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EMENTA 

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
Circunstâncias que a autorizam eis que não estão em risco a ordem 

pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual. 
Concessão da ordem. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA 

TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na confonnidade dos votos e das notas taquigráficas a 

seguir, por unanimidade, conceder a ordem a fim de assegurar ao paciente a liberdade provisória. 

Votaram com o Relator os Srs. Ministros FELIX FISCHER e GILSON DIPP. Ausente, 

ocasionalmente, o Sr. Ministro EDSON VIDIGAL. 

Brasília-DF, 06 de abril de 1999 (data de julgamento). 

MINISTRO José ~onseca, Presidente e Relator 

STJ 
O 3 MAIO 1999 
Data do OJ. 
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RELATÓRIO 

o Exmo. Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca 

Ao conceder a liminar, assim sumariei os fatos (fls. 370/73): 

"Os advogados Gontran Guanaes Simões e Andréa Guedes 
Miquelin (HC 8071) e Antônio José Carvalho Silveira (HC 8075), ambos com os 
mesmos fundamentos e objeto (ordenando-se a apensação), ingressaram com 
pedido de liberdade provisória em favor de Rafael Ilha Alves Pereira, brasileiro, 
solteiro, cantor e compositor, residente na Rua Estrada do M Boi Mirim nO 
2.298, bloco 13, apto 51, Jardim Regina, São Paulo - SP, contra ato do Vice
Presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, mantenedor do 
constrangimento ilegal imposto pelos MM Juízes da 8<1 e da 26<1 Varas Criminais 
da Comarca da capital de São Paulo, que não lhe reconheceram o direito à 
liberdade provisória nos autos dos processos que por ali tramitam contra o 
paciente sob imputação de cometimento de delito de roubo. 

Aduzem, em apertada síntese, niio se conjigurarem os motivos 
autorizadores da custódia prévia, independentemente da atipicidade dos jàtos e 
da insuficiência de indícios da participação do paciente. Sobreleva considerar. 
referem, que ele ~'e encontra preso há mais de 1 mês sem nenhum elemento que 
justifique a segregação. 

Inexiste necessidade da constrição porquanto: 

a) tem residência fIXa, sempre viveu em companhia de seus 
familiares. mesmo durante o flagelo de sua dependência de drogas desde os 15 
anos: tendo sido internado por várias vezes em clinicas toxicológicas 
especializadas e passou por grandes períodos de abstinência. durante os quais 
levou uma vida normal, trabalhando, consoante atestações em anexo: 

h) no início deste ano, matriculou-se em um curso supletivo a jim 
de c.:oncluir o 2" grau; 

,f\ (\ C) presentemente. mesmo após esses fatos. recebeu proposta de 
trabalho: Cf1.-
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d) se solto, providências já foram encetadas por seus familiares 
para interná-lo em clinica toxicológica de renome, com profissional de 
indiscutível capacidade; 

e) é primário, tem bons antecedentes, tem forte desejo de se 
libertar da dependência toxicológica e, para tanto, vai ser internado em clínica 
especializada e quer voltar a trabalhar e retomar o curso normal da vida: 

fj por fim, possui pais que se preocupam com ele, e não representa 
perigo à sociedade ou ameaça à ordem pública. 

Com a inicial, vieram documentos comprobatórios do alegado 
nessas alíneas. 

Vamos aos fatos: 

Autuado em flagrante delito e recolhido à Cadeia Pública de São 
Paulo no dia 14 de setembro próximo transato, sob a acusação de haver violado 
o ar!. 157 caput. c/c o art. 14, lI, ambos do Estatuto Substantivo Penal, ao lentar 
subtrair para si, mediante grave ameaça, consistente esta na simulação de estar 
portando arma de jogo, a quantia de RS 15,00 (quinze reais), não conseguindo o 
intento por interferência de terceiro. Em continuidade delitiva, e do mesmo modo, 
subtraiu, para si, R$ 1,00 (um real) e um passe de ônibus, pertencente a Tatiane 
Oliveira Pereira. 

