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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  
INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR  
NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA:  
SÚMULA  N.  691  DO  SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL.  INEXISTÊNCIA DE  
FLAGRANTE  ILEGALIDADE  OU  
TERATOLOGIA  PARA  FLEXIBILIZAÇÃO  
DO  VERBETE.  MEDIDA  LIMINAR 
INDEFERIDA.  INFORMAÇÕES.  VISTA  À 
PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA.

Relatório

1. Habeas corpus,  com requerimento de medida liminar,  impetrado 
por Márco Delambert Miranda Ferreira e outros, advogados, em benefício 
de Edson Albertassi, deputado estadual do Rio de Janeiro, contra decisão 
pela qual foi indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 
430.387, Relator o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste 
Supremo Tribunal e alegam ter o Ministro Felix Fischer se equivocado ao 
indeferir a liminar no  Habeas Corpus n. 430.387, ressaltando a deficiência 
na  instrução  do  pedido,  quando  teriam  sido  juntados  os  documentos 
necessários para comprovar as alegações defensivas.
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Sustentam que,
“No dia 14 de novembro do presente ano,  deflagrou-se a  fase  

ostensiva  da  operação  denominada  ‘Cadeia  Velha’.  Na  ocasião,  o  
paciente, dentre tantos outros, foi conduzido à Superintendência da  
Policia  Federal  do Estado do  Rio de  Janeiro,  oportunidade  na qual  
prestou esclarecimentos,  além de ter contra si cumpridas ordens de  
busca  e  apreensão  em  todos  os  seus  endereços,  comerciais  e  
residenciais.  (Doc.  1  –  depoimento  DPF  e  Mandados  de  Busca  e  
Apreensão)

Logo em seguida, mais precisamente no dia 16 de novembro, 48  
horas após a referida operação, a 1ª Seção Especializada do Tribunal  
Regional  Federal  da  Segunda  Região,  reunida  em  sessão  
extraordinária, decretou a prisão preventiva do paciente e outros dois  
deputados,  com  base  nos  seguintes  fundamentos  (i)  existência  de  
provas suficientes da prática dos crimes e indícios da autoria; (ii) a  
gravidade  abstrata  dos  fatos;  (iii)  garantia  da  ordem  pública  e  a  
conveniência da instrução criminal (doc. 2 – decreto de prisão e doc.  
2A - representação pela prisão preventiva).

Cumpre ressaltar, no dia seguinte da decretação da prisão, em 17  
de  novembro  do  ano  corrente,  a  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de  
Janeiro – ALERJ, revogou a prisão do ora paciente e dos demais, fato  
amplamente  divulgado  na  mídia,  reestabelecida  imediatamente  por  
força de nova decisão colegiada da 1ª Seção Especializada do Tribunal  
Regional  Federal  da  Segunda  Região.  (doc.  03  –  decisão  
reestabelecimento prisão).

Com efeito, segundo narrou o parquet, o paciente faria parte de  
um grupo de Deputados Estaduais que recebia propina em razão do  
cargo que ocupava e os indícios coligidos na investigação revelaram  
peculiar  situação  de  flagrante  delito,  em  relação  aos  crimes  de  
Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Considere-se! Muito embora tratar-se de investigação volumosa,  
os  indícios  que  recaem  sobre  o  paciente  possuem  um  único  
fundamento:  depoimento  prestado  pelo  delator  Marcelo  Traça  
Gonçalves. (doc. 04 – depoimento Acordo de Colaboração Premiada).

Sobreveio  a  denúncia,  restando  ao  paciente  a  imputação  da  
prática dos crimes de corrupção e Organização Criminosa. Apesar dos  
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relevantes indícios de outrora, a acusação de lavagem de dinheiro não  
se sustentou. (doc. 05 – denúncia).

Inconformada,  a  defesa  do  paciente  apresentou  pedido  de  
revogação da prisão preventiva alegando, em apertada síntese, que: (i)  
estão  ausentes  os  requisitos  da prisão  preventiva;  (ii)  a  entrega  do  
passaporte, licença do mandato de Deputado Estadual e desligamento  
dos  cargos  na  ALERJ  e  das  funções  do  PMDB  demonstram  a  
desnecessidade da manutenção da prisão do paciente; e (iii) a medidas  
cautelares  diversas  da  prisão  previstas  no  art.  319  do  CPP  são  
recomendadas ao presente caso (doc. 6 – pedido de revogação da prisão  
preventiva).

