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HABEAS  CORPUS.  PETIÇÃO  APÓCRIFA.
INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO.  DECURSO  IN
ALBIS  DO  PRAZO  PARA  SUPRIR  A
IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Não  se  conhece  do  pedido  de  Habeas  Corpus
quando  a  petição  inicial  encontra-se  desprovida
de assinatura, em desobediência ao que leciona o
artigo 654, §1º, alínea “c” do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  DA  ORDEM,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus manejado pelo Bel. Aloísio Barbosa

Calado Neto em favor de  João Paulo dos Santos Brito,  apontando como

autoridade coatora o Juízo de Direito do 1º Tribunal do Júri da comarca de

Campina Grande.

Em  sua  exordial  de  fls.  02/08,   pugnou  o  impetrante  pela

revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente eis que

desfundamentada,  inexistindo  fatos  concretos  justificadores  do  periculum
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libertatis,  com a expedição de alvará  de soltura  e  a  aplicação de medidas

cautelares  diversas,  haja  vista  militar  condições  pessoais  favoráveis  ao

paciente,  tais  como:  primariedade,  bons  antecedentes,  profissão  definida

(lombador) e residência fixa.

O  pedido  não  tem  assinatura.  Intimado  o  impetrante  para

providenciar a assinatura da petição inicial (fl. 34),  deixou o prazo transcorrer

in albis (fl. 35).

Estando os autos aptos para julgamento, coloquei-os em mesa.

É o relatório.

VOTO

O caso, em epígrafe, é de não conhecimento.

Observo que a presente impetração não se mostra regular, o que

torna  inviável  o  conhecimento  do  remédio,  pois,  apesar  de  regularmente

intimado o  advogado para  suprir  a  falta  de  assinatura  na inicial  (fl.  34)  do

presente  habeas  corpus,  permaneceu  ela  inerte  (fl.  35),  restando,  assim,

inviável a admissão do presente instrumento.

É  que,  apesar  de  não  se  poder  exigir  rigor  formal  para  a

impetração  do  habeas  corpus,  admitindo  a  lei  que  seja  ele  interposto  por

advogado ou por qualquer do povo, é elementar, no entanto, que deva o pedido

conter a indispensável assinatura do(a) impetrante ou de alguém a seu rogo,

quando não souber ou não puder escrever, conforme exigência do artigo 654,

§1º,  alínea  “c”  do  Código  de  Processo  Penal,  que  vedou,  claramente,  o

anonimato.

Neste sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS CORPUS - DIREITO PENAL - ROUBO COM
CAUSA DE AUMENTO DE PENA E SEQÜESTRO -
PETIÇÃO  APÓCRIFA  -  PENA-BASE  -  AUSÊNCIA
DEFUNDAMENTAÇÃO  -  INOCORRÊNCIA.  REGIME
FECHADO - GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. 1.
Não se conhece de habeas corpus cuja petição inicial
é apócrifa, porquanto, embora possa ser impetrado por
advogado  ou  por  qualquer  do  povo,  deve  conter  a
"assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo,
quando não souber ou não puder escrever.”  (Código
de  Processo  Penal,  artigo  654,  parágrafo  1º,  alínea
"c")"  (STJ  -  HC  24821/RJ  -  Habeas  Corpus,  Rel.
Ministro  Hamilton  Carvalhido,  j.  26/04/2005,  p.
06/02/2006). 

Forte  em  tais  razões,  diante  da  ausência  de  pressuposto

processual essencial, qual seja, a assinatura da impetrante,  não conheço do

presente habeas corpus.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio,

Presidente,  em exercício,  da  Câmara Criminal.  Participaram do julgamento,

além do relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Dr.

Wolfram da Cunha Ramos (Juiz de direito convocado em substituição ao Exmo.

Sr.  Des.  Joás de Brito Pereira Filho).  Ausente o Exmo. Sr.  Des.  Luiz  Silvio

Ramalho Júnior. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. Francisco Sagres Macedo

Vieira, Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