Requerida Liberdade Provisória, indejáiu-a o il. Juiz de Direito 
da 8" Vara Criminal, da Comarca de São Paulo por desacompanhada a súplica 
de documento comprobatório de que o indiciado possua mérito a alcançar o 
benefiCio legal, e manteve o despacho anterior que negara idêntica postulação 
Sobreveio, então, pedido de habeas corpus formulado no Tribunal de Alçada 
Criminal, sob duplo fundamento: denúncia em parte inepta, cabendo o 
trancamento da ação penal efalta de necessidade da custódia caurelar. 

A postulaçãojoi indeferida, de plano, pelo i!. Vice-Presidente. De.\". 
Assumpção Neves: o pedido de trancamento da ação por romper as balisas do 
juízo de delibação e o de concessão da liherdade provisória. por ausentes os 
requisitos exigidos para a sua autorizaç.·ào. 

Quanto à outra imputação em curso na 26" Vara Criminal, de que 
resultaram decretaçcio da priscio preventiva e denúncia, adveio após u 
repercussüo, na midia, desses fàtos acima expostos. e teria con.'dstido, segundo 
dois reconhecimentos realizados no 95° Distrito Policial, na sua participaç.·ão em 
um roubo em 3.9.98, sendo vítima o policial militar Carlos Augusto Calasans. 

Lê-seàs.fls.17/19: 

"Relativamente aos dois reconhecimentos levados li efeito pelo Dr 
Delegado de Polícia Titular do 95° Distrito Pofi('ial, nüo podem estes. como .\C 

,'erijicará. merecer o menor crédílo, espeCia/#e a panto de j""ujiwr a pnsúo 

, 
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provlsona do paciente. Para tanto, permitem-se os impetrantes tecer alguns 
com~!ntários sobre tais malfadados "reconhecimentos 'I, não sendo necessário, 
para wnto, senão uma superficial abordagem de tal elemento de prova. 

Estabeleça-se, inicialmente, que tanto a vítima quanto a suposta 
autora do delito objeto do indigifado processo somente apontaram o paciente 
como um dos participantes do evento após a maciça divulgação jornalistica de 
que "Rafael, ex-cantor do famoso grupo infanto-juvenil POLEGAR estava 
preso". Esta circ.·unstância, por si só, já é apta a revestir de dúvida o referido 
"reconhecimento", uma vez que uma pessoa pública, como é o caso do paciente, 
pode ser reconhecido por qualquer pessoa que tenha o minimo de contato com o 
mundo exterior. 

Além disso a co-ré, a modelo Eliane Regina dos Santos, mais 
conhecida como "Vera Verão", é possuidora de vasta/olha de antecedentes, já 
tendo, inclusive, cumprido pena pela prática dos crimes de roubo e de furto (cf 
interrogatório judicial dej/s. 116 e 117 -doc. 2). Isto quer dizer que não se trata 
de nenhuma amadora no que se refere a infrações penais, mas sim de uma 
criminosa reincidente em roubo, que, com toda a certeza, não guarda nenhum 
pudor em acusar uma pessoa inocente, ainda mais se com tal ignominiosa atitude 
vislumbrar um meio de se promover em sua carreira de modelo. 

Ademais, é óbvio que, ao invés de entregar seu verdadeiro 
comparsa, este sim perigoso e com certeza por ela temido, é muito mais 
conveniente à autora acusar um artista de televisão, uma vez que através dele 
poderá atrair, como vem atraindo, atenção especial para si no indigitado 
processo, e ainda contar com a possibilidade de se beneficiar da defesa do 
paciente, que ela sabe inocente. Muito esperta a atitude da pretensa modelo. De 
profissional mesmo! 

