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AUTOS Nº 0000400-64.2020.8.16.0075

ACUSADO: HUGO SINEZIO DA SILVA VEIGA

INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Trata-se de autos de insanidade mental  em que figura

com requerido  HUGO SINEZIO  DA SILVA VEIGA,  denunciado  pela  pratica  das

condutas tipificadas no artigo 155, caput, e §4º, inciso I, no artigo 331, caput, e no

artigo 329, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, nos termos

da denúncia de mov. 26.1 (autos principais).

O exame foi inicialmente agendado para 22 de novembro

de 2021 (mov. 26.2).

A  Defensoria  Pública  requereu  a  revisão  da  prisão

preventiva  do  acusado,  em  razão  do  constrangimento  devido  à  demora  na

realização do exame de sanidade mental (mov. 33.1). 

O Ministério Público se manifestou pela substituição da medida

cautelar  mais  gravosa  por  medida  de  monitoração  eletrônica,  comparecimento

periódico em Juízo e proibição de ausência da comarca (Seq. 38.1)

O d.  Juízo,  à  seq.  41.1,  substituiu  a  prisão  preventiva  pela

medida cautelar de monitoração eletrônica, impondo condições diversas.

À seq. 49 consta novo agendamento do exame pericial  para

18/08/2020.

A  Defensoria  Pública  pugnou,  à  seq.  68.1,  pela  intimação

pessoal do acusado acerca do exame.
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Sobrevieram  informações  da  violação  de  monitoração

eletrônica, pelo que o  Parquet requereu, considerando a pandemia de Covid-19, a

realização de justificação através de oficial de justiça (seq. 73.1).

Sobrevieram  à  manifestação  diversas  outras  notícias  de

violação.

À  seq.  104.1  retornou  carta  precatória  para  intimação  do

acusado, dando conta que o “morador Dirceu Ribeiro Ottoni afirmou que é sogro da

irmã do réu HUGO SINEZIO DA SILVA VEIGA, ‘morador de rua’, cujo paradeiro o

informante desconhece”.

Segue a manifestação.

Observa-se que o noticiado apresenta reiteradas violações à

monitoração  eletrônica  e  não  foi  localizado  no  endereço  indicado  como  de  sua

residência para que pudesse justificar os descumprimentos.

Ocorre que já em audiência de custódia (seq. 19.2 dos autos

principais) o acusado relatou que estava em situação de rua. E, ademais, não houve

um  descumprimento  contínuo,  havendo  períodos  de  recarregamentos  e

descarregamentos  da  bateria  do  equipamento,  indicando,  possivelmente,  uma

tentativa de cumprir a ordem judicial.

Ora,  trata-se  de  um  cidadão  que  já  tem  seus  direitos

fundamentais violados, notadamente o direito à moradia (CF/88, art. 6º, caput). Não

é demais destacar o conceito de população em situação de rua trazido pelo Decreto

n.º 7.053/2009 em seu art. 1º, parágrafo único: 

Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua
o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza
extrema,  os  vínculos  familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a
inexistência  de  moradia  convencional  regular,  e  que  utiliza  os
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logradouros  públicos  e  as  áreas  degradadas  como  espaço  de
moradia  e de sustento,  de forma temporária  ou permanente,  bem
como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como
moradia provisória.

Sendo o denunciado pessoa em situação de rua, possui seus

vínculos familiares fragilizados e não possui  local  apropriado para moradia.  Essa

condição peculiar de vulnerabilidade impede o cumprimento da medida não só por

faltar-lhe  endereço  fixo,  como  também  porque  o  impede  de  acessar  ponto  de

energia elétrica para carregar a tornozeleira eletrônica. Não se pode retirar-lhe a

possibilidade de cumprir as medidas processuais de contenção diversas da prisão

única e exclusivamente por ser pessoa em situação de rua, sob pena de afronta aos

princípios  constitucionais  da  igualdade  material.  A  circunstância  de  não  possuir

moradia fixa, ao invés de prejudicar a pessoa alvo da persecução penal em seu

direito de liberdade, demanda do Poder Público a imediata adoção de intervenções

positivas em prol da implementação de seus direitos sociais.

Repita-se,  entendimento  diverso,  “condenaria”  todas  as

pessoas em situação de rua a quase sempre responderem a processos criminais

presas,  o  que  estabeleceria  verdadeira  discriminação  odiosa  entre  pessoas

extremamente pobres - a ponto de não ter onde morar - e as demais.

Assim,  tal  condição  pessoal  deve  ser  avaliada  pelo  Poder

Judiciário como ensejadora de adoção de outras medidas alternativas que não a

monitoração eletrônica, em particular, no presente contexto da epidemia.

Nesse sentido, direciona-se a Resolução do CNJ nº 213, que

apresenta a seguinte diretriz para a aplicação e o acompanhamento das medidas

cautelares diversas da prisão:

X. Não penalização da pobreza:  A situação de vulnerabilidade social  das

pessoas autuadas e conduzidas à audiência de custódia não pode ser critério

de seletividade em seu desfavor na consideração sobre a conversão da prisão

em flagrante em prisão preventiva. Especialmente no caso de moradores de

rua, a conveniência para a instrução criminal ou a dificuldade de intimação

para comparecimento a atos processuais não é circunstância apta a justificar
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a  prisão  processual  ou  medida  cautelar,  devendo-se  garantir,  ainda,  os

encaminhamentos sociais de forma não obrigatória, sempre que necessários,

preservada a liberdade e a autonomia dos sujeitos.

Some-se  a  isto  a  potencial  incapacidade  de  compreender  o

caráter  ilícito  de  sua  conduta,  o  que  representa  uma  maior  vulnerabilidade

decorrente de sua deficiência mental (como se vê à seq. 1.3, “houve já notícia de

que o Flagranteado possui perturbação mental (esquizofrenia paranóide)”).

Para além de falhar em políticas públicas que permitissem o

adequado acesso à moradia, o Estado impõe medida de dificultoso cumprimento ao

estabelecer a monitoração eletrônica a quem não possui residência fixa.

Entende-se necessário que se acione os órgãos de assistência

social  para localização do acusado para averiguação de sua situação e possível

recuperação de laços familiares e uma moradia adequada. Para tanto, é adequada a

intervenção  do  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social,  nos

termos do art. 8.742/1993

Art.  6
º
-C. As proteções sociais,  básica e especial,  serão ofertadas

precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
e  no  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social
(Creas),  respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de
assistência social de que trata o art. 3o desta Lei.

§  1
o
 O  Cras  é  a  unidade  pública  municipal,  de  base  territorial,

localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco
social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu
território  de  abrangência  e  à  prestação  de  serviços,  programas  e
projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

§  2
o
 O  Creas é  a  unidade  pública  de  abrangência  e  gestão

municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços
a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco
pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que
demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

§ 3
o
 Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas

no âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas
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públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas,
projetos e benefícios da assistência social

Assim, o Ministério Público requer seja oficiado ao CREAS de

Londrina/PR, para que, com urgência, proceda à busca ativa do acusado. Requer,

ainda, seja oficiado ao CRESLON para que haja compartilhamento com a equipe do

CREAS  da  localização  do  acusado,  a  fim  de  que  possa  realizar  a  abordagem

adequada.

Ademais, pugna pela intimação da Defensoria Pública para que

indique as informações que detiver do acusado.

Cornélio Procópio/PR, 10 de junho de 2020.

ANTONIO CEZAR QUEVEDO GOULART FILHO

Promotor Substituto
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