
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 292.982 - BA (2014/0089618-0)
  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE : ADELAR CUPSINSKI 
IMPETRANTE : RAFAEL MODESTO DOS SANTOS 
ADVOGADO : ADELAR CUPSINSKI 
IMPETRANTE : ALESSANDRA FARIAS PEREIRA 
IMPETRANTE : MICHAEL MARY NOLAN 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
PACIENTE  : ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA 

DECISÃO

Foi ajuizado em favor de Rosivaldo Ferreira da Silva no Tribunal de 

Justiça da Bahia o HC n. 0006122-29.2014.8.05.0000, o qual não foi conhecido 

pelo plantonista, Desembargador Jefferson de Assis (fl. 22).

Sobreveio, então, o presente writ, em que os advogados Adelar 

Cupsinski, Rafael Modesto dos Santos, Alessandra Farias Pereira e Michael Mary 

Nolan alegam, em síntese, a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, a 

incompetência da Justiça estadual para a apuração dos crimes, porquanto 

intimamente relacionados com as disputas de terras entre índios e fazendeiros da 

região (fl. 10) e a falta de fundamentação da decisão judicial. 

No mesmo dia foi impetrado novo writ junto ao Tribunal de Justiça da 

Bahia, feito que recebeu o número 0006329-28.2014.8.05.0000 e que teve a 

liminar negada.

Requerem em caráter liminar a imediata suspensão da decisão de 

prisão temporária do paciente em função da incompetência absoluta da Justiça 

estadual em processar o feito . Requerem, ainda, a nulidade de todos os atos 

processuais realizados na Justiça estadual , a revogação da ordem de prisão 

temporária, expedindo-se o competente alvará de liberdade em favor do 

paciente, para possibilitar, inclusive, que possa cumprir sua agenda na cidade 

de Roma e Vaticano e a expedição de salvo conduto  (fl. 17).

Em   28/04/2014 os impetrantes juntam novos documentos - cópia da 
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decisão que não conheceu da primeira impetração junto ao TJ/BA; cópia da 

decisão que indeferiu a liminar na segunda impetração (0006329-28.8.05.0000), 

entre outros.  

É o relatório.

Entendo que é caso de se conceder a liminar reclamada, superando-se 

o obstáculo da Súmula 691 do STF.

Isto porque a decisão primeira que decretou a prisão ora questionada 

pouco ou quase nada se referiu ao paciente, tendo se limitado a fazer referências 

a depoimentos de não se sabe quem (o acesso a estes depoimentos, de forma 

surpreendente, está restrito à autoridade policial e ao ministério público apenas, 

excluindo-se a defesa) que vinculam o paciente àqueles que, suspeita-se, teriam 

efetivado o crime ou os crimes em apuração.

Não há qualquer notícia na decisão acima referida de que o paciente 

teria participado efetivamente do homicídio em tela. Na verdade há referência 

concreta da participação, inclusive com ameaças anteriores, de Cleildo e seus 

filhos, Pascoal, Cleriston e Clerison. 

Ao mesmo tempo existem nos autos documentos (fls. 24 e seguintes) 

que demonstram que o paciente se encontra hoje incluído no Programa de 

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH) criado pelo Decreto 

6044/2007 e que tem por objetivo garantir a continuidade do trabalho do defensor, 

que promove, protege e garante os direitos humanos. Acrescento que tal 

programa impõe ao paciente controle permanente de suas atividades, como me 

foi informado diretamente pela Diretora do Departamento de Defesa de Direitos 

Humanos, Dra. Luciana Silva Garcia, e pelo Diretor da Secretaria Nacional de 

Articulação Social - Departamento de Diálogos Sociais, Dr. Fernando Antonio dos 

Santos Matos, monitoramento permanente de toda sua movimentação para fora 

da aldeia onde hoje reside. 

Entendo, porém, que a liminar a ser concedida, pelo menos neste 
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momento, não pode ser ampla, devendo ser imposta algumas cautelares:

1) deverá o paciente permanecer na aldeia onde reside, Serra do 

Padeiro, não podendo dela se ausentar salvo autorização expressa do juiz da 

Vara Criminal de Una;

2) deverá depositar no cartório da Vara Criminal de Una, Bahia, seu 

passaporte;

3) não poderá manter qualquer contato com as testemunhas do 

processo 0000064-82.2014.805.0267 bem como com os demais acusados 

(Cleildo Nascimento Sousa, Cleiton Teles Sousa, Cleriston Teles Sousa, Cledson 

Teles Sousa, Pascoal Pedro de Souza, Cristiano Santos Souza e os indivíduos 

conhecidos como Nino e Tonhão, cuja prisão também foi decretada).

Oficie-se à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos 

Humanos, responsável pela PPDDH e pelo monitoramento do paciente, na 

pessoa de seu Secretário, Dr. Gabriel dos Santos Rocha, dando ciência desta 

decisão bem como que comunique tanto a este Juízo como ao Juízo da Vara 

Criminal de UNA, Bahia, qualquer saída do paciente da aldeia de onde reside. 

Comunique-se com urgência. 

Solicitem-se as informações de praxe e após vista ao Ministério Público 

Federal.

Publique-se.

Brasília (DF), 29 de abril de 2014.

MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
Relator
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