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HABEAS CORPUS CRIME Nº 1.397.617-7, DA VARA 
DE EXECUÇÕES PENAIS E CORREGEDORIA DOS 
PRESÍDIOS DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. 
IMPETRANTE: WILSON ANDRÉ NERES (ADVOGAD0) 

PACIENTE : JOSIMAR CHIQUETTI DE VILAS BOAS 
(RÉU PRESO) 

RELATOR   : DES. JOSÉ CICHOCKI NETO 

 

 
HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO DE 

INCLUSÃO DO PACIENTE NA DIFUSÃO VERMELHA PARA FINS 

DE EXTRADIÇÃO – PACIENTE QUE SE EVADIU DE 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO BRASIL, FOI RECAPTURADO 

E SE ENCONTRA PRESO NO PARAGUAI – POSSIBILIDADE DE 

PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – PREVISÃO LEGAL NO DECRETO 

4975/2004 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO 

– ORDEM DENEGADA. 
 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas 

Corpus Crime nº 1.397.617-7, da Comarca de Foz do Iguaçu – Vara de 

Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios, em que é Impetrante 
WILSON ANDRÉ NERES e Paciente JOSIMAR CHIQUETTI DE VILAS BOAS. 

 

I - Wilson André Neres, advogado, impetrou o presente 

habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Josimar Chiquetti de 
Vilas Boas, em face de decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara de 

Execuções Penais de Foz do Iguaçu.  

 

Esclarece que o paciente foi condenado por tráfico de 
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drogas e associação para o tráfico, consoante artigos 33 e 35 da Lei nº 

11.343/06 e, após cumprir 04 anos, 08 meses e 19 dias de pena corporal, 

evadiu-se da Penitenciária I de Foz de Iguaçu. 

 

Afirma o impetrante que a Polícia Federal noticiou que o 

ora paciente se encontra encarcerado na Penitenciária Regional da Cidade 

Oviedo, no Paraguai, e que no último dia 27.03.2015 haveria uma audiência 

que poderia decidir por sua liberdade, razão porque instou ao Juízo para 

expressar formalmente se havia interesse em publicar a “Difusão Vermelha” e 

solicitar a extradição do paciente. 

 

Sustenta que, embora tenha o paciente se evadido do 

estabelecimento penal no Brasil, não merece prosperar a pretensão para seja 

expedida a Difusão Vermelha porque o mesmo possui nacionalidade 

paraguaia, juntando documentos relativos à frequência escolar do paciente, 

cópia de documentos de identificação dele e de seus genitores, registro de 

propriedades rurais dos mesmos, que comprovam que o paciente e sua família 

residem naquele País há mais de 35 anos. 

 

Afirma que obrigar um estrangeiro a voltar a território 

alienígena para cumprir pena, afastá-lo de seus familiares ou de sua pátria é 

séria causa do menoscabo a inúmeros direitos fundamentais previstos em 

acordos internacionais dos quais o Brasil e o Paraguai são signatários. 

 

Desta forma, requer a concessão da liminar para 

expedição de salvo conduto ao paciente, garantindo que ele possa permanecer 

em seu território pátrio, até mesmo porque o paciente não se encontra mais 

preso e tampouco persiste o processo que deu origem àquela detenção, o que 
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demonstra que ‘existem diligências policiais sendo realizadas sem que haja 

ordem judicial legitimando possível prisão em território alienígena’. 

 

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que 

seja expedido salvo conduto, e caso concretizada a ‘Difusão Vermelha’ seja 

considerada a fungibilidade para converter a presente ordem para a 

modalidade repressiva, afastando-se a expedição de mandado de prisão, 

cessando-se imediatamente o constrangimento ilegal praticado. 

 

A liminar foi indeferida às fls. 1632/1636. 

 

A autoridade impetrada apresentou informações às fls. 

1641. 

 

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela 

denegação da ordem (fls. 1645/1649). 

 
É o relatório. 
 
II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de 

se conhecer do habeas corpus. 

 

No mérito, o pedido não comporta deferimento. 

 

Cinge-se a discussão sobre a possível conduta arbitrária 

realizada pela autoridade dita coatora, ensejando no apontado 

constrangimento, consistente na determinação de inclusão do mandado de 

prisão do paciente no sistema de Difusão Vermelha, a fim de dar continuidade 
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ao cumprimento de sua pena pelos crimes de tráfico e associação para o 

tráfico perpetrados no Brasil. 

