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SÚMULAN.09 

A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitu
cional da presunção de inocência. 

Referências: 
CF/1988, art. 91, LVII e LXI 
CPp, arts. 393, I, e 594. 
Lei n. 6.368 de 1976, art. 35. 
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(6a T, 17.10.1989 - DJ 06.11.1989) 
(6a T, 30.10.1989 -DJ 20.11.1989) 

Terceira Seção, em 06.09.1990 

DJ 12.09.1990, p. 9.278 





HABEAS CORPUS N. 84-SP (1989/92502) 

Relator: Ministro Carlos Thibau 

Impetrante: Cesare Monego 

Impetrado: Presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo 

Paciente: José Roberto Campanini 

EMENTA 

Processual Penal. Prisão decorrente de sentença condenatória 
recorrível. Efeito meramente devolutivo dos recursos extraordinário e 
especial. 

I - A prisão decorrente de sentença, condenatória recorrível (CPP 
art. 393, I), tanto quanto a prisão do condenado para poder apelar (CPP 
art. 594), é de, natureza processual, compatibilizando-se, por isso, com 
o princípio inscrito no art. 50., LVII, da Constituição de 1988, segundo o 
qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 
decisão condenatória. 

II - O efeito meramente devolutivo dos recursos extraordinário ou 
especial, pela mesma razão, também não se choca com o princípio cons
titucional mencionado. 

IH - Pedido indeferido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, indeferir a ordem de 
habeas corpus, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 31 de outubro de 1989 (data do julgamento). 

Ministro William Patterson, Presidente 

Ministro Carlos Thibau, Relator 

DJ 20.11.1989 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Carlos Thibau: José Roberto Campanini foi processado e con
denado em primeira instância juntamente com o co-réu Waldir Rocha de Menezes, 
a sete anos e seis meses de reclusão e a 26 dias-multa, conforme o salário mínimo, 
como incurso no art. 157, § 20., I e lI, combinado com os arts. 29 e 70, todos do 
Código Penal, por haver roubado, juntamente com seu comparsa, um automóvel, 
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uma corrente de ouro, relógios, talões de cheques e os documentos pessoais porta
dos pelas vítimas. 

Para o início do cumprimento da pena foi fixado o regime semi-aberto, moti
vo pelo qual o MM. Juiz sentenciante determinou a expedição de mandado de 
prisão contra os condenados (fls. 33/37). 

Para não ser preso, o ora paciente, José Roberto Campanini, obteve habeas 
corpus da Décima Terceira Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 
em período de férias forenses. 

Entendeu aquele colegiado que o paciente seria merecedor do direito de ape
lar em liberdade, por ser primário e, presumivelmente, possuir bons antededentes, 
ao contrário do comparsa (fls. 41/44). 

Contudo, interposta a apelação, a Décima Primeira Câmara do mesmo Tribu
nal de Alçada Criminal de São Paulo negou provimento ao recurso, determinando, 
em conseqüência, a expedição de mandado de prisão contra o paciente (fl. 58). 

Por isso é que, em seu favor, se impetra o presente habeas corpus, em que 
se dá como autoridade coatora o eminente Presidente daquele Tribunal de Alçada. 

Invoca a impetração o princípio inscrito no art. Sll, inciso LVII, da atual Cons
tituição, de que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória", que teria retirado eficácia ao art. 637 do CPP no que 
toca ao efeito meramente devolutivo do recurso extraordinário, que o paciente 
pretende interpor, ao que parece, tão logo seja publicado o acórdão do julgamento 
da apelação. 

Como, por outro lado, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando 
a lei admitir a liberdade provisória (Constituição, art. 5'\ LXVI), sustenta a impetração 
que, enquanto pendente de eventual recurso a solução final do processo, o paciente 
não poderá ser preso em virtude da manutenção da sentença condenatória em se
gundo grau. 

Indeferi o pedido de liminar, requisitando informações ao ilustre Presidente 
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que confirmou a circunstância de 
estar o acórdão ainda dependendo de datilografia (fls. 16/17). 

A douta SGR opinou preliminarmente pela incompetência deste Tribunal para 
processar e julgar o habeas corpus, porque a ordem de prisão teria partido do 
MM. Juiz de primeiro grau. 

Quanto ao mérito, conclui que, tanto o recurso extraordinário como o recurso 
especial teriam efeito meramente devolutivo, motivo pelo qual não haveria como 
sustar-se a prisão do paciente. 

É o relatório. 

VOTO 
O Sr. Ministro Carlos Thibau (Relator): Preliminarmente, conheço do pedido 

de habeas corpus porque o ato contra o qual ele é impetrado é a determinação, 
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da ilustre autoridade dada como coatora, de expedição de mandado de prisão 
contra o paciente, em virtude da manutenção da sentença condenatória em segun
do grau (fi. 11). 

Quanto ao mérito, é insubsistente a tese defendida na impetração, porque a 
prisão do paciente foi determinada, já em segundo grau, em decorrência da confir
mação de sentença condenatória ainda recorrível, devendo ser aplicado à hipótese 
o disposto no art. 393, I, do cpp que estabelece como um dos efeitos da sentença 
conderatória recorrível aquele de ser o réu preso ou conservado na prisão. 

Não se extraia do princípio inscrito no art. 9", LVII, da Constituição de 1988, 
a conclusão de que não mais podem subsistir medidas de coerção pessoal expedidas 
durante o processo. Tanto é assim que o inciso LXI do mesmo dispositivo constitu
cional permite a custódia "por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciá
ria competente". 

Se é certo que o magistrado de primeiro grau pode decretar a prisão preventi
va de acusados, com muito mais força se me afigura a prisão decorrente da própria 
sentença conderatória, confirmada em segundo grau, onde se procedeu a um juízo 
sobre a autoria do delito e da culpabilidade, após avaliar-se a prova, colhida sob a 
garantia do contraditório. 

De índole processsual que ainda tem, a prisão decretada em virtude de senten
ça condenatória recorrível não sofre o empeço constitucional argüido na impetração, 
de tal modo que em nada se altera o efeito meramente devolutivo imprimido aos 
recursos extraordinário e especial, nos arts. 637 do cpp e 255 do RISTJ. 

A fragilidade da pretensão em exame mais se evidencia porque o acórdão 
mantenedor da sentença condenatória sequer foi publicado, não havendo, por isso, 
sido ainda interposto qualquer recurso extraordinário ou especial pelo condenado. 

