
Documento assinado eletronicamente por VALDEMIR FERREIRA SANTOS, Juiz(a), em 16/06/2020, às 11:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/documento
informando o identificador  e o código verificador .29536485 459B5.8C06F.82B87.5A434.A9AAA.2684A

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA CENTRAL DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE TERESINA
RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL, TERESINA-PI

 
 0002488-20.2020.8.18.0140PROCESSO Nº:

 Pedido de Prisão PreventivaCLASSE:

 GRECO - GRUPO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADORequerente:

 JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS BARRETORequerido:

DECISÃO

 
Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE

, formulado por ,SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR Francisco de Assis Barreto
com fundamento no art. 5º, LXVI, da CF/88 e art. 310, inc. III, 321, c/c 350, arts. 317 e 318,
todos do Código de Processo Penal.

A defesa do acusado alega que o Senhor Francisco de Assis Barreto não
possui coluna no Portal do outro investigado; não possui cargo de redator ou qualquer
função que lhe desse autonomia sobre as publicações do citado Portal; bem como em
rápida consulta no sistema Themis Web do TJ/PI que se constata a ausência de qualquer
registro de ação penal.

Argumenta que resta demonstrada uma situação em que as condições
pessoais supostamente prejudiciais do outro investigado, sendo atribuídas ao ora
requerente, não atende a presunção da inocência do professor Francisco de Assis Barreto e
à individualização da conduta no decreto da preventiva.

Afirma, ainda, que o requerente não responde a nenhuma ação penal, sendo
absolutamente primário, possui 69 anos de vida dedicando destes há mais de 30 anos como
professor de Filosofia da UESPI, com família constituída, inclusive com FILHO PORTADOR
DE AUTISMO sendo o responsável direto pelos cuidados de seu filho deficiente, de 19 anos
(documento em anexo).

Esclarece que o requerente é responsável pelo acompanhamento do
tratamento de seu filho e acompanhamento do mesmo em suas atividades habituais, possui
residência fixa (docs em anexo), situação que embora não garantidora de liberdade, deve
ser sopesada em seu favor com os demais elementos constantes dos autos, a fim de lhe ser
assegurado o direito de responder a acuação em cumprimento de medidas cautelares
alternativas, até mesmo em homenagem aos princípios da homogeneidade e
proporcionalidade, haja vista que a cautelar aplicada apresenta-se mais grave do que
eventual condenação ao fim do processo.

Por fim, aduz que caso não seja revogada a medida cautelar constritiva, que
seja reconhecido o direito à prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares distintas
da prisão.
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Com vista dos autos,  seo douto Representante do Ministério Público
manifestou pela , por entender que a mesma émanutenção da prisão preventiva
necessária, e opinou pelo deferimento do pleito de prisão domiciliar.

Eis, em suma, o relatório. .Decido
A nobre Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de José de

Arimatéia Azevedo e Francisco de Assis Barreto.
Ciente de algumas questões que poderiam levar a ineficácia da medida

requerida, diante da urgência e necessidade, proferi decisão pela decretação da prisão
, o que foi devidamente cumprida.preventiva

De pronto, os autos foram com vista ao Ministério Público do Estado do
, tendo o preclaro  se pronunciado peloPiauí Promotor José Eduardo Carvalho Araújo

acerto da decisão e dispondo fundamentadamente pela necessidade da prisão. Eis parte do
lúcido parecer:

 
 

“PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA DE FORMA
CÉLERE

Preliminarmente, observa-se que esta investigação reveste-se do caráter da
sigilosidade, tendo sido já deferidas outras cautelares, em autos apartados, nos termos requisitados
pelas autoridades investigadoras e ratificados por parecer deste Membro do Parquet estadual.

A concessão da presente medida, anteriormente ao parecer ministerial, não foi de
encontro e nem de surpresa ao conhecimento e parecer ministerial, mas resolvida a ser deferida desta
forma com o fim de dar celeridade e buscar a melhor eficiência da medida, protegendo sua ocorrência
e sigilo, tendo em vista o momento em que vivemos e a dificuldade de manuseio e despacho dos
autos, devido as restrições da quarentena imposta pelo Estado.

DO DIREITO

É cabível a prisão preventiva, a teor dos arts. 312, caput, e 313, inciso I, in verbis: Art.
312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 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. 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.

No caso em apreço, o crime imputado aos investigados é doloso punido com pena
privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito objetivo previsto do art.
313, inciso I, do CPP.

Verifica-se que estão presentes as provas da existência do crime delineado e indícios
suficientes de sua autoria, que materializam o fumus commissi delicti, conforme as declarações da
vítima, das testemunhas e provas juntadas aos autos.

