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Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do
Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da
substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de
Processo Penal. Superveniência de sentença penal condenatória em que
se mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto
originário. Cogitada prejudicialidade. Hipótese que não se configura
nessas circunstâncias. Precedentes. Constrição assentada na garantia da
ordem pública. Aventado risco de reiteração delitiva. Insubsistência.
Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto.
Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade.
Precedentes. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão,
se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido
na espécie. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do
paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo
juízo de origem.
1. A superveniência da sentença penal condenatória, que mantém a
prisão preventiva com remissão aos mesmos fundamentos do decreto
originário, não torna prejudicado o habeas corpus, na linha de precedentes.
2. No caso, a sentença lançada em desfavor do paciente, embora
tenha ampliado o espectro de análise dos fundamentos da custódia,
baseando-se em um exame mais robusto das provas, valeu-se dos
mesmos critérios sopesados no decreto cautelar primeiro, vale dizer, a
garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração
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delitiva e na gravidade da conduta. Logo não há que se cogitar da
prejudicialidade da impetração.
3. A prisão cautelar é a ultima ratio, a derradeira medida a que se
deve recorrer, e somente pode ser imposta se as outras medidas
cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para
a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º).
4. Não há como se ignorar a gravidade das condutas supostamente
praticadas. Porém, como já destacado por esse Colegiado no julgamento
do HC nº 127.186/PR (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15),
por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente
perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.
5. Descaracterizada a necessidade da prisão, em face da gravidade
das condutas, não obstante subsista o periculum libertatis do paciente na
espécie, esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos
gravosas, o que também repercutirá significativamente no direito de
liberdade do réu.
6. No que se refere ao risco concreto da reiteração delitiva, invocado
para garantir a ordem pública, destaca-se que a constrição cautelar do
paciente somente foi decidida e efetivada no mês de agosto de 2015, ou
seja, 10 (dez) meses após o último pagamento atribuído a ele pelo juízo de
origem, datado de outubro de 2014.
7. Portanto, a decisão daquela autoridade judiciária lastreou-se em
argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos de
materialidade, os fatos que deram ensejo ao aventado risco de reiteração
delitiva estão longe de ser contemporâneos do decreto prisional. Em
consequência, por ter sido decretada muito tempo após a última
intercorrência ilícita noticiada, o título não deve subsistir por esse
fundamento.
8. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º,
LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de
inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução
penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado.
9. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de
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uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do
contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em
primeiro grau, contrariando o entendimento fixado pela Corte no
julgamento do HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe
de 17/5/16.
10. Entendimento diverso importaria na restauração do instituto da
prisão preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do
Código de Processo Penal, a qual estabelecia essa modalidade odiosa de
constrição nos crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior
a 10 (dez) anos, tendo sido acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73.
11. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do
paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem
estabelecidas pelo juízo de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata do julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer do
pedido de habeas corpus. Acordam, ademais, os Senhores Ministros, por
maioria de votos, em conceder a ordem para revogar a prisão preventiva
do paciente, decretada nos autos da Ação Penal nº 504524184.2015.4.04.7000/PR da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná,
determinando sua substituição por medidas cautelares dela diversas
(CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de origem, nos termos do
voto do Ministro Dias Toffoli, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator) e Celso de Mello, que denegavam a ordem. Também por maioria
de votos, acordam os Ministros em estender a ordem à prisão decretada
na Ação Penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR.
Brasília, 2 de maio de 2017.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
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Relator para o Acórdão
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de habeas
corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (RHC 65.616/PR), assim ementado:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "LAVA JATO". PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A prolação de sentença condenatória, em que se
mantenha a prisão preventiva sem adição de novos
fundamentos, não torna prejudicado o recurso tendente à
discussão da decisão que decretou a segregação cautelar.
II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, e só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A
prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não
pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do
indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores.
III - A concreta gravidade das condutas atribuídas ao
recorrente e o justificado risco de reiteração criminosa, no
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entanto, revestem-se de idoneidade para justificar a segregação
cautelar. (Precedentes).
IV - Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão
cautelar, como na hipótese.
Recurso ordinário desprovido.”

Consta dos autos que:
a) a prisão preventiva do paciente foi decretada, no contexto da 17ª
fase da cognominada “Operação Lava Jato”, em 27.07.2015
(implementada em 03.08.2015), pelo Juízo da 13ª Vara Federal da
Subseção
Judiciária
de
Curitiba/PR
(Autos
n.
503185924.2015.4.04.7000/PR);
b) sob a argumentação de ausência de fundamentação da ordem
prisional, a defesa formalizou habeas corpus no contexto do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, ocasião em que a ordem restou denegada;
c) mencionado pronunciamento foi impugnado mediante recurso
ordinário constitucional endereçado ao Superior Tribunal de Justiça;
d) a tutela cautelar foi mantida em sentença condenatória proferida
pelo Juízo singular (Ação Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000/PR).
Alegam os impetrantes que:
a) os fatos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão do
paciente “em nada se relacionam com aqueles que, posteriormente, foram objeto
da denúncia e de sua condenação”;
b) em relação aos valores recebidos da empresa farmacêutica EMS
S/A, há ofício nos autos que elucida a regularidade dos pagamentos que
seriam decorrentes de prestação de serviços de consultoria;
c) já quanto aos valores recebidos da Construtora UTC, conforme
depoimento de RICARDO PESSOA, os pagamentos inicialmente seriam
fruto de prestação de serviços de assessoria e consultoria, bem como que
2
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“todos os valores recebidos pela JD após a condenação do paciente foram a título
de ajuda financeira”;
d) “os pagamentos recebidos pelas empresas UTC e EMS não podem ser
considerados como indícios de reiteração criminosa aptos a justificar a prisão
preventiva ora recorrida, pois além de o paciente não ter sido denunciado e
condenado por estes fatos, todos os elementos obtidos até então demonstram que
essas relações profissionais foram absolutamente lícitas. Não por outra razão, até
o presente momento nenhuma investigação sobre esses contratos foi instaurada”;
e) “ainda que se reputem criminosas todas as atividades exercidas pelo
paciente, os pagamentos feitos à JD, inclusive aqueles ocorridos depois de sua
condenação e quando já havia sido deflagrada a Lavajato são decorrentes de
relações profissionais celebradas anteriormente”, exceto os aditivos celebrados
com as empresas EMS e UTC que, na visão da defesa, “já foram fartamente
esclarecidos”.
f) entre o último recebimento supostamente ilícito atinente aos fatos
objeto de ação penal e a prisão do paciente transcorreu lapso temporal de
aproximadamente dois anos, a revelar a ausência de atualidade do risco
de reiteração criminosa. Ainda que se considerem os recebimentos da
EMS, observa-se o transcurso do prazo de um ano, que, ainda na ótica
defensiva, evidenciaria a desnecessidade da prisão processual;
g) “não foi a prisão preventiva decretada no curso da Operação Lavajato
que cessou a suposta reiteração delitiva do paciente.” Em verdade, a prisão
domiciliar concedida no bojo da AP 470 revelou-se suficiente aos fins
acautelatórios perseguidos pela medida gravosa ora impugnada;
h) a suposta gravidade do crime constitui tema afeto à imputação,
sem reflexo obrigatório na adoção de medidas cautelares;
i) “se inicialmente JOSÉ DIRCEU foi tido pelas autoridades judiciais como
o verdadeiro líder de uma organização criminosa instalada dentro da Petrobrás,
hoje o próprio magistrado responsável por sua condenação afirmou,
expressamente, que não o reconhece “como o comandante do grupo criminoso”;
j) a defesa busca que o estado de liberdade do paciente seja
analisado “de forma concreta, objetiva e alheia à figura pública que JOSÉ
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA já teve”;
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Requer-se, por tais razões, a revogação da custódia preventiva do
paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (e.doc. 14).
Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba/PR (e.doc. 16).
A PGR oficiou pela denegação da ordem (e.doc 18).
Em decisão unipessoal, neguei seguimento à impetração (e.doc. 25),
decisão impugnada mediante agravo regimental (e.doc. 26).
O Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR
prestou novas informações (e.doc. 30).
A PGR apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e.doc. 33).
A defesa apresentou nova petição em que expõe as razões pelas
quais não entende configurada causa de prejuízo (e.doc. 35).
Registro que a Segunda Turma, por unanimidade, em sessão
realizada em 25.04.2017, ressalvada a posição do Relator que entendia
pela prejudicialidade mas que acompanhou o entendimento da Turma
pela colegialidade, conheceu e deu provimento ao agravo regimental para
dar seguimento ao presente habeas corpus.
É o relatório.
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SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 137.728 PARANÁ
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): 1. Senhor
Presidente, principio rememorando que, na sessão anterior, por
unanimidade, ressalvada a posição do Relator que acompanhou o
entendimento da Segunda Turma pela colegialidade, deu-se provimento
ao agravo regimental interposto pelo paciente para o fim de determinar o
processamento da impetração.
Na oportunidade, debatia-se se a prolação de sentença condenatória
não examinada pelas instâncias antecedentes, proferida, em 18.05.2016, na
Ação Penal n. 5045241-84.2015.404.7000/PR, na qual restou mantida a
prisão preventiva do paciente, acarretaria o prejuízo da impetração.
2. Feito esse registro, pondero que também cabe rechaçar suposto
prejuízo articulado pelo Ministério Público (e.doc. 33), que seria fruto dos
elementos ponderados pelo Juízo singular na sentença proferida, em
08.03.2017, na Ação Penal n. 5030883-80.2016.404.7000/PR. Nessa
dimensão, bem observou a defesa (e.doc. 35) que “o trecho reproduzido
pelo parquet, que demonstraria esse suposto acréscimo de fundamentos,
não é da sentença do processo cuja prisão se impugna neste writ.”
Nessa esteira, acolhendo a pretensão defensiva, cabe avaliar a
regularidade da tutela cautelar contida na sentença condenatória
proferida na Ação Penal n. 5045241-84.2015.404.7000/PR.
3. Limites do pronunciamento do STF
Esclareço que a ação penal encontra-se na fase de julgamento de
recursos de apelação, cabendo ao respectivo Tribunal Regional conferir
aos fatos que lhe foram submetidos a devida definição jurídica. Não se
trata, portanto, de avançar para o campo revisional do provimento
condenatório, na medida em que há órgão jurisdicional
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constitucionalmente competente para tanto (art. 108, II, CF).
O que se coloca neste momento é o tema da eventual presença de
ilegalidade que poderia configurar constrangimento ao direito de
locomoção.
A esse respeito, impende observar que a prisão preventiva é
instrumento importante para efetividade das persecuções criminais. É
certo que a preventiva não é fim em si mesmo; o que se almeja são a
decisão de mérito eficiente e os desdobramentos consectários. Para isso,
somente se sustenta juízo negativo sobre o tempo de duração da
preventiva se houver ilegalidade; caso não, se mantém o decreto prisional
como elemento cautelar da legítima repressão criminal diante da
continuidade delitiva e dos danos causados. A lei é o limite tanto para
determinar quanto para eventualmente revogar a prisão, e se assim não
for quem estará afastando-se da lei é próprio julgador. Esse é o desafio
que deve ser enfrentado e a missão que deve ser cumprida: dar, dentro da
lei, resposta concreta e persistente proteção em face de condutas que
afrontam bens e valores públicos. E no caso sob julgamento, examinados
fatos e argumentos, qual é a resposta que emerge da ordem jurídica? A
manutenção da prisão em nosso ver se impõe.
Nessa ambiência, passo a examinar a regularidade da tutela cautelar
prestada na sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 504524184.2015.404.7000/PR, notadamente a observância dos pressupostos e
requisitos da prisão preventiva.
4. Da decretação e manutenção da prisão preventiva pelo Juízo da
13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba
O Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente pelos
seguintes fundamentos (Autos 5031859-24.2015.4.04.7000/PR, decisão
proferida em 27.07.2015):
“Presentes, portanto, os pressupostos para a decretação da
prisão preventiva, boa prova de materialidade de crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro, e de autoria em relação a José
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Dirceu de Oliveira e Silva e Othon Luiz Pinheiro da Silva.
Resta analisar a presença dos fundamentos.
(…)
Há, portanto, vários elementos probatórios que apontam
para um quadro de corrupção sistêmica, nos quais ajustes
fraudulentos para obtenção de contratos públicos e o
pagamento de propinas a agentes públicos, bem como o
recebimento delas por estes, passaram a ser pagas como rotina
e encaradas pelos participantes como a regra do jogo, algo
natural e não anormal.
Nem mesmo a notoriedade das investigações da
Operação Lavajato, com prisões cautelares de dirigentes da
Petrobras e das empreiteiras envolvidas, parece ter sido
suficiente para frear o impulso criminoso, considerando os
relatos de Dalton Avancini acima referidos, bem como o
pagamento por empreiteiras envolvidas no esquema
criminoso de valores à JD Assessoria ainda durante 2013 e
2012, entre elas a UTC Engenharia até outubro de 2014.
(…)
Necessária, portanto, a prisão preventiva, para proteção
da ordem pública, em vista da gravidade em concreto dos
crimes em apuração e da necessidade de prevenir a sua
reiteração, já que o esquema criminoso sequer se restringiu à
Petrobras.
Tal risco não foi eliminado pelo fato do investigado José
Dirceu de Oliveira e Silva ter, no decorrer do presente ano e
após à divulgação da notícia de que estava sendo investigado
na Operação Lavajato, encerrado as atividades da JD
Assessoria e Consultoria Ltda., já que as provas são no sentido
de que ele teria recebido apenas parte da propina por
intermédio de simulação de contratos de consultoria da
referida empresa, enquanto outra parte foi recebida subrepticiamente conforme descrições detalhadas e, no que foi
possível, documentadas, de Milton Pascowitch.
Tratando-se, ainda, de propinas milionárias e não tendo
havido ainda a identificação completa de seu destino final,
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persiste o risco de que os ganhos sejam lavados ou dissipados
no curso das investigações ou da ação penal, afetando as
chances de sequestro e confisco.
O apelo à ordem pública, seja para prevenir novos crimes,
seja em decorrência de gravidade em concreta dos crimes
praticados, já bastaria à manutenção da preventiva.
Aqui, porém, há um detalhe adicional.
José Dirceu de Oliveira e Silva foi condenado
criminalmente pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal
Federal por crimes de corrupção passiva no âmbito da Ação
Penal 470, em julgamento finalizado em 17/12/2012. Foi preso
em 15/11/2013, assim permanecendo até 28/10/2014, quando foi
autorizado o cumprimento do restante da pena em prisão
domiciliar.
As provas, em cognição sumária, são no sentido de que
estava envolvido no esquema criminoso que vitimou a
Petrobras enquanto já respondia, como acusado, a Ação Penal
470, e que persistiu recebendo vantagem indevida durante
todo a tramitação da ação penal, inclusive durante o
julgamento em Plenário, o que caracteriza, em princípio,
acentuada conduta de desprezo não só à lei e à coisa pública,
mas igualmente à Justiça criminal e a Suprema Corte.
Enquanto os eminentes Ministros discutiam e definiam,
com todas as garantias da ampla defesa, a responsabilidade de
José Dirceu pelos crimes, alguns deles, aliás, sendo alvo de
severa crítica pública por associados ao ex-Ministro da Casa
Civil, o próprio acusado persistia recebendo vantagem
indevida decorrente de outros esquemas criminosos, desta
feita no âmbito de contratos da Petrobras.
A prova do recebimento de propina mesmo durante o
processamento da Ação Penal 470 reforça os indícios de
profissionalismo e habitualidade na prática do crime,
recomendando, mais uma vez, a prisão para prevenir risco à
ordem pública.
Se sequer o recebimento, em 28/08/2007, da denúncia na
Ação Penal 470, o início do julgamento público em agosto de
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2012, a condenação finalizada em 17/12/2012, e o início do
cumprimento da pena em 15/11/2013, todos atos praticados
pelo Plenário Supremo Tribunal Federal, impediram que o
investigado, José Dirceu, concomitantemente, persistisse
recebendo vantagem indevida, agora do esquema criminoso
que acometeu a Petrobras, forçoso reconhecer a necessidade da
prisão cautelar, para interromper de vez a prática sucessiva de
ilícitos criminais, além de garantir o prestígio da Justiça e do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.
A prisão cautelar não é inócua em vista da atual prisão
para cumprimento de pena, uma vez que implicará o
recolhimento do investigado em cárcere fechado e não mais em
regime domiciliar, de segurança mínima.
(…)
O caso presente diferencia-se ainda daqueles empreiteiros
postos em prisão domiciliar. Não há se falar em excesso do
prazo de prisão que não se iniciou e a instrução penal sequer
também foi inaugurada. Há ainda razões específicas, pois, como
visto, sequer prévia condenação pelo Supremo Tribunal
Federal preveniu que o investigado José Dirceu persistisse
recebendo propina do esquema criminoso da Petrobras.
Refuto, de antemão, qualquer questionamento quanto ao
propósito da prisão preventiva. A medida drástica está sendo
decretada com base na presença dos pressupostos e
fundamentos legais e para prevenir reiteração delitiva e
interferências na colheita das provas. Em qualquer caso da
assim denominada Operação Lavajato, jamais este Juízo
pretendeu com a medida obter confissões involuntárias. O
direito ao silêncio, garantia fundamental, sempre foi
resguardado e o fato de alguns acusados terem celebrado
acordo de colaboração com o Ministério Público Federal é uma
possibilidade legal que não tem relação necessária com a prisão
cautelar, o que pode ser ilustrado pelo fato de acusados, tanto
presos, como soltos (v.g. Pedro Barusco, Augusto Mendonça e
Júlio Camargo), terem recorrido ao instituto.”
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A sentença condenatória, além de impor pena de 23 (vinte e três)
anos e 03 (três) meses de reclusão (reduzida em primeiro grau mediante
acolhimento de aclaratórios para 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de
reclusão), em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de
corrupção passiva (por cinco vezes), lavagem de dinheiro (pelo menos
oito vezes) e pertinência à organização criminosa, manteve a prisão
preventiva, em resumo, nos seguintes termos (Ação Penal n. 504524184.2015.404.7000/PR, decisão proferida em 18.05.2016):
“915. Considerando a gravidade em concreto dos crimes
em questão e que o condenado José Dirceu de Oliveira e Silva
estava envolvido na prática habitual, sistemática e
profissional de crimes contra a Petrobras, fica mantida, nos
termos da decisão de 27/07/2015, evento 10, do processo
5031859-24.2015.4.04.7000, a prisão preventiva decretada contra
ele.
916. Remeto aos argumentos daquela decisão quanto aos
fundamentos da preventiva. Quanto aos pressupostos, boas
provas de materialidade e autoria, foram elas reforçadas, pois
com a sentença se tem agora certeza da prática dos crimes,
ainda que ela esteja sujeita a recursos.
917. Agrego que, em um esquema criminoso de
maxipropina e maxilavagem de dinheiro, é imprescindível a
prisão cautelar para proteção da ordem pública, seja pela
gravidade concreta dos crimes, seja para prevenir reiteração
delitiva, incluindo a prática de novos atos de lavagem do
produto do crime ainda não recuperado.
918. A necessidade da prisão cautelar decorre ainda do
fato de José Dirceu de Oliveira e Silva ser recorrente em
escândalos criminais, já tendo sido condenado na Ação Penal
470 por corrupção no escândalo criminal denominado de
‘Mensalão’ e agora no presente caso. Aliás, como apontado
(especialmente itens 486-499), persistiu recebendo propina do
esquema criminoso da Petrobras mesmo durante o
julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da
Ação Penal 470, com os últimos pagamentos recebidos em 20/10
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e 13/11/2013. Se nem o fato de ter sido condenado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal serviu para impedir que
persistisse recebendo propina em outros esquemas criminosos,
forçoso concluir que a prisão cautelar é meio necessário para
interromper o seu estilo de vida criminoso.
919. Agregue-se que o produto do crime não foi
recuperado, o que significa que está sujeito a novos esquemas
de lavagem de dinheiro, e foram colhidas provas, em cognição
sumária, de que José Dirceu de Oliveira e Silva teria recebido
propina em outros esquemas criminosos em investigação (v.g.
das empresas Hope Recursos Humanos e a Personal Service),
não se tendo ainda determinado a extensão de todas as suas
possíveis atividades criminosas.
920. Esses elementos reforçam os fundamentos da
preventiva, acentuando os riscos à ordem pública, razão pela
qual deverá José Dirceu de Oliveira e Silva permanecer preso
cautelarmente em eventual fase recursal”.

