
Superior  Tribunal  de Justiça   



GMRS31
RHC    23738 
C542854515452407809740@
C5<0452113902092@
 
 
2008/0114813-4 
Documento
Página   de  

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 23.738 - BA (2008/0114813-4)
RELATOR
:
MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE
:
V M DE S (PRESO)
ADVOGADO
:
VALMIRO PEDREIRA DE JESUS 
RECORRIDO 
:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 


RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

V. M. de S., ora recorrente, estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denegatório do HC n. 3.382-0/2008.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 28 anos e 9 meses de reclusão, em regime integralmente fechado, como incurso no art. 213, c/c os arts. 224, "a", 226, II e III, e 61, II, "h", do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, em relação a uma das vítimas. Não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 13-20).
Segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, "os autos da ação penal em epígrafe foram subtraídos, no arrombamento ocorrido no dia 18/01/05" (fl. 27). 
Em razão do desaparecimento dos autos, a defesa impetrou o writ originário, no qual postulou a declaração de "nulidade e inexistência do processo, expedindo alvará de soltura em favor do paciente, eis que não se pode permitir que persista uma sentença condenatória sem processo, providenciando novamente o inquérito, reiniciar a ação criminal, caso entenda cabível" (fls. 10-11).
A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem (fls. 38-41), o que ensejou a interposição deste recurso.
Nesta Corte, a defesa reitera a nulidade decorrente da inexistência de processo. Afirma que o recorrente, que possuía endereço certo informado nos autos, foi preso preventivamente, em decorrência da sentença condenatória, sem ter sido intimado de seu inteiro teor. "apenas recebeu o mandado de prisão, cumprindo-o" (fl. 47).
Ressalta que, após sua prisão, o réu buscou "por meio de advogado recorrer do decisório condenatório. Porém, para sua surpresa, foi informado que o processo NÃO EXISTE" (fl. 47, destaque do autor).
Assere que nem "sequer transitou em julgado a sentença condenatória, eis que o recorrente não foi intimado" (fl. 48).
Aduz que o órgão acusatório não providenciou a reconstituição dos autos, o que seria sua atribuição.
Sustenta, ainda, que a sentença proferida fundou-se em elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, aplicou reprimenda exacerbada ao acusado e contrariou entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal ao fixar o regime integralmente fechado em razão da hediondez do delito.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória. No mérito, pugna pela concessão da ordem para "expedir alvará de soltura para o paciente, declarando a nulidade e inexistência do processo, determinando que o órgão acusado providência (sic) e reconstituição dos autos" (fl. 55). Subsidiariamente, postula a redução da reprimenda e a alteração do regime inicial de seu cumprimento.
Antes da apreciação do pedido liminar, o Ministério Público Federal postulou a "expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para que esclareça se a restauração dos autos da ação penal movida contra o paciente já teve início e, caso afirmativo, até onde evoluiu" (fl. 68), o que foi deferido pelo Ministro Nilson Naves, então relator do feito (fl. 70).
As informações foram prestadas às fls. 74-84 e 99-113.
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 94-97).
Posteriormente, este recurso foi atribuído à relatoria do Desembargador convocado Vasco Della Giustina, do TJRS, em 4/5/2011, ocasião em que foram solicitadas informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal a quo acerca das alegações defensivas (fl. 120).
Prestadas as informações às fls. 124-136 e 152-177.
Autos atribuídos à relatoria da Desembargadora convocada Alderita Ramos de Oliveira, do TJPE, em 23/8/2012 (fl. 187).
Em 2/9/2013, o mandamus foi redistribuído ao meu gabinete (fl. 188), como parte do acervo total de aproximadamente 9.000 processos recebidos após 28/8/2013.
Destaco que, desde que tomei posse como Ministro deste Tribunal Superior, tenho priorizado o julgamento das causas urgentes e das mais antigas. 
Além disso, no início do ano, havia no acervo 849 processos que se enquadravam na Meta 2 do CNJ – distribuídos até 31/12/2011 – e, atualmente, esse número foi reduzido para 476.
Assim, registro os esforços deste gabinete para apreciar os feitos mais antigos atribuídos à minha relatoria em 2013.
Em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verificou-se a existência de procedimento de restauração de autos da Ação Penal n. 26/1991 (autuado sob o n. 0000050-66.2001.805.0134), que registra a realização de audiência em 8/4/2014, sem nenhuma movimentação posterior.
Diante desse cenário, foram solicitadas novas informações ao Juízo de origem, em especial acerca da eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos da ação penal originária, bem como do trânsito em julgado da referida condenação (fls. 190-191).
As informações foram prestadas às fls. 202-226 e 228-230.
 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 23.738 - BA (2008/0114813-4)
EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.
2. O Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, mencionou os depoimentos das vítimas em âmbito policial, a confecção de auto de conjunção carnal, bem como a confissão do acusado e os depoimentos das testemunhas e de uma das vítimas, sob o crivo do contraditório judicial, o que permite concluir que o referido decisum foi precedido de ampla dilação probatória.
3. Embora não haja notícia da expedição de mandado de intimação do réu acerca da sentença proferida nos autos, ele foi devidamente cientificado de seu inteiro teor quando o mandado de prisão preventiva foi cumprido.
4. Como o próprio Juízo de origem registra desconhecer se houve intimação da defesa do réu, bem como do Ministério Público, tampouco a interposição de recursos, deve ser oportunizado às partes manifestarem-se a respeito do decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser anulada eventual certidão trânsito em julgado da condenação e procedida a intimação da defesa técnica do réu e do Ministério Público.
5. Não há justificativa para a delonga na conclusão do procedimento de restauração de autos. Como dito, a ação penal foi extraviada em 18/1/2005 e o feito instaurado para restituí-la encontra-se concluso com o Juízo natural da causa desde 8/4/2014.
6. Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao recorrente, está evidenciada a demora não razoável e injustificada para a conclusão do procedimento de restauração de autos e, consequentemente, para o trânsito em julgado da sentença originária, sendo, portanto, manifesta a ilegalidade imposta ao acusado pela manutenção de sua custódia cautelar.
7. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.
 