Para concluir, se inexiste incompatibilidade entre o texto constitucional e o 
art. 594 do CPP que condiciona a apelação do réu condenado ao recolhimento à 
prisão, como decidido por esta Turma no HC n. 43 e no RHC n. 303, relatados pelo 
Sr. Ministro Costa Leite, e no RHC n. 331, ontem aqui julgado, sendo Relator o Sr. 
Ministro William Patterson, pela mesma razão, pelo menos, se há de ter como 
compatível com a Carta Magna o dispositivo impugnado na impetração. 

Por todo o exposto, indefiro o pedido. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS N. 102-RJ (1989/9664-8) 

Relator: Ministro José Cândido 

Impetrante: Carlos de Carvalho Diniz 

Impetrado: Tribunal de Alçada Criminal do Rio de Janeiro 

Paciente: Carlos Alberto do Espírito Santo 

RSSTJ, a. 1, (1): 223-248, novembro 2005 
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EMENTA 

Habeas corpus originário em lugar do recurso. Conhecimento. 
Apelação criminal em liberdade. Caso em que não se admite. 

I - O Tribunal tem conhecido do habeas corpus originário em 
substituição ao recurso em habeas corpus. 

II - Não há incompatibilidade entre os princípios consagrados no 
art. 5'1, incisos LVII e LXVI, da Constituição, e a disposição do art. 594 do 
CPP. 

III - A Constituição permite seja o réu levado à prisão ou nela manti
do, quando a lei não admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

Habeas corpus indeferido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, indeferir a ordem 
de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, na forma do rela
tório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 21 de novembro de 1989 (data do julgamento). 

Ministro William Patterson, Presidente 

Ministro José Cândido, Relator 

DJ 11.12.1989 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro José Cândido: Em favor de Carlos Alberto do Espírito Santo foi 
impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Alçada do Estado do Rio de 
Janeiro, denegado pela sua egrégia Segunda Câmara Criminal. Pretendia o pacien
te, condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do art. 155, parágrafo 4°, 
Iv, do Código Penal, apelar em liberdade, acenando com o "dogma constitucional", 
da presunção de inocência, que teria tornado sem aplicação o art. 594 do Código 
de Processo Penal. 

As razões de denegação estão na ementa, à fi. 26: 

"Habeas corpus. Recolhimento à prisão para apelar - Maus antece
dentes - Indeferimento do pedido. 

Para que o réu possa apelar em liberdade é necessário que tenha bons 
antecedentes reconhecidos na sentença. 

A presunção constitucional de inocência até prova em contrário, por refe
rir-se à culpabilidade, não se confunde com a conceituação de maus antece
dentes advinda das anotações não esclarecidas na folha penal do condenado. 
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1nobstante a referida presunção, a nova Carta Magna admite a possibili
dade de agente ser levado ou mantido na prisão quando a lei não permitir a 
liberdade provisória com ou sem fiança (artigo 5!l, LXVI, da Constituição de 
1988). 

O paciente não faz jus à liberdade provisória nem pode apelar em liber
dade porque tem maus antecedentes. 

Habeas corpus indeferido." (FI. 26) 

A douta Subprocuradoria Geral da República opinou às fls. 34/37, em parecer 
da lavra da Dra . Márcia Dometila Lima de Carvalho, pela denegação do writ, 
informando que este próprio Tribunaljá enfrentou a questão, mais de uma vez, do 
alcance do dispositivo constitucional do art. 5!l, inciso LVII, como no caso, cuja 
ementa transcreve, relatado pelo eminente Ministro Costa Leite (RHC n. 303). 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro José Cândido (Relator): Embora datado de 19 de junho, foi a 
ordem impetrada, como habeas corpus originário, ao Supremo Tribunal Fede
ral, que o remeteu a esta Corte, com o seguinte despacho do eminente Ministro Luiz 
Gallotti (fl. 16v.): 

"I - Trata-se de pedido originário, que substitui recurso ordinário de de
cisão denegatória de habeas corpus. 

II - Corno já assentado pelo Plenário desta Corte, a competência para o 
julgamento do feito pertence ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual determi
na sejam os autos remetidos." 

A Subprocuradoria Geral da República levantou a questão do prazo,já ultra
passado, quando da impetração, verbis: 

''A petição de recurso foi protocolada em 10 de julho de 1988, sendo que 
a decisão impugnada encontrava-se publicada desde 09 de junho do mesmo 
ano: fora do prazo, portanto, o recurso." 

O caso, no entanto, não é de recurso, mas de habeas corpus originário, e 
este tem sido admitido regularmente, até em homenagem ao direito constitucional
mente assegurado de liberdade de locomoção e considerando que a forma deve 
ceder à essência, como se lê na ementa ao Habeas Corpus n. 27, do eminente 
Ministro Costa Lima. Podem ser citados ainda os Habeas Corpus ns. 36 e 56, 
Relator Ministro Dias Trindade, e 12, relatado pelo Ministro Costa Lima, aceitando 
o habeas corpus como substitutivo do recurso. 

No mérito, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal de Alçada do Rio de 
Janeiro. A ementa ao RHC n. 303, de que foi Relator o Ministro Costa Leite, trans
crita no parecer, espelha a melhor orientação, no sentido de que "inexiste incompa
tibilidade entre a regra do art. 594 do CPP e o inciso LVII do art. 5!l da Constitui
ção", negando o direito de apelar em liberdade. 

RSSTJ, a. 1, (1): 223·248, novembro 2005 
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Lembraria dois casos, decididos pela Quinta Turma, relatados pelo eminente 
Ministro Assis Toledo, dos Recursos em Habeas Corpus ns. 53 e 177, o primeiro 
deles assim ementado: 

'1\pelação criminal. Necessidade de prévio recolhimento à prisão, quan
do a sentença atribui ao condenado atributos incompatíveis com o reconheci
mento de bons antecedentes." 

Da mesma egrégia Turma, Relator Ministro José Dantas, o Recurso em Habeas 
Corpus n. 262, em cuja ementa se lê: 

"Não há libertar-se o réu do recolhimento à prisão para recorrer, se o 
benefício lhe foi negado por sentença forrada na indicação dos seus péssimos 
antecendes, além da discutível reincidência." 

Estou, também, em que inexiste incompatibilidade entre os princípios consti
tucionais (art. 5°, incisos LVII e LXVI) e a disposição do art. 594 do CPP. O inciso 
LXVI expressa que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Pode a lei, assim, indicar os 
casos em que não será admitida a liberdade provisória, ou só admitir a liberdade 
provisória nas hipóteses que menciona, embora o réu não seja, ainda, considerado 
culpado, conceito só aplicável com o trânsito em julgado de sentença condenatória 
(inciso LVII). 

Em conseqüência, indefiro o pedido. 