Expostos, em síntese, os fundamentos da ordem prisional, cabe
examinar a presença dos pressupostos e requisitos da custódia ante
tempus.
5. Dos pressupostos da prisão preventiva
A imposição de prisão processual subordina-se à existência de
comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios razoáveis
de autoria delitiva. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
“Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
existência do crime (materialidade) e indício suficiente de
autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)

Oportuno consignar que a via do habeas corpus não se compatibiliza
7
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com o reexame do conjunto fático-probatório que evidencia a presença
dos mencionados pressupostos:
“Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de
materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o
reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se
presta a via eleita. Precedente.” (HC 128073, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015)

Essa impossibilidade é acentuada no caso concreto. Além da
evidente complexidade dos fatos apurados, merece ponderação a
existência de sentença condenatória proferida em primeiro grau. Ainda
que tal pronunciamento, por óbvio, sujeite-se a recurso, não se despreza
que a convicção lastreada pelo Juiz da causa firmou-se mediante
avaliação exauriente do panorama processual.
Sendo o caso, referidas conclusões do Juiz singular deverão ser, a
tempo e modo, submetidas ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao
qual incumbe, por expressa injunção constitucional, a revisão das
decisões proferidas pelos Juízes Federais.
Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de, por meio de habeas
corpus, proceder ao debate acerca da regularidade das transações
mencionadas na sentença em apreço. Não se mostra adequado, portanto,
discutir se os pagamentos recebidos pelo paciente efetivamente decorrem
ou não de serviços de consultoria, forte na impossibilidade de
revolvimento fático-probatório na afunilada via do habeas corpus, cujo
espaço de atuação cinge-se a aspectos de ilegalidade ou abuso de poder.
Presentes, portanto, os pressupostos da medida gravosa.
6. Dos requisitos da prisão preventiva
Além da exigência de prova da existência do crime e de indícios
suficientes de autoria, indispensável que se verifique a presença de algum
dos requisitos previstos no art. 312 do CPP:
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“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria.”

No caso concreto, a prisão foi imposta a fim de assegurar a ordem
pública.
É bem verdade que o conceito de ordem pública exibe
indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata
compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha
relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de
risco à ordem pública.
A esse respeito, a jurisprudência é no sentido de que o fundado
receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública
e, por consequência, legitimar a adoção da medida gravosa.
Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes
não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as
particularidades do caso concreto evidenciem a possibilidade real,
factível, da ocorrência de tais acontecimentos. Nesse viés, a compreensão
da Corte é no sentido de que o fundado risco de reiteração delituosa pode
ser individual e validamente extraído, por exemplo, da habitualidade
delitiva ou da gravidade concreta do crime, circunstâncias que, em tese,
podem indicar periculosidade apta a legitimar a tutela cautelar.
Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação
idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
“Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da
atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º).
Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade.
Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado.
Processual
Penal.
Prisão
preventiva.
Revogação.
Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante,
contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12984506.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 18 de 110

HC 137728 / PR
criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi
motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso
de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo
criminal
com
regular
processamento
na
origem.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não
provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão
preventiva quando assentado na garantia da ordem pública,
ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela
gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus
operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3.
Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da
ordem pública, em face do risco concreto de reiteração
delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como
em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em
concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um
consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de
drogas e outro tentado e motivado para assegurar a
impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema
violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas
na cabeça de uma das vítimas. (…)” (HC 140215 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
31/03/2017, grifei)
“Habeas corpus. Processual Penal. Sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Prisão preventiva
(CPP, art. 312). Pretendida revogação. Impetração dirigida
contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu
medida liminar requerida pela impetrante. Incidência da
Súmula nº 691 da Suprema Corte. Inexistência de ilegalidade
flagrante a justificar a superação do enunciado em questão.
Periculosidade em concreto dos pacientes. Modus operandi da
conduta criminosa. Crime perpetrado por organização
criminosa de forma habitual. Real possibilidade de reiteração
delitiva. Decreto prisional devidamente fundamentado. Habeas
corpus não conhecido. (…) 2. Registre-se que o decreto prisional
dos pacientes apresentou fundamentos mais do que suficientes
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para justificar a privação processual de suas liberdades, porque
revestido da necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal. 3. Mostra-se idôneo o decreto de
prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem
pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus
operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 4.
Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 128779, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016,
grifei)

Nesse julgamento, consta do inteiro teor do voto condutor o seguinte
(grifei):
“Afirma-se, ainda, que os pacientes “possuem longa ficha
criminal, pois, por inúmeras vezes, já foram criminalmente
processados”.
Logo, salta aos olhos a periculosidade dos pacientes, em
face do modus operandi da conduta criminosa, praticada,
segundo os autos, de forma reiterada.
Por esse contexto, a segregação provisória em questão
harmoniza-se com o entendimento da Corte, segundo o qual a
periculosidade do agente evidenciada pela gravidade em
concreto da conduta e por seu modus operandi legitimam a
medida extrema (v.g. HC nº 126.808/PA-AgR, Segunda Turma,
de minha relatoria, DJe de 5/8/16).
(…)
Ademais, se é habitual a conduta praticada pela
organização criminosa, tal como se verificou na espécie, a
prisão preventiva, visando acautelar a ordem pública,
justifica-se para interromper ou diminuir sua atuação. ”

Colaciono ainda os seguintes precedentes:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ROUBO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS
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DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I
– A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
utilizou fundamentação idônea para demonstrar a
periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada
organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa,
circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para
garantia da ordem pública. II – A orientação jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva. III – Habeas corpus
denegado.” (HC 136298, Relator(a):
Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016,
grifei)
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS
UTILIZADOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão
cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação
da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de
reiteração delitiva pelo paciente. Precedentes. II – A menção
feita no acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de
segurança em local conhecido como distribuição de
entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão
somente ratificou o decreto constritivo, no sentido da
necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social.
III – Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente e, por
conseguinte, a higidez dos motivos apresentados para a
decretação da prisão preventiva do paciente, sua substituição
por outra medida cautelar diversa se afigura inadequada e
insuficiente. IV – Ordem denegada.” (HC 118700, Relator(a):
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Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
06/11/2013, grifei)
“Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma
de fogo. 3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição
cautelar mantida sob os mesmos fundamentos da prisão
preventiva. Não configuração de perda do objeto deste writ. 4.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública. Quantidade e
qualidade dos entorpecentes: indicação de habitualidade do
comércio ilícito. Fundado receio de reiteração delitiva. (...)”
(HC 131222, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 23/02/2016, grifei)
“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO
PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A
prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública,
ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão
em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo
modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e,
ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de
mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com
o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido
de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para
que seja resguardada a ordem pública, e constituem
fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas
corpus denegado.” (HC 136255, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016,
grifei)
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Nesse julgamento, consta do inteiro teor do voto condutor (grifei):
“Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão
preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada
nesta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e a
reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar
o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e
constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.
Com efeito, há farta jurisprudência desta Corte, em
ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade in concreto
do delito ante o modus operandi empregado e a reincidência
delitiva, permitem concluir pela periculosidade social do
paciente e pela consequente presença dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP,
em especial para garantia da ordem pública.
Cito, assim, entre outros, RHC 122.647/SP, Rel. Min.
Roberto Barroso; HC 112.783/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RHC
128.797/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 101.132/MA, Rel. Min.
Luiz Fux; HC 109.054/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC
122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 120.835/SP, de minha
relatoria e, RHC 123.085/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.”

Nota-se, nessa perspectiva, que a jurisprudência da Corte
compreende como legítima, sob a ótica do acautelamento da ordem
pública, a imposição de prisão processual com lastro no fundado receio
da prática de outros delitos. No caso concreto, diversos argumentos
particulares evidenciam a factibilidade dessa ocorrência.
7. Do fundado risco de reiteração delituosa no caso concreto
a. Pluralidade de crimes
Cumpre enfatizar que a sentença condenatória, indicativa dos
pressupostos da medida constritiva, reconheceu, em grau exauriente, que
o paciente teria praticado 05 (cinco) crimes de corrupção passiva, 08
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(oito) crimes de lavagem de dinheiro, bem como a realização do delito
de pertinência a organização criminosa.
Vale dizer, o édito condenatório sugere a significativa pluralidade
de eventos criminosos atribuídos ao paciente, indicando que sua atuação
não constitui fato isolado no contexto das ações tidas como delituosas.
b. Organização criminosa
É certo que a tipicidade penal deve ser avaliada pelas instâncias
próprias com observância das regras de distribuição de competência. No
entanto, para fins cautelares, o pronunciamento contido na sentença
condenatória, neste momento, merece ponderação. Nessa direção, além
da multiplicidade de condutas supostamente criminosas, cumpre sopesar
a natureza do delito de pertinência à organização criminosa, bem como a
definição expressa na Lei 12.850/13:
“Art. 1° (…)
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de
4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.”

Acerca da configuração de organização criminosa, colho escólio
doutrinário de Cezar Roberto Bittencoutr e Paulo César Busato:
“Organização criminosa não é uma simples reunião de
pessoas que resolvem praticar alguns crimes, e tampouco a
ciente e voluntária reunião de algumas pessoas para a prática
de determinados crimes, cuja previsão consta de nossos
códigos penais, não passando do conhecido concurso eventual
de pessoas (art. 29 do CP).
(…)
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Na verdade, organização criminosa não é uma associação
qualquer, não é uma simples reunião de pessoas, ou uma mera
associação para delinquir, como aquela prevista no art. 288 do
CP, caso contrário, não seria necessária uma nova definição para
esse badalado instituto jurídico.
(…)
Enfim, estabilidade e permanência são duas
características específicas que complementam a definição
conceitual de organização criminosa, e são identificadoras
dessa modalidade especial de associação criminosa. Com
efeito, ordenação estrutural e divisão de tarefas são elementares
expressas, e estabilidade e permanência são elementares
implícitas que completam a concepção de organização
criminosa, sendo insuficiente a mera coparticipação criminosa
ou um eventual e transitório concerto de vontades para a
prática de determinados crimes. Se, por outro lado, a
finalidade for a prática de crimes determinados ou crimes da
mesma espécie, a figura será a do instituto do concurso
eventual de pessoas (independentemente da quantidade de
pessoas envolvidas) e não a atual e legalmente definida
organização criminosa.” (Comentários à Lei de Organização
Criminosa. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 26-32, grifei)

Como se vê, o delito de pertinência a organização criminosa não se
confunde com o mero concurso eventual de agentes. Mais que isso,
pressupõe-se que a reunião de seus integrantes observe critérios de
estabilidade e permanência. Daí que, em tais casos, a meu sentir, o ônus
argumentativo para evidenciar a habitualidade delitiva é mais
diminuto, na medida em que a tipicidade penal desafia a ausência de
eventualidade.
Ademais, a jurisprudência da Corte admite a prisão provisória com a
finalidade de interromper a atuação de organizações criminosas.
Vejamos:
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal.
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Crimes contra a administração pública e a ordem econômica e
financeira
supostamente
praticados
por
estruturada
organização criminosa com ramificações no “Comando
Vermelho”. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade.
Periculosidade em concreto evidenciada. Necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. Legitimidade da medida extrema.
Precedentes Agravo regimental não provido. 1. A prisão
preventiva do ora agravante está justificada em sua
periculosidade para a ordem pública, tendo em vista seu
suposto envolvimento com bem estruturada organização
criminosa com ramificações no “Comando Vermelho”, voltada
à pratica de crimes contra a administração pública e a ordem
econômica e financeira. 2. Nesse sentido, consoante se lê na
pacífica jurisprudência da Corte, “a custódia cautelar visando a
garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.” (HC 138571 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
24/02/2017, grifei)
“Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal.
Crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção
supostamente praticados, de forma reiterada, em prejuízo da
administração pública municipal. Organização criminosa.
Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de
fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente
fundamentado na garantia da ordem pública, em face das
circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam
a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da
suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper
a atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1.
Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal
praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se
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encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em
sua real periculosidade para a ordem pública, em face da
gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de
dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à
administração pública municipal, de forma reiterada, nos
anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação
criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo
Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima
a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública
quando evidenciada a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 3.
Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 138937,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
07/02/2017, grifei)

Cabe mencionar que as mencionadas decisões foram tomadas em
contexto de crimes praticados contra a Administração Pública. Vale
dizer, além da regularidade de imposição de prisão preventiva para
interromper a atuação de organizações criminosas, a análise da
jurisprudência da Corte permite concluir que, para tal finalidade, as ações
delituosas
atribuídas
a
tais
organismos
não
pressupõem,
necessariamente, materialização de violência ou grave ameaça à pessoa.
Dito de outro modo, a envergadura lesiva dos delitos contra a
Administração Pública também admite a adoção da medida extrema. De
tal modo, a periculosidade social associada a condutas de tal jaez pode
configurar risco à ordem pública, descabendo potencializar a ausência de
violência como se significasse, necessariamente, ausência de
proporcionalidade da medida gravosa.
c. Gravidade concreta do crime
Ainda no tema da proporcionalidade, cabe mencionar que o art. 282
do Código de Processo Penal prescreve que as medidas cautelares
deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
18
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acusado”.
Nesse campo, impende enfatizar que a gravidade do crime, para fins
cautelares, deve ser compreendida sob um enfoque prospectivo. Em
outras palavras, não se trata de aferir a gravidade delitiva para fins de
retribuição penal, já que as medidas cautelares não podem figurar como
instrumento de punição antecipada. Contudo, em determinados casos, as
peculiaridades do delito podem evidenciar maior reprovabilidade e,
nessa medida, tais particularidades podem robustecer o receio de
reiteração delituosa e, por consequência, o risco à ordem pública. Nesse
sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal.
Prisão preventiva (CPP, art. e 312). Pretendida revogação.
Impetração dirigida contra decisões monocráticas mediante as
quais se indeferiram liminares em habeas corpus requeridos ao
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691.
Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor
do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. (…)
2. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do
enunciado em questão, na medida em que o decreto prisional
não evidencia ilegalidade patente, uma vez que apresenta
fundamentos suficientes para justificar a necessidade de
privação processual da liberdade do agravante, não sendo os
argumentos apresentados suficientes para colocá-lo em
liberdade liminarmente e per saltum, como se pretende,
mormente se levada em conta a gravidade concreta dos fatos
apontada nos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (HC 138834 AgR, Relator(a):
Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2017, grifei)
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA

19
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12984506.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 28 de 110

HC 137728 / PR
LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais por meio de
fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II – A decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea
para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade
concreta do delito, evidenciadas pela utilização de arma de
fogo com ameaça explícita à vida da vítima e concurso de
agentes com menor de idade, circunstâncias que justificam a
necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. III –
Habeas Corpus denegado.” (HC 139691, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
21/02/2017, grifei)
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ROUBO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I
– A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
utilizou fundamentação idônea para demonstrar a
periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada
organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa,
circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para
garantia da ordem pública. II – A orientação jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.” (HC 136298,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 06/12/2016, grifei)

A respeito da gravidade concreta do crime, oportuno consignar os
termos das informações prestadas pelo Juiz singular, que bem resumem o
quadro (e.doc. 16):
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“Em 17/05/2016, foi prolatada, na ação penal 504524184.2015.404.7000, sentença condenatória contra o Recorrente,
José Dirceu de Oliveira e Silva, por crimes de corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização
criminosa, sendo ainda decidido pela manutenção da prisão
preventiva em eventual fase recursal. Em síntese, foi possível
rastrear, inclusive documentalmente, o pagamento de
propinas de cerca de R$ 10.288.363,00 em favor de José Dirceu
de Oliveira e Silva em contratos da Petrobrás com a Engevix
Engenharia.”

Cabe reiterar que não se está aqui a examinar a procedência ou
improcedência das acusações. Contudo, o montante descrito, relacionado
apenas aos fatos imputados ao paciente na mencionada ação penal,
impressiona, sendo que as cifras milionárias bem sinalizam a gravidade
concreta das infrações.
Com efeito, a expressão econômica das vantagens indevidas
supostamente recebidas evidencia que não se está diante de cenário
processual ordinário. Nessa perspectiva, a imensa lucratividade
decorrente de condutas dessa natureza fortalece a necessidade de
emprego de medida cautelar idônea. Enfrentamento diverso, na minha
ótica, seria insuficiente à tutela da ordem pública.
d. Suposto recebimento de propina durante o julgamento da AP
470/STF
Em relação à suficiência da medida, cumpre observar que o caso em
mesa ainda exibe outra particularidade. É fato notório que o paciente
restou condenado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação
Penal 470 em razão da prática de corrupção passiva, cuja tipicidade supõe
o comprometimento da moralidade pública.
Essa circunstância foi explicitamente ponderada pelo Juiz singular a
fim de aferir o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva:
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“A prova do recebimento de propina mesmo durante o
processamento da Ação Penal 470 reforça os indícios de
profissionalismo e habitualidade na prática do crime,
recomendando, mais uma vez, a prisão para prevenir risco à
ordem pública.
Se sequer o recebimento, em 28/08/2007, da denúncia na
Ação Penal 470, o início do julgamento público em agosto de
2012, a condenação finalizada em 17/12/2012, e o início do
cumprimento da pena em 15/11/2013, todos atos praticados
pelo Plenário Supremo Tribunal Federal, impediram que o
investigado, José Dirceu, concomitantemente, persistisse
recebendo vantagem indevida, agora do esquema criminoso
que acometeu a Petrobras, forçoso reconhecer a necessidade da
prisão cautelar, para interromper de vez a prática sucessiva de
ilícitos criminais, além de garantir o prestígio da Justiça e do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.”

O tema foi reexaminado no momento da manutenção da medida
cautelar em sentença:
“908. (…) O mais perturbador, porém, em relação a José
Dirceu de Oliveira e Silva consiste no fato de que recebeu
propina inclusive enquanto estava sendo julgado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal a Ação Penal 470,
havendo registro de recebimentos pelo menos até 13/11/2013.
Nem o julgamento condenatório pela mais Alta Corte do País
representou fator inibidor da reiteração criminosa, embora em
outro esquema ilícito.
(…)
918. A necessidade da prisão cautelar decorre ainda do
fato de José Dirceu de Oliveira e Silva ser recorrente em
escândalos criminais, já tendo sido condenado na Ação Penal
470 por corrupção no escândalo criminal denominado de
"Mensalão" e agora no presente caso. Aliás, como apontado
(especialmente itens 486-499), persistiu recebendo propina do
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esquema criminoso da Petrobrás mesmo durante o
julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da
Ação Penal 470, com os últimos pagamentos recebidos em
20/10 e 13/11/2013. Se nem o fato de ter sido condenado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal serviu para impedir
que persistisse recebendo propina em outros esquemas
criminosos, forçoso concluir que a prisão cautelar é meio
necessário para interromper o seu estilo de vida criminoso.”

