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IMPTES
: FERNANDO RODRIGUES E OUTRO
IMPDO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATOR : EXMO. SR. MINISTRO CELSO DE MELLO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI. PACIENTE INTEGRANTE DE
GANGUE ENVOLVIDA COM O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E FORAGIDO HÁ MAIS DE UM ANO.
PRECEDENTES
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Parecer pela denegação da ordem.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos em
epígrafe, diz a V.Exa. o que segue:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de DIANDRO CLÁUDIO MELANSKI, contra o v.
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 198.688/PR,
assim ementado:
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“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO
PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES.

1. O fato de estar inserido no rol dos delitos hediondos ou
equiparados não basta para a imposição da constrição
cautelar, por ser necessária a existência de circunstâncias a
demonstrar a adoção desta medida excepcional.
2. A prisão preventiva só deverá ser decretada quando
devidamente atendidos os requisitos legais das garantias
das ordens pública e econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria.
3. As Turmas componentes da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça já cristalizaram o entendimento de
inexistir constrangimento ilegal quando a prisão
suficientemente fundamentada, retratar a necessidade da
medida para as garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal.
4. No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se
fundamentada na periculosidade e no desrespeito às
normas legais, caracterizados pelo modus operandi do
delito.
5. Ordem denegada.”.

Consta dos autos que o Paciente foi denunciado pela
prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do
Código Penal, porque, juntamente com um corréu, “com o propósito de
dominarem e controlarem o tráfico de entorpecentes na região da Vila
Nossa Senhora da Luz – CIC, (...) mataram William Edison Ferreira,
efetuando contra este disparos de arma de fogo”. A prisão preventiva foi
decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Irresignada, a defesa ingressou com pedido de habeas
corpus, alegando falta de fundamentação para a custódia cautelar, o que foi
indeferido pela Corte Estadual, e, posteriormente, pelo Eg. STJ.
Reitera o impetrante, no presente writ, a tese de falta
de fundamentação idônea para a prisão preventiva, que estaria embasada
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apenas na gravidade em abstrato do delito, configurando-se a ausência dos
pressupostos do art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente possui residência
fixa e atividade laboral lícita, requerendo, por fim, a concessão da ordem
para que possa responder ao processo em liberdade.
Indeferido

o

pedido

liminar

e

prestadas

as

informações, vieram os autos à Procuradoria Geral da República.
É o relatório.
No caso, ao contrário do que alega a defesa, a custódia
cautelar do paciente encontra-se embasada em elementos concretos. Como
bem registrado pelo voto condutor do aresto hostilizado, que ratifica o
julgamento da Corte Estadual, a periculosidade do paciente “restou
demonstrada pela forma como ocorreu o crime pelo qual responde, (delito
praticado com extrema violência, mediante utilização de arma de fogo.
Sendo desferidos onze tiros a queima roupa contra a vítima), ressaltando
ainda, o Magistrado a quo, que o réu faz parte de uma das quadrilhas que
disputam o comando de drogas na região do CIC (Cidade Industrial de
Curitiba), onde se tem noticia de diversos crimes de homicídio”.
Além de estar demonstrada a necessidade de garantia
da ordem pública, diante da evidente periculosidade do paciente,
ressaltamos o fato de que este se encontra foragido há mais de um ano, em
notória tentativa de se esquivar de sua responsabilidade penal, o que
também justifica a decretação da prisão preventiva para garantia de
aplicação da lei penal.
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Em casos análogos ao dos autos, não tem sido outro o
entendimento firmado por esse Pretório Excelso, como se observa nos
seguintes julgados:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. FUGA DOS RÉUS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A

periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi
na prática do crime, consubstancia situação concreta a
autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem
pública. 2. Fuga dos réus após a decretação das prisões
temporárias, a evidenciar nítida intenção de frustrar a
aplicação da lei penal. Segregação cautelar justificada.
Ordem indeferida” - grifou-se1.
“EMENTA Habeas corpus. Processual penal. Homicídio
qualificado. Fuga do distrito da culpa. Prisão
preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da
aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente
demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. A análise
da segregação cautelar do paciente autoriza o
reconhecimento de que existem fundamentos concretos
e suficientes para justificar a privação processual da
sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, especialmente em razão da gravidade
em concreto da ação delituosa e da evasão do paciente
do distrito da culpa logo após a prática delitiva, que
perdura por mais de um ano. 2. Habeas corpus
denegado” - grifou-se.2
“EMENTA:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
CAUTELAR
IDÔNEA
DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1 . Existem

fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção da prisão do Paciente: a garantia da ordem
pública em razão da periculosidade (crueldade)
evidenciada pelo modus operandi e a garantia de
aplicação da lei penal devido ao risco concreto de que o
1 HC 100899/SP – Rel. Min. EROS GRAU, Julgamento: 02/02/2010, Órgão Julgador: Segunda
Turma, Publicação DJe-076, DIVULG 29-04-2010, PUBLIC 30-04-2010.
2 HC 104606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2011 PUBLIC 15-03-2011

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

5

Nº 8821/11 - MJG

Paciente venha a foragir. 2. Apesar de sucinta, a
decisão está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos. 3. Ordem denegada”
- grifou-se.3

O contexto em que decretada a custódia do paciente,
portanto, não recomenda a revogação da medida excepcional, não obstante
a defesa aponte a existência de circunstâncias favoráveis, como domicílio
fixo e ocupação lícita. Tais circunstâncias, conforme jurisprudência
pacífica dessa Corte Suprema, não impedem a prisão cautelar diante de
motivos concretos a justificá-la.
Ante o exposto, opina-se pela denegação da ordem.
Brasília, 07 de novembro de 2011.

MARIO JOSÉ GISI
Subprocurador-Geral da República

3 HC 105043 - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011.

