
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 150.947 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : JORGE SAYED PICCIANI 
IMPTE.(S) :NELIO ROBERTO SEIDL MACHADO E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO HC Nº 426.710  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO: 
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge 

Sayed  Picciani,  apontando  como  autoridade  coatora  o  Ministro  Félix 
Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 
426.710/RJ. 

Os  impetrantes  sustentam,  inicialmente,  que  as  circunstâncias  do 
caso autorizariam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 

Aduz  a  defesa,  para  tanto,  que  o  paciente  foi  submetido  a 
constrangimento ilegal pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, 
segundo se sustenta, decretou a prisão preventiva do paciente (Deputado 
Estadual), o que é vedado pela Constituição Federal e pela Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Para os impetrantes, “[i]ndependentemente da  vedação inequívoca 
estabelecida na Lei Fundamental brasileira, certo é que admissível fosse a 
custódia  prévia,  a  medida  não  estaria  minimamente  fundamentada, 
patente seu  descabimento,  inequívoca sua  desnecessidade” (grifos dos 
autores), sendo certo que “a suposta gravidade de pretenso crime alvo de 
perquirição,  de  modo algum poderia  justificar  a  decretação  da  prisão 
preventiva”. 

Aduzem os impetrantes, ainda, que a prisão descabida do paciente 
foi  submetida,  como prevê a Constituição,  à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que, por maioria de votos, não 
endossou a medida.

Porém, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teria restabelecido a 
medida, o que, na visão da defesa, seria “um verdadeiro contorcionismo 
para se  dizer  que a  Casa Legislativa resolvendo sobre a prisão,  não a 
endossando, nada estaria resolvendo” (grifos dos autores).
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Para os impetrantes, “[a] decisão do Colegiado busca transformar a 
Assembleia  Legislativa  do  Rio  de  Janeiro  em  órgão  destituído  de 
qualquer importância,  conferindo total  desvalor  à sua votação”,  sendo 
certo,  que “[n]ão houve afronta  alguma (...)  à  deliberação do Tribunal 
coator”,  pois  “[c]umpriu-se,  rigorosamente,  a  determinação:  resolver 
sobre a prisão” (grifos dos autores).

Prosseguem argumentando que “[n]enhum preceito legal preconiza 
que a Casa Legislativa esteja jungida a sufragar a prisão preventiva que é, 
de  resto,  como já  salientado à  exaustão,  absolutamente  descabida em 
face de Parlamentar” (grifos dos autores).

Portanto,  “[o] restabelecimento  da  ordem de  prisão  representou 
incontornável  ilegalidade  e  invencível  abuso  de  poder”  (grifos  dos 
autores).

Afirma-se, ademais, 

“que  não  se  permitiu  ao  advogado  constituído  que 
ocupasse  a  Tribuna,  nem  mesmo  para  se  opor,  na  primeira 
questão  de  ordem de 16  de  novembro,  ao  pedido  de  prisão 
formulado pelo Ministério Público. 

Mais adiante, ocorreu nova violação ao direito de defesa, 
na deliberação de 21 de novembro, em que se determinou que 
volvesse ao cárcere o Paciente. 

Em última análise, negou-se, uma vez mais, ao advogado 
do Paciente o direito de ocupar a Tribuna,  como se a defesa 
fosse na Corte peça decorativa do mobiliário ou como se não se 
tratasse,  o advogado,  de indispensável  auxiliar da Justiça,  na 
dicção  do  artigo  133  da  Constituição  Federal,  em  paridade 
absoluta com o Ministério Público”.

Requerem,  liminarmente,  a  concessão  da  ordem  para  que  seja 
restituída  “a  liberdade  ao  Paciente,  sem  prejuízo  de  qualquer 
investigação em curso, à qual se submeterá, sempre invocando, como de 
seu dever e de seu Direito,  as  normas de garantia da Carta Cidadã” 
(grifos dos autores).

Examinados os autos, decido.
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O caso  é  de  decisão  indeferitória  de  liminar,  devendo  incidir,  na 
espécie, a Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não 
compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal  conhecer  de  habeas  corpus 
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
tribunal superior, indefere a liminar”. 

É certo que a jurisprudência da Corte tem acolhido o abrandamento 
da referida súmula para admitir  a  impetração de  habeas corpus  se os 
autos  demonstrarem  ser  hipótese  de  flagrante  ilegalidade,  abuso  de 
poder ou teratologia.