É o meu voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 202-SP (1989/0009267-7) 

Relator: Ministro Edson Vidigal 

Recorrente: Paschoal Galdi de Oliveira 

Recorrido: Tribunal de Justiça de São Paulo 

Paciente: Paschoal Galdi de Oliveira (Réu preso) 

Advogados: Drs. Mário Saad e outro 

EMENTA 

Processual Penal- Habeas corpus - Tóxicos - Nulidade da 
sentença - Falta de fundamentação válida - Fixação da pena-base 
acima do limite menor - Exclusão da majorante do inciso III do art. 18 
da Lei n. 6.368/1976 - Compatibilidade da regra do art. 35 da Lei de 
Tóxicos com o art. 5° da nova Carta - Liberdade para apelar. 
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1. Não há que se falar em nulidade por falta de motivação válida 
para a fixação da pena-base, se a sentença condenatória tudo conside
rou, individualmente para cada acusado e em conjunto, justificando e 
estabelecendo as penas de acordo com as gradações dos agentes crimi
nosos. 

2. Também não há que se falar em incompatibilidade do art. 35 da 
Lei Especial de Tóxicos, com o inciso LVII do art. 5!l da Constituição 
Federal, pois prevalecem, na nova Carta, os comandos prisionais exis
tentes anteriormente a essa disposição constitucional. 

3. Ainda não há que ser aplicado o mesmo art. 5!l, inciso LVII, para 
garantir a liberdade de condenado que aguarda julgamento de recurso 
interposto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimen
to ao recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 18 de setembro de 1989 (data do julgamento). 

Ministro José Dantas, Presidente 

Ministro Edson Vidigal, Relator 

DJ 21.05.1990 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Edson Vidigal: Paschoal Galdi de Oliveira, sócio proprietário 
da firma "Cirúrgica Paulista Comercial Hospitalar Ltda", na Rua Vitor Airosa, n. 
56, Ponte Pequena, São Paulo, foi quem forneceu, no dia 12 de dezembro de 1985, 
ao comerciante Darco Assad Azzi Santos, estabelecido em Guajará-Mirim, Roraima, 
com a firma Gomeg - Importação e Exportação Ltda, nada menos que 37 tambo
res de acetona, com 200 litros cada e outros 37 tambores de éter etílico, ambos 
matéria-prima utilizada na fabricação de cocaína. A transação ocorreu no escritó
rio da firma "Guajará - Transportes Rodoviários", de propriedade de Aran Ferreira 
Santos, na Rua Itariry, n. 232, Bairro do Pari, São Paulo, sendo intermediador da 
operação o gerente da empresa de transportes, João Dias Neto. A quantia de US$ 
93.800 (noventa e três mil e oitocentos dólares) foi paga por Darco a Antônio 
Carlos Torres, também sócio proprietário da Cirúrgica Paulista acima referida. 
Mas quem levou a mercadoria à Rodovia Fernão Dias, próximo ao "Posto 555", foi 
Paschoal Galdi de Oliveira, no dia 14 de abril do mesmo ano. Alí, dois caminhões 
foram carregados e conduzidos até a "Transportadora F. Souto", onde a carga foi 
completada com móveis usados, a fim de dissimular os tambores. 

RSSTJ, a. 1, (1): 223·248, novembro 2005 
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Os policiais da Divisão de Entorpecentes receberam denúncia anônima e puse
ram-se de espreita no início da Rodovia Fernão Dias, conseguindo interceptar os 
caminhões dirigidos por Jerson Andrade Barbosa e José Domingos Alves dos San
tos. Orientados por este último, os políciais foram ao encontro de João Dias Neto e 
Almir Oliveira Lopes, encarregados de escoltar os caminhões até Guajará-Mirim, 
com caminhoneta Chevrolet de propriedade de Darco Assad Azzi Santos. 

A mercadoria foi apreendida. Todos confessaram a participação que tiveram, 
ficando incriminadas, sem equívoco, as pessoas de Darco, Antônio Carlos e Paschoal 
Galdi de Oliveira. O primeiro como adquirente e os dois últimos como vendedores 
da mercadoria. 

Denunciados, foram interrogados. Testemunhas foram ouvidas. Por fim, o 
Ministério Público pede a condenação de todos os denunciados, pela prática de 
tráfico de entorpecentes, incursos, pois, nas penas do art. 12, c.c. o arts. 18, inciso 
III, e 14, todos da Lei n. 6.368, de 21.10.1976. 

A sentença de primeira instância condenou Paschoal Galdi à pena de 05 anos 
e 04 meses de reclusão e 120 dias-multa, em regime fechado, sem direito de recor
rer em liberdade (fls. 50/66). 

Interposta apelação, ainda em fase de processamento (v. informação à fl. 48). 

O advogado Mário Saad impetra pedido de habeas corpus em favor de 
Paschoal Galdi de Oliveira, preso em razão de sentença condenatória, a seu ver 
nula. Alega que o Magistrado a quo não fundamentou de maneira válida a razão 
pela qual fixou a pena-base do paciente em 04 anos de reclusão, majorada pela 
agravante do inciso IH do art. 18 da Lei n. 6.368/1976. Daí querer a nulidade da 
sentença, às fls. 02/28. Pleiteia, ainda, a exclusão do acréscimo decorrente do 
disposto no inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976, e o benefício de poder o 
paciente aguardar, em liberdade, o julgamento da apelação interposta, à vista do 
disposto no art. 5'\ inciso LVII, da nova Constituição Federal. 

O parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça veio às fls. 68/72, opi
nando pelo não-conhecimento da impetração na sua totalidade. E, na parte admi
tida, pela denegação da ordem. 

A ordem impetrada foi julgada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. Tendo como Relator o Desembargador Ary Belfort, 
por votação unânime, foi conhecido, em parte, o habeas corpus. E, na parte 
conhecida, foi denegada a ordem (fls. 83/87v.). 

Inconformado, o impetrante vem a este Superior Tribunal de Justiça para 
interpor recurso ordinário contra a decisão daquela egrégia Câmara (fls. 93/135), 
juntando parecer do Professor José Frederico Marques, que reafirma suas ale
gações (v. fls. 136/143). 

Em síntese, alega o recorrente: 

- Que o acórdão não poderia deixar de conhecer a impetração no to
cante à fixação da pena, pois, a seu ver, não existindo o delito do art. 14 da 
Lei n. 6.368/1976, não pode ser reconhecida a circunstância do aumento da 
pena do inciso III do art. 18 da mesma lei; 



SÚMULAS - PRECEDENTES 

- Que a sentença de primeiro grau não fundamentou, de maneira váli
da, o motivo da fixação da pena-base em 01 ano acima do mínimo legal, 
agravada pela aplicação do inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976; 

- Que há incompatibilidade entre o disposto no art. 5il, inciso LVII, da 
CF, e o art. 35 da Lei n. 6.368/1976, apoiado no parecer do Professor José 
Frederico Marques, já citado. 

