
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ANTÔNIO CESARIO DA SILVA contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 152.975/SP.
Consta dos autos que o paciente, em juízo de primeira instância, foi absolvido da acusação da prática do crime previsto no art. 159, § 1°, do Código Penal.
Contra tal sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 159, § 1°, do Código Penal.
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem pleiteada.
Sobreveio, então, o presente habeas corpus, no qual se requer a declaração da nulidade do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o restabelecimento da sentença absolutória prolatada pelo juízo de origem.
Para tanto, o impetrante alega falta de fundamentação do acórdão condenatório, contrariedade às provas dos autos e utilização de provas indiciárias para a condenação.
É o relatório.

Decido.
A matéria objeto desta impetração é objeto de jurisprudência consolidada deste Tribunal, fato este que possibilita a apreciação monocrática do mérito deste feito, conforme autoriza o caput do art. 192 do RISTF.
De saída, anoto que a apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante exige a realização de um exauriente reexame das provas e dos fatos constantes dos autos de origem, o que é incompatível com a via processual do habeas corpus.
Ademais, consta dos autos que o acórdão condenatório desfavorável ao ora paciente transitou em julgado no dia 15.03.2007, de forma que eventual erro judiciário deve ser impugnado por meio processual próprio, qual seja, a revisão criminal.
Como se sabe, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações excepcionais em que se constate, de plano, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, cito, entre outros, HC 96.440/SP (rel. min. Ellen Gracie), HC 91.079/SP (rel. min. Cármen Lúcia), HC 84.007/PE (rel. min. Eros Grau) e o HC 102.956/RJ (rel. min. Ricardo Lewandowski).
Ainda que fossem superados os óbices ao conhecimento deste habeas corpus, melhor sorte não adviria à impetração.
No tocante à alegação de falta de fundamentação do acórdão condenatório e de contrariedade às provas reunidas nos autos, não vislumbro a plausibilidade jurídica do pedido.
Isto porque a jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que “o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13.08.2010).
No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 09.11.2010, Primeira Turma, DJe de 26.11.2010; AI 749.496-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 18.8.2009, Segunda Turma, DJe de 11.9.2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 9.6.2009, Primeira Turma, DJe de 1º.7.2009; AI 402.819-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12.8.2003, Primeira Turma, DJ de 5.9.2003 .
Já em relação à utilização de provas indiciárias para a condenação, é da jurisprudência desta Corte que a condenação penal é nula caso tenha “como único fundamento prova unilateralmente produzida no âmbito da investigação penal promovida pela Polícia Judiciária” (dentre outros tantos, HC 93.722/SP, rel. min. Celso de Mello, DJe nº 173, publicado em 09.09.2011), o que não ocorreu no caso.
Da leitura do acórdão condenatório, constata-se a utilização tanto de provas irrepetíveis produzidas durante a fase policial, como de outras produzidas sob o crivo do contraditório na fase processual.
Nesse ponto, destaco elucidativo trecho do acórdão impugnado:

“O Tribunal de origem, em sede de apelação ministerial, condenou o ora paciente nos seguintes termos, verbis:
"Elementos mais que suficientes a garantir autoria e materialidade delitiva.
Assim e de saída, pela materialidade delitiva comprovada (a) no auto de exibição e apreensão, f. 19/20 e (b) nos laudos periciais, f. 112/7 (aparelho celular), f. 95/7 (arma de fogo), f. 200/10 (local) e f.163/5 (peças).
E a autoria também é certa.
De início, a chamada do co-réu preso em flagrante, Francisco Canuto que, tanto em polícia (f. 12), como em juízo (f.129/134), afirma ter sido coagido pelo acusado Francisco Cesário e por terceiro indivíduo a participar do evento.
Assim, também, as palavras das vítimas. Firmes, fortesl e contundentes.
(1) Sérgio f. 361/71 e (2) Gustavo, f. 416/24, narraram os fatos em riqueza de detalhes, desde o momento da abordagem violenta dos agentes, até a captura destes pela polícia.
E ambas as vítimas reconheceram, tanto fotograficamente em polícia, como física e pessoalmente em juízo, sem sombra de dúvidas, o acusado Francisco Cesário como um dos autores do seqüestro.
(...)
De sorte que, exatamente como aqui, estando as palavras das vítimas absolutamente seguras, fortes, coerentes e harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade única de aceitação das palavras daquelas.
Daí porque sem razão os reclamos recursais que procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as palavras das vítimas.
E em reforço perfeito ao até aqui estoriado, os testigos dos diligentes Policiais Militares (a) Nivaldo, f. 321/3 e (b) Ricardo, f. 327/9, responsáveis pela prisão dos agentes e pela libertação das vítimas.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Evidentemente autênticos os relatos.
Descrevem minuciosamente como chegaram ao cativeiro, prendendo em flagrante o co-réu Francisco Canuto e libertando as vítimas.
Narram, ainda, como chegaram à pessoa do acusado Francisco Cesário, apontado pelo co-réu Francisco Canuto como autor do evento.
Por fim, acompanham o reconhecimento fotográfico positivo do acusado pelas vítimas.
Repita-se: fugir de realidade tamanha é querer não enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao demais do contexto probatório.(...)
Por fim, as narrativas de Maria, familiar das vítimas, que recebeu telefonemas dos seqüestradores, exigindo o pagamento do resgate, e que também dá certa e bem direcionada conta dos fatos (f. 425/31).
Enfim. Segura a conclusão quanto à responsabilidade do acionado.
A qualificadora restou amplamente demonstrada, dês que o seqüestro, além de ter envolvido criança de apenas 5 anos de idade quando dos fatos, durou 4 dias, perfazendo a figura do art. 159, § 1º, Cód. Penal. (...)" (fls. 570/575).

Ora, percebe-se que o órgão julgador analisou de forma cuidadosa o material probatório existente nos autos e concluiu pela condenação do paciente, uma vez que a autoria e a materialidade do delito foram comprovados pelo depoimento do co-réu, pela palavra das vítimas, - que reconheceram o paciente como autor do seqüestro em juízo -, e pela prova testemunhal.
Assim, no caso em tela, não há que se falar em insuficiência ou incongruência de provas e, destarte, infirmar a condenação do paciente eis que, para tanto, inevitável o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus”.

Ante todo o exposto, denego a ordem pretendida, conforme me autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 30 de setembro de 2011.
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