Como se vê, narra-se que os crimes ora imputados ao paciente
teriam persistido mesmo enquanto o Plenário do Supremo Tribunal
Federal julgava a Ação Penal 470. Mais que isso, o paciente não teria sido
dissuadido sequer pela condenação, deixando de receber vantagem
indevida apenas no momento do início do cumprimento da pena.
Acerca desse tema, transcreve-se trecho de depoimento reproduzido
na sentença que manteve a prisão preventiva. Na ocasião, foi inquirido
Milton Pascowitch, apontado como suposto operador das transações que
teriam cessado a partir do início de cumprimento de pena do paciente na
AP 470/STF, não por inibição do agente público, mas em razão de decisão
do próprio depoente:
“Juiz Federal:- Mas essa em 2012 que ele foi julgado pelo
Supremo, não havia algum receio de fazer esses repasses para
ele? Estava sendo condenado lá pelo Supremo Tribunal
Federal.
Milton Pascowitch:- Não, não havia, por minha parte não
havia esse receio.
Juiz Federal:- Ele alguma vez falou para o senhor nessa
época:- “Não, não repasse mais valores para mim porque
existe esse processo e...”.
Milton Pascowitch:- Não, foi até o contrário, eu é que
disse ao Luiz Eduardo em uma certa altura, que nós não
faríamos mais pagamento em espécie nenhuma em função
dos desdobramentos que se seguiam.”
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Acerca desse tema, mencione-se que a ação penal trata de fatos
supostamente ocorridos entre 2006 e novembro de 2013, que teriam
cessado em novembro de 2013 em razão do início do cumprimento de
pena pelo paciente no contexto da AP 470/STF.
Além disso, como reforço, o Juiz da causa aponta outros pagamentos
realizados por empresas diversas da Engevix Engenharia, que serão
esmiuçados adiante, e que teriam ocorrido até outubro de 2014. Nesse
contexto, em agosto de 2015, a prisão preventiva do paciente foi
decretada.
Essas particularidades temporais, a meu sentir, não indicam hipótese
de anormalidade a revelar a insubsistência da necessidade da medida
cautelar. Em verdade, realmente causa perplexidade a acusação de
recebimento de propina durante o desenrolar de Ação Penal julgada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que teria persistido mesmo após
a formação do título condenatório, a denotar juízo de valor de menoscabo
à persecução criminal.
e. Outras considerações acerca da cautelaridade da medida
Como se vê, o Juiz da causa apontou indícios concretos do risco de
reiteração delituosa. Indicou a pluralidade de condutas, a gravidade
concreta das infrações penais, o ânimo de permanência ínsito ao delito de
pertinência a organização criminosa, bem como que o paciente teria
recebido propina durante o julgamento da AP 470 pelo Plenário do STF,
inclusive após a condenação.
Esse contexto, por si só, já justificaria a imposição da custódia ante
tempus, nos termos da exposta jurisprudência da Corte.
Além disso, o Juiz da causa acrescentou ponderações acerca de fatos
que, embora escapem do objeto da ação penal de origem, reforçariam o
fundado receio de reiteração delituosa. Foram apontados pagamentos
posteriores a novembro de 2013, início do cumprimento da pena
decorrente da AP 470/STF:
“Ocorre que vários dos pagamentos efetuados a JD
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Assessoria ocorreram após a condenação de José Dirceu pelo
Supremo Tribunal Federal e alguns inclusive após a
efetivação da prisão.
Com efeito, v.g., a OAS realizou pagamentos a JD
Assessoria a título de consultoria a ele durante todo o ano de
2013, inclusive em dezembro.
Também a UTC Engenharia realizou pagamentos a JD
Assessoria durante todo o ano de 2013 e inclusive em 2014, até
outubro.
Embora não envolvida na Operação Lavajato, consta que a
EMS S/A, empresa farmacêutica, depositou R$ 8.446.500,00,
em parcelas mensais, na conta da JD Assessoria entre
15/09/2009 a 20/08/2014, ou seja, inclusive quando José Dirceu
já estava recolhido à prisão. Embora não envolvida na
Operação Lavajato, consta que a empresa Monte Cristalina
Ltda. depositou R$ 1.379.625,00, em parcelas mensais, na conta
da JD Assessoria entre 02/01/2009 a 03/02/2014, ou seja,
inclusive quando José Dirceu já estava recolhido à prisão.
Afigura-se bastante difícil justificar esses depósitos por
consultoria ou intermediação de negócios após 17/12/2012.
Afinal, não é crível que José Dirceu, condenado por
corrupção pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, fosse
procurado para prestar serviços de consultoria e intermediação
de negócios após 17/12/2012 e inclusive após a sua prisão.
Em realidade, parece pouco crível que fosse procurado até
mesmo antes, pelo menos a partir do início do julgamento da
Ação Penal 470 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
meados de 2012.
A realização dos pagamentos após 17/12/2012 é mais um
indicativo de que os pagamentos não consistiam em
contrapartida à consultoria ou à intermediação de negócios
reais, mas sim a acertos de propinas pendentes por contratos
das empreiteiras com a Petrobrás, como admitiu,
expressamente, Milton Pascowitch em relação aos contratos
da Engevix.
(...)
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Necessária, portanto, a prisão preventiva para proteção da
ordem pública, em vista da gravidade em concreto dos crimes
em apuração e da necessidade de prevenir a sua reiteração, já
que o esquema criminoso sequer se restringiu à Petrobrás.”

Reitero que não é dado ao Supremo Tribunal Federal examinar a
licitude de tais pagamentos. Embora a defesa assevere que as transações
poderiam ser legitimadas a partir da análise de ofício expedido pela
empresa EMS S/A e por depoimento do executivo Ricardo Pessoa,
referida conclusão exigiria aguda incursão no conjunto fático-probatório,
providência incabível em habeas corpus.
Com efeito, a ação penal instaurada dizia respeito a pagamentos
supostamente ilícitos decorrentes de contratos entre a Petrobras e a
Engevix Engenharia. Assim, de fato, os pagamentos associados à EMS
S/A e à UTC Engenharia, utilizados como reforço argumentativo pelo
Juízo singular, não correspondem ao objeto da imputação.
Todavia, para fins cautelares de aferição da propensão à reiteração
delitiva, não se exige exata correspondência entre os fatos atribuídos ao
paciente e os já efetivamente objeto de acusação. Vale dizer, o Juiz da
causa limitou-se a apontar que, além dos fatos elucidados na ação penal
em apreço, o contexto fático-probatório indicaria o recebimento de outros
pagamentos pouco usuais, a reforçar a indispensabilidade da imposição
de medida cautelar idônea.
f. Imputações apuradas em ação penal diversa
Agregue-se a informação complementar prestada pelo Juízo singular
(e.doc. 30) em que se noticia o julgamento de ação penal (503088380.2016.4.04.7000/PR), em 08.03.2017, na qual o paciente “foi condenado por
crimes de corrupção em acertos relativos a outro contrato no âmbito da Petróleo
Brasileiro S/A (Petrobrás), desta feita com a empresa Apolo Tubulars, bem como
por lavagem de dinheiro.”
Referida ação penal tratava do suposto pagamento de propina de R$
2.144.227,73 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e
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vinte e sete reais e setenta e três centavos). A pena imposta ao paciente
na aludida ação penal corresponde a 11 (onze) anos e 03 (três) meses de
reclusão.
Na ocasião, foi decretada nova medida prisional, que não está em
debate no presente momento. Contudo, essa condenação superveniente,
embora, obviamente, sujeita a recurso, mas proferida em grau exauriente,
robustece a factibilidade do risco à ordem pública sob o ângulo da
possibilidade de reiteração criminosa.
g. Em síntese
Nessa medida, o risco de práticas de novas condutas semelhantes
não constitui mero desdobramento despido de base empírica. As
particularidades da apuração sinalizam que o receio explicitado é
fundado. A higidez da custódia decorre da pluralidade de condutas
atribuídas ao paciente e da gravidade concreta dessas infrações penais.
Além disso, são sopesadas outras vultosas transações que teriam ocorrido
mesmo durante o período em que o paciente encontrava-se cumprindo
pena. Por fim, o Juízo singular informa a publicação de sentença
condenatória recorrível por fatos relacionados ao suposto recebimento de
propina em outros contratos da Petrobras. Esse cenário processual indica
a ausência de ilegalidade no reconhecimento do fundado risco de
reiteração delituosa e, portanto, da necessidade de tutela da ordem
pública.
8. Extensão da prisão preventiva
Por fim, cumpre observar que, embora diversas prisões tenham sido
alvo de críticas em razão de seu alcance no tempo, o tema merece ser
compreendido de modo cuidadoso.
No caso concreto, o paciente encontra-se preso provisoriamente
desde 03.08.2015, situação que certamente não é indiferente ao EstadoJuiz. Contudo, eventual excesso na duração das prisões cautelares não
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deve ser analisado mediante prazos estanques. Não se trata de avaliação
meramente aritmética. Indispensável, na realidade, que tal circunstância
seja aferida de modo particularizado, à luz das peculiaridades de cada
caso.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:
“Excesso de prazo no encerramento da instrução
criminal. Ausência de constrangimento ilegal. Complexidade
do caso: dois réus, defensores diversos, dois fatos delituosos,
vinte e três testemunhas arroladas na denúncia, dez pela defesa
do paciente e expedição de diversas cartas precatórias para
inquirição.” (HC 138987 AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/02/2017, grifei)
“Não procede a alegação de excesso de prazo quando a
complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa
contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na
espécie.” (HC 137449, Relator(a):
Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017,
grifei)
“Em relação ao suposto excesso de prazo, é
entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido
desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de
que esteja ocorrendo o excesso, mormente se levada em conta
a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na
pluralidade de réus (15 acusados) e a necessidade de expedição
de cartas precatórias para Itamaracá/PE e Petrolina/PE para
oitiva de 2 (dois) dos acusados.” (HC 128650, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016, grifei)

No caso em apreço, a leitura da extensa sentença condenatória já
evidencia a complexidade dos fatos submetidos à apreciação do EstadoJuiz. Com efeito, trata-se de matéria intrincada, que envolve suposta
organização criminosa e árdua matéria fático-probatória. A título
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ilustrativo, menciono que apenas a ação penal, que possui 15 (quinze)
réus, conta com 1.260 (mil, duzentas e sessenta) fases processuais. Nada
obstante essas particularidades, verifico que a a denúncia restou ofertada
em 04.09.2015, com sentença proferida em 18.05.2016. As apelações
criminais, por sua vez, após a colheita das respectivas razões e
contrarrazões, encontram-se submetidas ao crivo do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, com parecer ofertado pelo Ministério Público em
17.01.2017.
Verifica-se, de tal forma, que as instâncias ordinárias vem
imprimindo celeridade ao desenrolar processual, que exprime curso
regular. Sendo assim, e evidenciados os pressupostos e requisitos da
medida gravosa, não depreendo a presença de constrangimento ilegal.
9. Em resumo, Senhor Presidente, entendo que a manutenção da
prisão preventiva do paciente encontra-se plenamente justificada pela lei
e pela jurisprudência desta Corte, inclusive desta Segunda Turma.
Rememoro que, para esta colenda Segunda Turma, é justificada a
prisão preventiva quando fundada "na garantia da ordem pública, em face do
risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes,
bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das
condutas" (HC 140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 31/03/2017), hipótese que deve ser observada mesmo
quando o crime é praticado contra a administração pública, máxime num
contexto fático de associação criminosa. Ou seja, quando o título prisional
de um acusado é " (...) calcado em sua real periculosidade para a ordem pública,
em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e
corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública
municipal, de forma reiterada (...) é legítima a tutela cautelar” (RHC 138937,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017).
Quanto à gravidade concreta do crime, igualmente presente na
hipótese em julgamento, esta colenda Segunda Turma, da mesma forma, ,
tem posicionamento sólido sobre sua suficiência para fundar a
manutenção da decretação da prisão preventiva. Afinal, considera-se "
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(...) fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a
gravidade concreta do delito (…)” (HC 139691, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017).
Quanto ao alegado excesso de prazo, do mesmo modo, esta colenda
Turma tem posicionamento firme no sentido de que a complexidade dos
fatos apurados permite o alongamento do trâmite processual sem que
isso configure constrangimento ilegal. Vossa Excelência, Senhor
Presidente, relatou recentemente o Agravo no HC 138.987, onde
consignou "Ausência de constrangimento ilegal. Complexidade do caso: dois
réus, defensores diversos, dois fatos delituosos, vinte e três testemunhas arroladas
na denúncia, dez pela defesa do paciente e expedição de diversas cartas
precatórias para inquirição.” (HC 138987 AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/02/2017).
Sendo assim, não compreendo, com a devida vênia de
posicionamento contrário, que o presente caso não se enquadre nos
precedentes acima citados. Quiçá, a disparidade entre o presente caso e
aqueles julgados nos precedentes que ora anoto seja a natureza do crime
em questão.
Estamos, aqui, a tratar da criminalidade do colarinho branco. Esse
epíteto, de todos conhecido, ganhou notoriedade a partir do discurso de
Edwin Hardin Sutherland, no 34º encontro anual da American
Sociological Society (Sociedade Americana de Sociologia), proferido na
Filadélfia, em 27 de dezembro de 1939.
Naquela oportunidade, o eminente sociólogo apresentou severas
críticas ao fato de que os crimes usualmente praticados por uma classe
mais privilegiada de cidadãos tinha tratamento muito mais brando por
parte das agências responsáveis pela resposta ao fenômeno do crime, em
todos os níveis: policial, legislativo e judicial.
São precisas suas palavras nesse sentido:
"A análise do critério da criminalidade de colarinho
branco resulta na conclusão de que uma descrição da
criminalidade de colarinho branco em termos gerais também
será uma descrição da criminalidade da classe baixa. Os
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aspectos nos quais os crimes das duas classes diferem são os
incidentais ao invés dos essenciais da criminalidade. Elas se
diferem principalmente na aplicação das leis penais. Os crimes
da classe baixa são conduzidos por policiais, promotores e
juízes, com penas de multa, prisão e de morte. Os crimes da
classe alta não resultam em nenhuma ação oficial ou em ações
indenizatórias em cortes civis ou conduzidos por fiscais e por
conselhos ou comissões administrativos, com sanções penais na
forma de advertências, ordens para cessar uma atividade,
ocasionalmente, a perda de uma licença e, somente em casos
extremos, aplicação de multas ou penas privativas de liberdade.
Por isso, os criminosos de colarinho banco são segregados
administrativamente dos demais e, em larga medida, como uma
consequência disso, não são considerados como verdadeiros
criminosos por eles mesmos, pelo público em geral ou pelos
criminólogos.
Esta distinção na aplicação do Direito Penal se deve
principalmente a diferença de posição social dos dois tipos de
infratores.” (SUTHERLAND, Edwin Hardin. A criminalidade
de colarinho branco. Tradução: Lucas Minorelli. In Revista
Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal - UFRGS, v 2, nº
2, 2014, p. 99 e 100.)

10. Destarte, voto pela denegação da ordem.
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SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 137.728 PARANÁ

VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
A custódia em discussão concerne à AP nº 504524184.2015.4.04.7000/PR, na qual o paciente foi condenado, em 17/5/16, pelos
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contexto de
organização criminosa.
O RHC nº 65.616/PR, objeto de impugnação neste writ, foi interposto
no Superior Tribunal de Justiça em data anterior à sentença condenatória
em questão. Todavia, a Quinta Turma, ao apreciar o feito, analisou os
fundamentos em que aquela sentença se baseou para manter a custódia
do paciente.
Aliás, o voto proferido pelo Relator, Ministro Félix Fischer, foi
bastante claro nesse sentido quando afastou a prejudicialidade do recurso
ordinário, por entender que o juízo de origem, ao proferir a sentença,
remeteu aos argumentos do título originário da custódia.
Conforme reiterada jurisprudência da Corte, o habeas corpus está
prejudicado apenas se a sentença condenatória que mantém o condenado
preso se vale de fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o
que não ocorreu na espécie vertente (v.g. HC nº 122.939/DF, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/10/14).
Vejam que o paciente foi preso preventivamente em 3/8/15 em razão
de decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR fundada na
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.
Sobreveio, em 17/5/16, sentença condenatória (processo nº 504524184.2015.4.04.7000/PR), pela qual o paciente foi condenado à pena de 20
(vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa,
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.
O voto do eminente Ministro Edson Fachin faz remissão aos dois
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decretos prisionais, não havendo entre eles, a meu sentir, autonomia de
fundamentação.
Com efeito, a sentença condenatória, embora tenha ampliado o
espectro de análise dos fundamentos da custódia, baseando-se em um
exame mais robusto das provas, valeu-se dos mesmos critérios sopesados
no decreto cautelar primeiro, vale dizer, a garantia da ordem pública,
consubstanciada no risco de reiteração delitiva e na gravidade da
conduta.
Assim, não obstante os argumentos trazidos pelo Relator em seu
belo voto, peço venia para divergir.
Hélio Tornaghi, muito antes da introdução no sistema processual
penal brasileiro das medidas cautelares pessoais diversas da prisão,
apontou dois princípios a respeito da prisão provisória:
“1º) a prisão provisória é um mal e só deve existir quando,
sem ela, houver mal maior.
2º) a prisão provisória, embora má, pode vir a ser
necessária; mas se é um mal necessário, somente pode ser
tolerada nos limites da necessidade e deve ser substituída por
outras providências que sejam menos más, sempre que
possível”(Curso de Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva,
1990. v. 2, p. 7, grifo nosso).

Esse eminente jurista assinalava, como orientação nessa matéria, que
o magistrado “deve ser prudente e mesmo avaro na decretação” (op. cit.,
p. 10).
Com efeito, a prisão cautelar é a ultima ratio, a derradeira medida a
que se deve recorrer, e somente pode ser imposta se as outras medidas
cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para
a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º).
O eminente Relator infere, das circunstâncias do caso, que persiste a
necessidade de se resguardar a ordem pública, de modo que as medidas
cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) não se revelariam suficientes,
pois, em breve síntese, o paciente teria agido de forma sistêmica,
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profissional e habitual, consubstanciada no recebimento periódico de
propina decorrente da celebração de contratos com a Petrobras.
Não há como se ignorar a gravidade das condutas supostamente
praticadas. Porém, como já destacado por esse Colegiado no julgamento
do HC nº 127.186/PR (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15),
por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente
perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.
Merece registro o excerto do voto proferido pelo saudoso Ministro
Teori Zavascki naquela oportunidade, segundo o qual
“não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva
unicamente com o argumento da credibilidade das instituições
públicas, ‘nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o
sentimento de indignação da sociedade’ (HC 101537, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011).
Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões
para se indignar com notícias de cometimento de crimes como
os aqui indicados e de esperar uma adequada resposta do
Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis.
Todavia, a sociedade saberá também compreender que a
credibilidade das instituições, especialmente do Poder
Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for
capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja
na apuração e no julgamento desses graves delitos, seja na
preservação dos princípios constitucionais da presunção de
inocência, do direito a ampla defesa e do devido processo
legal, no âmbito dos quais se insere também o da vedação de
prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo
legislador” (Segunda Turma, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 3/8/15 – grifos nossos).

Assentadas essas premissas, e melhor sopesando os elementos que
conduziram à decretação e à manutenção da custódia do paciente, à luz
da gravidade dos crimes, entendo que subsiste o periculum libertatis,
mas que ele pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos
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gravosas que a prisão, o que também repercutirá significativamente no
direito de liberdade do réu.
Como ensina Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, o princípio da
necessidade exige “a substituição, quando possível, da medida mais
gravosa por outra menos lesiva e que assegure igualmente a consecução
do fim” (Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso
penal. Madrid: Colex, 1990; p. 190).
Nesse contexto, considerando os crimes investigados, as apontadas
circunstâncias dos fatos e a condição do paciente, reputo adequadas e
necessárias outras medidas cautelares, suficientes, a meu ver, para
minimizar os riscos que conduziram à prisão.
No que se refere ao risco concreto da reiteração delitiva, invocado
para garantir a ordem pública, começo por dizer
“[que as] medidas cautelares pessoais se destinam a
tutelar uma determinada situação de fato, à qual se referem,
razão por que, desaparecida a sua base fática legitimadora,
impõe-se a sua cessação.
Como aduz Maurício Zanoide de Moraes,
‘toda a medida de coação determinada poderá ser
substituída por outra que se mostre mais adequada e
eficiente diante das novas situações naturalmente
proporcionadas pela passagem do tempo’, seja para
recrudescer, seja para minorar a restrição. (ZANOIDE DE
MORAES, Maurício. Presunção de inocência no processo
penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a
elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 398).
A referibilidade está intrinsecamente ligada ao critério
da atualidade: os pressupostos que autorizam uma medida
cautelar devem estar presentes não apenas no momento de
sua imposição, como também necessitam se protrair no
tempo, para legitimar sua subsistência” (Inq nº 3842/DF, de
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minha relatoria, julgado em 3/8/15 - grifos nossos).