No entanto, restou assentado que análise do pedido de revogação  
da prisão exigia a reunião do Órgão colegiado e já existiam HC’s de  
corréus distribuídos no STJ. (doc. 7 – decisão monocrática).

Sucedeu-se  então  contra  essa  decisão  e  o  decreto  de  prisão  
preventiva o manejo da ordem de habeas corpus, junto ao Superior  
Tribunal  de  Justiça,  cujo  pedido  liminar  restou,  displicentemente,  
indeferido sob o argumento genérico da ausência de patente ilegalidade  
no decreto prisional e da falta de documentação que deveria instruir a  
ação (doc. 8 – HC STJ e decisão indeferimento liminar)”.

Alegam contrariedade ao art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, 
pois “[u]ma sessão sigilosa para decidir sobre a liberdade do paciente não parece  
estar em sintonia com a Constituição”.

Afirmam  que  a  prisão  teria  sido  decretada  apenas  com  base  no 
depoimento do colaborador Marcelo Traça e que o Paciente “não teve seu  
nome ligado  a  pagamentos  em nenhuma planilha;  nem mesmo  foi  apelidado,  
como parecia ser comum nesses casos; não teve assessores presos ou investigados  
por receber qualquer valor em seu nome”.

Ressaltam que a “prisão do paciente foi decretada sob o fundamento de  
que os fatos criminosos a ele imputados na representação ministerial indicavam  
situação de flagrante delito, de modo a autorizar a prisão do parlamentar”, mas 
não estaria caracterizada situação de flagrante delito. 
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Na denúncia se teria demonstrado que o Paciente não teria praticado 
o delito de lavagem de dinheiro, tendo sido denunciado pelos delitos de 
corrupção  passiva  e  de  pertencer  à  organização  criminosa,  crimes  de 
natureza instantânea em relação aos quais não se poderia ter “situação  
flagrancial”.

Alegam a ausência de autorização da casa legislativa respectiva para 
a prisão do Paciente:

“Depreende-se  que  a  ordem de  prisão  contra  o  ora  paciente,  
deputado  em exercício  de  mandato,  foi  executada  antes  mesmo  da  
obrigatória  autorização  da  casa  legislativa.  Casos  como  estes  não  
podem  desconsiderar  o  juízo  político.  Logo  após,  como  dito,  a  
Assembleia  Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ, não manteve a  
prisão  preventiva  decretada  pelo  Tribunal  e  como  em outros  casos  
similares, colocou o paciente em liberdade.

Sucedeu-se deliberação imediata da Tribunal Regional  Federal  
da Segunda Região e de maneira imprópria atropelou decisão do Poder  
Legislativo e reestabeleceu a ordem de prisão.

Considere-se,  o  exercício  do  mandato  parlamentar  recebeu  
expressiva  tutela  jurídica  formalmente  consubstanciada  na  
Constituição da República de 1988”.

Sustentam  a  ausência  dos  requisitos  autorizadores  da  prisão 
preventiva:

“(i) Inexiste indícios mínimos da prática de crime por parte do  
paciente, em especial lavagem de dinheiro. Diferentemente dos demais,  
seu nome apenas foi mencionado pelo colaborador Marcelo Traça;

(ii) A gravidade abstrata dos delitos não é motivo suficiente para  
a constrição cautelar da liberdade do paciente;

(iii) É evidente a ausência de indicação, no decreto de prisão, de  
fato concreto quanto ao paciente conspirar contra a ordem pública ou  
a  obstruir  de  qualquer  modo o  trabalho  investigativo,  se  furtar  da  
execução  de  eventual  sentença  condenatória  e  suposta  reiteração  
criminosa (…)

Quanto  à  acusação  de  integrar  organização  criminosa,  toda  
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ginástica retórica ministerial acaba por criminalizar a própria atuação  
parlamentar, distorcendo a regular função política desenvolvida pelo  
paciente.

(…)  não  há  como  insistir  que  o  paciente  como  deputado  
beneficiou empresários de Ônibus em troca de vantagens. 

Na verdade, o crime do qual acusado é ter sido indicado para  
vaga de Conselheiro do TCE-RJ (…).

Noutro giro, o paciente foi mencionado pelo colaborador Marcelo  
Traça  de  receber  propina  da  Fetranspor,  através  de  pagamentos  
escamoteados por empresas de rádio de sua propriedade, ignorando o  
parquet que esses pagamentos decorrem de contratos de publicidade e  
com a respectiva prestação de serviço.

