrerem na cadeia sem sequer
terem sido julgadas é algo intolerável, e data vênia, entende
humildemente, que o STF tem que se posicionar com urgência,
determinando um prazo máximo de prisão processual, e não
pode deixar essa questão de vida ou morte, ao livre arbítrio dos
Magistrados, pois, o princípio da razoabilidade dá margem a
situações abusivas, daí a necessidade de fixar um prazo máximo
de prisão processual, e, abaixo desse prazo que é determinado pela
Corte Suprema, ai sim ficaria a critério do Magistrado analisar caso a
caso.
Vejam Excelências que o argumento de que foi
culpa da Defesa é utilizado para justificar prisões preventivas por tempo
indeterminado, como por exemplo no caso concreto do Paciente, ele
ESTÁ PRESO HÁ QUASE 10 ANOS e com julgamento marcado agora
para junho, o qual certamente não ocorrerá, diante dessa Pandemia, com
fóruns
fechados, funcionários afastados, e etc., assim não tem
expectativa de julgamento rápido e ele é inocente.

O Paciente foi preso inicialmente por temporária
no dia 28/05/2010, ou seja, daqui dois meses completará 10
anos de prisão sem julgamento, e para piorar com um decreto
de prisão preventiva sem fundamentação idônea, com base unicamente
na gravidade abstrata do delito, nos autos do processo nº 001088573.2009.8.26.0482, em trâmite pela 1ª Vara do Júri da Comarca da
Capital / SP, desde o dia 28/05/2010, conforme mandado de prisão
cumprido.

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Posteriormente, o Magistrado manteve a prisão
preventiva quando pronunciou o Paciente com base em indícios
produzidos na fase policial, sendo que em juízo não se confirmaram, onde
uma testemunha protegida que é um presidiário, da mais alta
periculosidade, inclusive esse preso foi apontado como suspeito
de ter mandado matar o agente penitenciário, por ter tido
desavenças anteriores com a vítima, tendo já dito esse preso que mataria
esse agente.
Quando da oitiva dessa “testemunha” pessoa
suspeita de ter mandado assassinar a vítima, esse “presidiáriotestemunha protegida” que é inimigo mortal do réu, para se safar da
acusação de ter mandado matar o agente, apontou suspeitas de
envolvimento do Paciente e outras pessoas, dizendo que soube
através de um preso de nome Amilton Tadeu Cavaleiro vulgo Mitchola,
que houve uma reunião e Amilton teria recebido uma carta com ordem do
PCC, com 5 fotos de agentes que deveriam ser assassinados e que a foto
do Agente, ora vítima, teria sido entregue para o Paciente, para que
ficasse responsável pela missão de matar aquele Agente Penitenciário.
Depois esse presidiário disse não saber se o réu executou a missão
ou se teriam determinado que outro o fizesse, ou seja, ficou no campo
de “ouvir dizer” e assim mesmo, com mera suspeita de ter o Paciente
recebido uma missão e não de ter cumprido.
Ora Exas., além de o presidiário ouvido nestes
autos, saber que ele teria dito que mandaria matar a vítima, ele apontou
suspeitas contra inimigos e somente um tal de “ouviu dizer” sem qualquer
base ou prova, mas, o importante é que essas outras pessoas, foram
identificadas (Amilton e outros) e o próprio MP pediu arquivamento
com relação à todas as pessoas apontadas pelo presidiário, que é a
tal testemunha protegida, por descabimento, aliás, no próprio
decreto de prisão preventiva aparece o nome dessas pessoas, que
apesar da autoridade ter pedido a prisão de todos, o Magistrado
apenas decretou do Paciente.