Por sua vez, Rodrigo Capez afirma que
“a proximidade temporal entre o conhecimento do fato
criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória
encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere
atualidade (‘o que está a acontecer’) e evidência (‘o que é claro,
manifesto’).1
Se a prisão por ‘ordem pública’ é ditada por razões
materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou
a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação
da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência,
não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da
ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o
conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos
a ele relacionados2” (Dissertação de Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Direito Processual da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, 2015).

Nesse diapasão, anoto que a constrição cautelar do paciente somente
foi decidida e efetivada no mês de agosto de 2015, ou seja, 10 (dez) meses
após o último pagamento atribuído a ele pelo juízo de origem, datado
de outubro de 2014.
Logo, a decisão daquela autoridade judiciária lastreou-se em
argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos de
materialidade, os fatos que deram ensejo ao aventado risco de reiteração
delitiva estão longe de ser contemporâneos do decreto prisional. Em
1

TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal. 7ª ed. São Paulo: Saraiva,
1990, p. 48, vol. 1.
2
ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência no processo
penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e
para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 395. BADARÓ,
Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier,
2012, p. 734
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consequência, por ter sido decretada muito tempo após a última
intercorrência ilícita noticiada, o título não deve subsistir por esse
fundamento.
É importante sempre lembrar que o princípio da presunção de
inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que,
diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso
da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse
equiparado.
Em sua mais relevante projeção como norma de tratamento, a
presunção de inocência implica a vedação de medidas cautelares pessoais
automáticas ou obrigatórias, isto é, que decorram, por si sós, da existência
de uma imputação e, por essa razão, importem em verdadeira
antecipação de pena.
A presunção de inocência, aqui, imbrica-se com outros direitos
individuais, uma vez que a prisão provisória derivada meramente da
imputação se desveste de sua indeclinável natureza cautelar, perde seu
caráter de excepcionalidade (CF, art. 5º, LXVI), traduz punição antecipada
- violando o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) - e resulta no
tratamento do imputado como culpado.
É digno de nota o excerto do voto do Ministro Celso de Mello no
HC nº 105.556/SP, a respeito da impossibilidade de se utilizar a prisão
preventiva como instrumento de antecipação de pena:
“Impõe-se advertir, no entanto, que a prisão cautelar
(‘carcer ad custodiam’) - que não se confunde com a prisão
penal (‘carcer ad poenam’) - não objetiva infligir punição à pessoa
que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face
da estrita finalidade a que se destina, qualquer idéia de sanção.
Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar ‘em
benefício da atividade desenvolvida no processo penal’ (BASILEU
GARCIA, ‘Comentários ao Código de Processo Penal’, vol.
III/7, item n. 1, 1945, Forense), tal como esta Suprema Corte tem
proclamado:

6
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‘A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA
DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO TEM POR
OBJETIVO INFLIGIR PUNIÇÃO ANTECIPADA AO
INDICIADO OU AO RÉU.
- A prisão preventiva não pode - e não deve - ser
utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito,
pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases
democráticas, prevalece o princípio da liberdade,
incompatível com punições sem processo e inconciliável com
condenações sem defesa prévia.
A prisão preventiva - que não deve ser confundida com
a prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a
sua decretação, mas destina-se, considerada a função
cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade
estatal desenvolvida no processo penal.’
(RTJ 180/262-264, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Daí a clara advertência do Supremo Tribunal Federal, que
tem sido reiterada em diversos julgados, no sentido de que se
revela absolutamente inconstitucional a utilização, com fins
punitivos, da prisão cautelar, pois esta não se destina a punir o
indiciado ou o réu, sob pena de manifesta ofensa às garantias
constitucionais da presunção de inocência e do devido
processo legal, com a conseqüente (e inadmissível) prevalência
da idéia – tão cara aos regimes autocráticos – de supressão da
liberdade individual em um contexto de julgamento sem defesa e
de condenação sem processo (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.).
Isso significa, portanto, que o instituto da prisão cautelar considerada a função exclusivamente processual que lhe é
inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de promover a
antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois,
se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da
prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento ao
princípio da liberdade (RTJ 202/256-258, Rel. Min. CELSO DE
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MELLO)” (Segunda Turma, DJe de 30/8/13 - grifos do autor).

Em suma, descabe a utilização da prisão preventiva como
antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo
grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução
provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado pela
Corte de que
“a execução provisória de acórdão penal condenatório
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo
5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC nº 126.292/SP,
Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16).

Entendimento diverso importaria na restauração do instituto da
prisão preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do
Código de Processo Penal,3 a qual estabelecia essa modalidade odiosa de
constrição nos crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior
a 10 (dez) anos, tendo sido acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73.
Cabe frisar, ademais, que eventual confirmação da condenação do
paciente em grau recursal autorizará a execução provisória da
reprimenda, na linha de julgado, alhures citado, do próprio Tribunal
Pleno.
Diante dessas considerações, pedindo venia ao ilustre Relator, voto
pela concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 3194), a serem
3
Art. 312. A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena de
reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos.
4

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para
informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses
locais para evitar o risco de novas infrações;
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estabelecidas pelo juízo de origem.

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou
necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica
ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do
processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à
ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.

9
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IMPTE.(S)
COATOR(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: MIN. DIAS TOFFOLI
: JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
: ROBERTO PODVAL
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Vossa Excelência, permite uma observação?
Já destaquei a importância do voto do ministro Edson Fachin.
Porém, um argumento que foi sustentado pelo Ministério Público e que
Sua Excelência adotou, de alguma forma, leva, em muitos casos, à
inviabilização do habeas corpus. Há discussão nessas matérias de expostas
questões, de fato, controvertidas.
O que temos de fazer, a meu ver, é analisar a situação concreta à luz,
claro, da nossa visão, inclusive fazendo uma revisão - vamos chamar
assim - dos fatos judiciais e dos prognósticos estabelecidos pelo juiz no
momento de sua decisão. Em suma, isso temos revisitado, muitas vezes,
quando dizemos, por exemplo, ministro Lewandowski, ministro Fachin,
que já há um excesso temporal na prisão preventiva. Não estamos
censurando, necessária ou inevitavelmente, o decreto de prisão, mas
falando que - como usamos a linguagem - no texto constitucional, de um
processo de inconstitucionalização - o decreto que inicialmente poderia
ser legal e legítimo e constitucional inconstitucionalizou-se.
Então, é isso que precisa de ser aferido, sob pena de, tal como vinha
ocorrendo também naquele discurso sobre a prejudicialidade, tornarmos
inefetiva a garantia do habeas corpus, em sede de controle do excesso de
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prazo, em matéria de prisão.
Portanto, parece-me que isso é relevante à reflexão.

2
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INCIDÊNCIAS AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Neste diapasão, anoto que a constrição cautelar do paciente foi
decidida e efetivada somente no mês de agosto de 2015, ou seja,
supostamente após o último recebimento a ele atribuído pelo juízo de
origem, que é datado de outubro de 2014, em relação a fatos cometidos,
como foi dito da tribuna, antes, oriundo de contratos realizados antes.
Não vou aqui entrar na discussão do fato imputado em si – porque
não é o objeto –, mas sabemos que muitas vezes esse recebimento é tido
como exaurimento, e não como o cometimento. Mesmo assim, com a
devida vênia, Ministro Luiz Edson Fachin, não há atualidade no fato
imputado de reiteração – um ano antes da decretação da prisão. Fosse
assim, deveríamos estabelecer prisão perpétua para todos que cometem
crime, porque, de alguma maneira, voltarão a delinquir, ou, como
Sutherland sugere, deveríamos aplicar a crimes de colarinho branco, de
acordo com a legislação norte-americana, a pena de morte.
Em relação, portanto, à atualidade para fundamentar a decretação
de pena de prisão cautelar, não há contemporaneidade, que é um
requisito necessário para a decretação de prisão nessas hipóteses.
Logo, a decisão daquela autoridade judiciária lastreou-se em
argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos de
materialidade, os fatos que deram ensejo ao aventado risco de reiteração
delitiva estão longe de ser contemporâneos à data do decreto prisional.
Em consequência, por ter sido decretada muito tempo após a última
intercorrência ilícita noticiada, o título não deve subsistir por esse
fundamento.
Ademais, como já foi dito em voto proferido na semana passada, o
grupo político que estava à frente da Petrobras já não mais está. Inclusive
Vossa Excelência, Ministro Gilmar Mendes, no voto no caso de Genu, no
caso do outro paciente da semana passada, anotou exatamente isto: não
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há sequer a contemporaneidade do fato em si imputado, que ainda está
sujeito à revisão em grau de apelação, com esse potencial delitivo, em
razão de o grupo político não estar mais no poder. Em consequência, por
ter sido decretada muito tempo após a última intercorrência ilícita
noticiada, o título não deve subsistir.
É importante sempre lembrar que o princípio da presunção de
inocência está em nossa Constituição. O princípio da presunção está em
nossa Constituição, art. 5º, LVII, e já foi mitigado por este Supremo em
outubro do ano passado para permitir a execução imediata da pena,
ainda que provisória, da pena como se definitiva fosse, num quase
trânsito em julgado, para usar, mutatis mutandis, a terminologia latina
sobre "quase contrato", Ministro Fachin, "quase trânsito em julgado", mas
da decisão de segunda instância, não da decisão de primeira instância. É
sempre bom lembrar que está em nossa Constituição o princípio da
presunção de inocência – art. 5º, LVII -, mesmo que mitigada por esta
Suprema Corte. Porém, esta Suprema Corte não a mitigou para que se
iniciasse já na primeira instância a execução; mitigou-a aceitando a
execução de um quase trânsito em julgado a partir da segunda instância.
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ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Rogo mais uma vez a mais respeitosa vênia, entendendo que não há
contemporaneidade e atualidade entre a dita reiteração delituosa e a data
da decisão que estabeleceu a prisão preventiva, e não estando mais
presentes razões processuais, de ordem pública, que justifiquem a
manutenção dessa prisão preventiva. Ela nada mais é, hoje, do que uma
antecipação da execução de uma decisão ainda não definitiva. E há
inúmeros casos em que as apelações são providas pelos tribunais. Não
estamos aqui a julgar o caso concreto, nem a julgar operação em si, como
um todo, estamos aqui a julgar a necessidade, ou não, da presença, ou
não, de fundamentos para a prisão cautelar do ora paciente.
Com a devida vênia, do eminente Relator, voto pela concessão da
ordem. Porém, não deixo de vislumbrar, como disse, em meu voto, a
possibilidade de o juízo de origem, de acordo com o art. 319 do Código
de Processo Penal, fixar medidas cautelares substitutivas à prisão
preventiva, diante do quadro grave que se coloca, do qual nenhum de nós
se olvida. No atual estágio, com a conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares, entendo que isso é suficiente e afasta uma execução
provisória de uma pena de primeiro grau, a qual poderá ou não ser
confirmada em grau de apelação.
É como voto, então, Senhor Presidente, em síntese, concedendo a
ordem para revogar a prisão preventiva, mas autorizando o juízo de
origem a estabelecer, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal,
as medidas cautelares que ele entender cabíveis para o caso concreto.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, inicialmente, louvo os brilhantes votos que me antecederam,
também homenageio o advogado que se pronunciou da tribuna e,
também, o representante do Ministério Público.
Antes de iniciar meu voto, gostaria de assentar que fiquei
extremamente honrado pela menção que o eminente Ministro Fachin faz
a votos meus para amparar a tese que defende em seu pronunciamento
nesse habeas corpus. Porém, eu ousaria lembrar que, em contrapartida,
lavrei dezenas e dezenas de acórdãos, nos quais considerei insuficientes
os argumentos invocados para decretar prisões preventivas com base na
gravidade abstrata dos fatos ou na garantia da ordem pública, assim
como fizeram os meu Colegas dessa Segunda Turma. Portanto, há
jurisprudência para vários lados, diversas direções. E, como vi o Ministro
Dias Toffoli, outro dia, fazer a referência, que, em Direito Penal e no
Direito Processual, como se sabe, cada caso é um caso, não existem teses
definitivas aplicáveis, mecanicamente, como pode eventualmente ocorrer
no Direito Público, porquanto é preciso sempre sopesar os fatos em
concreto.
Eu trago um voto, em que faço uma resenha de tudo que ocorreu até
o presente momento. Inicialmente, transcrevo a decisão da prisão
preventiva, mas que peço vênia para superar esses trechos e ir
diretamente ao meu voto.
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VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski: Trata-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça proferido no RHC 65.616/PR.
Consta dos autos, em síntese, que: (a) o paciente teve sua prisão
preventiva decretada em 27.7.2015 e efetivada em 3.8.2015, nos autos da
ação penal 5045241-84.2015.4.04.7000/PR, da 13ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba; (b) alegando ausência de fundamentação do
decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, que denegou a ordem, e, na sequência, interpôs
RHC no Superior Tribunal de Justiça, o qual lhe negou provimento, em
acórdão assim ementado:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA JATO. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A prolação de sentença condenatória, em que se
mantenha a prisão preventiva sem adição de novos
fundamentos, não torna prejudicado o recurso tendente à
discussão da decisão que decretou a segregação cautelar.
II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, e só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A
prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não
pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do
indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores.
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III - A concreta gravidade das condutas atribuídas ao
recorrente e o justificado risco de reiteração criminosa, no
entanto, revestem-se de idoneidade para justificar a segregação
cautelar. (Precedentes).
IV - Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão
cautelar, como na hipótese.
Recurso ordinário desprovido”.

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
“(a) carece de respaldo fático e jurídico a decretação e
manutenção da prisão de JOSÉ DIRCEU em vista dos riscos à
ordem pública, sob os argumentos de que (i) se deve prevenir a
suposta reiteração criminosa, (ii) considerar a gravidade dos
fatos delitivos e (iii) resguardar a credibilidade das instituições ;
(b) a prisão preventiva do paciente também foi decretada e
mantida sob a falaciosa argumentação, segundo a qual a prisão
domiciliar que cumpria JOSÉ DIRCEU [em decorrência de
condenação na ação penal na AP 470] não seria suficiente e que
a prisão cautelar aqui combatida seria necessária para fazer
cessar as suas atividades; (c) ainda que se reputem criminosas
todas as atividades exercidas pelo paciente, os pagamentos
feitos à JD, inclusive aqueles ocorridos depois de sua
condenação e quando já havia sido deflagrada a Lavajato, são
decorrentes de relações profissionais celebradas anteriormente”
à sua condenação na AP 470; (d) as únicas exceções são os
aditivos contratuais firmados com as empresas EMS e UTC,
entretanto, “além de não terem sido objeto da denúncia ou da
sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, já
foram fartamente esclarecidos”.

Requerem, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade.
No mérito, pedem a concessão da ordem, para “revogar a prisão
preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, ou permitir que fique
2
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em prisão domiciliar, conforme já fazia quando teve sua prisão preventiva
decretada e nos mesmos termos já concedidos a outros investigados e
acusados no curso da Operação Lavajato”.
O Ministro Teori Zavascki indeferiu a liminar requerida pelos
seguintes fundamentos:
“As questões suscitadas, embora relevantes, não
evidenciam hipóteses que autorizem, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva. Consideradas as circunstâncias
da causa, o exame da pretensão será feito no momento próprio,
em caráter definitivo, mormente porque já houve sentença
condenatória, na qual foi mantida a prisão preventiva do
paciente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Diante da
documentação juntada, desnecessárias informações da
autoridade apontada como coatora“.

É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que, ao contrário
do que se verificou em outras hipóteses, neste caso, o juízo de piso
fundamentou longamente o decreto prisional, verbis:
“Presentes, portanto, os pressupostos para a decretação da
prisão preventiva, boa prova de materialidade de crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro, e de autoria em relação a José
Dirceu de Oliveira e Silva e Othon Luiz Pinheiro da Silva.
Resta analisar a presença dos fundamentos.
[…]
Há, portanto, vários elementos probatórios que apontam
para um quadro de corrupção sistêmica, nos quais ajustes
fraudulentos para obtenção de contratos públicos e o
pagamento de propinas a agentes públicos, bem como o
recebimento delas por estes, passaram a ser pagas como rotina e
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encaradas pelos participantes como a regra do jogo, algo
natural e não anormal.
Nem mesmo a notoriedade das investigações da Operação
Lavajato, com prisões cautelares de dirigentes da Petrobras e
das empreiteiras envolvidas, parece ter sido suficiente para
frear o impulso criminoso, considerando os relatos de Dalton
Avancini acima referidos, bem como o pagamento por
empreiteiras envolvidas no esquema criminoso de valores a JD
Assessoria ainda durante 2013 e 2012, entre elas a UTC
Engenharia até outubro de 2014.
[…]
Necessária, portanto, a prisão preventiva, para proteção
da ordem pública, em vista da gravidade em concreto dos
crimes em apuração e da necessidade de prevenir a sua
reiteração, já que o esquema criminoso sequer se restringiu à
Petrobras.
Tal risco não foi eliminado pelo fato do investigado José
Dirceu de Oliveira e Silva ter, no decorrer do presente ano e
após à divulgação da notícia de que estada sendo investigado
na Operação Lavajato, encerrado as atividades da JD Assessoria
e Consultoria Ltda., já que as provas são no sentido de que ele
teria recebido apenas parte da propina por intermédio de
simulação de contratos de consultoria da referida empresa,
enquanto outra parte foi recebida subrepticiamente conforme
descrições detalhadas e, no que foi possível documentadas, de
Milton Pascowitch.
Tratando-se, ainda, de propinas milionárias e não tendo
havido ainda a identificação completa de seu destino final,
persiste o risco de que os ganhos sejam lavados ou dissipados
no curso das investigações ou da ação penal, afetando as
chances de sequestro e confisco.
O apelo à ordem pública, seja para prevenir novos crimes,
seja em decorrência de gravidade em concreta dos crimes
praticados, já bastaria à manutenção da preventiva.
Aqui, porém, há um detalhe adicional.
José Dirceu de Oliveira e Silva foi condenado
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criminalmente pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal
Federal por crimes de corrupção passiva no âmbito da Ação
Penal 470, em julgamento finalizado em 17/12/2012. Foi preso
em 15/11/2013, assim permanecendo até 28/10/2014, quando foi
autorizado o cumprimento do restante da pena em prisão
domiciliar.
As provas, em cognição sumária, são no sentido de que
estava envolvido no esquema criminoso que vitimou a
Petrobras enquanto já respondia, como acusado, a Ação Penal
470, e que persistiu recebendo vantagem indevida durante todo
a tramitação da ação penal, inclusive durante o julgamento em
Plenário, o que caracteriza, em princípio, acentuada conduta de
desprezo não só à lei e à coisa pública, mas igualmente à Justiça
criminal e a Suprema Corte.
Enquanto os eminentes Ministros discutiam e definiam,
com todas as garantias da ampla defesa, a responsabilidade de
José Dirceu pelos crimes, alguns deles, aliás, sendo alvo de
severa crítica pública por associados ao ex-Ministro da Casa
Civil, o próprio acusado persistia recebendo vantagem indevida
decorrente de outros esquemas criminosos, desta feita no
âmbito de contratos da Petrobras.
A prova do recebimento de propina mesmo durante o
processamento da Ação Penal 470 reforça os indícios de
profissionalismo e habitualidade na prática do crime,
recomendando, mais uma vez, a prisão para prevenir risco à
ordem pública.
Se sequer o recebimento, em 28/08/2007, da denúncia na
Ação Penal 470, o início do julgamento público em agosto de
2012, a condenação finalizada em 17/12/2012, e o início do
cumprimento da pena em 15/11/2013, todos atos praticados
pelo Plenário Supremo Tribunal Federal, impediram que o
investigado, José Dirceu, concomitantemente, persistisse
recebendo vantagem indevida, agora do esquema criminoso
que acometeu a Petrobras, forçoso reconhecer a necessidade da
prisão cautelar, para interromper de vez a prática sucessiva de
ilícitos criminais, além de garantir o prestígio da Justiça e do
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Egrégio Supremo Tribunal Federal.
A prisão cautelar não é inócua em vista da atual prisão
para cumprimento de pena, uma vez que implicará o
recolhimento do investigado em cárcere fechado e não mais em
regime domiciliar, de segurança mínima.
[…]
O caso presente diferencia-se ainda daqueles empreiteiros
postos em prisão domiciliar. Não há se falar em excesso do
prazo de prisão que não se iniciou e a instrução penal sequer
também foi inaugurada. Há ainda razões específicas, pois, como
visto, sequer prévia condenação pelo Supremo Tribunal Federal
preveniu que o investigado José Dirceu persistisse recebendo
propina do esquema criminoso da Petrobras.
Refuto, de antemão, qualquer questionamento quanto ao
propósito da prisão preventiva. A medida drástica está sendo
decretada com base na presença dos pressupostos e
fundamentos legais e para prevenir reiteração delitiva e
interferências na colheita das provas. Em qualquer caso da
assim denominada Operação Lavajato, jamais este Juízo
pretendeu com a medida obter confissões involuntárias. O
direito ao silêncio, garantia fundamental, sempre foi
resguardado e o fato de alguns acusados terem celebrado
acordo de colaboração com o Ministério Público Federal é uma
possibilidade legal que não tem relação necessária com a prisão
cautelar, o que pode ser ilustrado pelo fato de acusados, tanto
presos, como soltos ( v.g . Pedro Barusco, Augusto Mendonça e
Júlio Camargo), terem recorrido ao instituto.
[…]
3. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerido e
decreto, com base no artigo 312 do CPP e em vista dos riscos à
ordem pública, a prisão preventiva de:
I) José Dirceu de Oliveira e Silva;
[…]
Expeçam-se os mandados de prisão preventiva,
consignando a referência a esta decisão e processo, aos crimes
do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, e dos arts. 288 e 317 do Código
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Penal“.