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator): 

I. Contextualização
O Juízo de primeiro grau, nas informações prestadas em 5/5/2016, esclarece que (fl. 228, grifei):

[...] informo a Vossa Excelência que os autos epigrafados foram parcialmente restaurados, onde foi designada e realizada audiência de interrogatório do réu, na data de 08/04/2014, encontrando-se atualmente conclusos.
Informo ainda, que não houve Interposição de Recurso de Apelação contra a Sentença proferida nos autos e também, não sendo possível informar o trânsito em julgado da referida condenação, em razão de não constar nos autos comprovação de intimação do sentenciado, tendo em vista que os referidos autos foram subtraídos deste Cartório, no arrombamento ocorrido neste Fórum em 18 de janeiro de 2005.

O Tribunal a quo, ao denegar a ordem lá impetrada, em 15/4/2008, havia consignado o seguinte (fls. 39-40, grifei):

Como consta do relatório, a ordem foi impetrada tem (sic) como objetivo a declaração de "nulidade e inexistência do processo, bem como expedição de alvará de soltura" em favor do paciente, que se encontra preso por força de sentença condenatória proferida em 2001.
Vê-se da fl. 24 que a autoridade impetrada noticiou que "os autos da ação penal e, epigrafe foram subtraídos, no arrombamento ocorrido em 18/01/05, encontrando-se neste cartório apenas as peças que seguem anexas".
Percebe-se que diante da notícia de subtração dos autos das dependências do Fórum local, deve ser providenciada a restauração dos autos, observando-se o comando do art. 548, parte final, do C. P. Penal.
Como bem salienta Guilherme de Souza Nucci, em seu livro Código de Processo Penal, 6ª Edição Revista Atualizada e ampliada, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, págs 855 e 856, "enquanto se faz a restauração dos autos extraviados ou destruídos, é possível que já exista condenação e o réu esteja por isso preso. Não se coloca o sentenciado em liberdade, desde que haja prova da condenação e dos seus efeitos, o que, em regra, é facilmente conseguido, pois os presídios mantêm prontuários dos detentos onde se encontram as principais peças do processo. Além disso, o cartório arquiva a chamada guia de recolhimento – que pode ser provisória ou definitiva –, trazendo o conteúdo resumido de todo o processado. Assim, havendo certeza de que houve uma condenação, embora se necessite restaurar os autos, é natural que o acusado não seja colocado em liberdade, hipótese reservada, por exceção, à situação de não haver condições de provar que houve uma sentença condenatória. Devemos entender, para os fins deste artigo, como sentença condenatória em execução, também a decisão condenatória não permitindo ao réu recorrer em liberdade, acorrentando a sua prisão cautelar. Assim, se os autos sumirem no Tribunal, embora não se possa dizer que o réu já está cumprindo sua pena, deve-se interpretar que há uma sentença condenatória, dando margem à sua prisão, motivo pelo qual deve continuar detido, até que haja a sentença de restauração".
Como ressaltado pela Douta Procuradoria de justiça, "não merece provimento o pleito anulatório, tendo em vista a inequívoca existência de sentença condenatória – nem o impetrante a contesta, tanto que se encarregou de acostá-la à inicial do writ – que deverá seguir produzindo seus efeitos no curso da restauração dos autos o caso em tela coaduna-se perfeitamente com as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP. A gravidade do delito, derivada da atividade nociva ao meio social, serve de fundamento à manutenção da custódia combatida, como forma de garantir a ordem pública".