Se a informação deste presidiário tem alguma
consistência, certamente, deveriam estar como Réus neste processo
os mandantes e todas as pessoas apontadas por essa “testemunha
protegida - presidiário”, isso, “data venia”, é algo muito óbvio no
direito penal.
Outro
fator
entendido
como
“indício
suficiente” foi o depoimento imprestável da testemunha Paula,
namorada da vítima, que logo após os fatos quando foi ouvida e disse que
não tinha condições de reconhecer e justificou que foi uma ação rápida,
e que o atirador passou com um veículo atirando e nem desceu e ela teria
se escondido atrás de um poste. Mas estranhamente, é que passados
cinco meses dos fatos (07 de outubro de 2009) a testemunha Paula foi
ouvida novamente e disse que, após ter participado de uma missa
de revelação teve flashes de memória e pode visualizar essa pessoa,
fornecendo as características do suposto indivíduo, mas o
reconhecimento foi feito apenas um ano após os fatos (02 de junho de
2010), sem qualquer formalidade legal.
Mas não é só.
Durante as investigações, foi ouvido um colega
de trabalho da vítima, Evandro Lanutti Ruani, que ressaltou que a
vítima tinha um “relacionamento amoroso” com uma
colega da faculdade, que era casada com um policial e que o
mesmo não “ia com a cara” da vítima e dias antes um veículo com
as mesmas características do veículo do policial “corneado” estaria
rondando a casa da vítima.
Essa mesma testemunha, agente, colega de
trabalho da vítima, ainda fala que a vítima mantinha também um caso
virtual com uma pessoa de nome Beatriz, que residia na cidade de
Campinas, a qual possuía todas as informações da vida de Denílson,
sabia onde trabalhava, morava, etc., por esse motivo ele acreditou que
ela fosse filha de um Juiz Federal, depois, essa pessoa teria morrido
ou teria sido assassinada, mas Denilson não teria explicado direito
essa história.

A conclusão é que pararam as investigações sobre
vários suspeitos e pegaram o Paciente para Cristo, enquanto o verdadeiro
autor está impune.
Por outro lado, a Defesa comprovou que no dia
dos fatos o Paciente participava de uma solenidade de casamento
com toda a sua família, na Capital de São Paulo, ou seja, numa distância
de quase 600 KM, e que era impossível estar em dois locais ao mesmo
tempo, porém, todos esses contra indícios foram ignorados, e o motivo
da defesa ter recorrido da sentença de Pronúncia foi
porque não existe indício suficiente de autoria, e era caso de
impronúncia, considerando que indício, de acordo com o artigo 239
do CPP é uma circunstância conhecida e provada e se não existe tal
circunstância nos autos, que é o caso deveria portanto ser o
Paciente impronunciado.
Como demonstrado acima, era caso de
impronúncia e posteriormente de despronuncia, assim, não existe razão
alguma para manter o Paciente no cárcere, pois os indícios apresentados
não são suficientes para manter o decreto de prisão preventiva, que exige
indícios sólidos e concretos, e não bastam meras conjecturas, ou “ouvir
dizer”, que é o caso dos autos.
Assim, a Defesa inconformada recorreu da
sentença de pronúncia, que se baseou em prova absurda e totalmente
nula e por ter recorrido foi entendido que a culpa da demora é da Defesa.
Ademais, o decreto de prisão preventiva
simplesmente copiou o dispositivo que autoriza a prisão, fundamentando
apenas na gravidade abstrata do crime, o que é rejeitado pelas cortes
superiores.
EMENTA: Entorpecentes. Tráfico. Quantidade: cocaína (10,61g) e
maconha (6g). Associação criminosa para o tráfico. Posse
irregular de munição de uso permitido. Condenação penal ainda
não transitada em julgado. Interposição de apelação criminal
pela paciente. Denegação do direito de recorrer em liberdade.
Inconstitucionalidade da cláusula legal que, fundada no art. 44
da Lei nº 11.343/2006, veda, aprioristicamente, a concessão de
liberdade provisória. Precedente (Plenário). Inexistência de
obstáculo jurídico à outorga de liberdade provisória. Sentença

que, no capítulo referente à manutenção da prisão cautelar

da paciente, apoia-se em fundamentos que se mostram
divorciados dos critérios adotados pela jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Ausência, no caso, de
requisitos mínimos de cautelaridade. Insubsistência da
prisão cautelar da paciente. Parecer da Procuradoria-Geral da
República
pela
concessão
do
“writ”
constitucional.