Nota-se, assim, que a prisão preventiva veio lastreada inicialmente
em dois pilares, quais sejam, (i) a garantia da ordem pública; e (ii) a
conveniência da instrução criminal.
Com a prolação de sentença no primeiro grau de jurisdição,
reforçou-se o primeiro fundamento, diante da gravidade em concreto dos
delitos praticados pelo paciente.
Por outro lado, o segundo fundamento, ligado à conveniência da
instrução criminal, não é mais aplicável, porquanto o paciente não
poderia interferir no acervo probatório, cristalizado nos autos após a
prolação da sentença.
Diante desse cenário, deve-se indagar, antes de mais nada, se seria
possível a aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319 do
Código de Processo Penal como alternativa à manutenção da custódia do
paciente, sobretudo até que sobrevenha eventual condenação em segundo
grau, a partir do que seria possível, em tese, o cumprimento antecipado
da pena.
Mais objetivamente, deve-se questionar se tais medidas seriam
suficientes para garantir-se a ordem pública, consistente na efetiva
interrupção da prática de crimes por parte do apenado.
Bem emoldurados os fatos, verifico que a utilização das medidas
alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para, a
um só tempo, garantir-se que o paciente não voltará a delinquir e
preservar-se a presunção de inocência descrita no artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal, sem o cumprimento antecipado da pena.
É que, no particular, não se pode atribuir ao paciente a demora em
seu julgamento, nem se mostra admissível negar a ele o legítimo direito
7
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de utilizar dos meios de defesa que a Constituição e as leis lhe asseguram.
Nessa linha, cito, entre outras, os seguintes julgados: HC 108.929,
Relator o Ministro Teori Zavascki; RHC 108.004, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, HC 110.365, Relator o Ministro Dias Toffoli.
Ora, já se vão quase 2 (dois) anos de prisão cautelar sem que sequer
haja previsão para a data de julgamento do paciente pelo Tribunal
Regional da 4ª Região, não sendo razoável impor-se ao paciente que
aguarde preso, indefinidamente, eventual condenação no segundo grau
de jurisdição.
A segregação cautelar durante o curso da ação penal é tomada no
pressuposto implícito de que o processo tenha curso normal e prazo
razoável de duração, o que, aliás, é direito fundamental dos litigantes
(Art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada
pelo Decreto 678/1992).
Não sendo assim, a prisão acaba representando, na prática, uma
punição antecipada, sem a observância do devido processo e sem
condenação em segundo grau de jurisdição, tal como determinado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade 43 e 44.
Naquela ocasião, ressaltei que o artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal é muito claro quando estabelece que a presunção de
inocência permanece até trânsito em julgado. De fato, tenho dificuldade
de fazer uma interpretação contrária a esse dispositivo tão taxativo.
A propósito, lembro-me, vivamente, do voto proferido pelo Ministro
Celso de Mello naquela assentada. Disse então Sua Excelência:
“[...] reflete preocupante inflexão hermenêutica de índole
regressista no plano sensível dos direitos e garantias
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individuais, retardando o avanço de uma agenda judiciária
concretizadora das liberdades fundamentais”. “Que se reforme
o sistema processual, que se confira mais racionalidade ao
modelo recursal, mas sem golpear um dos direitos
fundamentais a que fazem jus os cidadãos de uma república”.

Em suma, para além de reconhecer o excesso de prazo da prisão
preventiva do paciente, faz-se necessário aguardar a retomada do curso
do processo no segundo grau de jurisdição.
Até lá, para que não se tenha verdadeira situação de antecipação da
pena, que ocorreria caso se emendasse a prisão preventiva no julgamento
futuro em incerto a ser realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, impõe-se a adoção das medidas cautelares acima referidas,
sobretudo para que se impeça a reiteração de crimes por parte do
paciente.
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus, para que o paciente
seja colocado em liberdade, com a ressalva de que fica o juízo competente
autorizado a impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições
pessoais do paciente, as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É como voto.
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SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 137.728 PARANÁ
EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ministro Ricardo Lewandowski, permita-me.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não,
com muito gosto.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Vou pedir licença aos eminentes Colegas para fazer a leitura das
medidas cautelares, porque nós fazemos referências a elas e parece que
elas são pouca coisa, e não são; são restrições gravíssimas que se impõem
- mesmo não sendo prisão - à liberdade do cidadão.
Então, vejam o que diz o art. 319 - Ministro Lewandowski, peço
licença de interrompê-lo:
“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e
nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar
atividades".

Essa é a mais branda.
"II - proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para
evitar o risco de novas infrações".

Mas elas não param aí, há nove incisos:
"III - proibição de manter contato com pessoa determinada
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado dela permanecer distante;
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IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação
ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de
atividade de natureza econômica" - o que se imputa aqui seria a
consultoria prestada de maneira fraudulenta - "ou financeira
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de
infrações penais" (…).

Então, o inciso II estabelece medidas restritivas diferentes da prisão
para se evitar a prática de novas infrações, o que, eventualmente, se
formos levar a uma análise teórica, às vezes, a prisão, em si, não faz,
porque, na prisão, eventualmente, alguém pode visitar o preso, em dias
de visita, e, por meio dessa, reiterar no delito. Aliás, estão aí as
organizações do crime organizado, do narcotráfico a demonstrar isso,
com a utilização de celulares dentro da cadeia. Muito mais eficientes são
essas medidas que direcionam a não ter contato com determinadas
pessoas, a parar a atividade profissional pela qual se imputa a prática dos
delitos, do que, simplesmente, encarcerar a pessoa.
Continuo a leitura, se me permitem:
"VI - suspensão do exercício de função pública ou de
atividade de natureza econômica ou financeira quando houver
justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de
crimes praticados com violência ou grave ameaça"(...).

Vejam que as medidas cautelares substitutivas da prisão podem ser
impostas, Ministro Celso, até nos crimes cometidos com violência ou
grave ameaça - inciso VII.
"VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar
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o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem
judicial;
IX - monitoração eletrônica. "

Não é pouca coisa, mas, agradecendo o aparte do Ministro Ricardo
Lewandowski, eu gostaria de descrever, porque esse é um julgamento
que sabemos estar sendo acompanhado por toda a nação brasileira, por
toda a imprensa, e ao se dizer que simplesmente se soltou o paciente, fica
a ideia de que ele estará livre novamente para delinquir, já que a medida
era fundamentada, em um dos seus aspectos, na reiteração, a qual - disse
e demonstrei em meu voto, Ministro Presidente - não é contemporânea à
data da decretação. O paciente já não delinquía mais há praticamente um
ano, relativamente a data de decretação da prisão. As medidas cautelares,
nós as estamos delegando ao próprio Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba, que as imporá, dentro do contexto que Sua Excelência entender
por bem, para evitar aquilo que ele entendeu ser necessário com a prisão
provisória.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Agradeço
o aparte, sempre muito elucidativo; e, como nós estamos falando para o
grande público, é importante que deixemos muito claro o que estamos
fazendo aqui: não estamos, simplesmente, a propor a libertação do
paciente, mas sim a impor-lhe as restrições que a lei autoriza para
impedir que, eventualmente, coloque em risco a ordem pública ou volte a
delinquir.
Entretanto, eu me referi aqui à prisão, dilatada no tempo, preventiva
- que dura quase dois anos -, a qual afronta o princípio da razoabilidade e
mesmo o da proporcionalidade.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Conheço,
preliminarmente, da presente ação de “habeas corpus”, tendo em vista a
jurisprudência prevalecente nesta colenda Segunda Turma, cuja orientação
a esse respeito tem reiteradamente proclamado não haver perda de objeto
do “habeas corpus” quando a sentença condenatória superveniente mantém,
como sucede no caso ora em exame, a custódia cautelar pelos mesmos
fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (HC 119.183/MG,
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.939/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA –
HC 127.860/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 128.278/PR, Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI – HC 137.279/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
“‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS
MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO DA
LIBERDADE
DO
PACIENTE.
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O fundamento da necessidade da constrição da
liberdade para a garantia da ordem pública foi adotado tanto na
decisão de conversão do flagrante em preventiva como no
indeferimento do pedido de revogação, permanecendo inalterado no
momento da prolação da sentença condenatória. Conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ‘habeas corpus’ fica
prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu
preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o
que não ocorreu na espécie vertente.”
(HC 123.304/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
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Com efeito, a superveniência de sentença penal condenatória não
prejudica o exame do pedido de “habeas corpus” naquelas situações em
que “(…) o juízo sentenciante limitou-se a afirmar que mantinha a prisão, sem
fazer qualquer acréscimo de fundamentos, além daqueles já expostos na decisão
que decretou a medida cautelar” (HC 104.459/ES, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI).
Cabe relembrar, no ponto, que esse entendimento reflete posição já
externada, em 2006, pelo próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal
(HC 83.777/MG, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO).
Daí a observação feita, em 18/08/2015, pelo saudoso Ministro TEORI
ZAVASCKI, nesta colenda Segunda Turma, quando, na condição de Relator
da causa, destacou que, “(…) segundo a jurisprudência predominante do
Supremo Tribunal Federal, não há perda de objeto do ‘habeas corpus’ quando,
na substituição do título prisional, a custódia cautelar é mantida pelos
fundamentos do decreto de prisão originário (…)” (HC 128.278/PR –
grifei).
Por tais razões, tenho por plenamente cognoscível a presente ação de
“habeas corpus”.
Passo a examinar, em consequência, a controvérsia jurídica suscitada
na presente impetração.
Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é
sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter
extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se,
desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação
substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos
pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal –
autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal
(RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
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Vê-se, portanto, que o caráter excepcional da prisão cautelar não
impede venha ela a ser decretada pelo Poder Judiciário quando tal
medida justificar-se em face da existência de situação configuradora de
real necessidade.
É por essa razão que esta Corte, em pronunciamentos sobre a
matéria (RTJ 64/77, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério
doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal
Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA,
“Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995,
Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”,
p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a
materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros
indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das
situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se
legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de
prisão cautelar.
É certo, ainda, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja
a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante,
prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de
pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não
se revela incompatível nem conflitante com a presunção constitucional de
inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 –
RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.), mesmo
porque o instituto da prisão cautelar encontra fundamento em texto da
própria Constituição da República (art. 5º, LXI).
Inquestionável, de outro lado, que a prisão cautelar não pode – nem
deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no
sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o
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princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e
inconciliável com condenações sem defesa prévia.
A prisão cautelar – que não deve ser confundida com a prisão penal –
não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas
destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em
benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal, como já
tive o ensejo de acentuar em julgamento nesta Suprema Corte
(HC 95.290/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Não me parece, contudo, que o decreto de prisão cautelar – emanado
do Juiz Federal Sérgio Moro – reiterado na prolação da condenação
criminal imposta ao paciente José Dirceu tenha incidido em qualquer vício
jurídico que pudesse invalidar esse capítulo do ato sentencial,
consideradas as próprias razões que lhe dão suporte, tal como o
demonstrou o eminente Relator, Ministro EDSON FACHIN.
Cumpre assinalar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem
entendido, em precedentes de ambas as Turmas desta Corte
(HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE –
HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.378/SE, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão
cautelar decretada, com apoio em dados concretos, contra pessoas que
hajam cometido delitos contra a Administração Pública ou de lavagem de
dinheiro ou que se hajam associados a organizações criminosas, tal como
assinalado, pelo ilustre magistrado federal de primeira instância, no que se
refere ao ora paciente, contra quem foi proferida condenação, já em 02
(dois) processos, pela prática do crime de participação em organização
criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, “caput”) e pelo cometimento dos
crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro
(Lei nº 9.613/98, art. 1º).
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Assinalo, uma vez mais, Senhor Presidente, que este caso revela um
dado absolutamente impressionante e, ao mesmo tempo, profundamente
inquietante, pois o que parece resultar dos elementos de informação que
vêm sendo coligidos ao longo de diversos procedimentos de investigação
penal, todos instaurados no contexto da denominada “Operação Lava a
Jato”, é que a corrupção impregnou-se, profundamente, no tecido e na
intimidade de algumas agremiações partidárias e das instituições estatais,
contaminando o aparelho de Estado, transformando-se em método de
ação governamental e caracterizando-se como conduta administrativa
endêmica, em claro (e preocupante) sinal de degradação da própria
dignidade da atividade política, reduzida por esses agentes criminosos ao
plano subalterno da delinquência institucional.
O efeito imediato que resulta desses comportamentos alegadamente
delituosos parece justificar o reconhecimento de que as práticas ilícitas
perpetradas por referidos agentes, aí incluído o paciente José Dirceu,
tinham um só objetivo: viabilizar a captura das instituições governamentais
por determinada organização criminosa, constituída para dominar os
mecanismos de ação governamental, em detrimento do interesse público
e em favor de pretensões inconfessáveis e lesivas aos valores ético-jurídicos que
devem conformar, sempre, a atividade do Estado.
Convenço-me, cada vez mais, Senhor Presidente, de que os fatos
delituosos objeto de investigação e de persecução penais no âmbito da
“Operação Lava a Jato” nada mais constituem senão episódios criminosos
que, anteriores, contemporâneos ou posteriores aos do denominado
“Mensalão”, compõem um vasto e ousado painel revelador do assalto e da
tentativa de captura do Estado e de suas instituições por uma organização
criminosa, identificável, em ambos os contextos, por elementos que são
comuns tanto ao “Petrolão” quanto ao “Mensalão”.
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Penso que se reveste de inteira pertinência a observação de que o ato
de corrupção constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem
jurídica.
É por isso, Senhor Presidente, que os fatos emergentes da
denominada “Operação Lava a Jato” parecem sugerir que ainda subsistiria,
no âmago do aparelho estatal, aquela estranha e profana aliança entre
determinados setores do Poder Público, de um lado, e agentes
empresariais, de outro, reunidos em um imoral sodalício com o objetivo
perverso e ilícito de cometer uma pluralidade de delitos gravemente
vulneradores do ordenamento jurídico instituído pelo Estado brasileiro.
Tais práticas delituosas – que tanto afetam a estabilidade e a
segurança da sociedade, ainda mais quando veiculadas por intermédio
de organização criminosa – enfraquecem as instituições, corrompem os
valores da democracia, da ética e da justiça e comprometem a própria
sustentabilidade do Estado Democrático de Direito, notadamente nos
casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam
homogeneidade, eis que dirigidos, em contexto de criminalidade organizada
e de delinquência governamental, a um fim comum, consistente na
obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e de
benefícios de ordem pessoal, de caráter empresarial ou de natureza
político-partidária.
Tais são as razões, Senhor Presidente, que me levam a constatar que
as investigações promovidas pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público Federal, não obstante fragmentadas em diversos inquéritos e
procedimentos penais, têm por objeto uma vasta organização criminosa, de
projeção tentacular e dimensão nacional, estruturalmente ordenada em
níveis hierárquicos próprios, que observa métodos homogêneos de
atuação, integrada por múltiplos atores e protagonistas, e que, operando
por intermédio de vários núcleos especializados, com clara divisão de tarefas
(núcleo político, núcleo empresarial, núcleo financeiro, núcleo
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operacional e núcleo técnico, entre outros), busca obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, notadamente no âmbito do
Estado, mediante prática de infrações penais que abrangem amplo
espectro de ilicitudes criminosas, como aquelas que vão do cometimento de
crimes contra a Administração Pública, o Sistema Financeiro Nacional, o
Estatuto das Licitações e Contratações Administrativas até a perpetração
do delito de lavagem de dinheiro ou de valores, sem prejuízo de outros
gravíssimos ilícitos tipificados na legislação penal.
O fato inquestionável, Senhor Presidente, é que a corrupção deforma
o sentido republicano da prática política, afeta a integridade dos valores
que informam e dão significado à própria ideia de República, frustra a
consolidação das Instituições, compromete a execução de políticas
públicas em áreas sensíveis como as da saúde, da educação, da segurança
pública e do próprio desenvolvimento do País, além de vulnerar o
princípio democrático.
Daí os importantes compromissos internacionais que o Brasil
assumiu em relação ao combate à corrupção, como o evidencia a assinatura,
por nosso País, da Convenção Interamericana contra a Corrupção
(celebrada na Venezuela em 1996) e da Convenção das Nações Unidas
(celebrada em Mérida, no México, em 2003).
As razões determinantes da celebração dessas convenções
internacionais (uma de caráter regional e outra de projeção global) residem,
basicamente, na preocupação da comunidade internacional com a extrema
gravidade dos problemas e das consequências nocivas decorrentes da
corrupção para a estabilidade e a segurança da sociedade, considerados
os vínculos entre a corrupção e outras modalidades de delinquência, com
particular referência à criminalidade organizada, à delinquência
governamental e à lavagem de dinheiro.
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Torna-se importante advertir, neste ponto, Senhor Presidente, que,
com a instauração de tais procedimentos de persecução penal, não se está
a incriminar a atividade política, mas, isso sim, a promover a
responsabilização penal daqueles que não se mostraram capazes de
exercê-la com honestidade, integridade e elevado interesse público,
preferindo, ao contrário, longe de atuar com dignidade, transgredir as leis
penais de nosso País, com o objetivo espúrio de conseguir vantagens
indevidas e de controlar, de maneira absolutamente ilegítima e criminosa, o
próprio funcionamento do aparelho de Estado.
A conquista e a preservação temporária do poder, em qualquer
formação social regida por padrões democráticos, embora constituam
objetivos politicamente legítimos, não autorizam quem quer que seja,
mesmo quem detenha altos postos na hierarquia do Estado,
independentemente de sua posição no espectro ideológico, a utilizar
meios criminosos ou expedientes juridicamente marginais, divorciados da
ordem jurídica e repudiados pela legislação criminal do País e pelo
sentimento de decência que deve sempre prevalecer no trato da coisa
pública.
Como ressaltado, esta Corte Suprema tem acentuado possuir plena
validade jurídica a decretação de prisão cautelar de pessoa, como o ora
paciente, na situação jurídico-penal que venho de referir, ainda mais
naqueles casos nos quais a decisão judicial que ordena a prisão cautelar
encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais demonstrativos de
que a permanência em liberdade do réu sentenciado comprometerá a
garantia da ordem pública e/ou frustrará a aplicação da lei penal:
“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA –
NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE
ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL
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INTEGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
–
LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO
CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO.
…...................................................................................................
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE
CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO
PACIENTE.
– Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a
decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em
elementos concretos e reais que – além de se ajustarem aos
fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a
permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá
a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.
PACIENTE
QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações
semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que
se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada
contra possíveis integrantes de organizações criminosas.
Precedentes.”
(HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
“AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’.
PROCESSUAL
PENAL.
PRISÃO
CAUTELAR
CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR
EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA 691/STF.
A prisão cautelar do paciente acusado de ser um dos
principais integrantes da organização criminosa está
concretamente fundamentada, não justificando excepcionar-se a
Súmula 691 desta Corte.
Agravo regimental em ‘habeas corpus’ não provido.”
(HC 95.421-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
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“‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a
materialidade dos fatos e a presença de indícios da autoria, o que
restou confirmado pela sentença condenatória.
Dados concretos evidenciam a necessidade de garantir-se a
ordem pública, dada a alta periculosidade do paciente, que integrava
sofisticada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional
de drogas. Ademais, ao que se apurou, o réu faz do comércio de
entorpecentes a sua profissão, a indicar que ele, caso venha a ser solto,
voltará à criminalidade.
Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
Ordem denegada.”
(HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)