Em parecer de fls. 146/151 a Procuradoria Geral de Justiça reitera a tese 
sustentada às fls. 68/72, "no sentido de que não é o habeas corpus a via adequa
da para examinar a fixação da pena, considerando, ainda, a existência de apela
ção em andamento", citando vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
sobre a matéria. A final, opina pela mantença do acórdão recorrido, negando-se 
provimento ao recurso. 

O parecer da douta Subprocuradoria Geral da República está às fls. 154/157. 
Após enaltecer o pronunciamento da Procuradoria Geral de Justiça e transcrever 
parte dele, conclui ter ficado demonstrada a inexistência das nulidades invocadas 
pelo recorrente, daí opinar pelo improvimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Edson Vidigal (Relator): Sr. Presidente, recuso as nulidades 
invocadas. Esta posição também foi a adotada pelas autoridades contra as quais 
restaram as alegações trazidas neste recurso em habeas corpus. 

Há, conforme noticiam os autos, uma apelação em andamento. O habeas 
corpus é instituto destinado a reparar violência ou coação em favor de alguém 
por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5il, LXVIII). 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, antes e depois da vigência da nova 
Carta Magna, que não cabe examinar em habeas corpus questão relativa à dosa
gem da pena. 

Registro, a propósito, os precedentes: HC n. 62.027-2 - Relator Ministro 
AldirPassarinho, em 18.12.1984, in DJ de 15.03.1985, RT 595/475; HC n. 66.962-
O, Relator Ministro Moreira Alves, em02.12.1988, inDJ de 07.04.1989, p. 4.909; 
HC n. 66.976-0, Relator Ministro Moreira Alves, em 21.02.1989, in DJ de 
28.04.1989, p. 6.296; HC n. 67.146-2, Relator Ministro Francisco Rezek, em 
28.03.1989, inDJ de 12.05.1989, p. 7.79217.793; HC n. 65.470-MG, RelatorMi
nistro Aldir Passarinho, em 22.03.1988, in DJ de 15.04.1988; HC n. 67.003-2-SP 
Relator Ministro AldirPassarinho, em 21.02.1989, in, DJ de 07.04.1989, do Supre
mo Tribunal Federal; e RHC n. 06-RJ, Relator Ministro Costa Leite, em 13.06.1989, 
in DJ de 26.06.1989; HC n. 01-RS, Relator Ministro Assis Toledo, em 19.06.1989, 
inDJ de 07.08.1989 e RHC n. 10-PR, Relator Ministro Assis Toledo, em 21.06.1989, 
in DJ de 07.08.1989, do Superior Tribunal de Justiça. 

Quanto ao demais das alegações do recorrente, reporto-me ao Parecer de fls. 
147/151, aliás também invocado pela douta Subprocuradoria Geral da República, 
às fls. 154/157, em que acentua: 
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"In casu, como já foi dito, o recorrente apelou da sentença condenatória, 
e seu recurso está sendo processado. Assim, sob este prisma, não tem cabi
mento o writ. 

Por outro lado, também não tem razão o recorrente quando afirma que 
não houve fundamentação para sua pena ser superior ao mínimo legal. Como 
bem salientou a decisão recorrida (fls. 85/86): 'A quantificação das penas não 
consistiu em cambulhada, como quer fazer crer a inicial. Ao contrário. O 
Magistrado diferenciou as hipóteses, aplicou penas distintas e proporcionadas 
à ação de cada condenado, na medida da essência de participação. Foi assim 
que destacou fornecedores e adquirentes, como agentes principais. Também 
no alusivo aos concorrentes, viu sobressair a atuação de outrem, como inter
mediários do negócio, comparativamente à dos dois restantes beneficiários de 
penas menores. Estabeleceu, portanto, quatro gradações: o agente principal, 
de péssimos antecedentes (homicídio e tóxico), e dois seguintes (incluindo o 
paciente) por fornecedores e adquirentes da mercadoria; em terceiro lugar o 
intermediador do negócio, e, por fim, os dois restantes, com sanções menos 
onerosas. Insta pôr em destaque não ter sido essa consideração final algo 
isolado, desconexo, fruto do arbítrio judicante. Ao contrário. É, sim, o corolário 
de laborosíssima sentença, em que tudo foi considerado, individualmente para 
cada acusado, e em conjunto pela pandilha"'. 

Assim, estando plenamente justificada a imposição de pena acima do mínimo 
legal, não se pode falar, como quer o recorrente, em nulidade da sentença em razão 
da vinculação do disposto no artigo 18, III, com o artigo 14, ambos da Lei n. 6.368/ 
1976. A referida vinculação é impossível como salienta o festejado Vicente Greco 
Filho, in "Tóxicos", p. 126, 5a edição, 1987. No mesmo sentido a lição de Menna 
Barreto transcrita na mesma obra, em nota de rodapé. 

Finalmente, resta a análise da alegada incompatibilidade entre o disposto no 
artigo 5'\ inciso LVII, da Constituição Federal, e o artigo 35 da Lei n. 6.368/1976. 

Com o devido respeito que merece o Professor Dr. José Frederico Marques, 
entendo que seu parecer está equivocado. Isto porque, quando a Constituição Federal 
estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória", nada mais está fazendo do que elevar, a nível cons
titucional, velho e conhecido princípio geral de Direito Penal. Neste sentido foi o 
julgamento do HC n. 76.895-3, da Comarca de Bauru, pela Sexta Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Djalma Lofrano. 

Em verdade, como tem sido reiteradamente decidido pelo Tribunal recorrido, 
o dispositivo constitucional invocado deve ser interpretado em consonância com os 
demais textos que disciplinam a prisão, não sendo correto sustentar somente ser 
possível, depois da vigência da nova Constituição da República, a prisão de quem 
já tenha sido definitivamente condenado. 

Com efeito, como salientou o eminente Desembargador Canguçu de Almeida, 
acolhendo parecer deste Procurador de Justiça, "o preceito constitucional obsta a 
conceituação como culpado, mas não veda a imposição provisória da prisão, quan do 
decorra esta de determinação legal (como no caso do artigo 35 da Lei n. 6.368/ 
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1976) ou do prudente arbítrio do juiz (como em casos de prisão preventiva); proíbe, 
como ressaltado no Parecer de fls. 47/49, a reprovação social, mas não impede 
que, em nome da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução crimi
nal ou para assegurar a aplicação da lei penal, se imponha a prisão cautelar do 
agente" (HC n. 77.680-3, Segunda Câmara Criminal do TJSp, em 24.04.1989). 