A j7m de evidenciar o indigitado "reconhecimento" levado a efeito 
pela co-ré, confira-se a descrição que esta fez do "'Alemão" no auto de prisão em 
flagrante, de cuja comparação com as caracteristicas do paciente exlrai-se 
claramente a conclusão de que aquela forjou referido reconhecimento: 

"Que, a interroganda descreve a pessoa de 'Alemão' como: 
Branco. cabe/os castanhos escuros e curtos. olhos castanhos. altura 
aproximada 1.75. idade aparente 19/20 anos. compleição ({sica forte. barba por 
fazer. " 

Conforme se poderá verificar através das diversas fotos anexadas 
no final da presente impetração, o paciente tem cabelos a/oirados, olhos 
esverdeados, 1,66m de altura, idade de 25 anos, nunca usou barba, na época dos 
fatos usava cabelo~' bastante compridos, e sempre foi famoso justamente por sua 
compleição jlsica acentuadamrmte ji'anzina (doc. 22). " 

() MM Juiz da 26(1 Vara Criminal. ao decretar a medida 
consfrifiv((, lê-lo: u) em defesa da ordem pública. em conveniência Ja inslruç'lio 
,:riminal ("u presem .... a do réu na audiência de ,,'I1;i,lnlç'üo é imporronll! para fins de 

<P\ 
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reconhecimento a ser tentado pela vitima em juizo "); b) não ter residência [ua e 
ocupação licita; c) envolvimento em outro crime (o apontado na 8G Vara 
Criminal); d) segundo a Lei Maior, todos são iguais perante a lei, descabendo 
dar tratamento diversificado ao paciente por ser dependente tóxico, situação e.m 
que se encontram tantos encarcerados; e) deve ser recolhido à prisão· à 
semelhança do que ocorre com a co-ré Eliane, presa emjlagrante. " 

Solicitadas as informações, prestou-as o il. presidente do Tribunal de Alçada de 

São Paulo, Pedro Luiz Ricardo Gagliardi, em ambos os habeas corpus (7996 e 8071), fazendo 

juntar fotocópias dos processos criminais em tramitação na gR e na 26R Varas Criminais. 

Ouvido, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem. 

É o relatório. ~. 
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o Exmo. Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca 

Justifiquei a concessão da liminar, assim (fls. 373/375): 

"No tocante à imposição da prévia prisão pelo MM Juiz da 26" 
Vara: o pacientf! não foi preso f!m flagrante. Após os fatos noticiados pela 
imprensa em geral é que, mediante um reconhecimento e depois outro, se atribuiu 
ao paciente a participação no roubo de que foi vítima o policial acima apontado, 
Remanesce, por ora e nos limites do habeas corpus a dúvida, a esclarecer-se na 
instrução. As preocupações do il. magistrado são respeitáveis e, naquele 
momento, consistentes. Mas, não nos parecem persistirem, agora, a ponto de 
manter-se a custódia. 

o il. Juiz Maurício Lemos Porto Alves, da 8" Vara Criminal, ao 
negar a liberdade provisória assinalou (fls. 32): 

"DispÕf! a parte inicial do "caput" do art. 50 da Constituiçlio 
Federal, que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
naturf!Zo ... ". Rafael Ilha Alves Pereira não merece tratamento desigual a outros 
tantos que praticam roubo igualmente sob o argumento de obter recurso para 
sustento de dependência toxicológica. Tal motivo não descaracteriza os crimes a 
ele atribuídos (roubo tentado seguido de roubo consumado contra diferentes 
pessoa~). 

o indiciado admitiu à Autoridade Policial e à Imprensa, sem o 
menor indício de arrf!pendimento, a autoria do crime df! roubo consumado. 
afirmando tê-lo praticado voluntariamente e consciente da ilicitude do fóto. Na 
petição de liberdade provisória, foi confirmado o que o indiciado dissera acerca 
de sua ucupação (desf!mpregado) e local de rf!sid&nóu (indeterminudo), de modo 
a colocar em risco a instrução processual. 