Torna-se importante destacar, neste ponto, o fato – que se mostra
apto a justificar, a meu juízo, a manutenção da prisão cautelar do ora
paciente – de que inexiste qualquer ilegalidade “no decreto prisional que,
diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e larga
abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada pelo
paciente, o que demonstra a sua periculosidade” (HC 108.049/SP, Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI), tal como tem decidido esta colenda Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal.
Essa orientação jurisprudencial, por sua vez, apoia-se na
circunstância, tantas vezes ressaltada por esta Suprema Corte, de que a
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva” (HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
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Nem se diga que a instrução probatória estaria encerrada e que,
portanto, o ora paciente não mais poderia interferir na produção da prova
penal.
Há que se ter presente, quanto a esse aspecto, o disposto no art. 616 do
CPP, que permite ao Tribunal de segunda instância, no exame das
apelações criminais, “reinquirir testemunhas” ou determinar outras
diligências de caráter probatório, mediante conversão em diligência do
julgamento recursal, conforme tem reconhecido a jurisprudência dos
Tribunais (RT 728/635-636 – RT 750/571 – RT 762/596, v.g.), inclusive a do
Supremo Tribunal Federal, cujo pronunciamento a respeito é bastante
expressivo:
“Recurso – Diligência. Ao Órgão revisor é assegurada a
possibilidade de levar a efeito novo interrogatório do acusado, a
reinquirição das testemunhas e determinar outras diligências –
artigo 616 do Código de Processo Penal. Tal procedimento é norteado
pela busca da verdade real, não se podendo cogitar de limitação,
consideradas as balizas do recurso interposto (…).”
(HC 69.335/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)

Também não vislumbro excesso irrazoável na duração da prisão
cautelar do ora paciente, tal como bem assinalado pelo eminente
Ministro EDSON FACHIN.
Vale ter presente, neste ponto, na linha do magistério jurisprudencial
desta Corte, julgamento que bem reflete a orientação do Supremo Tribunal
Federal em casos nos quais eventual excesso na duração da prisão cautelar
do réu, quando justificado, p. ex., pela complexidade do litígio penal, não
pode ser equiparado a uma injusta situação de mora processual:
“‘Habeas Corpus’. 2. Roubo majorado, quadrilha e porte de
explosivos (arts. 157, § 2º, I, II e V, e 288, parágrafo único, CP e
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art. 16, parágrafo único, III, Lei 10.826/03). 3. Pedido de liberdade
provisória. 4. Prisão preventiva que perdura dois anos.
Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. 5. Procedimento
de alta complexidade permeado de diligências imprescindíveis,
que não se confundem com mora processual. 6. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
(HC 124.559/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em situações como
a por mim ora referida (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 –
RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 –
RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE – HC 85.611/DF –
HC 85.679/PE – HC 85.733/PB – HC 86.103/RS – HC 86.329/PA –
HC 89.168/RO – HC 90.085/AM – HC 92.570/PE – HC 101.447/CE, v.g.), tem
entendido não se verificar excesso irrazoável na duração de prisão cautelar,
quando, a motivá-la, destaca-se, por exemplo, a complexidade da causa
penal:
“A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário
do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual
retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde
que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do
litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho
judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita
razoabilidade. Precedentes.”
(HC 102.363/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
“O Supremo Tribunal Federal reconhece que a
complexidade da causa penal, de um lado, e o número de
litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual
retardamento na conclusão do procedimento penal ou na solução
jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja
compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
(HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
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Daí a corretíssima manifestação constante do voto proferido pelo
eminente Ministro EDSON FACHIN:
“Por fim, cumpre observar que, embora diversas prisões
tenham sido alvo de críticas em razão de seu alcance no tempo, o
tema merece ser compreendido de modo cuidadoso.
No caso concreto, o paciente encontra-se preso
provisoriamente desde 03.08.2015, situação que certamente não é
indiferente ao Estado-Juiz. Contudo, eventual excesso na duração
das prisões cautelares não deve ser analisado mediante prazos
estanques. Não se trata de avaliação meramente aritmética.
Indispensável, na realidade, que tal circunstância seja aferida de
modo particularizado, à luz das peculiaridades de cada caso.
…...................................................................................................
No caso em apreço, a leitura da extensa sentença
condenatória já evidencia a complexidade dos fatos submetidos
à apreciação do Estado-Juiz. Com efeito, trata-se de matéria
intrincada, que envolve suposta organização criminosa e árdua
matéria fático-probatória. A título ilustrativo, menciono que apenas a
ação penal, que possui 15 (quinze) réus, conta com 1.260 (mil,
duzentas e sessenta) fases processuais. Nada obstante essas
particularidades, verifico que a denúncia restou ofertada
em 04.09.2015, com sentença proferida em 18.05.2016. As apelações
criminais, por sua vez, após a colheita das respectivas razões e
contrarrazões, encontram-se submetidas ao crivo do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, com parecer ofertado pelo Ministério
Público em 17.01.2017.
Verifica-se, de tal forma, que as instâncias ordinárias vem
imprimindo celeridade ao desenrolar processual, que exprime curso
regular. Sendo assim, e evidenciados os pressupostos e requisitos da
medida gravosa, não depreendo a presença de constrangimento
ilegal.
9.
Em resumo, Senhor Presidente, entendo que a
manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se
plenamente justificada pela lei e pela jurisprudência desta Corte,
inclusive desta Segunda Turma.” (grifei)
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Reconheço inocorrente, desse modo, a existência de excesso de duração
da prisão cautelar do ora paciente, notadamente em face da evidente
complexidade da causa penal, como corretamente esclareceu o Ministro
EDSON FACHIN.
Também entendo correta a recusa emanada do E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento objeto desta impetração, no ponto em que revela
ser incabível a conversão da prisão cautelar em qualquer das medidas
cautelares pessoais alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, na
redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011, especialmente se se tiver em
consideração o que afirmou o E. Superior Tribunal de Justiça no acórdão
ora impugnado.
Destacou, então, o eminente Ministro FELIX FISCHER, Relator, em
referido julgamento, o que se segue:
“Não me parece suficiente, pois, na hipótese, a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a prisão
preventiva se encontra devidamente fundamentada no art. 312 do
Código de Processo Penal, em razão da gravidade em concreto da
conduta e da real possibilidade de que o recorrente, caso em liberdade,
retome as práticas ilícitas.
…...................................................................................................
Dessarte, ressalto que os graves crimes supostamente
ocorridos e revelados pela ‘Operação Lavajato’ reclamam uma
atuação firme do Poder Judiciário, no sentido de evitar a
reiteração das práticas delituosas, no intuito de possibilitar a
devida apuração dos fatos praticados contra a Administração Pública
e, em última análise, a população brasileira, sendo a prisão
preventiva, na hipótese, a única medida cabível para atingir tais
objetivos.
No caso do recorrente, em particular, tem-se a gravidade
concreta das condutas, os riscos de reiteração criminosa, a
virtualidade de a prática ilícita ter-se tornado habitual, tudo
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somado à inequívoca relevância de sua atuação, como notório
quadro partidário, nos fatos que renderam ensejo à sua segregação
cautelar, e pelos quais já foi, inclusive, condenado. O interregno
durante o qual os fatos teriam se desenvolvido e a magnitude
dos valores envolvidos, tudo isso, em suma, torna isenta de dúvida
a presença da garantia da ordem pública, como fundamento da medida
acauteladora, e determina, portanto, a manutenção da prisão.”
(RHC 65.616/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)

Em suma: tenho para mim, Senhor Presidente, que se torna inviável a
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas
definidas no art. 319 do CPP, tal como ora proposto pelos eminentes
Ministros DIAS TOFFOLI e RICARDO LEWANDOWSKI, pelo fato de a
privação cautelar da liberdade individual do ora paciente encontrar
fundamento, como sucede na espécie, na periculosidade social desse réu
sentenciado e, também, em sua habitualidade delitiva, em face da
probabilidade, real e efetiva, de continuidade na prática de delitos
gravíssimos, como os de organização criminosa, de corrupção e de lavagem de
valores e de capitais.
Revela-se impressionante, neste ponto, Senhor Presidente, a
afirmação feita pelo Juiz Federal Sergio Moro no capítulo da sentença
penal condenatória no qual manteve, de modo plenamente legítimo, a prisão
cautelar do paciente José Dirceu de Oliveira e Silva:
“908. (…) O mais perturbador, porém, em relação a José Dirceu
de Oliveira e Silva consiste no fato de que recebeu propina inclusive
enquanto estava sendo julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal a Ação Penal 470, havendo registro de recebimentos pelo
menos até 13/11/2013. Nem o julgamento condenatório pela mais Alta
Corte do País representou fator inibidor da reiteração criminosa,
embora em outro esquema ilícito.
…...................................................................................................
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918. A necessidade da prisão cautelar decorre ainda do fato de
José Dirceu de Oliveira e Silva ser recorrente em escândalos criminais,
já tendo sido condenado na Ação Penal 470 por corrupção no
escândalo criminal denominado de "Mensalão" e agora no presente
caso. Aliás, como apontado (especialmente itens 486-499), persistiu
recebendo propina do esquema criminoso da Petrobrás mesmo durante
o julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da Ação
Penal 470, com os últimos pagamentos recebidos em 20/10 e
13/11/2013. Se nem o fato de ter sido condenado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal serviu para impedir que persistisse
recebendo propina em outros esquemas criminosos, forçoso concluir
que a prisão cautelar é meio necessário para interromper o seu estilo
de vida criminoso.”

Daí a advertência feita, no presente julgamento, pelo Ministro
EDSON FACHIN:
“Como se vê, narra-se que os crimes ora imputados ao paciente
teriam persistido mesmo enquanto o Plenário do Supremo Tribunal
Federal julgava a Ação Penal 470. Mais que isso, o paciente não teria
sido dissuadido sequer pela condenação, deixando de receber vantagem
indevida apenas no momento do início do cumprimento da pena.
…...................................................................................................
(…) Em verdade, realmente causa perplexidade a acusação
de recebimento de propina durante o desenrolar de Ação Penal
julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que teria
persistido mesmo após a formação do título condenatório, a
denotar juízo de valor de menoscabo à persecução criminal.” (grifei)

O exame da decisão que decretou a prisão cautelar do ora paciente
evidencia, como bem salientou o acórdão ora impugnado, que tal ato
sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência
de base empírica idônea.
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Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão
emanada de magistrado de primeiro grau e mantida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
“(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada
(…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos
concretos, e não mero ato formal.”
(RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)

Sendo assim, e em face das razões expostas, peço vênia para indeferir o
pedido de “habeas corpus”, acompanhando, integralmente, o douto e
substancioso voto proferido pelo eminente Ministro EDSON FACHIN.
É o meu voto.
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SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 137.728 PARANÁ
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Essa questão da cognoscibilidade plena do habeas corpus tem
consequências no plano da hermenêutica a propósito da interpretação
dessa ação, tal como a Constituição quer, a partir da ideia da eficácia
imediata desses instrumentos.
Falava, na sessão passada, essa técnica de dizer primeiro que foi
decretada a prisão por decisão monocrática do juiz e depois a sentença
leva à prejudicialidade, envolve o impetrante, o paciente, numa corrida
com resultado certo em que, de fato, consagra-se a não efetividade do
habeas corpus. O mesmo dá-se com aquela prejudicialidade que se vem
decretando a partir da impetração do habeas corpus, em face da liminar ou
da negativa da liminar, porque depois sobrevem a denegação no mérito e
afirma-se a prejudicialidade. Nada mais errado do que interpretar a
Constituição dessa maneira, em relação, talvez, à garantia que sobrepuja a
todas as demais.
Então, parece-me, com as vênias de estilo, especialmente, que reflete
na jurisprudência da Primeira Turma; esses dias até se perguntava
quando que iríamos uniformizar e respondia que era tempo de a Primeira
Turma fazer a reflexão que temos, inclusive, no Plenário.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Ao conhecer da
presente
ação de “habeas corpus”, considerei o entendimento
jurisprudencial que tem predominado nesta colenda Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, reconhece a
inocorrência de prejudicialidade desse remédio constitucional naqueles
casos, como este ora em julgamento, nos quais o juízo sentenciante, ao
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manter prisão cautelar anteriormente decretada, limita-se a reiterar os
mesmos fundamentos que justificaram a adoção de referido ato de privação
cautelar do “status libertatis” do condenado.
Vale relembrar, por oportuno, que esse entendimento, prevalecente
nesta Segunda Turma, foi acolhido pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, que, em tema de prisão cautelar (como a prisão preventiva ou a
prisão decorrente de decisão de pronúncia, entre outras modalidades de
tutela cautelar penal), decidiu que não se registra situação de
prejudicialidade da ação de “habeas corpus” quando, sobrevindo sentença
condenatória ou decisão de pronúncia, a prisão “preventiva anteriormente
formalizada é mantida pelos [mesmos] fundamentos nela contidos”
(HC 83.777/MG, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - É
evidente; é evidente. Já se inventou recentemente - debatemo-nos, aqui,
com a recomposição da Primeira Turma, a necessidade de recurso, a
partir de uma denegação de habeas corpus, e depois, então, a interposição
de um recurso especial e eventualmente de recurso extraordinário. Era
uma forma, obviamente; entendemos de, talvez, fazer uma certa
economia processual, evidente. Ainda hoje, conversava com um juiz do
Superior Tribunal de Justiça. E lá eles dizem que estão afogados na massa
de habeas corpus, especialmente - 400 habeas corpus distribuídos para cada
juiz daquela Corte, daqueles competentes em matéria criminal. Portanto,
torna a vida do Tribunal inviável.
É evidente que o fascínio por decisões - vamos chamar assim economicistas acaba por depois levar, como aconteceu com a Primeira
Turma, a uma revisão da jurisprudência, especialmente diante de casos
teratológicos.
Não temos feito, nos últimos anos - mas até seria bom pedir à

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13011328.

Supremo Tribunal Federal
Esclarecimento

Inteiro Teor do Acórdão - Página 86 de 110

HC 137728 / PR
Secretaria, com essa liberalidade que se diz existir, e, vejam, com a
extensão da concessão de habeas corpus, com a possibilidade de discussão,
passando pelo juiz de primeiro grau, pelos tribunais regionais ou pelos
tribunais de justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça -, o índice de
concessão. Pelo menos, na contagem que fizemos aqui - e acho que seria
recomendável que refizéssemos - é algo em torno de 30%. É um índice
assaz alto. Ou somos por demais concessivos, ou há muito abuso por aí,
ministro Fachin. Mas restringir-se o habeas corpus, nesse campo, parece
algo demasiado.
De modo que, parece-me, a mim, que a prejudicialidade, em casos
que tais, acaba por inverter tudo aquilo que se recomenda em termos de
hermenêutica, na garantia que é garantia das garantias.
Obrigado!

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Essa questão, na
verdade, reside, precisamente, nesse específico ponto: o da efetividade do
remédio constitucional do “habeas corpus”.
Daí a orientação jurisprudencial a que me referi anteriormente e
que somente reconhece prejudicada a ação de “habeas corpus”, por perda
superveniente de objeto, quando o novo título legitimador da prisão
cautelar “invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão
originário”, como enfatizou, como Relator, em voto vencedor, o saudoso
Ministro TEORI ZAVASCKI, por ocasião do julgamento do
HC 128.278/PR.
Ouço Vossa Excelência, Senhor Ministro DIAS TOFFOLI.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Rapidamente, só para lembrar que mesmo antes do status
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constitucional, trazido pela República, ainda na legislação imperial, do
Império, o que se estabeleceu foi que: a ordem de habeas corpus era um
dever - dever - do juiz, em qualquer juízo, instância ou tribunal,
deparando-se com ofensa ou ameaça à liberdade de ir e vir, podendo a
deferir mesmo que de ofício.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tenho sempre
manifestado nesta Corte preocupação, grave preocupação, com
julgamentos que veiculem restrições à utilização do remédio
constitucional do “habeas corpus”, tanto que, ao julgar o HC 111.074/MS,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, destaquei a “(…) necessidade de impedir
que se frustrem, mediante interpretações restritivas, a aplicabilidade e a
eficácia de uma das ações constitucionais mais caras e essenciais à preservação
do regime de amparo jurisdicional da liberdade de locomoção física das pessoas
em geral (…)”, que é, precisamente, o “habeas corpus”.
É que me preocupam, Senhor Presidente, abordagens tão gravemente
limitadoras das virtualidades jurídicas de que se acha impregnado o
remédio constitucional do “habeas corpus”, especialmente se se
considerar o tratamento que o Supremo Tribunal dispensou a esse
importantíssimo “writ” sob a égide da Constituição de 1891.
Cabe fazer aqui, Senhores Ministros, como destaquei no julgamento
do HC 111.074/MS, de que fui Relator, um pequeno registro histórico
concernente ao tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte
conferiu ao remédio do “habeas corpus” ao longo de nossa primeira
Constituição republicana.
Foi no Supremo Tribunal Federal que se iniciou, sob a égide da
Constituição republicana de 1891, o processo de construção jurisprudencial
da doutrina brasileira do “habeas corpus”, que teve, nesta Corte, como seus
principais formuladores, os eminentes Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS
GALVÃO.
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A origem dessa formulação doutrinária reside, como sabemos, nos
julgamentos que, proferidos no célebre “Caso do Conselho Municipal do
Distrito Federal”, ampliaram, de modo significativo, o âmbito de incidência
protetiva do remédio constitucional do “habeas corpus”.