(…)
Ademais, ao contrário do que aduz o MPF na representação pela  

prisão,  os  elementos  de  prova  colhidos  independentes,  não  
confirmaram  o  conteúdo  do  relato  do  referido  colaborador.  Os  
depósitos relacionados na representação, nem com muita boa vontade  
demonstram  o  recebimento  de  R$  60.000,00  mensais  a  título  de  
propina como narrado”.

Este o teor dos pedidos:
“(...) concessão do pedido liminar para, de forma excepcional e  

provisória,  seja  o  paciente  posto  em liberdade,  substituindo-se  sua  
prisão  preventiva  por  medida  cautelar  menos  gravosa  prevista  no  
artigo 319 do Código de Processo Penal; Ao final, no mérito, requer  
seja  concedido  o  presente  habeas  corpus,  revogando-se o  decreto  de  
prisão preventiva”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Por se tratar do período de recesso forense, nos termos do art. 13, 
inc.  VIII,  do  Regimento  Interno  deste  Supremo  Tribunal,  examino  o 
requerimento de medida liminar.

4. A decisão  questionada  é  monocrática,  de  natureza  precária  e 

5 

Supremo Tribunal Federal

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 14252401.



HC 152012 MC / RJ 

desprovida de conteúdo definitivo, pela qual o Ministro Feliz Fischer, do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  indeferiu  a  medida  liminar  requerida, 
julgando ausentes as condições para o acolhimento do pedido, requisitou 
informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério 
Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento 
do habeas corpus até o julgamento, na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele  Superior Tribunal  ainda 
não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial 
atua no sentido de prestá-la na forma da lei.

5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em 
circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“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”).  Essa 
excepcionalidade  é  demonstrada  em  casos  nos  quais  se  patenteie 
flagrante  ilegalidade  ou  contrariedade  a  princípios  constitucionais  ou 
legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.

6. Pelo que se tem dos autos, nesta fase da tramitação do presente 
habeas  corpus,  não  há  se  cogitar  de  contrariedade ao  art.  282,  §  3º,  do 
Código de Processo Penal.

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou, nos termos do 
voto  do  Relator,  estar  caracterizada  a  situação  de  urgência  para  a 
apreciação  do  requerimento  da  prisão  do  Paciente,  permitindo  a 
deliberação quanto à matéria sem prévia intimação da parte contrária:

“A  urgência  requerida  pelo  MPF  e  acolhida  na  decisão  
monocrática,  bem  como  na  presteza  com  que  a  Presidência  deste  
Órgão designou a data está de acordo com o disposto no art. 282, § 3º,  
do CPP:

‘§ 3º  Ressalvados  os  casos  de  urgência  ou de  perigo  de  
ineficácia  da  medida,  o  juiz,  ao  receber  o  pedido  de  medida  
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cautelar,  determinará  a  intimação  da  parte  contrária,  
acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias,  
permanecendo os autos em juízo.’ (Incluído pela Lei n. 12.403,  
de 2011).
Razão pela qual, cabe a este Órgão deliberar sobre a questão de  

ordem de imediato, sem qualquer outro trâmite inicial”.

7. Quanto  à  prisão  do  Paciente,  esta  foi  a  fundamentação 
apresentada:

“(...) no caso do Deputado Edson Albertassi, os fundamentos a  
respeito  dos  pressupostos  das  medidas  cautelares  e  preventivas  se  
encontra na decisão mencionada, e mesmo não tendo havido a prisão  
preventiva de ninguém que tenha sido apontado como recebedor direto  
da propina  em seu favor,  há  bastante  fundamentação a  respeito  do  
método utilizado, conforme colaboração premiada e documentos que  
demonstram a seriedade da assertiva do colaborador de que isso passou  
a se dar, diretamente, ou por intermédio de créditos em empresas que  
são de titularidade do Deputado, de direito ou de fato, e de sua esposa,  
que foi intimada a depor na data da deflagração da Operação.

(…) 
Vê-se  ainda,  como  apontado  pelo  MPF,  que  o  sistema  

engendrado para os malfeitos, integrado pelos parlamentares em  
tela,  ainda  parece  revelar  notável  poder  de  resistência  e  
renovação, em atos capazes de caminhar no sentido de levar o  
Deputado investigado Edson Albertassi, a obter junto ao atual  
governador do Estado do Rio de Janeiro, indicação para ocupar  
uma vaga no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, exatamente  
no lugar do ex-presidente Jonas Lopes Jr., um dos investigados  
na Operação Quinto do Ouro no STJ.