Ao indiciCldo não foi "tribuida a prática de porte ilegal de 
entorpecente (art. 16 da Lei na 6.368/76), mas sim, a prática de roubos: mIo 
cunlr" Im/ic,mle 011 portador de .\"IIb.\"lúnCf;nlorpecenre. 1I1(1.\" sim. conrm 
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trabalhadores. Portanto, o indiciado representa atualmente, risco à garantia da 
ordem pública. 

A prisão em flagrante foi lavrada de forma irrepreensíve/, não 
havendo, portanto, motivo para relaxamento. Por presentes os pressupostos 
ensejadores da prisão preventiva, dada a gravidade das ações delituosas 
atribuídas ao interessado, indefiro a peticão de liberdade provisória. 

Considerando notícia acerca da dependência toxicológica do 
indiciado, expeça-se mensagem à Autoridade Policial do D.P. onde o preso 
atualmente se encontre recolhido, solicitando entre em contato telefônico com o 
"Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental" (fazer constar o tel. e endereço), 
a fim de que sejam designados data e horário para atendimento a ele, enviando
nos com brevidade cópia do relatório médico psiquiátrico, ficando desde logo 
autorizada, sob o controle da Carceragem, a entrega de medicação que seja 
prescrita. " 

De outra parte, o despacho que negou a liminar, em r grau, e 
contra o qual se insurge este writ entendeu não presentes os requisitos para a 
concessão da liberdade provisória. 

As Cortes Superiores vêm-se fIXando na diretriz de ser incabível 
habeas corpus contra decisão que nega pedido de liminar, salvo manifesta 
ilegalidade ou manifesto abuso do poder. 

Limpamente, não se pode acoimar de irritos ao nosso ordenamento 
processual penal, os atos que negaram a concessão da liberdade provisória. 
Entendo. porém. excessiva agora a custódia à vista das circunstâncias e da 
peculiaridade do caso. 

Em sede de habeas corpus, pela sua natureza. de recursos de 
caráter excepcional (recurso e!Jpecial e recurso extraordinário) também, e à vista 
do estafante e invencivel número de processos que afluem ao Poder Judiciário 
temos, juízes, amiudadamente, nos descurado da pessoa do infrator para nos 
atermos ao di!Jpositivo legal, frio, inteiro e implacável. Subtrair coisa móvel 
alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 
Pena: reclusão, de 4 a 10 anos. É o texto da lei. 

No caso, a coisa móvel: R$ 15.00 (quinze reais), e depois, 1 vale 
transporte e R$ 1,00 (um real), quantias menores que um ingresso que cada um 
dos milhares de jovens pagava para assistir aos shows do conjunto Polegar. de 
que Rafaell/ha era membro. 

No caso. a grave ameaça: uma mão suja, fremente. sob a camisa. 
mal simulando estar armado. Tiio inverossÍmel a gravidade da ameaça que o 
aposenwdo Tasso Pinheiro reagiu, empurrando-o. nada lhe sendo subtraido. 
Idêntico gesto de simulação perante Tatiane Oliveira Pereira. que abriu a bolsa e 
() paciente levou () passe e um real.licando. ainda. na holsa. RS 3U.()() rfls. 8). . . . 

d5\ 
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Não é o habeas corpus, muito menos em juízo de cognição 
preambular, o instrumento adequado para, revolvendo a prova, aferir-se se o 
paciente atuou com grave ameaça ou não, com vistas a proceder-se à definição 
legal do crime. 

Nada obstante, a situação apresenta certa peculiaridade que 
merece enfrentada. 

Está nos autos que o paciente é primário, não ostenta precedentes 
criminais. Malgrado haja declinado não ter residênciajixa, perante a autoridade 
policial, fi-lo para esconder da família esses fatos. A ação delituosa, mesmo 
impelida para obtenção de recursos para adquirir substâncias entorpecentes não 
se descaracteriza como crime, é sabido. Mas, vê-se que o paciente, ausentes 
antecedentes criminais, não tem inclinação para o crime. Não' se vislumbra 
representar risco à garantia da ordem pública a sua soltura. Parece atender mais 
à ordem e ao interesse públicos propiciar-lhe tratamento médico e assistência 
familiar para restitui-lo ao meio social, posto é dependente toxicológico. É certo 
que a primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da 
custódia provisória. Mas, o crime praticado não se reveste de crueldade e 
violência, causando indignação na opinião pública, reclamando a necessidade da 
prévia prisãu. Ao revés, a repercussão do crime se deu mais em razão da origem 
do jovem paciente, ex-integrante de um grupo musical famoso, vir a subtrair 
quantia irrisória, em situação penosa, a merecer, como demonstrado na 
imprensa, sentimento de comiseração e alarme. 

Decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Para a decretação 
da prisão preventiva, na sistemática processual vigente, deve o Julgador atender 
aos pressupostos básicos do art. 312 do CPP, visualizando, também, em 
per~pectiva abrangente, a ação delituosa e afigura do acusado. Esta, sobretudo, 
é da maior importância. Se não se trata de criminoso vulgar, de marginal 
perigoso, nada aconselha a medida caUlelar." (RT 547/314, in C.P.P. 
1nterpretado- 3" ed p. 377 -Júlio F. Mirabete) " 

Consoante se lê das informações apresentadas pelo Presidente do Tribunal de 

Alçada às fls. 151/53 - HC 7996 e fls. 282/285 - HC 8071, as ações penais correm regularmente, 

vale dizer, permanecem ínalteradas as circunstâncias em razão das quais foi concedida a 

liberdade provisória: inexiste empeço à instrução criminal. a ordem pública não restou abalada 

nem se criou dificuldade à aplicação da lei penal. 

Merecem transcritas estas judiciosas considerações da n. Subprocuradora-Geral da 

República, Dr'l Julieta Fajardo C. de Albuquerque, às fls. 379: 

"Com ejdto, inexistem dados sólidos que just(fiquem ({ 
mamaenção da custódia preventiva do ugente, seja para resguardar (l ordem 
públü:a. garantir u instruçüo criminul ou assegurar a aplicuçào da lei penal. nào 
estando, portanto, presente.'!' de forma concreta os requisitos do ell't. 312 do (PP. 

VI 
J 
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Por outro lado, não obstante se incabível, em sede de habeas 
corpus, o exame de provas, restaram incomprovadas, prima oculi, a gravidade do 
delito e a periculosidade do agente, elementos legitimadores que não podemos 
dispensar quando se propugna, como in casu, discutir a necessidade da prisão 
cautelar, mormente porque, é cediço, esta somente se justifica em hipóteses 
extremas. 

Outrossim, embora seja certo que a primariedade e os bons 
antecedentes, a residênciafzxa e o trabalho, por si sós, não garantam a liberdade 
provisória, lambém não podemos desconsiderar que, na análise dos fatos. há de 
mitigar-se as particulares caso a caso, inexistindo uma moldura prévia na qual 
devam encaixar-se as hipóteses sub judice." 

Do ex.~, concedo a ordem de habeas corpus a fim de assegurar ao paciente a 

liberdade provisória .. [TV 

L 



CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

QUINTA TURMA 

Nro. Registro: 98/0072329-3 

EM MESA 

Relator 
Exmo. Sr. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

Subprocurador-Geral da República 
EXMO. SR. DR. ARX DA COSTA TOURINHO 

secretário Ca) 
JUNIA OLIVEIRA C. R. E SOUSA 

AUTUAÇÃO 

ANTONIO JOSE CARVALHO SILVEIRA 

= 

HC 00007996/SP 

JULGADO: 06/04/1999 

IMPTE 
IMPDO JUIZ VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL 

DO ESTADO DE SAO PAULO 
PACTE : RAFAEL ILHA ALVES PEREIRA (PRESO) 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão: 

A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem a fim de assegurar 
ao paciente a liberdade provisoria. 

Votaram com o Relator os Ministros Felix Flscher e Gilson 
Dipp. Ausente, ocasionalmente, o Ministro Edson Vidigal. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 6 de abril de 1999 