Reconhecimento, em favor da paciente, do direito de
aguardar em liberdade a conclusão da causa principal até
que nela sobrevenha o trânsito em julgado da decisão que a
encerrar. “Habeas Corpus” deferido.
– A privação cautelar da liberdade individual constitui

medida qualificada pela nota da excepcionalidade,
somente se justificando em situações de real
necessidade evidenciadas por circunstâncias concretas
efetivamente comprovadas e referidas na decisão que
a decretar, observados, sempre, os pressupostos e os
fundamentos a que alude o art. 312 do CPP. Precedentes.
– Revela-se inconstitucional a cláusula legal que, fundada no art.
44 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), veda, aprioristicamente,
a concessão de liberdade provisória nas hipóteses dos delitos de
tráfico ilícito de entorpecentes e de associação criminosa para o
tráfico, entre outros. Precedente: HC 104.339/SP, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Pleno.
– Impõe-se repelir, por inaceitáveis, discursos judiciais

consubstanciados em tópicos sentenciais meramente
retóricos, eivados de generalidade, destituídos de
fundamentação substancial e reveladores, muitas vezes,
de linguagem típica dos partidários do “direito penal
simbólico” ou, até mesmo, do “direito penal do inimigo”,
e que, manifestados com o intuito de decretar indevidas
prisões cautelares ou de proceder a inadequadas
exacerbações punitivas, culminam por vulnerar,
gravemente, os grandes princípios liberais consagrados
pela ordem democrática na qual se estrutura o Estado
de Direito, expondo, com esse comportamento, uma
inadmissível visão autoritária e nulificadora do regime
das liberdades fundamentais em nosso País. Precedentes:
HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. (grifo nosso)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM
CONCEDIDA.
1. À vista da Súmula 691 do STF, de regra não cabe ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a
tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e,
no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em
que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal
ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza
a superação dessa regra procedimental.
2. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao
proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente,
sobre a manutenção de eventual prisão já realizada. Pode-se até
aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas
há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à
permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas
da prisão anterior. Doutrina.
3. Hipótese em que o juízo sentenciante (a) não teceu

qualquer consideração sobre a permanência ou não
dos motivos inaugurais do decreto prisional; e (b)
lastreou sua decisão tão somente na gravidade em
abstrato do delito, circunstâncias que são rechaçadas
categoricamente pela jurisprudência desta Corte.
4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa
extensão, concedido. Precedentes: HC 128.195/SP, Rel. Min.
Teori Zavascki, v.g.. (grifo nosso)
Os fundamentos da preventiva não resistem a exame. Inexiste a

custódia automática tendo em conta o crime
possivelmente cometido, levando à inversão da ordem
processual, que direciona, presente o princípio da não
culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender,
em verdadeira execução de pena. O Juízo considerou a
gravidade concreta da imputação. Referiu-se à
possibilidade de reiteração delituosa, sem revelar dado
concreto, individualizado, a respaldar o argumento
alusivo à preservação da ordem pública. Partiu da

capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de
postura digna, ante o fato de estar a paciente submetida aos
holofotes da Justiça. A ausência de vínculo com o distrito da
culpa tem solução no artigo 366 do Código de Processo Penal.
Ainda que, citado por edital, a acusada não constitua defesa
técnica, as consequências são a suspensão do processo e do
prazo prescricional, devendo a preventiva fazer-se balizada no
artigo 312 dele constante. Surge a insubsistência das premissas
lançadas.

3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser
cumprido com as cautelas próprias: caso a paciente não se
encontre recolhida por motivo diverso da prisão preventiva
formalizada no processo nº 0013597- 46.2018.8.16.0014, da Central
de Audiência de Custódia da Comarca de Londrina/PR.
Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência
indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de
informar eventual transferência e de adotar a postura que se
aguarda da cidadã integrada à sociedade.
4. Sendo idêntica a situação dos corréus Francisco de Assis Aires
Sousa e Adriele Pereira Mota, relativamente à insubsistência da
decisão, a eles estendo esta medida acauteladora, observado o
disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. Precedentes:
HC 154.582/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, v.g.. (grifo nosso)

Ora Exas., como bem apontado nos julgados
acima citados, o Paciente está preso em verdadeira execução de pena,
com base num decreto de prisão preventiva genérico, destituído de
fundamentação substancial.
Vejam Exas., a prisão preventiva do Paciente já
extrapolou os limites da razoabilidade, tendo em vista que se encontra
preso preventivamente há 10 anos, e ainda, agora com essas novas
medidas que vem sendo tomadas, devido ao coronavírus, a situação está
cada vez pior.
Como dito acima, o Paciente está preso desde o
dia 28/05/2010, ou seja, quase 10 anos, assim está situação está mais
para cumprimento de pena antecipada, e tem de se levar em conta a
proliferação e expansão das infecções pelo vírus COVID-19 nas
instalações prisionais, além do número reduzido dos médicos disponíveis.

