
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 401.301 - PR (2017/0123370-1)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : ALESSANDRO SILVERIO E OUTROS
ADVOGADOS : ALESSANDRO SILVERIO  - PR027158    

BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA  - PR031246    
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO  - PR056109 

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO 
PACIENTE  : FLAVIO EVERS CASSOU (PRESO)

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em favor de 

FLAVIO EVERS CASSOU, contra decisão do relator, que indeferiu a medida liminar na 
origem.

Consta dos autos que o paciente, investigado no âmbito da Operação Carne 
Fraca, teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Paraná. 

Irresignada com o decreto prisional, a defesa impetrou writ perante o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, pugnando, já em sede de liminar, pela revogação da medida 
constritiva de liberdade. A tutela de urgência, porém, foi indeferida (e-STJ, fls. 843-868).

Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: a) "as Turmas integrantes da 
Terceira Seção desta Corte Superior têm entendimento pacificado segundo o qual, em 
situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas 
situações de urgência, constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou 
teratologia, é possível a superação do entendimento registrado na Súmula 691 do Supremo 
Tribunal Federal"; b) "o Paciente é primário e não possui antecedentes específicos"; c) " o 
juízo sobre a probabilidade da prática de novas infrações penais por meio de cogitação e 
exercício de futurologia, sem qualquer base empírica e, portanto, impossível seja refutado 
pelo Paciente, além de nítido juízo de antecipação sobre o mérito do caso"; d) "já ocorreu a 
identificação e desestruturação da suposta organização criminosa"; d) "a suposta participação 
do Paciente nos fatos objetos da denúncia caracterizaria, no máximo, hipótese de participação 
de menor importância"; e) "a prisão preventiva ficaria adstrita àquelas pessoas que exercem 
papel importante na engrenagem criminosa – o que não é o caso do Paciente"; f) "não se 
verifica qualquer embasamento concreto que sustente o fundamento da sua prisão preventiva 
por conveniência da instrução criminal"; g) "não se constata qualquer necessidade da prisão 
preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal em relação ao Paciente"; h) 
"entendendo que ainda persistem os fundamento cautelares acima infirmados, seria adequado 
e suficiente para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a fim de 
assegurar a aplicação da lei penal, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares 
pessoais diversas" (e-STJ, fls. 1-29).

Pugna, assim, pela concessão de liminar "para que sejam suspensos, até 
julgamento de mérito, os efeitos das decisões atacadas – quais sejam, a decisão proferida em 
sede de liminar pelo douto Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, da 8ª Turma 
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a constrição cautelar do 
Paciente no evento 2 dos Autos de Habeas Corpus n.º 5019271-62.2017.4.04.0000/PR e o 
decreto prisional do evento 43 dos autos de pedido de prisão preventiva nº 
5002951-83.2017.4.04.7000/PR prolatado pelo r. Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curitiba" (e-STJ, fls. 28-29).

Documento: 73215505 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 08/06/2017 Página  1 de 2



 

 

Superior Tribunal de Justiça

É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus  constitui medida excepcional, uma 

vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, 
ilegalidade no ato judicial impugnado.

Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, 
ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de 
urgência pretendida.

Ademais, não é recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o 
mérito da pretensão formulada no habeas corpus  (HC 306.389/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/10/2014; HC 306.666/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 13/1/2014). 

Assim, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se, à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira 

instância, informações - a serem prestadas por meio eletrônico, preferencialmente - e a senha 
de acesso para a consulta ao processo.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 31 de maio de 2017.

Ministro RIBEIRO DANTAS 
Relator
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