Isso poderia ter sido um ato corriqueiro de uma sucessão  
institucional,  não  fosse  realmente  a  peculiaridade  de  ter  sido  
formada uma listra tríplice na classe dos auditores, em sessão na  
qual nenhum deles declinou figurar na lista, vindo os mesmos,  
dias depois, a assinarem a singela carta de desistência da vaga,  
permitindo então que fosse indicado um Deputado, quando em  
razão  da  paridade  entre  as  classes  a  comporem  as  vagas  no  
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Tribunal,  realmente  talvez  o  mais  condizente  com a  norma e  
legítimo seria  buscar  a  formação  de  nova lista,  sem tamanha  
estranheza.

O resultado foi a jurisdicionalização da questão perante o  
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ainda não solucionada.

(…) legalmente existe amparo para a medida extrema nos  
casos em que se projete a reiteração criminosa e/ou o crime tenha  
sido  praticado  em  circunstâncias  e/ou  condições  pessoais  do  
autor,  que  indiquem concreta  gravidade  dos  fatos,  capazes  de  
negar frontalmente a ordem pública vigente e mediante a qual  
deve se pautar os cidadãos.

(…)
Mas no caso dos deputados investigados a gravidade dos fatos  

plausivelmente  apurados  na  sua  existência  e  autoria  ainda  se  
apresenta  com mais  nitidez.  Eles  têm em comum o  fato  de  serem  
Deputados  Estaduais  eleitos  pelo  povo  fluminense  para  atuar  
representando o interesse público, entretanto o que o MPF demonstra  
ter  colhido  até  agora  mostra  que  não  cumpriram  com  o  dever  
funcional.  Ou  se  algumas  vezes  até  cumpriram,  em  outras  dele  
olvidaram.

O  cargo  era  a  razão  dos  pagamentos  que  os  5  (cinco)  
colaboradores  e  mais  as  testemunhas  e  documentos  apontam  que  
foram  feitos,  valendo  notar  que  nem  mesmo  atos  de  ofício  são  
concretamente exigidos para a tipicidade contida no art. 317, caput,  
do CP (…).

A prontidão dos deputados para atenderem aos  interesses dos  
corruptores,  mediante  intercessão  em  processos  legislativos  de  
interesse do setor de ônibus e da Odebrecht não só é mencionada por  
Álvaro  Novis,  Marcelo  Traça  e  Benedicto  Júnior,  como  ainda  foi  
pesquisada  pelo  MPF  com  percuciência,  comparando  o  que  se  
aventava a respeito do assunto nos noticiários das épocas respectivas,  
e também analisando o trâmite de alguns projetos de lei e episódios,  
tando no sítio eletrônico da ALERJ como nos textos legais produzidos.

(…)
Ainda de modo a confirmar a informação do colaborador sobre o  

beneficiamento ao setor de transporte no âmbito da ALERJ, já então  
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trazendo ao foco o Deputado Edson Albertassi, o MPF destaca:
‘Verifica-se, na tramitação do Projeto de lei n. 1018/2015  

(sobre biometria) que se transformou na Lei n. 7123/2015, que o  
deputado Edson Albertassi foi o autor do Parecer da Comissão  
de Constituição e Justiça às emendas de plenário ao Projeto de  
Lei. Nessa condição, foi contrário às emendas que prejudicavam  
os empresários dos ônibus, como por exemplo a que diminuía o  
subsídio tarifário do Bilhete Único (Emenda Aditiva n. 2); a que  
suprimia o artigo 19 da Lei n. 5628, de 29/12/2009, que é aquele  
que  previa  prazo  de  validade  para  o  Bilhete  Único  (emenda  
Aditiva n. 5); a que previa as funções de cobrador e auxiliar nos  
transportes coletivos de passageiros (emenda Aditiva n. 21).

Sobre  a  atuação  parlamentar  de  Albertassi,  na  área  de  
transporte público, após a deflagração da operação Ponto Final,  
que prendeu a cúpula dos empresários de ônibus, a imprensa, em  
matéria de 03/07/17, deu destaque a existência de projeto de lei  
do Deputado Estadual Eliomar Coelho (PSOL), paralisado na  
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (CCJ)  sob  a  relatoria  
justamente desse parlamentar, não à toa, ocupante da posição de  
líder do governo na ALERJ.