Medidas devem ser tomadas junto ao sistema
prisional, diante da pandemia que chegou ao país, evitando o colapso
total do sistema, com milhares de mortes e rebeliões que poderão iniciar
em séries, buscando direito a vida.
Pelo exposto, é o caso de determinar a revogação
da prisão preventiva do Paciente, por estar preso provisoriamente

há quase 10 anos, sem julgamento, e ainda, diante da pandemia
do coronavírus, que coloca em risco à vida do Paciente no
cárcere, devido a aglomeração de pessoas , que segundo a OMS traz
riscos de contaminação em massa, assim, um motivo a mais para que o
Paciente seja colocado em liberdade, pois, não é justo expor sua vida em
risco, tendo em vista estar preso há quase 10 anos, sem culpa formada.

DO EXCESSO DE PRAZO
O Paciente foi preso em 28/05/2010, e até o
momento não foi julgado.
A demora não foi em razão dos recursos e sim
pelos atrasos imotivados que se deram principalmente no Superior
Tribunal de Justiça, até porque, os magistrados têm ferramentas para
coibir atrasos procrastinatórios praticados por Advogados, punindo com
multas, e até destituição do advogado da causa, o que não ocorreu,
além do que, a Defesa atendeu a todos os prazos determinados pelos
Magistrados, em todas as instâncias, assim, não procede o argumento de
que a culpa é da Defesa.
Ao contrário, houveram vários atrasos, quer seja
por culpa do Ministério Público, ou do Estado, ou da Justiça como um
todo, mas jamais da Defesa.
Vejam que a Defesa ingressou com Resp em

19/12/12, e como de praxe não foi admitido, tendo a Defesa que
agravar, o que também é de praxe, pois, de cada cem recursos
especiais ingressados pela Defesa, noventa e nove não são
admitidos, obrigando os Defensores a agravarem:

Protocolo do Recurso Especial em
19/12/12
(comprovando a demora)

A Defesa respeitando os prazos agravou da
decisão que não recebeu o Recurso Especial, este Agravo de Resp.,
foi encaminhado do TJSP para o STJ e somente deu entrada em
17/12/13 no STJ, assim, demorou um ano da data em que a

Defesa recorreu do acórdão, até a chegada do agravo no
STJ, e, evidente que houve um excesso de prazo, do qual a Defesa
não deu causa, e também não tinha como interferir:

Este agravo que demorou 01 ano para chegar ao
STJ, somente foi distribuído ao Ministro Relator, em 21/11/14, ou
seja, demorou mais 11 meses somente para ser distribuído:

Ora Exas., do dia 17/12/2013 até 21/11/2014,
temos 11 meses perdidos apenas para distribuir o processo ao Ministro
Felix Fischer.
Assim temos que, entre o encaminhamento e a
distribuição, houve uma demora de quase 02 anos, quando o prazo
normal seria de 01 mês, portanto, o excesso de prazo está cabalmente
demonstrado, como sendo culpa do Estado-juiz, pois, a Defesa não pode
encaminhar o processo ou distribuir, deste modo, não há o que se falar
que a culpa foi da Defesa ou pelo fato da Defesa ter recorrido.
Além dos atrasos anteriormente comprovados, ainda
houveram outros, como por exemplo os autos foram com vista ao
Ministério Público em 15/01/2014, e somente ofereceu o parecer em
21/11/2014, ou seja, 11 meses a disposição do MP, para um simples
parecer com réu preso.

Com isso comprova-se uma vez mais que o processo
não teve tramitação regular, e, o print do andamento processual no STJ
abaixo colado, COMPROVA que os autos ficaram com o MP, de
15/01/2014 até 16/12/2014, ou seja, quase 11 meses para apresentar
o parecer.

Veja Exas., em se tratando de réu preso, data
venia, é um absurdo aguardar 11 meses, ou melhor, quase 01 ano,
para que o Ministério Público apresente parecer.