Feito esse registro, observo a ocorrência de flagrante ilegalidade na hipótese, a ensejar o provimento do recurso nos termos a seguir expostos. 

II. Nulidade por inexistência de processo 
Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em virtude da prolação da sentença condenatória, oportunidade em que teria sido decretada sua custódia cautelar. Com efeito, a própria defesa referiu que ele possuía endereço fixo e que fora informado nos autos quando recebeu o mandado de prisão, ocasião em que tomou conhecimento do decreto condenatório proferido nos autos.
Ademais, consoante certificado na Guia de Recolhimento do Réu, expedida pelo Juízo de primeiro grau, a prisão preventiva do acusado, decorrente da prolação da sentença condenatória, ocorreu em 1º/8/2003 (fl. 135).
Ainda, observa-se, das diversas informações prestadas pelo Juízo de origem, que o processo desapareceu, aparentemente, durante um furto cometido na sede da Comarca, no dia 18/1/2005 (certidão de fl. 136).
Todavia, o Juízo monocrático ressalta que foi realizada audiência, com a finalidade de restaurar os autos da ação penal originária, apenas em 8/4/2014, sem nenhuma movimentação posterior (os autos estão conclusos desde então) – ofício de fl. 228.
Na espécie, a defesa postula o reconhecimento da nulidade por inexistência de processo. Afirma que houve cerceamento do contraditório e do amplo direito de defesa do réu, uma vez que, quando tomou conhecimento da condenação, comunicou o fato ao seu defensor, que, tendo comparecido ao cartório, não pôde analisar os autos, uma vez que haviam sido extraviados.
Primeiramente, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 
A demonstração do prejuízo – que, em alguns casos, por ser intuitiva, pode decorrer de simples raciocínio lógico do julgador – é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta, consoante retrata textualmente o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

[...]
II – O art. 57 da Lei de Drogas dispõe que o interrogatório ocorrerá em momento anterior à oitiva das testemunhas, diferentemente do que prevê o art. 400 do Código de Processo Penal. 
III – Este Tribunal assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
[...]
(HC n. 122.229, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe de 29/5/2014, destaquei)

Anoto, ainda, a doutrina de Gustavo Badaró, para quem:

O princípio da instrumentalidade das formas equivale ao princípio do prejuízo, pelo qual não se anula o ato se da atipicidade não decorreu prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563). Essa regra "é a viga mestra em matéria de nulidade". O art. 566 do CPP completa tal regime de flexibilização das formas ao disposto que não se declara a nulidade que não houver influído na "apuração da verdade" ou "na decisão da causa". Trata-se da conhecida máxima pas de nullité sans grief.
Segundo a maior parte da doutrina, o princípio do prejuízo não se aplica às nulidade absolutas, em que "o prejuízo é presumido". Tal posição não é correta por partir da premissa equivocada de que a forma é um fim em si mesma. Atentando-se para o caráter instrumental do processo, conclui-se, que, mesmo nos casos em que o vício poderia caracterizar nulidade absoluta, s eo ato cumpriu sua finalidade, não há que falar em nulidade. Por sua vez, quanto às nulidades relativas, há consenso de que sua decretação depende da demonstração de prejuízo.
Toda nulidade exige um prejuízo. Há casos em que o prejuízo é evidente. No entanto, isso não se confunde com a não inicorrência de prejuízo, apenas sendo desnecessário demonstrá-lo. Excepcionalmente, mesmo em uma das hipóteses em que a lei considere que haverá nulidade absoluta, se for demonstrado que a atipicidade não causou prejuízo, o ato deverá ser considerado válido (Processo Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 583-584).