O Projeto de Lei n.  238/2015, de 44 artigos,  enfatiza a  
matéria, tem por objetivo de passar ao Poder Público, tirando da  
não  da  Fetranspor  e  de  outras  concessionárias,  o  controle  e  
gestão  do  sistema  RioCard  e  do  Bilhete  Único.  Isso  porque,  
justifica  o  deputado  Eliomar  Coelho  –  que  acumulou  
conhecimento sobre o setor de transporte público de ônibus como  
Vereador – é inaceitável que os empresários tomem conta de todo  
o sistema de bilhetagem eletrônica e sejam os responsáveis por  
informar ao governo quanto devem receber de subsídios’.
(…)
O  MPF  alude  a  que  os  crimes  estariam  ainda  em  curso,  

mormente o de organização criminosa que é permanente. E no que  
concerne  aos  Deputados  Estaduais,  esse  estado  de  permanência  
ensejaria a prisão em flagrante, a qual ainda estaria fora da imunidade  
formal prevista no art. 102, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de  
Janeiro, e ali inserida por força do dispostos no art. 27, § 1º, c/c art.  
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53, § 2º, da Constituição Federal, e ainda por aplicação do art. 324, IV,  
do CPP.

Isto porque, na visão do MPF, em se tratando de situação de  
extrema gravidade, como a que se constatou acima, com o que se há de  
comungar,  estando  presentes  os  requisitos  da  prisão  preventiva  os  
crimes se tornariam inafiançáveis em concreto e permitiriam a prisão  
em flagrante.

Ocorre que para se chegar à conclusão da existência de flagrante  
por crime inafiançável em concreto, o que se afere é a presença dos  
requisitos  da prisão  preventiva,  segundo o  art.  324,  IV,  do  CPP,  e  
então  o  que  importa  é  muito  antes  verificar  se  está  presente  a  
possibilidade jurídica de se decretar a preventiva, já que esta passa a  
ser o norte da inafiançabilidade e condição de sua possibilidade.

Ademais, considerando que os fatos apontados na representação  
do MPF são variados e vêm se repetindo no tempo, sendo que muitos  
já estão no passado, o que mais avulta é a sua gravidade e prospecção  
sobre a probabilidade de prosseguimento na reiteração de suas práticas  
e obstáculos que são capazes de criar à instrução criminal.

(…) na apreciação de pedido de prisão na AC 4.039, já mais  
recentemente  em  novembro  de  2015,  ao  deliberar  pela  prisão  
preventiva  do  Senador  do  Partido  dos  Trabalhadores,  Delcídio  do  
Amaral Gomez e outras pessoas sem foro por prerrogativa de função, o  
STF conclui por acolhê-la (…).

E parece que andou bem o E. STF, porquanto o art. 53, § 2º, da  
CF estabelece regra constitucional excepcional de imunidade formal,  
enquanto  que  a  Constituição  em  sua  essência  traz  os  princípios  
republicano (art. 1º, 3º e 4º) e o da igualdade (art. 5º), estabelecendo  
em seu preâmbulo que o Brasil se constitui num Estado democrático,  
razão  pela  qual,  quando  a  regra  constitucional  não  acompanha  o  
estabelecido por  esses  princípios,  deve perante  eles  encontrar  a  sua  
aplicação mais adequada”.

8. No julgamento da  AC 4.039,  a  Segunda Turma deste  Supremo 
Tribunal,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  Ministro  Teori  Zavascki, 
assentou a possibilidade da prisão preventiva de parlamentar, no caso em 
questão, do Senador à época Delcídio do Amaral:
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“CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  
CAUTELAR.  SENADOR  DA  REPÚBLICA.  SITUAÇÃO  DE  
FLAGRÂNCIA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  DE  PRISÃO  
PREVENTIVA.  INAFIANÇABILIDADE.  CABIMENTO  DA 
PRISÃO  CAUTELAR  (ART.  53,  §  2º,  DA  CF).  DECISÃO  
REFERENDADA”  (AC  n.  4.039,  Relator  o  Ministro  Teori 
Zavascki, Segunda Turma, Dje 13.5.2016).

Portanto, não há se perquirir, na espécie, se estava ou não o Paciente 
em  “situação  flagrancial”,  pois,  presentes  os  pressupostos  da  prisão 
preventiva descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, a constrição 
da liberdade pode ser determinada.