 

Extrai-se dos autos e também do sistema Projudi que o 

paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da 

Lei nº 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 22 anos e 09 meses de 

reclusão, tendo se evadido da Penitenciária I de Foz do Iguaçu após o 

cumprimento de pouco mais de 04 anos e 08 meses da sanção que lhe foi 

imposta, em 27 de março de 2015, se encontrando atualmente segregado na 

Penitenciária Regional da cidade de Coronel Oviedo, República do Paraguay. 

 

Constata-se também a existência de dúvida acerca da 

nacionalidade do réu, pois consoante Ficha Individual nº 4386350 – Guia de 

Recolhimento – Execução Penal Provisória de fls. 763/765, ora se atribui que é 

cidadão Paraguaio, ora Brasileiro, nascido em M’Baracayu-PY ou em Palotina-

PR, em data de 28.05.1986, portando Cédula de Identidade nº 4.253.597/PY e 

nº 9.281.058-5-SSP/PR. 

 

É certo também que o paciente teve condenação contra si 

em dois processos pelo cometimento de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 

e, atualmente encontra-se evadido do sistema penal brasileiro. Tal situação, 

contemplada na Instrução Normativa nº 01 de 10 de fevereiro de 2010 - 

Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça prevê: 

 
Art. 1º. Os magistrados estaduais, federais, do eleitoral ou 

militares, juízes de primeiro grau, desembargadores ou juízes de segundo grau e 

ministros de tribunal superior, ao expedirem ordem de prisão por mandado ou 

qualquer modalidade de instrumento judicial com esse efeito, tendo ciência própria ou 
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por suspeita, referência, indicação, ou declaração de qualquer interessado ou agente 

público, que a pessoa a ser presa está fora do país, vai sair dele ou pode se encontrar 

no exterior, nele indicarão expressamente essa circunstância. 

Parágrafo único. A medida referida no caput deste artigo deve 

ser adotada nos casos de ordem de prisão por decisão judicial criminal definitiva, de 

sentença de pronúncia ou de qualquer caso de prisão preventiva em processo crime. 

Art. 2º. O mandado de prisão ou o instrumento judicial com 

esse efeito, contendo a indicação referido no artigo anterior será imediatamente 

encaminhado, por cópia autenticada, ao Superintendente Regional da Polícia Federal 

– SR/DPF no respectivo estado, com vista à difusão vermelha.  

 

Acerca da relação entre os Países Brasil e Paraguai, 

dentre outros Acordos, existe o de Extradição entre os Estados Partes do 

Mercosul, ou Decreto nº 4975, de 30 de janeiro de 2004. 

 

Extrai-se do citado Decreto: 

 
“ARTIGO 1 

Da Obrigação de Conceder a Extradição 

 

Os Estados Partes obrigam-se a entregar, reciprocamente, 

segundo as regras e as condições estabelecidas no presente Acordo, as pessoas que 

se encontrem em seus respectivos territórios e que sejam procuradas pelas 

autoridades competentes de outro Estado Parte, para serem processadas pela prática 

presumida de algum delito, que respondam a processo já em curso ou para a 

execução de uma pena privativa de liberdade. 

 

ARTIGO 2 

Delitos que Dão Causa à Extradição 
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1. Darão causa à extradição os atos tipificados como delito 

segundo as leis do Estado Parte requerente e do Estado Parte requerido, 

independentemente da denominação dada ao crime, os quais sejam puníveis em 

ambos os Estados com pena privativa de liberdade de duração máxima não inferior a 

dois anos”. 

 

Assim, e na mesma linha do que entende a douta 

Procuradoria Geral de Justiça, diante da possibilidade de formulação do pedido 

de extradição, uma vez que fundamentado em diploma legal, bem como da 

inexistência de qualquer fato impeditivo de tal procedimento, não há 

constrangimento ilegal a ser sanado. 

 

Destarte, com esteio na fundamentação acima expendida, 

por não estar evidenciado qualquer constrangimento ilegal, voto no sentido de 

denegar a presente ordem. 

 

III - DECISÃO: 

 

Diante do exposto, acordam os Desembargadores 

integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

por unanimidade de votos, em denegar a ordem, nos termos da 

fundamentação. 

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto do 

Relator os Excelentíssimos Senhores Desembargadores JOÃO DOMINGOS 

KUSTER PUPPI e GAMALIEL SCAFF, Presidente. 

   

csalmeida
Realce



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 7 de 7

Habeas Corpus Crime nº 1.397.617-7 fls. 7 

 

Curitiba, 23 de julho de 2015. 

 

Des. JOSÉ CICHOCKI NETO 

Relator 
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