Refiro-me aos julgamentos plenários que esta Suprema Corte
proferiu em 08/12/1909 (RHC 2.793/DF, Rel. Min. CANUTO SARAIVA),
em 11/12/1909 (HC 2.794/DF, Rel. Min. GODOFREDO CUNHA) e em
15/12/1909 (HC 2.797/DF, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, e RHC 2.799/DF,
Rel. Min. AMARO CAVALCANTI), além daquele que resultou
na concessão, em 25/01/1911, do HC 2.990/DF, Rel. Min. PEDRO
LESSA.
As decisões proferidas em mencionados julgamentos revestem-se de
aspecto seminal no que concerne ao próprio “corpus” doutrinário que se
elaborou, naquele particular momento histórico, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, no contexto da teoria brasileira do “habeas corpus”, cuja
incidência permitia, como já assinalado, o amparo jurisdicional de outros
direitos, que não apenas o direito de ir, vir e permanecer, desde que
aqueles outros direitos guardassem relação de dependência com a
liberdade de locomoção física do indivíduo ou tivessem por fundamento
ou pressuposto a prática dessa mesma liberdade, tal como claramente
expôs, em clássica monografia (“Do Poder Judiciário”, p. 285/287, § 61,
1915, Francisco Alves), o eminente Ministro PEDRO LESSA:
“Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o
paciente não importa a completa privação da liberdade individual.
Limita-se, a coação ilegal a ser vedada, unicamente à liberdade
individual, ‘quando esta tem por fim próximo o exercício de um
determinado direito’. Não está o paciente preso, nem detido, nem
exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. Apenas o impedem
de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve realizar uma

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13011328.

Supremo Tribunal Federal
Esclarecimento

Inteiro Teor do Acórdão - Página 89 de 110

HC 137728 / PR
reunião com intuitos políticos; a uma casa comercial, ou a uma
fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde tem de
desempenhar uma função, ou promover um interesse; à casa em que
reside, ao seu domicílio.
.......................................................................................................
Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa
ou deseja exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção
para pôr em prática um direito de ordem civil, ou de ordem
comercial, ou de ordem constitucional, ou de ordem administrativa,
deve ser-lhe concedido o ‘habeas-corpus’, sob a cláusula
exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito, o
direito escopo. Para recolher à casa paterna o impúbere transviado,
para fazer um contrato ou um testamento, para receber um
laudêmio, ou para constituir uma hipoteca; para exercitar a
indústria de transporte, ou para protestar uma letra; para ir votar,
ou para desempenhar uma função política eletiva; para avaliar um
prédio e coletá-lo, ou para proceder ao expurgo higiênico de qualquer
habitação; se é necessário garantir a um indivíduo a liberdade de
locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a essa liberdade foi
embaraço a que exercesse qualquer desses direitos, não lhe pode ser
negado ‘habeas-corpus’. (...).” (grifei)

Como salientado, a jurisprudência que se consolidou no Supremo
Tribunal Federal ao longo da Constituição de 1891 até a Reforma de 1926
contemplava a possibilidade de utilização do remédio constitucional do
“habeas corpus” mesmo naqueles casos em que a liberdade de ir, vir e
permanecer pudesse ser afetada de modo reflexo por atos estatais
supostamente abusivos ou ilegais (Revista Forense 34/505 – RF 36/192 –
RF 38/213 – RF 45/183, v.g.):
“O ‘habeas-corpus’ é remédio legal para garantir a cidadão
membro do poder legislativo municipal o livre exercício dos seus
cargos políticos.”
(RF 22/306, Rel. Min. MANOEL MURTINHO – grifei)
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Vale mencionar, neste ponto, como registro histórico, que o Ministro
ENÉAS GALVÃO, tal como relembrado por LÊDA BOECHAT RODRIGUES
(“História do Supremo Tribunal Federal”, vol. III/33-35, 1991,
Civilização Brasileira), aprofundou, ainda mais, a discussão em torno do
alcance do “habeas corpus”, sustentando – para além do que preconizava
PEDRO LESSA – que esse remédio constitucional deveria ter campo de
incidência muito mais abrangente, em ordem a proteger outros direitos,
mesmo que estes não tivessem por fundamento o exercício da liberdade de
locomoção física, tal como o evidencia decisão emanada desta Corte
Suprema consubstanciada em acórdão assim ementado:
“O ‘habeas-corpus’, conforme o preceito constitucional, não se
restringe a garantir a liberdade individual, contra a prisão ou ameaça de
prisão ilegais, ampara, também, outros direitos individuais contra o
abuso ou violência da autoridade.
Em casos semelhantes ao atual, o Tribunal tem concedido o
‘habeas-corpus’ para garantir a posse e exercício de Vereador eleito,
impedido pela autoridade de exercitar o cargo (...).”
(HC 3.983/MG, Rel. Min. CANUTO SARAIVA – grifei)

É importante relembrar, ainda, a decisiva participação de RUI
BARBOSA nesse processo de construção hermenêutica que resultou na
elaboração da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
O grande Advogado e jurisconsulto baiano, em discurso
parlamentar proferido no Senado da República, na sessão de 22/01/1915
(“Obras Completas de Rui Barbosa”, vol. XLII (1915), tomo II/89-161,
1981, MEC/Fundação Casa de Rui Barbosa), procedeu, de maneira bastante
eloquente, em seu último pronunciamento a propósito da intervenção
federal no Estado do Rio de Janeiro, a uma ampla análise do que
significou, para o País e para o regime das liberdades constitucionais, a
formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina brasileira do
“habeas corpus”.
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Em decorrência da Reforma Constitucional de 1926, e com o
restabelecimento da vocação histórica desse importantíssimo remédio
constitucional, tornou-se insuscetível de conhecimento a ação de “habeas
corpus” promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo direto e
imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física
(RTJ 42/896 – RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 –
RTJ 180/962 – RTJ 197/587-588, v.g.):
“A função clássica do ‘habeas corpus’ restringe-se à
estreita tutela da imediata liberdade de locomoção física das
pessoas.
– A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer
situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi,
ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível,
mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo
penal em que proferida decisão condenatória definitivamente
executada.
Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a
Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da
doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a
função clássica desse extraordinário remédio processual,
destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela
jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das
pessoas. Precedentes.”
(RTJ 186/261-262, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Desse modo, cabe insistir na asserção de que o “habeas corpus”, em
sua condição de instrumento de ativação da jurisdição constitucional das
liberdades, configura poderoso meio de cessação do injusto constrangimento
que afeta o direito de locomoção física das pessoas.
Delineado, assim, esse itinerário que o “habeas corpus” percorreu em
nosso sistema de direito positivo, e consolidada, hoje, a função clássica
que lhe é inerente – não obstante as vicissitudes impostas a esse
importantíssimo remédio constitucional, tão temido por regimes autocráticos,
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como o atesta o art. 10 do AI nº 5/68 –, causa-me preocupação, Senhor
Presidente, entendimento jurisprudencial que importe, em situações como
a que se registra nestes autos, em prejudicialidade desse importantíssimo
remédio constitucional, pois, caso eventualmente prevaleça orientação diversa
no sentido da prejudicialidade do “writ”, tal fato certamente causará
gravíssima – e inaceitável – restrição a um fundamental instrumento de
proteção jurisdicional da liberdade em nosso País.
É por todas essas razões, Senhor Presidente, que conheço da
presente ação de “habeas corpus”.

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13011328.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 93 de 110

02/05/2017

SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 137.728 PARANÁ
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Começo por cumprimentar o eminente Ministro Fachin pelo brilhante
voto, circunstanciado e cuidadoso que proferiu, e cumprimentar também
aqueles que se pronunciaram hoje na tribuna, doutor Podval e doutor
Edson, pelas esclarecedoras sustentações.
Este, de fato, é um caso complexo e triste da nossa própria história e,
claro, tem complexidades que já foram aqui analisadas em múltiplas
perspectivas.
Antes de vir para cá, eu relia textos que embasavam o meu voto e me
lembrava de quão significativa foi essa investigação e essa operação.
Claro, como já foi ressaltado agora, no voto do nosso eminente
Decano, Ministro Celso de Mello, a corrupção, como método de
governança, poderia ter comprometido a democracia.
Eu só me pergunto, Ministro Fachin, em relação a essas instituições.
E essa é uma pergunta que sempre se faz. Eu me lembro que, quando
estava na presidência do Supremo, recebi acadêmicos americanos que
denotavam, Ministro Lewandowski, curiosidade com a estabilidade da
nossa democracia. Eles, que têm essa constituição tão longeva,
perguntavam por que, no Brasil, as coisas pareciam ter se normalizado.
E esse é um dado realmente curioso, porque essa Constituição,
segundo os próprios críticos, parecia não vocacionada para durar. Ela já
previra a sua revisão daí a 5 anos da promulgação.
O notável, talvez um dos maiores cientistas políticos de todos os
tempos, agora recentemente falecido, Sartori, na sua obra, "Engenharia
Constitucional", vaticinava que ela não duraria. Dizia: compara-se a sua
extensão à de um Código Civil. E, portanto, com promessas de difícil
cumprimento e tudo mais. Isso é curioso.
Por que essa Constituição tem durado tanto, tem mostrado tanta
resiliência?
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Eu já arrisquei um palpite, uma cogitação, dizendo que, como Adam
Przeworski, que as constituições são tanto mais estáveis quando elas
distribuem, de maneira diferenciada, o poder. Elas se assentam
exatamente numa... Elas assumem um caráter policêntrico, em termos de
poder. E talvez essa Constituição tenha, querendo ou não, estruturado
essa poliarquia, na linha de Adam Przeworski. E isso talvez explique a
sua duração e explique até, vamos chamar assim, uma certa
funcionalidade subsidiária em que, diante de maus funcionamentos que
se verificam, determinados poderes ou instituições assumem um papel,
ainda que subsidiariamente diferenciado, fazendo - vamos assim chamar
- uma certa suplementação.
Entretanto, associada a essa pergunta, nos últimos dias, nos últimos
tempos, passei a fazer uma outra pergunta.
Considerando a gravidade desses fatos todos, aqui narrados, é de se
perguntar de alguma forma, de um lado, evidentemente, é de se
comemorar o fato de termos logrado desvelar e superar esses fatos
graves, mas, de outro, é de se perguntar também, considerando a
plenitude, a autonomia, o poder dessas instituições: Por que se demorou
tanto? É uma pergunta que não tem sido feita. Por que todos esses órgãos
de controle demoraram tanto para funcionar?
E, claro, já vejo que há respostas, quando a gente acompanha, por
exemplo, a situação do Rio de Janeiro. E tenho dito, não houvesse a
interrupção desse quadro, e, em pouco tempo, o Brasil seria um grande
Rio de Janeiro. O que não é um elogio - claro, aqui, não estamos falando
da beleza natural do Rio de Janeiro. Mas é de se perguntar, quando se vê
o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro envolvido em uma
sistêmica prática de corrupção, evidentemente que os órgãos de controle
faleceram, desapareceram, claramente, e, de alguma forma, certamente,
pode-se falar em cooptação, inércia, ineficiência. Em suma, as razões a
história, depois, há de revelar.
Esse é um dado interessante.
Se de um lado devemos ter orgulho desse fato, por outro lado,
devemos nos perguntar: Por que se demorou tanto para afetar um sistema
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que, na sua índole, assim funcionava? Tanto é que já se apontou aqui, que
contemporâneo ao "Mensalão", já se desenvolvia com métodos muito mais
sofisticados o chamado "Petrolão".
Então, já falei até que nós, que julgamos o "Mensalão" e dizíamos que
estávamos a julgar o maior escândalo de corrupção da República, se
tivéssemos hoje que nos debruçar sobre o "Petrolão", teríamos que dizer:
"O 'Mensalão' não é da nossa competência. Ele terá que ser julgado em
pequenas causas".
Isto nos faz, agora, refletir sobre um outro tema, que é extremamente
importante, que diz respeito às prisões provisórias: o seu alongamento, a
sua concepção, no atual contexto. E aí, é apropriado lembrar o "Mensalão".
Ministro Lewandowski, Vossa Excelência, que teve uma atuação tão
marcante nesse julgamento, há de se lembrar de que - e me parece que
esse fato está sendo esquecido - esta Corte julgou o "Mensalão",
envolvendo 40, 39 réus, sem decretar uma prisão preventiva sequer.
Esperou esgotar todos os recursos, inclusive, reconheceu os embargos
infringentes. E era um julgamento complexo. Hoje se diz que a Corte é
inepta para julgar casos criminais, numa grande confusão intelectual e
mental, mas foi a Corte que julgou o "Mensalão".
É curioso, também, Ministro Celso - para esses que fazem esse
discurso do antiforo, e a culpa do foro por tudo -, que os processos que
estão em primeiro grau relativos ao "Mensalão" não foram julgados antes
do processo que aqui estava e não foram julgados depois, não se
encerraram.
Então, é interessante que esse termo de comparação venha, mas isto
é preciso dizer porque, como nós costumamos, às vezes, no nosso
emocionalismo, a ser a-históricos, esquecemos deste fato. O Tribunal não
decretou uma prisão, sequer. Não obstante, o julgamento foi efetivo: as
pessoas cumpriram pena, muitos estão cumprindo pena ainda.
Portanto, o Tribunal, nesse sentido, foi consentâneo, agiu de forma
consentânea com a doutrina, quanto à excepcionalidade da prisão
provisória.
E falo isso, também, Senhores Ministros, com bastante insuspeição.
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Primeiro porque talvez, num momento de grande entusiasmo, com
modelos governamentais e regimes, eu tenha sido, entre as vozes
representativas, uma das poucas vozes críticas de métodos adotados. Falo
isso com a maior tranquilidade. Falo também com a maior tranquilidade
em relação à prisão provisória. Presidente do Supremo discutir regime de
prisão provisória de ricos e pobres. Desde 2008, quando assumi - em
março, assumi o CNJ -, disse: nós travaríamos a luta contra as prisões
indevidas. E o fizemos. 22 mil pessoas foram libertadas, nesse período;
sobretudo, pobres. Pessoas que não tinham defensores. Juízes iam para
dentro dos presídios, portanto, para cuidar. Pessoas que ficaram
esquecidas e eram esquecidas nesses calabouços. Encontramos alguém
preso, no Ceará, Ministro Celso, provisoriamente há 11 anos. O caso era
chocante. Juízes da execução penal que nunca tinham visitado presídio.
Promotor, então, nem se fala! Não visitavam presídio. Portanto, as prisões
brasileiras. Ministro Lewandowski acompanhou isso - e deu sequência a
esse trabalho, trazendo o debate sobre audiência de custódia, aplicando,
inclusive, a "Convenção Interamericana de Direitos Humanos", que nós
consideramos válido, no julgamento hoje, vinculante -, sabe muito bem
do que que estou falando, dessa triste realidade em um quadro de
indiferença geral.
Contudo, o que temos que examinar? Aí, lembrando frase que nosso
antigo Colega, Ministro Paulo Brossard, citando Rui, dizia que, primeiro,
não se pode tratar o acusado como inimigo. Ele dizia também:
"quando a lei cessa de proteger os nossos adversários ou inimigos,
virtualmente cessa de nos proteger".
Não é nada mais do que a lição a qual se haure também nos clássicos
da jurisdição constitucional.
É bom observar, inclusive, quanto à responsabilidade das pessoas. E
aqui o nosso Colega de sempre, Ministro Sepúlveda Pertence, muitas
vezes citava passagem de Frankfurter, o grande Juiz da Suprema Corte,
no caso United States v. Rabinowitz, dizendo:
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"Pode-se resumir bem a história das garantias da liberdade afirmando que
foram forjadas em disputas envolvendo pessoas não tão apreciáveis" (It is a fair
summary of history to say that the safeguards of liberty have frequently been
forged in controversies involving not very nice people")."
Em geral não se discute processo penal tendo por base, por pano de
fundo, as condutas de Madre Teresa de Calcutá. São em geral de pessoas
que faltaram, que cometeram faltas, que pecaram, no sentido laico do
termo.
Não podemos nos ater, portanto, à aparente vilania dos envolvidos
para decidir acerca da prisão processual.
"Isso remete à própria função da jurisdição em geral, e da Suprema
Corte em particular.
A missão de um tribunal como o Supremo é aplicar a Constituição,
ainda que contra a opinião majoritária." (...)
Isso tem pelo menos uma dupla visão. No controle de
constitucionalidade, evidentemente, quando se cuida de arrostar decisões
às vezes majoritárias ou mesmo unânimes do Parlamento, Ministro
Lewandowski, como Vossa Excelência sabe muito bem. Mas é muito
difícil para as Cortes, por isso elas têm essa garantia, de decidir também
casos como este, em face de uma majoritária opinião pública, que,
informada pela imprensa, reage diante de um sentimento possível de
impunidade. Se pudessem desejariam que penas mais drásticas deveriam
ser aplicadas. E aqui o debate de mais de 200 anos sobre jurisdição
constitucional nos ensina que nós, às vezes, temos que atuar
contramajoritariamente neste sentido, até para proteger essas pessoas
contra seus próprios instintos. A liberação de arbitrariedades contra
determinadas pessoas hoje vai se convolar amanhã, na liberação de
arbitrariedades, contra aquelas próprias pessoas que hoje aplaudiriam
essas arbitrariedades.
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A Corte tem essa missão dificílima que é de proteger o cidadão
contra seus próprios instintos.
Eu sempre cito um texto magnífico, a meu ver, de Zagrebelsky, expresidente e notável professor da Corte Italiana e da Corte Constitucional
Italiana, o qual nós, no IDP, tivemos a honra e a felicidade de traduzir: "A
crucificação e a democracia".
“Para a democracia crítica, nada é tão insensato como a divinização
do povo que se expressa pela máxima vox populi, vox dei, autêntica forma
de idolatria política. Esta grosseira teologia política democrática
corresponde aos conceitos triunfalistas e acríticos do poder do povo que,
como já vimos, não passam de adulações interesseiras."
E veja que Zagrebelsky escrevia isso antes dessa revolução
tecnológica por que passamos. Hoje sequer prestamos atenção nos textos
de jornais, que são velhos, nem nas televisões, mas nas redes sociais. E a
popularidade ou não de um dístico ou de uma fórmula é contada pelo
número de cliques que se faz.
(...)
"Na democracia crítica, a autoridade do povo não depende de suas
supostas qualidades sobre-humanas, como a onipotência e a
infalibilidade.
Depende, ao contrário, de fator exatamente oposto, a saber, do fato
de se assumir que todos os homens e o povo, em seu conjunto, são
necessariamente limitados e falíveis.
Este ponto de vista parece conter uma contradição que é necessário
aclarar. Como é possível confiar na decisão de alguém, como atribuir-lhe
autoridade quando não se lhe reconhecem méritos e virtudes, e sim vícios
e defeitos? A resposta está precisamente no caráter geral dos vícios e
defeitos.
A democracia, em geral, e particularmente a democracia crítica,
baseia-se em um fator essencial: em que os méritos e defeitos de um são
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também de todos. Se no valor político essa igualdade é negada, já não
teríamos democracia, quer dizer, um governo de todos para todos;
teríamos, ao contrário, alguma forma de autocracia, ou seja, o governo de
uma parte (os melhores) sobre a outra (os piores).
Portanto, se todos são iguais nos vícios e nas virtudes políticas, ou, o
que é a mesma coisa, se não existe nenhum critério geralmente aceito,
através do qual possam ser estabelecidas hierarquias de mérito e
demérito, não teremos outra possibilidade senão atribuir a autoridade a
todos, em seu conjunto. Portanto, para a democracia crítica, a autoridade
do povo não depende de suas virtudes, ao contrário, desprende-se - é
necessário estar de acordo com isso - de uma insuperável falta de algo
melhor.”
E Zagrebelsky, como aqueles que leram a obra conhecem, sabe que
estava fazendo uma investigação sobre o julgamento de Cristo, se era
democrático ou não o julgamento de Cristo, tentando dar uma resposta à
famosa passagem de Kelsen sobre a democracia no julgamento de Cristo.
E ele dizia:
(...)
“Voltemos, uma vez mais, ao processo contra Jesus. A multidão
gritava Crucifica-lhe! Era exatamente o contrário do que se pressupõe na
democracia crítica. Tinha pressa, estava atomizada, mas era totalitária,
não havia instituições nem procedimentos. Não era estável, era emotiva e,
portanto, extremista e manipulável. Uma multidão terrivelmente
parecida ao povo, esse povo a que a democracia poderia confiar sua sorte
no futuro próximo. Essa turba condenava democraticamente Jesus, e
terminava reforçando o dogma do Sanedrim e o poder de Pilatos.
Poderíamos então perguntar quem naquela cena exercia o papel de
verdadeiro amigo da democracia. Hans Kelsen contestava: Pilatos. Coisa
que equivaleria a dizer: o que obrava pelo poder desnudo. Ante essa
repugnante visão da democracia, que a colocava nas mãos de grupos de
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negociantes sem escrúpulos e até de bandos de gangsters que apontam
para o alto - como já ocorreu neste século entre as duas guerras e como
pode ocorrer novamente com grandes organizações criminais de
dimensões mundiais e potência ilimitada -, dariam vontade de contestar,
contrapondo ao poder desnudo a força de uma verdade: o fanatismo do
Sanedrim.
Ao concluir essa reconstrução, queremos dizer que o amigo da
democracia - da democracia crítica - é Jesus: aquele que, calado, convida,
até o final, ao diálogo e à reflexão retrospectiva. Jesus que cala, esperando
até o final, é um modelo. Lamentavelmente para nós, sem embargo, nós,
diferentemente dele, não estamos tão seguros de ressuscitar ao terceiro
dia, e não podemos nos permitir aguardar em silêncio até o final.
Por isso, a democracia da possibilidade e da busca, a democracia
crítica, tem que se mobilizar contra quem rechaça o diálogo, nega a
tolerância, busca somente o poder e crê ter sempre razão. A mansidão —
como atitude do espírito aberto ao diálogo, que não aspira a vencer, senão
a convencer, e está disposto a deixar-se convencer — é certamente a
virtude capital da democracia crítica. Porém só o filho de Deus pôde ser
manso como o cordeiro. A mansidão, na política, a fim de não se expor à
irrisão, como imbecilidade, há de ser uma virtude recíproca. Se não é, em
determinado momento, antes do final, haverá de romper o silêncio e
deixar de aguentar.'
O catálogo de direitos fundamentais não está à disposição; ao
contrário, cabe à Corte Constitucional fazer o trabalho diuturno,
exatamente porque ela não julga cada caso individualmente, mas, quando
julga o caso, ela o faz na perspectiva de estar definindo temas. Cabe à
Corte fazer, diuturnamente, a pedagogia dos direitos fundamentais,
contribuindo para um processo civilizatório mais elevado.
Também as lições de Kelsen merecem lembrança. A proposta do
jurista austríaco, que associava a jurisdição constitucional à democracia,
assentava exatamente na situação em que a atividade jurisdicional atua
na defesa ou na proteção das minorias."