Após a demora de quase um ano entre o ingresso
do Resp, até a chegada do Agravo no STJ, e ainda, o Ministério Público
ter demorado 11 meses para apresentar parecer, o processo foi
encaminhado para a conclusão em 17/12/2014, e somente 27/02/2015,
houve decisão monocrática, ou seja, demorou 01 ano e 03 meses da data
da interposição do recurso de Agravo, até decisão monocrática, que
conheceu, mas não deu provimento:

Na decisão monocrática do Agravo de Resp., a
Defesa constatou que as principais teses não foram analisadas, assim por
dever de ofício, tinha que recorrer, o que foi feito, por meio de agravo
regimental.

O recurso (agravo regimental), foi protocolado em
09/03/2015, porém, somente foi julgado em 29/06/2016, ou seja, demorou
mais 01 ano e 03 meses, o que também foi uma demora excessiva,
tratando-se de réu preso:

Após o julgamento a Defesa constatou que o v.
Acórdão, não havia analisado uma tese importante referente à advogado
que atuou nos autos, quando já estava excluído dos quadros da OAB,
assim, por dever de ofício ingressou com embargos de declaração, mas,
ao julgar os embargos o acórdão dizia sobre advogado suspenso, e a
tese era de advogado excluído, assim, houve novos embargos, mas,
mesmo assim no julgamento também não tratou novamente de advogado
excluído, e ainda o acórdão desses últimos embargos, determinava o
início imediato de cumprimento de pena, sendo que não havia pena,
como de fato ainda não há, assim, a Defesa mais uma vez teve que
embargar a respeitável decisão, e ainda, sem ter o STJ analisado uma
das questões colocadas, que determinou o imediato trânsito em julgado,
isto na respeitável decisão datada de 03/04/2018.

Com isso, os autos retornaram a origem e quando
lá chegou, ao invés de ocorrer o julgamento o Ministério Público, usou de
mais uma ferramenta para retardar o andamento do processo, e requereu
o desaforamento, e com isso, mais uma vez atrasou o processo.
Notem Exas., que no STJ o Ministro Felix Fischer
em 03/04/2018, determinou julgamento com urgência, porém, desde
então já se passaram quase dois anos e o Paciente ainda não foi julgado,
e não se diga que foi culpa da Defesa, porque neste intervalo de
abril/2018 até a presente data, a Defesa não ingressou com nenhum
recurso nos autos, assim, não há o que se falar em culpa da defesa.
Portanto, não houve tramitação regular desde a
distribuição, pois primeiramente aguardou-se 01 ano para que o Agravo
de Resp. chegasse ao STJ, depois mais 11 meses, até que o processo
fosse distribuído e ainda mais 11 meses para obter o parecer do MPF, o
que não é nada razoável, assim como também não é razoável que desde
abril/2018 quando o Ministro Felix Fischer determinou urgência para
julgamento e até a presente data, não ocorreu, sendo que a Defesa neste
interim não ingressou com nenhum recurso nos autos, assim, não há o
que se falar em culpa da Defesa.
Por fim, o julgamento está marcado para
25/06/2020, e com as últimas determinações da Organização Mundial da
Saúde (OMS), CNJ e o TJSP, onde com a atual pandemia do coronavírus
em evidente evolução, certamente o julgamento não ocorrerá, até porque,
o Ministério Público e a Defesa arrolaram testemunhas, e com o fórum
fechado e funcionários afastados, data venia, não tem como enviar
precatórias para intimações, portanto, é certo que não haverá julgamento.
Com isso, ultrapassará e muito, dez anos de prisão
processual sem julgamento, ferindo todos os princípios legais.