Transcrevo o teor da decisão ora questionada:

“01.  Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  liminar, 
impetrado  em  benefício  de  Jorge  Sayed  Picciani,  contra  v. 
acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual 
reestabeleceu as ordens de prisão anteriormente decretadas, nos 
autos  do  nº  0100524-17.2017.4.02.0000,  cuja  ementa  a  seguir 
transcrevo (fls. 35/37):

‘PENAL.  PROCESSO  PENAL.  QUESTÃO  DE  
ORDEM.  PRISÃO  PREVENTIVA  DE  DEPUTADOS  
ESTADUAIS. ART. 53, §1° E 27, §1° DA CRFB/88 E 102, §2°  
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
SOLTURA  DELIBERADA  PELA  ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA  ATRAVÉS  DE  RESOLUÇÃO  E  OFÍCIO.  
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  PARA  DELIBERAR  
SOBRE  A  SOLTURA.  DESCUMPRIMENTO  DAS  
NORMAS  RELATIVAS  À  PRISÃO  E  SOLTURA.  
RESTABELECIMETNO DA PRISÃO. POSSIBILIDADE DE  
INTERVENÇÃO  FEDERAL.  I  -Prisão  preventiva  de  
Deputados Estaduais determinada por unanimidade pelo TRF2  
e  revogada  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  
Janeiro.  II-  Não  resta  dúvida  que  a  Constituição  Federal  
estabelece  imunidades  aos  parlamentares  federais,  assim  
disposta a imunidade formal tratada no caso concreto (art. 53,  
§2°),  bem  como  que  essas  imunidades  são  estendidas  aos  
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deputados estaduais, por força do art. 27, § 2o da CRFB. No  
entanto, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro alargou o  
que a Constituição Federal lhe remeteu, já em desacordo com os  
limites da Carta Federal (art. 102 da Constituição do Estado do  
Rio de Janeiro). III - A Constituição do Estado do Rio de Janeiro  
fala em ‘licença e seu indeferimento’, bem como em ‘autorização’  
para a prisão e o processo criminal, ali onde a Constituição da  
República fala em ‘resolver’  sobre a prisão e ‘sustar’  processo  
criminal já iniciado. IV - De antemão, portanto, essas regras da  
Constituição Estadual devem ser contidas pelo que estabelece a  
Constituição  Federal,  em  razão  do  princípio  federativo,  que  
orienta inclusive a regra de contenção da atuação dos Estados, a  
teor do art. 25 da CF. V - Quando a Constituição Federal dispõe  
que a Casa Legislativa resolverá sobre a prisão, está limitando o  
ato legislativo à espécie de prisão da qual se trate. Se flagrante  
por crime inafiançável, considerando que esse tipo de prisão tem  
natureza  administrativa  e  pode  ser  feita  até  por  qualquer  do  
povo,  o  Legislativo  estaria  mais  livre  para  resolver  sobre  sua  
legalidade.  Mas tratando-se de prisão preventiva,  de natureza  
judicial,  somente  o  Poder  Judiciário  pode  resolver  sobre  sua  
revogação, limitando-se o Legislativo, nessas prisões, a resolver  
sobre  outras  questões  dela  decorrentes,  como  a  abertura  de  
processo  ético-disciplinar  e  coisa  dessa  natureza.  VI  -  
Impossibilidade da ALERJ reapreciar a decisão judicial e menos  
ainda  fazer  de  sua  resolução  alvará  de  soltura.  VII  -  A  
Constituição de 1988 não deu competência ao Poder Legislativo  
para decretar prisões, razão pela qual, também não é legítimo a  
esse Poder expedir mandados de prisão e nem o seu inverso, o  
alvará  de  soltura.  Essa  competência  é  apenas  do  Poder  
Judiciário,  a  teor  do  art.  5o,  inciso  LXI  e  109  da  CRFB.  
Precedentes do c. STF e c. STJ. VIII - O STF já limitou a decisão  
sobre prisões cautelares ao Poder Judiciário, como nas hipóteses  
do art.  69 do estatuto do estrangeiro e  na impossibilidade  de  
CPI's  a  decretarem.  IX-  Pelo  art.  5o  LXI  da  Constituição  
Federal,  somente  autoridade  do Poder  Judiciário  pode  expedir  
ordens  de  prisão,  razão  pela  qual  somente  essas  autoridades  
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podem expedir os correspondentes alvarás de soltura, na exata  
dicção também do que dispõe a Resolução n.° 108/2010 do CNJ,  
em  seu  art.  1º,  §6°.  X  -  Soltura  que  descumpriu  a  
regulamentação da matéria  no âmbito  da Justiça  Estadual  do  
Rio  de  Janeiro,  cujo  sistema  carcerário  absorve  os  presos  
federais, a exemplo das determinações de que o alvará de soltura  
seja assinado por autoridade judicial competente para conferir-
lhe precisão e credibilidade, que seja direcionado a uma única  
pessoa devidamente qualificada e a necessidade essencial de que  
antes de sua execução se proceda ao ‘sarqueamento’, para efeito  
de não liberar presos sobre os quais constem outros registros que  
impeçam a soltura: XI - quanto ao afastamento, observa-se que a  
imunidade  formal  do  art.  53,  §  2º  é  regra  constitucional  
excepcional.  Por  isso  se  aplica  restritivamente  diante  de  
princípios  constitucionais  sensíveis  e  fundamentais  da  
República. No que concerne, portanto, ao afastamento, não há  
regra  impondo  que  ele  seja  aplicado  de  forma  desigual  a  
Deputados  Estaduais,  em  desacordo  de  outros  cidadãos,  
inclusive  funcionários  públicos,  que  podem  ser  afastados  
cautelarmente do exercício de seus cargos ou funções. XII - A  
Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  
desafortunadamente  usurpou  a  competência  e  a  função  
judiciária  federal,  fazendo  de  mera  resolução  que  deveria  se  
conter no restrito limite estabelecido pela Constituição Federal  
verdadeira ordem de  soltura,  a  qual  só  poderia  ser  dada  pelo  
Poder Judiciário Federal, e ainda a transformou em esdrúxulo  
alvará de soltura, tudo sem o mínimo conteúdo nem forma de  
direito.  XIII  -  Ademais,  avançou em deliberação  que  não  lhe  
estava autorizada pela  Constituição  Federal  e  as  leis  do país,  
resolvendo, sem competência alguma, sobre afastamento cautelar  
de natureza processual penal, o que também está na competência  
desta Corte Federal, que sobre ele deliberara oralmente nos votos  
dos Desembargadores que sobre o ponto trataram, entendendo  
que  a  decretação  das  prisões  preventivas,  acolhendo  pedido  
sucessivo anterior do MPF, tomou implícito o afastamento do  
exercício da função.  Ratificado o afastamento do exercício dos  
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cargos, na forma do art. 319, VI do CPP. XIV – Tais fatos, para  
além de  ilegais,  ainda  constituem flagrante  sinal  de  exercício  
desarmônico  por  parte  do  Legislativo  Estadual,  criando  
obstáculos ao exercício efetivo do Poder Judiciário Federal (art.  
2o  da  CF).  Fatos  públicos  e  notórios  ocorridos  no  dia  da  
realização da votação na ALERJ, para além do descumprimento  
da decisão desta Corte, impedindo o ingresso da oficial de justiça  
do Tribunal de Justiça do Estado para cumprir decisão judicial,  
bem como  a  dissimulada  ocupação  das  galerias  populares  da  
Casa,  com  assessores  e  funcionários  da  própria  Assembleia,  
demonstram que é provável que novas ações possam ser tomadas  
para  criar  óbices  e  descumprimento  de  decisões  desta  Corte  
Federal.  Possibilidade  concreta  de  requisição  de  forças  e  
intervenção  federal  à  luz  do  art.  34  da  CF  e  19  da  Lei  n.°  
8.038/90. XV- Questão de ordem acolhida para restabelecer as  
ordens  de  prisões  preventivas,  assim  como  os  efeitos  ainda  
vigentes  dos  mandados  de  prisões  expedidos  em  face  dos  
Deputados Estaduais indevidamente soltos, com seus imediatos  
recolhimentos ao estabelecimento aonde se encontravam presos  
por ordem deste Tribunal”.