(...).

Conclui-se, portanto, que a prisão preventiva deve ser mantida em prol da garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não bastasse os argumentos retrocitados, a garantia da ordem pública seria
plenamente justificada pela reiterada prática delituosa cometida por José de Arimatéia Azevedo, o qual
já responde a diversos processos criminais, dentre os quais podemos citar como exemplo
0004424-17.2019.8.18.0140 (calúnia, injúria e difamação), 0023310-69.2016.8.18.0140 (por calúnia e
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injúria), 0000067-19.2019.8.18.0164 (ameaça, injúria e difamação), 0000068- 04.2019.8.18.0164
(ameaça, injúria e difamação), 0003098-95.2014.8.18.0140 (calúnia, difamação e injúria) e
0006403-14.2019.8.18.0140 (furar caráter competitivo de processo licitatório – art. 90 da Lei 8.666/93),
o que por si só já demonstra o desprezo do requerente pela justiça e justifica sua segregação em razão
da garantia da ordem pública.

Portanto, no que tange aos fundamentos, a conveniência da instrução criminal acha-se
presente no caso em apreço, devendo tal medida contra sua pessoa servir como forma de acautelar o
meio social e a paz pública e garantir tranquilidade à sociedade, dando credibilidade à justiça.

Diante do exposto, o Ministério Público Cientifica-se e manifesta-se pelo
MANUTENÇÃO da prisão preventiva de JOSÉ DE ARIMATÉIA AZEVEDO E FRANCISCO DE

, pelas razões alhures manifestadas.” (Grifei)ASSIS BARRETO

 
Seguiu-se, então, o pedido da defesa de Francisco de Assis Barreto.
Em nova apreciação,  assim seo digno representante do Ministério Público

manifestou, in verbis:
 

“No que tange ao pedido de prisão domiciliar, entende o Parquet que o referido
pleito deve prosperar.

Sobre o tema, disciplina o Código de Processo Penal:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua
residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III–imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
ou com deficiência;

IV – gestante;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos
estabelecidos neste artigo.

Da análise das peças colacionadas ao pedido do requerente, verifica-se juntou laudos
comprovando que seu dependente (filho) é portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Apesar
do dependente do requerente possuir ainda o auxílio da sua mãe, é de extrema importância a
presença paterna na rotina diária de tratamentos e acompanhamentos do filho, haja vista o dependente
ter 19 anos e necessitar do genitor para o acompanhamento diário ao tratamento dispensado ao TEA.

Com efeito, o parágrafo único do citado artigo é de clareza meridiana ao afirmar da
necessidade de prova idônea do cumprimento dos requisitos.

Conforme laudo médico acostado aos autos, restou comprovado que o requerente
ainda é portador de várias comorbidades, quais sejam: hipertensão arterial sistêmica, obesidade grau
III e Transtorno de ansiedade (CID10: I10; E66; F41.2), demonstrando a fragilidade de sua saúde.

Diante do exposto, embasado nas razões fático jurídicas discorridas, manifesta-se
o Ministério Público pelo deferimento do pedido de PRISÃO DOMICILIAR, ressalvando-se poder
se deslocar, durante o dia, para supermercado, tratamento de saúde própria e do filho e outras
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 (Grifei).necessidades inerentes à saúde.”

 
Assiste razão ao ilustre Promotor de Justiça. A realidade documental trazida

ao feito aponta para notoriedade de seu direito.
A prova colacionada pela Defesa da conta de al udos comprovando que seu

 Embora odependente (filho) é portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista).
dependente ainda conte com sua mãe, a prova aponta para extrema importância da
presença paterna na rotina diária de tratamentos e acompanhamentos do filho, ficando
clara, ao menos neste exame inicial, que não obstante o jovem possua 19 anos de idade,
detém uma forte dependência do genitor no acompanhamento diário ao tratamento
dispensado ao TEA, não sendo suprida essa dependência pela presença da mãe.

No caso do pai do jovem portador de TEA, é exigida a prova de ser
responsável direto pelos cuidados do aludido jovem. Assim, incorpora-se como novo critério
geral a concessão da prisão domiciliar em proteção das pessoas portadoras de deficiência,
cabendo ao magistrado justificar a excepcionalidade - situações onde os riscos sociais ou
ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico,
a apresentação judicial.

Daí por que a situação versada nos autos encontra respaldo no art. 318,
inciso III, do Caderno Processual Penal.

Mas não é só! O arcabouço probatório juntado pela defesa também aponta
para o fato de que o acusado Francisco de Assis Barreto é portador de várias
comorbidades, quais sejam: hipertensão arterial sistêmica, obesidade grau III e Transtorno
de ansiedade (CID10: I10; E66; F41.2).