Em resumo, temos que, o atraso não foi por culpa
da Defesa ter recorrido da decisão que manteve a pronúncia, e sim pelos
atrasos descabidos, desde a distribuição até julgamento, como por
exemplo o Ministério Público ter ficado quase 1 ano para apresentar
parecer de réu preso, sendo que a defesa não tem como interferir
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES QUE DEIXA A CRITÉRIO DO
JUIZ DETERMINAR QUAL O PRAZO QUE DEVE SOLTAR UM
PRESO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEM JULGAMENTO
A COMISSÃO IINTERNACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS (CIDH), com relação aos prazos de prisão provisória, indicou
que, os Estados devem adotar “medidas tendentes a reduzir o emprego e
a duração da detenção preventiva”, como parte das políticas durante a
etapa prévia ao julgamento que se destinam a reduzir a superlotação
carcerária.
Essas medidas formam parte de um enfoque
integral sobre a compreensão técnica da natureza do problema da
criminalidade, do funcionamento eficaz do sistema de justiça penal e das
estratégias gerais de prevenção ao crime.
Nesse sentido, a CIDH exalta que os Estados da
Bolívia, Colômbia e México modificaram suas legislações, a fim de
reduzir os prazos de duração da referida medida. Especificamente, na
Bolívia a Lei No. 586 de Descongestão e Eficácia do Sistema Processual
Penal (“Lei de Descongestão”), de outubro de 2014, reduz os prazos de
duração da detenção preventiva para 12 meses sem que seja
apresentada a denúncia, e 24 meses sem sentença.
No caso do México, o Código Nacional de
Processo Penal determina, em seu artigo 165, que a duração máxima
da prisão preventiva será de um ano, o que significou uma mudança
que prevê um parâmetro mais protetor que a própria Constituição
Mexicana, que previa uma duração máxima de dois anos.

Por sua vez, a Lei No. 1760 da Colômbia –
conhecida como “Lei de Racionalização da Detenção Preventiva” –
estabeleceu que a duração da detenção preventiva não pode exceder
um ano, e somente pode ser prorrogada em casos especiais relacionados
com processos de competência da justiça penal especializada; quando
incluem três ou mais acusados, em investigações ou processos por
corrupção; ou por crimes contra a liberdade, integridade e “formação
sexual de crianças”
Por outro lado, em relação ao Peru, a CIDH
manifesta sua preocupação pelo aumento da duração da prisão
preventiva, previsto no Decreto Legislativo No. 1307, de janeiro de 2017,
que modifica o Código Processual Penal “para conferir medidas eficazes
à persecução e sanção dos crimes de corrupção de funcionários e
associação criminosa”
Especificamente, através dessa modificação, o
prazo máximo de prisão preventiva para os “processos sobre crime
organizado” estende-se para 36 meses, prorrogável por mais 12
meses. A referida mudança difere do anteriormente previsto pelo Código
Processual Penal, que unicamente determinava um prazo máximo de 18
meses em casos de “processos complexos”, o qual podia ser prorrogado
por um prazo adicional de 18 meses.
A respeito dessa modificação legislativa,
organizações da sociedade civil e a Defensoria dos Cidadãos do Peru
protestaram contra a medida; especificamente, a Defensoria observou
que este incremento no prazo da prisão preventiva era “excessivo”, e
meramente impõe à pessoa acusada “os problemas da investigação do
Poder Judiciário e do Ministério Público”.
A Comissão, por sua vez, considera que esta
reforma é contrária àquelas ações destinadas a racionalizar o uso da
prisão preventiva conforme os padrões internacionais sobre a matéria, e
como parte de um enfoque abrangente dos aspectos técnicos da
problemática da criminalidade e da aplicação eficaz do sistema de justiça
criminal.

Medidas relacionadas com a celeridade nos processos e diminuição
do atraso processual
A comissão também determinou no relatório que
os Estados devem adotar as medidas necessárias para assegurar que as
pessoas em detenção preventiva sejam levadas a julgamento sem uma
demora indevida.
Nesse sentido, a CIDH recomenda aos Estados
dar prioridade à celeridade na tramitação destes processos, com pleno
respeito ao devido processo; garantir que os períodos de prisão
preventiva estejam estritamente ajustados aos limites estabelecidos por
lei; adotar urgentemente as medidas necessárias para diminuir o atraso
processual; e reverter o alto percentual de pessoas que estão privadas de
liberdade sem sentença transitada em julgado.
Garantir que qualquer detenção preventiva esteja
fundamentada nos fins processuais do caso concreto, e desde o início da
privação de liberdade.
Nesse sentido, os Estados têm a obrigação de
revisar periodicamente a vigência das circunstâncias que motivaram a
aplicação inicial da prisão preventiva, e se o prazo de detenção
ultrapassou os limites previstos em lei ou impostos pela razão.
A responsabilidade de garantir essas revisões
periódicas recai nas autoridades judiciais competentes e no Ministério
Público. Criar programas especiais para monitorar a duração da prisão
preventiva, e manter registros adequados de pessoas processadas.
Os Estados devem manter sistemas eficientes de
registros dos mandados de prisão preventiva e da comunicação com as
varas judiciais responsáveis por estas pessoas, que permitam realizar um
controle adequado do cumprimento dos prazos máximos de prisão
preventiva. A existência de um registro de autos completos, exatos e
acessíveis é condição sine qua non para tomar decisões de forma eficaz
e para uma adequada administração penitenciária.