Assim é que "não há novidade neste preceito e nem possui qualquer influência 
sobre as formas de prisão preventiva, que continuam existentes, não obstante, por 
equívoco, estejam invocando inconstitucionalidade da prisão decorrente da senten
ça condenatória ainda não transitada em julgado. Continuam em plena vigência as 
formas de prisão, em crescendo: em flagrante, preventiva, em decorrência de sen
tença de pronúncia e em razão de sentença condenatória recorrível; sem esquecer
se da existência da prisão administrativa e por transgressão militar. A ordem de 
recolher-se à prisão para possibilitar o processamento de recurso não significa 
considerar culpado. É regra procedimental condicionante de processamento do re
curso; vale dizer: a apelação só é admissível se processada na forma da lei. Trata
se de norma processual que determina a custódia provisória do réu, e que não 
ofende a garantia constitucional da amplitude de defesa e nem significa reconheci
mento antecipado da pessoa como culpada; culpado só será entendido após o trân
sito em julgado" (acórdão unânime da mesma Quarta Câmara Criminal do TJSP no 
julgamento do HC n. 78.842-3, Relator Desembargador Corrêa Dias, em 08.05.1989). 

Outra não é a lição de Damásio E. de Jesus, in "Código de Processo Penal 
Anotado", 7a edição, 1989, pp. 638/639, que após análise do dispositivo 
constitucional invocado no recurso, afirma: " ... cremos que não foram revogados os 
dispositivos da legislação processual penal que disciplinam a prisão em flagrante, 
a preventiva, a decorrente de pronúncia ou sentença condenatória recorrível e o 
recolhimento à prisão para apelar ... " (grifei). 

Em verdade, como salienta o acórdão recorrido, já é tempo de desaparecer a 
"euforia desarrazoada" em razão do disposto no artigo 5"'1, inciso LVII, da Constitui
ção Federal, "que poria em liberdade, incontinenti, os criminosos, qualquer que 
fosse a gravidade do delito ... " 

Além disso, o próprio legislador constitucioanal, em matéria de tráfico de 
entorpecente, considerou tal crime inafiançável (artigo 5"'1, inciso XLIII), numa de
monstração inequívoca de que todos os rigores da lei devem recair sobre tais con
dutas. Seria, então, um contra-senso a admissão de que estaria revogado o disposto 
no artigo 35 da Lei de Tóxicos em razão do velho e conhecido princípio jurídico
penal agora escrito na Constituição. 

Por último, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido após a 
vigência da nova Constituição, afirmou, em outras palavras, "que não tem aplica
ção o artigo 5"'\ inciso LVII, para garantir a liberdade de condenado que aguarda 
julgamento de recurso interposto" (fls. 147/151). 

Nestes termos, nego provimento ao recurso. 

É o voto. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 270-SP (1989/0010264-8) 

Relator: Ministro Assis Toledo 

Recorrente: José Eduardo Suppioni de Aguirre 

Recorrido: Tribunal de Justiça de São Paulo 

Paciente: José Lúcio Moreira 

EMENTA 

Processual Penal. Recurso de apelação criminal. Necessidade de 
prévio recolhimento à prisão (art. 594 do CPP). 

Alegação de incompatibilidade dessa exigência com o preceito do 
art. 5il, LVII, da Constituição. Improcedência dessa alegação, já que a 
prisão provisória processual, como providência ou medida cautelar, está 
expressamente prevista e permitida pela Constituição em outro inciso do 
mesmo art. 5il (o inciso LXI). No caso a prisão decorre de mandado 
judicial (art. 393, l, do CPP). 

Primariedade e bons antecedentes são dois requisitos que não se 
confundem, podendo verificar-se o primeiro e estar ausente o segundo. 

Recurso de habeas corpus a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimen
to ao recurso e, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus, para excluir da 
condenação imposta ao paciente a pena de multa, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 25 de outubro de 1989 (data do julgamento). 

Ministro José Dantas, Presidente 

Ministro Assis Toledo, Relator 

DJ 27.11.1989 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Assis Toledo: A Câmara de Férias do Tribunal de Justiça de São 
Paulo indeferiu ordem de habeas corpus em acórdão da lavra do Desembargador 
Onei Raphael, que assim resume e aprecia a pretensão: 

"O advogado José Eduardo Suppioni de Aguirre impetra ordem de habeas 
corpus em favor de José Lúcio Moreira, para o fim de ver deferido ao mesmo 
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o benefício do art. 594, segunda parte, do Código de Processo Penal, 'consis
tente na faculdade de apelar, em liberdade, da sentença proferida nos autos 
da Ação Penal n. 163/1986, em curso pela Comarca de Socorro ... ' (cf. fi. 2). 
E o pedido está assim formulado porque na referida ação penal o paciente foi 
condenado a cumprir em regime fechado, por infração aos arts. 213 e 214 da 
lei penal, a pena privativa de liberdade de quatro (4) anos e um (1) mês de 
reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. 

Acontece que essa decisão, apesar de ter sido interposto recurso de ape
lação, que mostra o visível constrangimento ilegal ao postulante, porque obs
tou ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, ponderado pelo art. 594 já 
referido. 

Ainda mais, de acordo com o art. 5il
, inciso LVII, da Constituição da 

República, está arredada a exigência legal de o recorrente recolher-se à pri
são para valer-se da instância recursal. 

Mesmo que assim não se entenda, de acordo com o art. 594 do Código de 
Processo Penal ainda se mostra presente o constrangimento ilegal afirmado. 

Lembra o pleiteante que o direito de recorrer em liberdade é um direito 
a todo réu primário e de bons antecedentes, devendo a negativa a este direito 
ser rigorosamente fundada. 

No entanto, o Magistrado na sentença que prolatou apenas afirmou que 
o condenado então não preenchia as exigências do mesmo art. 594 do Código 
de Processo Penal. 

Daí não merecer o benefício de aguardar em liberdade o resultado de 
eventual recurso no caso interposto. 

Quanto à primariedade e bons antecedentes, o digno advogado faz um 
longo estudo a tal respeito, trazendo à colação v. julgados deste Tribunal e do 
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, mais ainda do Pretório excelso. 

Foi pleiteada a concessão da medida liminar com a expedição de 
contramandado de prisão com a determinação do recebimento da apelação 
interposta. 

O pedido de concessão de liminar foi indeferido pelo despacho de fi. 60. 

Processado o pedido, manifesta-se a douta Procuradoria Geral da Justi
ça pela sua denegação. 

É o relatório. 