A mesma orientação teleológica foi incorporada ao novo Código de Processo Civil. Como destacam Dinamarco e Lopes:

O processo civil moderno repudia o formalismo irracional, mediante a flexibilização das formas e a interpretação racional das normas que as exigem, segundo os objetivos a atingir. É de grande importância a regra da instrumentalidade das formas, concebida para conduzir a essa interpretação e consistente na afirmação de que, quando atingido por algum modo o objetivo de determinado ato processual e não ocorrendo prejuízo a qualquer dos litigantes ou ao correto exercício da jurisdição, nada há a anular quando omitido o próprio ato ou realizado com transgressão a exigências formais (CPC, arts. 277 e 282, § 1º - infra, n. 135). As exigências formais estão na lei para assegurar a produção de determinados resultados, como meios preordenados a determinados fins: o que substancialmente importa é o resultado obtido, ou o fim atingido, e não tanto a regularidade formal no emprego dos meios. Disposições legais como essas constituem normas de superdireito processual porque incidem sobre aquelas que exigem certas formas e cominam de nulidade certos atos irregulares, afastando sua incidência em nome da racionalidade do sistema. (DINAMARCO, Cândito Rangel. LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 30-31)

A despeito do extravio dos autos, observa-se, da sentença, que essa decisão, proferida em 19/10/2001, foi precedida de ampla dilação probatória. Com efeito, o Juízo de origem, ao concluir pela condenação do réu, mencionou os depoimentos das vítimas em âmbito policial – com 10 e 11 anos à época dos fatos –, a realização de auto de conjunção carnal, a confissão do acusado em juízo, bem como os depoimentos das testemunhas e de uma das vítimas, sob o crivo do contraditório judicial (fls. 15-17).
Assim, não constatada, da leitura da referida sentença, flagrante ilegalidade, deve ser mantido o decreto condenatório, bem como as diligências anteriores.
Ainda, observo que, embora não haja notícia da expedição de mandado de intimação do réu acerca da sentença proferida nos autos, ele foi devidamente cientificado de seu inteiro teor quando o mandado de prisão preventiva foi cumprido, em 1º/8/2003 (fl. 135). Assim, pela instrumentalidade das formas, verifica-se que o acusado foi devidamente notificado da condenação em seu desfavor.
Entretanto, o recorrente sustenta que o desaparecimento dos autos obstou o exercício do amplo direito de defesa, pois quando seu defensor buscou consultar a ação penal originária para interpor o recurso cabível teve conhecimento do seu extravio.
Ora não é crível que o acusado, preso cautelarmente em agosto de 2003, tenha contatado seu defensor apenas dois anos depois, tal como pretende fazer crer seu patrono, uma vez que, conforme certidão do Juízo de origem, a subtração dos autos ocorreu somente em 18/1/2005 (fl. 136).
Todavia, como o próprio Juízo de origem registra desconhecer se houve intimação da defesa do réu, bem como do Ministério Público, tampouco a interposição de recursos, é de permitir-se às partes manifestarem-se a respeito do decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser anulada eventual certidão de trânsito em julgado da condenação e procedida a intimação da defesa do réu e do Ministério Público.
Contudo, não há justificativa para a delonga na conclusão do procedimento de restauração de autos. Como dito, a ação penal foi extraviada em 18/1/2005 e o feito instaurado para restituí-la está concluso com o Juízo natural da causa desde 8/4/2014.
Dessa forma, deve a restauração dos autos ser concluída no prazo de 180 dias, após o que as partes devem ser intimadas do inteiro teor da sentença para, querendo, interpor o recurso cabível.