O que temos no caso concreto e que ora juntamos
cópias processuais para comprovar os fatos alegados é que, o ora

Paciente, está preso desde 28/05/2010, portanto, irá completar
10 anos de prisão preventiva, sem julgamento.
Vale frisar que aqui falamos de um caso de prisão
provisória, no Brasil, o que comprova que contraria a todas as
determinações da CIDH.
Como citado no relatório acima, a CIDH se
preocupou no caso da alteração de legislação do Peru onde é previsto o
prazo máximo de prisão preventiva para os “processos sobre crime
organizado” de 36 meses, prorrogável por mais 12 meses, ou seja, no

Peru o prazo máximo de prisão provisória é de 48 meses, ou
4 anos.
O Paciente Elvis, está preso há quase 10 ANOS,
ou seja, cinco anos há mais do máximo previsto na legislação do Peru, a
qual foi considerada pela CIDH contrária àquelas ações destinadas a
racionalizar o uso da prisão preventiva, conforme os padrões
internacionais sobre a matéria.

Ora Nobres Julgadores, em 2017 o relatório
apresentado pela CIDH já demonstrava preocupação com o
tempo excessivo de 04 anos de prisão provisória no Peru, e em
pleno 2020 o Brasil não tem uma legislação específica sobre
tempo máximo de prisão provisória, permitindo que casos como
o do Elvis, e muitos outros ocorram.
Entendemos, data venia, que o Brasil deve
anteceder à CIDH, e tomar medidas urgentes para que esse tipo de
violação de direitos humanos não mais ocorram.
E até que surja uma lei determinando o prazo
máximo de prisão provisória, é possível e justo, que a Suprema Corte, por
meio das ferramentas cabíveis determinem um prazo máximo de prisão
provisória, tendo como parâmetro legal os prazos máximos estabelecidos
no México, Peru e Colômbia.

O fato de estar consignado que a prisão
preventiva, ou o julgamento, devem ocorrer dentro de um prazo razoável,
não está servindo de parâmetro para a justiça brasileira, pois, dá margem
à uma elasticidade muito grande, e casos como esse onde uma pessoa
fica presa por quase 10 anos sem julgamento, não podem e não devem
ocorrer.

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, respeitosamente, sugere
à Vossa Excelência que seja incluído um inciso na ADPF nº 347,

determinando a Soltura de presos provisórios, que não
foram julgados após cinco anos de prisão preventiva,
independente da causa que levou a demora, com base nos artigos 5º,
inciso LXV, artigo 1º, inciso III, parágrafo 1º do artigo 5º e artigo 5º, inciso
LXXVIII, todos da Constituição Federal, artigo 8.1 Pacto San José da
Costa Rica e artigo 647 e artigo 648, inciso II, ambos do Código de
Processo Penal;
Por fim, requer ainda de Vossa Excelência que
seja:
1. Que seja concedida liminar para que o

Paciente aguarde em liberdade até a
respeitável decisão da Colenda Turma
Julgadora desta Corte, com base nos artigos 5º,
inciso LXV, artigo 1º, inciso III, parágrafo 1º do
artigo 5º e artigo 5º, inciso LXXVIII, todos da
Constituição Federal, artigo 8.1 Pacto San José
da Costa Rica e artigo 647 e artigo 648, inciso
II, ambos do Código de Processo Penal;
2. Que seja revogado o decreto de prisão
preventiva, diante da evidente ilegalidade, pois,
carece totalmente de fundamentação legal;

3. Que seja relaxada a prisão, em razão do
evidente excesso de prazo.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de março de 2020.

ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO
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