No primeiro passo é preciso examinar o pedido inicial com relação ao 
que vem descrito no art. 5il, número LVII, da Constituição da República Fede
rativa do BrasiL 

Com relação a esse assunto este egrégio Tribunal e esta mesma colenda 
Câmara têm afirmado que o inciso em causa diz respeito à consagração do 
princípio da inocência no art. 5il

, n. 57, da nova Constituição Federal (nin
guém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
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condenatória), não importou em revogação das modalidades de prisão ante
riores ao trânsito em julgado da sentença, previstas na lei ordinária, até por
que a própria Constituição, nesse mesmo art. 5u, estabeleceu, no inciso LXI, 
que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente e, no inciso LIX, que nin
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

Confrontando-se, portanto, esses princípios, chega-se à conclusão de que 
não houve a abolição da prisão provisória no texto constitucional, em qual
quer de suas modalidades: prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão 
decorrente de sentença de pronúncia. A Carta Política de 1988, sem dúvida, 
veio a introduzir um princípio já consagrado, há longa data, no sistema pro
cessual penal brasileiro, como garantia do cidadão contra prisões prematu
ras, somente admissíveis em caos excepcionais, por força da presunção de 
inocência, agora erigida em dogma constitucional" (cf. Habeas Corpus n. 
79.434 -3, da Comarca de Leme, no qual foi Relator o eminente Desembargador 
Jarbas Mazzoni). 

Em se tratando da sentença observada na impetração, que se encontra 
xerografada às fls. 18/29 e 78/91, verifica-se que seu prolator fundamentou 
de maneira a não deixar dúvida quanto à responsabilidade penal do paciente 
no caso presente. 

Isto em termos de exame da parte formal da sentença. 

E, mais ainda, com relação à necessidade do paciente José Lúcio Moreira, 
de se recolher à prisão para apelm~ ao dizel~ à fI. 90, que "por não preencher 
as exigências do art. 594 do Código de Processo Penal, o acusado não faz por 
merecer aguardar em liberdade o resultado de eventual recurso que venha a 
interpor desta decisão" (cf. fl. 90). 

Lembra o Magistrado informante que "em razão de haver reconhecido 
na fundamentação do decisório que o acusado possuía antecedentes crimi
nais, reconhecendo, outrossim, a gravidade e as conseqüências dos crimes por 
ele cometidos, houve por bem de não lhe conceder o direito de recorrer da 
sentença que o condenou em liberdade (cf. fls. 62/63). 

E assim decidiu porque, com relação aos bons antecedentes e 
primariedade do paciente, no entender do digno impetrante teria de ser conce
dida e haveria de ser reconhecido, uma vez que com relação à discussão sobre 
a primariedade do paciente, porque 'a acertada negativa do apelo em liberda
de, certo que o paciente é reincidente em crime doloso e não se consumou a 
denominada prescrição da reincidência prevista no inciso I do art. 64 do Có
digo Penal ao menos disso não há prova idônea e cabal nestes autos' porque 
entre a data em que julgada extinta a punibilidade no Feito n. 179/1978, de 
09 de dezembro de 1981 (fl. 53) e a data do cometimento dos crimes objeto da 
ação penal de que ora se cogita, de 04 de abril de 1986, não decorreu o 
qüinqüênio legal expurgador e possuidor, também, de maus antecedentes, 
como concluiu o douto julgador a quo" (cf. fl. 96). 
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É de jurisprudência iterativa aquela que aponta o norte que o réu com 
anterior condenação tem de sofrer reflexos processuais dessa anterior conde
nação, seja na liberdade provisória, na fiança ou mesmo no direito de recor
rer em liberdade. 

Aí dizendo o douto Procurador: "assim, mesmo consumada a chamada 
prescrição da reincidência, o mau antecedente, comprovado, somado a outros 
comportamentos anteriores censuráveis do paciente, como enfatizada na r. 
sentença condenatória, é óbice incontornável ao deferimento da mercê recla
mada (cf. fl. 96). 

Em suma, só o réu primário e de bons antecedentes, reconhecido esse 
binômio na sentença condenatória, pode apelar sem se recolher à prisão, o 
paciente sem dúvida alguma não preenche nenhum dos requisitos legais ne
cessários à obtenção desse benefício. 

Nada importa que tenha respondido a ação penal em liberdade, consti
tuído defensor e comparecido a todos os atos do processo. 

Quanto à acumulação de pena atinente aos dois crimes atribuídos ao 
paciente, sem o reconhecimento da continuidade delitiva, é questão de amplo 
mérito, e melhor será apurado em tempo oportuno, quando do julgamento da 
apelação. 

Lembre-se, por último, que a denúncia lavrada contra o paciente está 
perfeita, uma vez que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal em vigor. 

Por último, quanto à multa, incabível na espécie, é motivo de ser consi
derada quando do julgamento também no recurso de apelação. 

Daí a denegação da ordem." (Fls. 102/107) 

Inconformado, recorre o impetrante insistindo na concessão do benefício de 
apelar em liberdade, salientando: 

a) que o paciente possui duas condenações anteriores, a primeira 
alcançada pela denominada prescrição da reincidência, porque decorridos 
mais de cinco anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito; a 
segunda, por se tratar de pena de multa, não exclui a primariedade; 

b) que essas duas condenações, além de não afastarem a primariedade, 
pelas razões acima, também não teriam o condão de macular os antecedentes 
do paciente; 

c) que o paciente possui, além daquelas condenações, outros inquéritos 
políciais anteriores ao delito da condenação, os quais também não devem 
prejudicar seus bons antecedentes porque alguns foram arquivados, e outros, 
que instruíram ações penais, deram como resultado a absolvição; 

d) que o paciente é radicado no distrito da culpa, possui bens, e, além 
disso, estaria amparado pelo art. 5íl

, LVII, da Constituição. 

RSSTJ, a. 1, (1): 223-248, novembro 2005 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Nesta instância, a douta Subprocuradoria Geral da República, em parecer do 
Dr. Josias Alves, opina pelo improvimento. 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Assis Toledo (Relator): O paciente foi condenado por prática de 
estupro e outras violências desse gênero contra a vítima indefesa, conduzida contra 
a sua vontade a local ermo, onde os fatos ocorreram. 

Sua folha de antecedentes registra sete inquéritos anteriores por envolvimento 
em outros delitos violentos, tais como estupro e lesões corporais, além de contra
venção penal (fls. 33/34). 

Sofreu condenações anteriores, uma por contravenção e outra por crime de 
lesões corporais. 

Com todos esses registros, não se pode realmente passar atestado de bons 
antecedentes a quem é agora condenado por estupro e atentado violento ao pudor, 
culminando uma espécie de carreira negativa, após uma série de incursões pela 
Justiça criminal, por atos significativamente indicativos de uma personalidade vio
lenta. 