Seguindo analogicamente o disposto no art. 156, II, do CPP, entrei em contato
com os ilustres delegados que conduzem o caso para saber acerca do estado de saúde do
investigado, os quais me informaram que ele se encontrava com as pernas visivelmente
inchadas.

Ora, conjugando a idade de 69 anos do acusado mais todas as comorbidades
acima relacionadas e ainda o visível estado relatado, quer me parecer que a situação se
enquadra na dicção do art. 318, inciso II, do Codex Processual Penal.

Assim, pude observar duas ordens de fundamentos convencionais: a proteção
prioritária à criança e o diferenciado tratamento processual ao acusado infrator.

A criança precisa de preferencial atenção estatal, especialmente frente a sua
condição de autista, como tive oportunidade de examinar dos documentos trazidos a minha
apreciação.

Não tenho dúvida da absoluta prioridade em relação aos portadores de
deficiência, constitucionalmente extraída da nossa Carta Magna, passando-se pela
preponderância de uma nova perspectiva, a da concepção da doutrina da proteção integral,
estimulada pela agenda das Nações Unidas.

É o reconhecimento de que ao lado, e talvez acima, dos interesses na
persecução criminal eficiente e protetora da sociedade, também é de suprema importância a
atenção aos interesses atingidos pelos portadores de deficiência.

Outra preocupação da comunidade internacional é com os direitos humanos
relativos à maternidade, à família e . É norma afirmativa de princípios eà saúde dos presos
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valores fundamentais da humanidade, em resposta a um quadro de políticas públicas e
legislações internas que se apresentavam como obstáculo a essas garantias.

É a adoção de um novo padrão comportamental, de parte das instituições
públicas, no sentido de aplicar aos presos penas alternativas ou menos gravosas, em
especial quando se tratar de prisão cautelar, atendendo-se, assim, à sistemática dos
ordenamentos jurídicos na contemporaneidade, fundada na primazia da garantia dos
Direitos Humanos (CORDEIRO, Nefi; CAPELARI JR, Osvaldo. Natalidade..., pg. 189).

De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em sua recomendação
nº 62, do dia 17 de março de 2020, dispõe:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
 que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e emconhecimento criminal

observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – , nos termos do art. 316, do Códigoa reavaliação das prisões provisórias

de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por

criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento,
que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das
pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo
de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias.

 
Sendo assim, em consonância com o bem lançado parecer do nobre

, entendo como prudente a substituição da prisãoRepresentante do Ministério Público
preventiva do acusado  por prisão domiciliar com base Francisco de Assis Barreto no art.

 com aplicação das medidas cautelares menos gravosas do 318, II e III, do CPP, art. 319 do
CPP.

Premido em tais circunstâncias, defiro em parte os pedidos formulados pela
defesa a fim de substituir a prisão preventiva de FRANCISCO DE ASSIS BARRETO
por prisão domiciliar.

Expeça-se a devida peça junto ao BNMP 2.0 (CNJ), devendo constar a
substituição da prisão preventiva por domiciliar em nome de FRANCISCO DE ASSIS
BARRETO, bem como a advertência de que o preso deverá comprir as seguintes cautelares
(art. 319 do CPP):

a) Não poderá ausentar-se da comarca de Teresina-PI sem autorização
judicial em nenhuma hipótese;

b) Não poderá manter contato com a vítima nem com os familiares desta;
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c) Não poderá manter contato com o outro investigado nem qualquer
pessoa que tenha ligação com este;

d) Fica restringido o uso de aparelhos de comunicação apenas para
situações ligadas ao atendimento das necessidades de suas condições de saúde;

Destaco que só poderá ausentar-se de sua residência, durante o dia, para
ir ao supermercado, ou em caso de necessidade de tratamento de saúde própria ou
do filho, bem como outras necessidades inerentes à saúde, ou em caso de
determinação judicial para comparecimento em juízo ou perante a autoridade policial
para prestar esclarecimentos relacionados aos autos da investigação.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer medidas acima estabelecidas
poderá ensejar o cancelamento do benefício da prisão domiciliar e reestabelecimento da
prisão preventiva nos moldes originais.

Determino à Secretaria que remeta os autos ao Representante do Ministério
Público para ciência e manifestação sobre o pedido de substituição de prisão preventiva por
domiciliar feito pelo outro investigado.

Expedientes necessários.
Cumpra-se com urgência.
 
 

TERESINA, 16 de junho de 2020

VALDEMIR FERREIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito da CENTRAL DE INQUÉRITOS da Comarca de TERESINA