8
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13937902.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 101 de 110

HC 137728 / PR

Kelsen focava aqui, claro, nas minorias parlamentares.
(...)
"Como se sabe, devemos a Kelsen a associação sistemática da
jurisdição constitucional a esse aspecto importante do conceito de
democracia que é, exatamente, a possibilidade de sobrevivência e de
proteção das minorias."
E eu transcrevo essa parte do seu voto:
(...)
"Essa colocação tem a virtude de ressaltar que a jurisdição
constitucional não se mostra incompatível com um sistema democrático,"
- nós sabemos que esse é um debate contínuo e permanente. "Ao revés,
esse órgão de controle cumpre uma função importante no sentido de
reforçar as condições normativas da democracia.
Sobre o tema, recordo também as considerações que fiz na ocasião
do julgamento do RE 633.703, em que também discutimos a denominada
Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). Naquele julgamento, esta Corte deixou
bem claro o seu verdadeiro papel na proteção da Constituição, ainda que
contra a opinião popular. O argumento de que a lei é de iniciativa
popular não tem peso suficiente para minimizar ou restringir o papel
contramajoritário da Jurisdição Constitucional. É compreensível a ação
das várias associações e das várias organizações sociais tendo em vista a
repercussão que esse tema da 'ficha-limpa' tem na opinião pública.
Sabemos que, para temas complexos em geral, há sempre uma solução
simples e em geral errada. E para esse caso a população passa a acreditar
que a solução para a improbidade administrativa, para as mazelas da
vida política, é a Lei da Ficha Limpa. A partir daí há, na verdade, a
tentativa de aprisionar, o que nos dificulta enormemente a missão nesta
Corte, como em outros casos, porque acabamos tendo de nos pronunciar
de forma contramajoritária, claro, tendo em vista a opinião pública,
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segundo as pesquisas manifestadas de opinião. Mas a missão desta Corte
é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião majoritária."
E, nesse caso, estou referindo-me à opinião pública.
(...) "Esse é o ethos de uma Corte Constitucional. É fundamental
que tenhamos essa visão."
Eu cito então, depois, passagens já muito claras constantes da obra
de Alexander Bickel, "The least dangerous branch". Arrimando-se, temos
discutido muito isso no famoso texto do "The Federalist", referindo-se à
passagem clássica de Hamilton sobre o tema. Cito também o trabalho de
Rostow sobre a função da Corte Constitucional.
Passo, então, para o tema da prisão preventiva, referindo-me a um
trabalho - também já citei aqui - de Sanguiné, um trabalho em Madrid
sobre a prisão preventiva.
Digo, assim, em conclusão:
"Aplicação de sanção antecipada não se compadece com a ausência
de decisão condenatória confirmada em segunda instância.
O cerceamento preventivo da liberdade não pode disfarçar um
castigo.
Parece evidente, outrossim, que o uso da prisão preventiva como
punição configuraria grave atentado contra a própria ideia de dignidade
humana."
Questão que nós já discutimos aqui, a partir da perspectiva de
Günter Dürig.
(...) "Não se pode perder de vista que a boa aplicação dessas
garantias configura elemento essencial de realização do princípio da
dignidade humana na ordem jurídica. O Estado está vinculado ao dever
de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou
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humilhações.
Nesse sentido, entende Norberto Bobbio que a proteção dos
cidadãos no âmbito dos processos estatais é justamente o que diferencia
um regime democrático daquele de índole totalitária.
A diferença fundamental entre as duas formas antitéticas de regime
político, entre a democracia e a ditadura, está no fato de que somente
num regime democrático as relações de mera força que subsistem, e não
podem deixar de subsistir onde não existe Estado ou existe um Estado
despótico fundado sobre o direito do mais forte, são transformadas em
relações de direito, ou seja, em relações reguladas por normas gerais,
certas e constantes, e, o que mais conta, preestabelecidas, de tal forma que
não podem valer nunca retroativamente. A consequência principal dessa
transformação é que nas relações entre cidadãos e Estado, ou entre
cidadãos entre si, o direito de guerra fundado sobre a autotutela e sobre a
máxima “Tem razão quem vence” é substituído pelo direito de paz
fundado sobre a heterotutela e sobre a máxima “Vence quem tem razão”;
e o direito público externo, que se rege pela supremacia da força, é
substituído pelo direito público interno, inspirado no princípio da
“supremacia da lei” (rule of law) – (Bobbio, Norberto. As Ideologias e o
Poder em Crise. Brasília: Ed. Da UnB, 1988, p.p. 97-98).
Em verdade, tal como ensina o notável mestre italiano, a aplicação
escorreita ou não dessas garantias é que permite avaliar a real
observância dos elementos materiais do Estado de Direito. São elas que
permitem distinguir civilização de barbárie.
Assim, tal como a garantia do devido processo legal, o princípio da
dignidade da pessoa humana cumpre função subsidiária em relação às
garantias constitucionais específicas do processo.
O STF vem sendo rigoroso na afirmação da liberdade no curso do
processo, tanto no controle de decisões de outras instâncias, quanto em
seus casos originários."
Volto a lembrar: o caso mais importante, em termos penais, julgado
originariamente por esta Corte não teve prisão preventiva decretada, e
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esse fato tem sido esquecido. Esse caso, obviamente, é um paradigma na
jurisdição constitucional brasileira e na jurisdição penal brasileira,
porquanto esta Corte se debruçou por 7 meses, suspendendo todas as
suas atividades de Plenário, para julgá-lo. Observaram-se todos os ritos e
procedimentos. Discutimos com intensidade, por exemplo, o cabimento
ou não dos embargos infringentes. Entendemos admissíveis.
Modificamos o julgamento. Isso em nome de sua maior legitimidade. E as
penas só foram aplicadas após a decisão.
É difícil imaginar - é claro que não somos profetas - que pudesse
haver hoje esse desenvolvimento que colhemos no tal "Petrolão", Ministro
Celso, se não tivesse havido aquele julgamento do "Mensalão". Talvez
sejam até - os procedimentos criminosos - irmãos xifópagos, quase que
inseparáveis.
"Quanto aos últimos, quero lembrar que esta Corte julgou o Caso
Mensalão, que naquela época parecia ser de grande e reiterada
corrupção, com enorme repercussão popular, sem decretar prisões
preventivas.
Certamente não é o clamor público que recomenda a prisão
processual."
E nem vou citar aqui precedentes, porque temos de todos os
Ministros, aqui, precedentes nesse sentido.
(...) "Quanto a isso, temos uma sólida jurisprudência. Não é o
momento para ceder espaço para retrocessos.
Por tudo recolho que, ainda que em casos chocantes, ainda que
diante de condenações provisórias por crimes graves, a prisão preventiva
precisa ser necessária, adequada e proporcional.
Aqui, temos apelações pendentes de julgamento, ou seja, temos um
acusado em estado de inocência.
E temos medidas alternativas, medidas cautelares diversas da prisão,
(...)".
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E nesse ponto, peço vênia ao Ministro-Relator e ao Ministro Celso de
Mello, nosso Decano, para encaminhar meu voto em outro sentido.
"Essas medidas foram introduzidas pela alteração no art.319 do CPP,
promovida pela Lei 12.403/11."
E, modéstia à parte, também aqui devo dizer, tive participação. Isso
veio do Pacto Republicano. Exatamente, Ministro Lewandowski, porque
detectava o excesso de prisão provisória. Portanto, precisavam-se
trabalhar as medidas alternativas amplas, como já foi agora destacado
pelo Ministro Dias Toffoli. E, evidentemente, essas medidas não têm sido
aplicadas em toda inteireza, dimensão. E até por razões, às vezes, de falta
de recursos materiais e de falta de uma coordenação mais ampla. Em
alguns estados, por exemplo, não se usa a tornozeleira eletrônica, por
falta do instrumento.
E nós sabemos da importância disso, de quando em vez temos aí
anuladas prisões preventivas em crimes de bagatela, que chegam ao
Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus.
(...) "Trata-se de uma das diversas leis que resultaram do II Pacto
Republicano, assinado em abril de 2009 pelos presidentes dos três
Poderes com o objetivo de implementação de políticas públicas com foco
na agilidade e efetividade da Justiça e na concretização dos direitos
fundamentais.
Essas medidas cautelares diversas parecem ser tão aptas a mitigar o
perigo que o paciente representa quanto a prisão preventiva. Não há
acusação de crimes violentos, sendo a segregação a forma única de
acautelar a sociedade.
E que não haja equívoco: o paciente não está isolado do mundo. No
Complexo Médico Penitenciário em Pinhais, onde está recolhido,
conversa com pessoas de sua confiança, que estão em liberdade. Tem a
possibilidade teórica de articular as práticas de lavagem de dinheiro do
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qual é acusado.
Dito isso, passo a apreciar os detalhes do pedido.
O paciente está preso preventivamente desde 3.8.2015. Já registra
duas condenações em primeira instância.
Em 17.5.2016, nove meses após a prisão, foi condenado na Ação
Penal 5045241-84.2015.4.04.7000, às penas de 20 anos e 10 meses de
reclusão e multa, pelo crime de corrupção passiva, por cinco vezes, pelo
recebimento de parte da vantagem indevida destinada pela Engevix à
Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobras, em razão do cargo de
Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho na empresa estatal
(art. 317 do CP); e pelo crime de lavagem de dinheiro por pelo menos oito
vezes, do art. 1º, caput, inciso V, da Lei 9.613/98, consistente nos repasses
e recebimentos, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos.
Há onze meses, aguarda o julgamento de apelação, até o momento
não incluída em pauta."

É interessante esse debate e essa constatação, considerando inclusive
a boa organização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde esse
processo está em curso.
A toda hora se diz, em pesquisas de pouca confiabilidade, que o
Supremo Tribunal Federal é muito lento no processamento dos inquéritos
e das ações criminais.
Recentemente, tivemos, na Primeira Turma, o "caso do goleiro
Bruno". E ali o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministro Fachin, está
a demorar algo em torno de 6 anos para julgar uma apelação. Essa é a
celeridade da primeira instância. Mas se quiserem também invocar algo certamente uma boa parte do público aqui não era nascido, quando
houve o "caso do Carandiru", Ministro Celso -, recentemente, foi julgada no
Tribunal de Justiça de São Paulo a apelação. Claro que é um caso
complexo, mas veja a celeridade da primeira instância. Até pouco tempo,
na minha Presidência, nós acompanhávamos aqui o célebre caso do
jornalista Pimenta Neves - 10 anos para ser levado a júri. Mas eu também
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acompanhava, na Presidência, o caso da Deputada Ceci Cunha, um dos
casos mais dramáticos: um suplente de deputado decide eliminá-la,
Ministro Fachin, pelo simples fato de obter a vaga. Sem nenhuma
desavença. E lá nas fotos que aparecem, diante do pistoleiro, estava lá
uma criança pequena. Eu fui encontrar essa criança, agora já um jovem,
adulto, no Palácio do Governo em Maceió, antes do Júri - rapaz já de
quase 30 anos.
Essa é a realidade da primeira instância.
E nós ficamos com esse discurso impróprio, inadequado, não
correspondente à realidade! Podemos mudar a questão do foro, mas não
por essas razões. Não são esses os fundamentos! Mas esse discurso ganha
trânsito, como se verdade fora, quando nós, sem nenhum esforço de
pesquisa, podemos ver que essa tão decantada celeridade da primeira
instância é pouco mais, na verdade, do que uma lenda urbana. É uma
balela!
"Há onze meses, aguarda-se o julgamento de apelação, até o
momento não incluída em pauta.
O paciente também foi acusado em uma segunda ação penal, na qual
também foi condenado em primeira instância.
Em 8.3.2017, foi condenado na Ação Penal 5030883-80.2016.4.04.7000,
foi condenado às penas de 11 anos e 3 meses de reclusão e multa, por um
crime de corrupção passiva, art. 317 do CP, por receber, para si, vantagem
indevida acertada em decorrência do contrato formalizado entre a Apolo
Tubulars e a Petrobras; por crimes de lavagem de dinheiro do art. 1º,
caput, da Lei nº 9.613/98, pelo recebimento de produto de crime de
corrupção, mediante condutas de ocultação e dissimulação que lhe
conferiram aparência lícita.
Há um mês, aguarda o julgamento de apelação, até o momento não
enviada ao Tribunal Regional.
E, conforme noticiado na imprensa, nesta manhã, foi distribuída
uma nova Ação Penal em desfavor do paciente, 50180916020174047000,
por várias ocorrências de lavagem de dinheiro, no período de 15.4.2011 a
16.7.12 e no período de 1º.2.2013 a 10.1.14."
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A imprensa publica que as razões que os valorosos Procuradores de
Curitiba dão para a data de hoje é porque nós julgaríamos o habeas corpus
hoje, Ministro Fachin. Já foi dito isso da tribuna.
Se nós devêssemos ceder a esse tipo de pressão - quase que uma
brincadeira juvenil, são jovens que não têm a experiência institucional
nem vivência institucional e, por isso, fazem isso tipo de brincadeira -,
nós deixaríamos, Ministro Lewandowski, de ser supremos. Curitiba
passava a ser Supremo. E nem um juiz passaria a ser Supremo, seriam os
procuradores! Quanta falta de informação, quanta falta de
responsabilidade em relação ao Estado de Direito! O Estado de Direito é
aquele, dizia Kriele, com base nas lições dos ingleses, em que não há
soberanos; todos estão submetidos à lei!
Não se pode imaginar que se pode constranger o Supremo Tribunal
Federal, porque esta Corte tem uma história mais do que centenária! Ela
cresce nesses momentos. Esta é a sua missão institucional! Creio que,
hoje, o Tribunal está dando uma lição ao Brasil! Há pessoas que têm
compreensão equivocada do seu papel! Não cabe a Procurador da
República pressionar - como não cabe a ninguém - o Supremo Tribunal
Federal, seja pela forma que quiser! É preciso respeitar as linhas básicas
do Estado de Direito! Quando nós quebramos isso, nós estamos
semeando o embrião, a semente, o viés autoritário.
É preciso ter cuidado com esse tipo de prática.
"Tenho que o risco à ordem pública representado pela liberdade do
paciente foi corretamente identificado.
Os elementos levam a crer que o José Dirceu vinha reiterando a
prática de crimes de colarinho branco.
Processado no Mensalão, parece ter prosseguido nas práticas
delitivas.
No entanto, o perigo representado pela liberdade do imputado deve
ser atual." (...)
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Já foi destacado pelo Ministro Dias Toffoli; eu também já tinha
apontado isso, como também o Ministro Lewandowski.
Dessa forma, a antiguidade do fato demonstrado joga contra a
necessidade da medida cautelar pessoal. De outro lado, o tempo
decorrido desde a decretação da medida também é um fator contrário a
sua manutenção.
Os fatos da condenação não são recentes. Os crimes pelos quais o
paciente foi condenado estariam ligados à atuação de um grupo político,
atualmente afastado da gestão pública federal.
Ressalto que, na linha do decidido por esta Turma no caso Ricardo
Pessoa, a prisão deve ser reavaliada, conforme a evolução das
circunstâncias do caso – HC 127.186, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em 28.4.2015. Muito embora graves, os crimes apurados
na Operação Lava Jato foram praticados sem violência ou grave ameaça.
A atuação dos órgãos de segurança pública sobre os alegados grupos
criminosos é um fator a ser considerado, em desfavor da necessidade da
manutenção da medida cautelar mais gravosa.
Por tudo, tenho que o perigo atual representado pela liberdade do
paciente pode ser mitigado por medidas cautelares diversas da prisão, na
forma do voto do Min. Dias Toffoli.
Ante o exposto, peço vênia ao Relator – e agora ao Ministro Celso de
Mello – para conceder a ordem de habeas corpus, para determinar a adoção
de medidas cautelares diversas da prisão, forma do voto do Min. Dias
Toffoli.
É como voto.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 137.728
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
IMPTE.(S) : ROBERTO PODVAL (SP101458/)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: A Turma, por votação unânime, conheceu do pedido de
habeas corpus e, por maioria, concedeu a ordem para revogar a
prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da Ação Penal
nº 5045241-84.2015.4.04.7000/PR da 13ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Paraná, determinando a sua substituição por medidas
cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem estabelecidas
pelo juízo de origem, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli,
vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Celso de Mello que
a denegavam. A Turma, por maioria, estendeu, ainda, a ordem à
prisão decretada na Ação Penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR.
Falaram: pelo paciente, o Dr. Roberto Podval e, pelo Ministério
Público Federal, o Dr. Edson Oliveira de Almeida. Redator para o
acórdão o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro
Gilmar Mendes. 2ª Turma, 2.5.2017.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski,
Dias Toffoli e Edson Fachin.
Subprocurador-Geral
Almeida.

da

República,

Dr.

Edson

Oliveira

de

Ravena Siqueira
Secretária
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