Ressai das alegações da impetração, em apertada síntese, 
que  o  Paciente  se  encontra  submetido  a  manifesto 
constrangimento ilegal, atribuível à 1ª Seção Especializada do 
Tribunal  Regional Federal  da 2ª Região, em razão de decisão 
proferida em questão de ordem, a qual reestabeleceu a ordem 
de prisão. 

Aduz,  nesse  diapasão,  que  a  efetivação  do  decreto 
prisional  contra  parlamentar,  além  de  descabida,  eis  que 
inexistente  permissivo  constitucional,  foi  executada  antes 
mesmo de qualquer manifestação da Assembleia Legislativa do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro,  tendo  o  Paciente,  malgrado  a 
ilegalidade  patente,  se  apresentado  espontaneamente  às 
respectivas Autoridades.

Relata  que  a  situação  veio  a  se  agravar  depois  da 
deliberação, proferida em consonância com a determinação do 
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Tribunal coator, pela qual os Deputados Estaduais não teriam 
placitado a prisão preventiva do parlamentar, ora Paciente.

Argumenta  que o  restabelecimento  da  ordem de prisão 
representou  incontornável  ilegalidade  e  invencível  abuso  de 
poder, uma vez que não se poderia efetivar o encarceramento 
do Paciente sem a chancela da Casa Legislativa Competente.

Por  fim,  requer,  em  sede  liminar,  que  seja  revogada  a 
custódia e colocado o paciente imediatamente em liberdade.