Predomina, na jurisprudência, o entendimento de que a prirnariedade técnica 
não se confunde com bons antecedentes, podendo a primeira existir sem a segunda 
(RTJ 83/34). 

No caso dos autos, sem necessidade de deslindar-se a questão da prescrição, 
ou não, da reincidência, é certo que o paciente não possui bons antecedentes, por 
ter sido indiciado em inquéritos anteriores, apesar dos arquivamentos e absolvi
ções, e por ter sofrido condenações, ainda que extintas. 

É que tudo isso constitui antecedentes debitados a sua pessoa, que evidente
mente não podem ser classificados de bons. 

Ora, os benefícios do art. 594 do CPP exigem a presença cumulativa de dois 
requisitos (primariedade e bons antecedentes). Ausente, sem sombra de dúvida, um 
deles, isso basta para justificar a decisão que se tomou. 

Assim, embora o Juiz, na sentença, tenha sido sintético ao negar o benefício 
em causa, o certo é que podia fazê-lo, não se tendo demonstrado que agiu errone
amente. 

Quanto ao art. 5!1, LVII, da Constituição, esta Turma, por mais de uma vez, já 
decidiu que não cuida da prisão provisória processual, regulada em outro inciso 
(LXI) que expressamente a permite dentro de certas condições (prisão em flagrante 
ou a decorrente de ordem judicial). Não há, pois, a alegada incompatibilidade 
entre a garantia constitucional da presunção de inocência e a prisão provisória, 
como providência cautelar, antes ou no curso do processo, nas hipóteses previstas 
no Código de Processo Penal. 

No caso a prisão decorre de mandado judicial, apoiado no art. 393, I, do CPP. 
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Ante o exposto, não vendo o que reparar no acórdão atacado, nego provimen
to ao recurso. 

Concedo, entretanto, ordem de ofício para cancelar na sentença a pena de 
multa, incabível na espécie. Assim procedo porque, com a negativa de recurso em 
liberdade, poderá ficar prejudicada a apelação. 

É o voto. 

VOTO 

O Sr. Ministro José Dantas: Meu voto, em homenagem ao nobre advogado, é 
de inteira adesão ao Sr. Ministro-Relator, mas com a nota da excelente sustentação 
da defesa oral, correta o quanto possível, em relação apenas à primariedade. Toda 
aquela convincente motivação desenvolvida por S. Exa. apaga efetivamente a figu
ra da primariedade; nunca porém demonstrou, um mínimo que fosse, a benignida
de dos antecedentes, segundo requisito para a liberdade provisória. 

Daí que, sem mais, acompanho o Sr. Ministro-Relator. 

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Flaquer Scartezzini: Sr. Presidente, não vejo como admitir a 
pretensão pleiteada no recurso, face às circunstâncias expostas pelo eminente Mi
nistro-Relator, quanto aos antecedentes do paciente que, efetivamente, não são re
comendáveis. 

De modo que, acompanho o eminente Ministro-Relator. 

É o meu voto. 

VOTO 

O Sr. Ministro Costa Lima: Sr. Presidente, o art. 594 impõe dois requisitos: 
primariedade e bons antecedentes. O eminente Ministro-Relator, V. Exa. e o Ministro 
Flaquer Scartezzini acabaram de acentuar esse aspecto. Não se está discutindo, 
aqui, a primariedade. Quanto aos bons antecedentes, ouvi atentamente o ilustre 
advogado dizer da Tribuna que o paciente não os têm, porquanto possui uma folha 
penal que vai das fls. 31 a 36/a, segundo está escrito no memorial, com diversas 
condenações, além de ter sido incluído em diversos outros inquéritos, arquivados 
uns, absolvidos em outros por insuficiência de prova. 

Tudo isso demonstra, exatamente, que ele não possui bons antecedentes; que 
não preenche um dos requisitos que poderia permitir-lhe apelar em liberdade. 

De modo que, Sr. Presidente, com essas breves considerações, dou minha in
teira adesão ao voto do Sr. Ministro-Relator, para negar provimento ao recurso e 
conceder, de ofício o habeas corpus apenas para excluir a pena de multa. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 303-MG (1989/0010804-2) 

Relator: Ministro Costa Leite 

Recorrente: Neusa MirandaAlvim Costa 

Recorrido: Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Paciente: Vicente Paulino (réu preso) 

EMENTA 

Processo Penal. Apelação em liberdade. Réu reincidente. 

Impossibilidade de apelar em liberdade. O Código Penal não faz 
distinção quanto à espécie de pena aplicada, para a caracterização de 
reincidência. Não pode prestar fiança o réu condenado por outro crime 
doloso, em sentença transitada emjulgado. Inexiste incompatibilidade 
entre a regra do art. 594 do CPP e o inciso LVII do art. 511 da Constitui
ção. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que fi
cam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 17 de outubro de 1989 (data do julgamento). 

Ministro William Patterson, Presidente 

Ministro Costa Leite, Relator 

DJ 06.11.1989 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Costa Leite: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto 
contra acórdão da egrégia Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, que denegou ordem de habeas corpus impetrada pela advogada 
Neusa Miranda Alvim Costa em favor de Vicente Paulino, com o fim de que lhe fosse 
permitido apelar em liberdade mediante prestação de fiança. 

Sustenta-se, nas razões recursais, que o paciente faz jus ao que pleiteia, seja 
em razão de ter sido condenado, anteriormente, à pena de multa e haver se operado 
a prescrição, não se caracterizando, pois, a reincidência, seja em razão de estar 
sendo processado por crime com pena mínima inferior a dois anos, seja, ainda, por 
ter permanecido durante a fase instrutória em liberdade. 



SÚMULAS - PRECEDENTES 

Recebido o recurso, subiram os autos, neles lançando parecer o Ministério 
Público Federal, pela concessão da ordem. 

É o relatório, Sr. Presidente. 

VOTO 

O Sr. Ministro Costa Leite (Relator): Inteiramente inaplicável ao caso dos 
autos a ressalva do art. 594 do Código de Processo Penal, posta em permitir a 
apelação em liberdade ao réu primário e de bons antecedentes, assim reconhecido 
na sentença condenatória, porquanto a pena-base imposta foi inclusive agravada, 
justamente em virtude da reincidência. 

O fato de a condenação anterior haver se resumido à pena de multa é irrelevante. 
A lei não traça qualquer distinção, no particular, para a caracterização de reinci
dência, como já decidiu - sinale-se - o colendo Supremo Tribunal Federal, ao 
julgar o RHC n. 65.332-SP relatado pelo eminente Ministro Aldir Passarinho. 