III. Excesso de prazo não justificado
Da situação exposta, conclui-se que o recorrente foi preso cautelarmente após a prolação da sentença condenatória (considera-se a data em que foi proferida, 19/10/2001), sem notícia do trânsito em julgado da condenação, tampouco da intimação do Ministério Público estadual e da defesa do réu acerca da sentença.
Ainda, não foi encerrado o procedimento de restauração dos autos – parado há mais de dois anos sob conclusão ao Juízo natural da causa –, motivo pelo qual reputo desarrazoada a demora para a conclusão do feito, não havendo sinais de que o excesso de prazo tenha sido ocasionado pela defesa.
Em relação ao tema, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), vigente entre nós por força do Decreto n. 678, de 6/11/92, confere à pessoa acusada em processo criminal o "[...] direito a ser julgada dentro de um prazo razoável [...]" (art. 7º, item 5). 
Mais ainda, o mesmo preceito legal assegura à pessoa presa o direito a "ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade por lei a exercer funções judiciais", o que vem reforçado no item I do art. 8º, em que se outorga à pessoa submetida à persecução penal o "direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente".
O tema, a propósito, tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), inclusive de processos em que se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo. A Corte, para aferir a razoabilidade ou a irrazoabilidade do prazo excedido pelo Estado reclamado, considera a ocorrência de fatores como: (a) as circunstâncias particulares de cada caso e a complexidade do litígio; (b) a conduta processual das partes ou, mais proximamente, do acusado; (c) a conduta das autoridades responsáveis pela condução do processo, sejam elas administrativas ou judiciais. Caso Ximenes Lopes versus Brasil, sentença de 4/7/2006; Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, sentença de 28/11/2006; Caso "La ùltima tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), sentença de 5/2/2001; Caso do Massacre de Puerto Bello versus Colômbia, sentença de 31/1/2006; Caso López Alvarez versus Honduras, sentença de 1º/2/2006. No mesmo sentido, coloca-se a homóloga Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), como, v.g., no Caso Gaglione, sentença de 7/12/2010; no Caso Imbrioscia, sentença de 24/11/1993, e no Caso Delcourt, sentença de 17/1/1970.
Nossa Constituição da República, a seu turno, acabou por seguir o Direito Internacional e incorporou ao seu texto, por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, o inciso LXXVIII ao art. 5º, que assim dispõe:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Dessa forma, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao recorrente, reconheço injustificada e indevida a delonga para o encerramento do procedimento de restauração dos autos e, consequentemente, para o trânsito em julgado da sentença originária, sendo, portanto, manifesta a ilegalidade imposta ao acusado pela manutenção de sua custódia cautelar.
Nesse sentido, mutatis mutandis:

[...]
2. Configurada a mora estatal para o início da instrução, já que a prisão foi efetivada em 6/10/2014, e até o presente momento não foi realizada audiência de instrução, a qual chegou a ser marcada para 8/12/2015, data em que se comemora o Dia da Justiça, prevista como recesso forense, com nova designação apenas para 28/3/2016, impõe-se a concessão do habeas corpus face o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido, e nesta extensão, concedido, para soltura do paciente, face ao constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
(HC n. 343.009/MA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 28/3/2016)

Ademais, observo que, embora uma das vítimas seja filha do réu, os atos praticados contra ela (com 10 anos à época) teriam ocorrido durante o ano de 1988.
Assim, conclui-se que, atualmente, a vítima já atingiu a maioridade, o que evidencia a ausência de ameaça à sua integridade física com a soltura do réu. 

IV. Dispositivo
À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário para determinar:
a) a conclusão do procedimento de restauração de autos n. 0000050-66.2001.8.05.0134, em trâmite na Vara Criminal de Ituaçu – BA, no prazo de 180 dias;
b) a intimação da defesa do ora recorrente e do Ministério Público estadual, quando concluída a restauração dos autos, a respeito do inteiro teor da sentença proferida na ação penal originária (Processo n. 26/1991), para, querendo, interporem os recursos cabíveis;
c) a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, para que aguarde solto o julgamento dos recursos eventualmente interpostos e o esgotamento da jurisdição ordinária, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso;
d) a notificação das vítimas, por meio do Juízo de primeiro grau, acerca da soltura do recorrente, se tal ocorrer, nos termos do art. 201, § 2º, do Código Penal.