É o relatório.
Decido.
02.  Compulsando  os  autos,  não  obstante  as  alegações 

apresentadas  pelo  impetrante,  denota-se  que,  ao  menos  em 
sede  de  juízo  perfunctório,  não  se  faz  possível  vislumbrar 
ilegalidade  no  reestabelecimento  da  ordem  prisional,  quanto 
mais  ao  se  extrair  do  decisum,  que  teria  a  Assembléia 
Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  usurpado  a 
competência e a ‘função judiciária federal, fazendo de mera resolução  
que deveria se conter no restrito limite estabelecido pela Constituição  
Federal, verdadeira ordem de soltura, a qual só poderia ser dada pelo  
Poder Judiciário Federal, e ainda a transformou em esdrúxulo alvará  
de soltura, tudo sem o mínimo conteúdo nem forma de direito’  (fls. 
37).

Ademais,  ressai  também  da  decisão,  que  os  fatos 
emanados pela Casa Legislativa constituem flagrante sinal de 
desarmonia  entre  os  poderes,  criando  obstáculos  ao  efetivo 
exercício  da  jurisdição,  embaraçando  o  cumprimento  das 
diligências então determinadas, tendo-se impedido, inclusive, o 
ingresso  de  Oficial  de  Justiça  no  Parlamento,  ademais  de 
dissimular a ocupação das galerias da Casa, com assessores e 
funcionários  da  própria  Assembléia,  posicionamentos  que 
demonstram,  ao menos nesse momento procedimental,  e de 
modo concreto,  a  probabilidade de que novas atitudes dessa 
natureza possam se protrair, com a criação de diversos óbices 
ao  cumprimento  das  decisões  judiciais,  chegando  a  ser 
cogitado,  pela  Corte  de  origem,  até  mesmo  a  requisição  de 
forças e a intervenção federal, à luz do que aduz o artigo 34 da 
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Carta Maior e artigo 19 da Lei 8038/90.
Nesse cenário, nos limites da cognição in limine, ausentes 

os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio 
deverá ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais 
detalhada dos dados colacionados ao procedimento.

03. Por estes motivos, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se,  com urgência  e  via telegrama,  informações 

atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora.
Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal” (anexo 

10 - grifos do autor).

Como  visto  a  autoridade  coatora,  ao  reconhecer  a  ausência  dos 
indícios  para  a  configuração  do  fumus  boni  iuris,  concluiu  que  as 
questões ora submetidas à apreciação da Corte deveriam ser analisadas 
colegiadamente,  “após  uma  verificação  mais  detalhada  dos  dados 
colacionados ao procedimento”.

Portanto, essa decisão, que entende não haver elementos suficientes, 
demonstrados  de  plano,  para  o  deferimento  da  liminar,  não  traduz 
situação de constrangimento ilegal flagrante. 

Com efeito, pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, 
pautar-se  no  poder  geral  de  cautela  para  buscar  outros  elementos 
formadores  das  razões  de  decidir  além  daqueles  trazidos  pela 
impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de 
poder ou teratologia.

De outra parte, tenho que a pretensão dos impetrantes é de trazer ao 
conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de forma precária, questões 
não  analisadas,  definitivamente,  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em 
flagrante intenção de suprimir a instância antecedente.

Consoante  se  lê  na  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
“não pode esta Suprema Corte, em exame  per saltum, apreciar questão 
não analisada, em definitivo,  pelo Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 
111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 

Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, 
de  minha  relatoria,  DJe  de  17/4/13;  HC  nº  118.836/PA-AgR,  Segunda 
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Turma,  Relatora  a  Ministra  Cármen  Lúcia,  DJe  de  8/10/13;  HC  nº 
116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 
de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar 
Peluso,  DJe  de  27/8/12;  HC  nº  92.264/SP,  Primeira  Turma,  Relator  o 
Ministro  Menezes Direito,  DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira 
Turma,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  DJ  de  25/5/07,  entre 
outros. 

Ressalte-se,  ademais,  que  o  deferimento  de  liminar  em  habeas 
corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada 
apenas  quando a  decisão  impugnada  estiver  eivada  de  ilegalidade 
flagrante, demonstrada de plano, o que não é o caso.  Com maior rigor 
deve ser tratada a questão, portanto, quando a pretensão formulada for 
contrária à súmula desta Suprema Corte. 

Anoto,  por fim,  que as circunstâncias do caso reclamam  especial 
cautela quanto à sua análise, mormente se levarmos em conta a existência 
de ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF nº 497/RJ), 
com pedido de medida cautelar, já pautada para julgamento do Plenário, 
que  discute  a  Resolução  Legislativa  nº  577/2017,  da  Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que revogou a prisão do paciente 
e de outros.

Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 
Solicitem-se informações à autoridade coatora.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de novembro de 2017.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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