De outra parte, a alegação de que se operou a prescrição, com relação àquela 
pena de multa, não tem o menor respaldo, nada veio para os autos em ordem a 
permitir o exame da matéria. Prevalece, dessarte, o registro feito na sentença 
condenatória, à míngua de prova em contrário. 

Certo, em outra perspectiva, que o delito por que condenado o paciente é 
afiançável. Todavia, não faz ele jus ao benefício, não em razão do item I do art. 
323 do Código de Processo Penal, ao qual se apega a impetração, mas por força do 
disposto no item IH do mesmo dispositivo, como deixou claro o r. aresto recorrido, 
porquanto já foi condenado por outro crime doloso, da mesma natureza, aliás, em 
sentença transitada em julgado. 

O parecer do Ministério Público Federal agregou um fundamento de índole 
constitucional, ao opinar pela concessão da ordem. Sustenta a ilustre Subprocuradora
Geral que o subscreve que, diante da norma inscrita no inciso LVII do art. 5.Q da 
Constituição de 1988, "a negativa ao sentenciado, do apelo em liberdade, deve ser 
fundamentada em motivos bastante sérios". 

Data venia, não vejo incompatibilidade entre a regra do art. 594 do Código 
de Processo Penal, e a citada norma constitucional, estabelecendo que ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 
Com efeito, a prisão de natureza processual não infirma a presunção de inocência 
do acusado. E, a contrario sensu do disposto no item LXVI do mesmo art. 5.Q no 
sentido de que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admi
tir a liberdade provisória, com ou sem fiança", verifica-se que a Constituição não se 
pôs em vedar a prisão de natureza processual. 

Do exposto, Sr. Presidente, nego provimento ao recurso. É o meu voto. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 331-SP (1989/112430) 

Relator: Ministro William Patterson 

Recorrente: Olavo Camargo Augusto 

Recorrido: Tribunal de Justiça de São Paulo 

Paciente: Olavo Camargo Augusto 

Advogado: Dr. Valdomiro Matias 

EMENTA 

Penal. Réu. Apelação em liberdade. Maus antecedentes. 

- Não tem direito de apelar em liberdade o Réu que registra maus 
antecedentes, bem assim dificultou a normalidade do curso processual. 

- Recurso desprovido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. Custas, como de lei. 

Brasília (DF), 30 de outubro de 1989 (data do julgamento). 

Ministro William Patterson, Presidente e Relator 

DJ 20.11.1989 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro William Patterson: Adoto, como relatório, a parte expositiva do 
acórdão de fls. 40/43, onde se lê: 

"O Bacharel Oscar Rolim Júnior impetrou o presente habeas corpus 
em favor de Olavo Camargo Augusto, condenado na 20a Vara Criminal do 
Foro Central a quinze anos de reclusão e multa, pelo crime de latrocínio, sob 
a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal porque: a) tem 
direito a apelar em liberdade, mas tal benefício lhe foi injustamente negado 
na sentença, e b)o art. 5'\ n. LVlI, da Constituição da República, revogou o 
art. 594 do Código de Processo Penal. 

Prestadas informações e realizadas diligências, ofíciou a Procuradoria 
da Justiça opinando pela denegação da ordem". 

Indeferido o HC, recorreu o Paciente com as razões de fls. 46/52, trazendo a 
debate matéria fática já discutida na sentença. 



SÚMULAS - PRECEDENTES 

Com as contra-razões do Ministério Público Estadual (fls. 70/78) subiram os 
autos a esta instância, onde o MPF se manifestou no sentido de ser desprovido o 
recurso interposto (fls. 81/82). 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro William Patterson (Relator): O voto condutor do v. acórdão 
recorrido, da lavra do culto Desembargador Dínio Garcia, demonstrou, com so
bras, a improcedência do pedido. Com efeito, após lúcidas considerações acerca da 
situação do acusado durante a tramitação do processo, antes de sentença, lastreadas 
em doutrina alienígena de real valor, fez ver que a pessoa, nessa fase, tem sua 
culpabilidade posta em dúvida, circunstância que não obsta a observância das 
regras que a lei impõe para a manutenção de sua liberdade. Sequer o conceito 
ínsito no art. 5'\ LVII, da recém-promulgada Constituição Federal, pode servir de 
pretexto para oposição a tal entendimento, porquanto a própria Lei Fundamental, 
no item LXI, do mesmo dispositivo, permite a custódia quando ordenada pela auto
ridade judiciária. 

Estou de pleno acordo com as lições doutrinárias insertas no magnífico pro
nunciamento posto em destaque. Seria absurdo escudar-se no primeiro texto cons
titucional citado para criar obstáculo à prisão do acusado, presentes razões para o 
encarceramento imediato. Significaria o desrespeito à própria sociedade, cuja pro
teção ao Estado incumbe, por força da sua Lei Maior. 

E que o paciente não merecia, como não merece, a tão decantada liberdade 
provisória, são os fatos noticiados nos autos que o indicam, consoante realçado às 
fls. 42/43: 

"De outra parte, não há evidência de que milite, em favor do paciente, o 
direito de apelar em liberdade. 

A circunstância de não ter sido anteriormente decretada a prisão preven
tiva do réu é destituída de maior relevo. Não se pode esquecer que, ao senten
ciar, o magistrado já contava com provas colhidas sob a égide do contraditó
rio, e tais elementos de convicção, recenseados pela douta Procuradoria à fl. 
34, permitiam umjuízo sobre a autoria do delito. 

O paciente, registrando anterior envolvimento com processo criminal, 
não tem bons antecedentes. Segundo consta da sentença, no curso do processo 
procurou dificultar o esclarecimento da verdade. E finalmente, condenado por 
delito de indisfarçável gravidade, até hoje não foi encontrado pelos agentes da 
Justiça". 

Ajurisprudência pretoriana, especialmemte do egrégio Supremo Tribunal Fe
deral, afina-se com a decisão impugnada. É o que ressalta dos seguintes arestos: 
RHC n. 62.029-9-RJ, Relator Ministro Rafael Mayer (DJ de 10.08.1984); RHC n. 
60.233-9-SP Relator Ministro Décio Miranda (DJ de 24.09.1982); RHC n. 66.788-1-
SP Relator Ministro Aldir Passarinho (DJ de 21.10.1988) e RHC n. 66.889-6-RJ, 
Relator Ministro Célio Borja (DJ de 04.11.1988), este último assim ementado: 
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"Liberdade provisória (art. 594 CPP). Direito do réu de apelar em liber
dade. 

Maus antecedentes que inviabilizam a pretensão. Arbitramento de fiança 
objeto de recurso em sentido estrito ainda não apreciado em 2a instância. 

RHC improvido." 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 