9. Consideradas as circunstâncias do ato  praticado,  em especial  a 
participação do Paciente para “obter junto ao atual governador do Estado do  
Rio de Janeiro, indicação para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Rio de  
Janeiro,  exatamente  no  lugar  do  ex-presidente  Jonas  Lopes  Jr.,  um  dos  
investigados  na  Operação  Quinto  do  Ouro  no  STJ”,  e  pelos  demais 
fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes,  como o risco à 
instrução  criminal,  mantidos  pela  autoridade  apontada  coatora, 
harmoniza-se  a  determinação  de  constrição  da  liberdade  com  a 
jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  assentada  em  ser  a 
periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, 
motivo idôneo para a custódia cautelar.

Não  se  demonstra,  assim,  ter  havido  manifesta  ilegalidade  ou 
teratologia  na  decisão  que  indeferiu  a  liminar  requerida  no  Superior 
Tribunal  de Justiça,  objeto  do presente  habeas.  No mesmo sentido,  por 
exemplo:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  
PREVENTIVA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVO  DECRETO  DE  
PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS  
DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR.  PRESERVAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  
GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  FUNDADO  RECEIO  DE  
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REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES  
DE LAVAGEM DE DINHEIRO QUANDO JÁ DEFLAGRADA A  
INVESTIGAÇÃO  CONTRA  O  PACIENTE.  ORDEM  
DENEGADA. 1. Na superveniência de fatos novos, nada impede o  
decreto de nova prisão preventiva,  como prevê,  aliás, o art. 316 do  
Código  de  Processo  Penal.  Todavia,  é  incabível  que  eventual  
superveniência  de  novo  ato  constritivo  concorra  –  mesmo  
involuntariamente  –  para  limitar  o  exercício  da  competência  do  
Supremo Tribunal Federal na apreciação de habeas corpus impetrado  
contra o primeiro decreto de prisão. A perda de interesse do habeas  
corpus somente  se  justifica  quando o  novo título  prisional  invocar  
fundamentos  induvidosamente  diversos  do  decreto  de  prisão  
originário.  Precedentes.  2.  A  prisão  preventiva  supõe  prova  da  
existência  do  crime  (materialidade)  e  indício  suficiente  de  autoria;  
todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta  
que  seja  a  prova  de  autoria,  esses  pressupostos,  por  si  sós,  são  
insuficientes  para  justificar  o  encarceramento  preventivo.  A  eles  
deverá  vir  agregado,  necessariamente,  pelo  menos  mais  um  dos  
seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida  
cautelar:  (a)  a garantia  da ordem pública,  (b) a  garantia da ordem  
econômica,  (c)  a  conveniência  da  instrução  criminal  ou  (d)  a  
segurança  da  aplicação  da lei  penal.  3.  Os  fundamentos  utilizados  
revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na  
linha  de  precedentes  desta  Corte.  Os  fatos  expostos  nas  decisões  
proferidas pelo magistrado de primeiro grau e na denúncia oferecida  
indicam a suposta prática de diversos crimes de corrupção passiva e de  
lavagem de dinheiro,  inclusive em período recente,  quando os fatos  
imputados ao paciente já estavam sob investigação. 4. Habeas corpus 
conhecido,  porém denegada  a  ordem”  (HC n.  130.106,  Relator  o 
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.5.2016).

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  
PREVENTIVA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVO  DECRETO  DE  
PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS  
DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR.  PRESERVAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  
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CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  
PONDERADOS INDÍCIOS DE TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO  
DE  PROVAS,  OBTENÇÃO  DE  APOIO  POLÍTICO  E  
CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM O FIM DE  
OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. Na  
superveniência de fatos novos, nada impede o decreto de nova prisão  
preventiva, como prevê, aliás, o art. 316 do Código de Processo Penal.  
Todavia,  é  incabível  que  eventual  superveniência  de  novo  ato  
constritivo  concorra  –  mesmo  involuntariamente  –  para  limitar  o  
exercício da competência do Supremo Tribunal Federal na apreciação  
de  habeas corpus impetrado contra o  primeiro decreto  de  prisão.  A  
perda  de  interesse  do  habeas  corpus  somente  se  justifica  quando o  
novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos  
do decreto de prisão originário.  Precedentes. 2. A prisão preventiva  
supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente  
de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por  
mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si  
sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A  
eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos  
seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida  
cautelar:  (a)  a garantia  da ordem pública,  (b) a  garantia da ordem  
econômica,  (c)  a  conveniência  da  instrução  criminal  ou  (d)  a  
segurança  da  aplicação  da lei  penal.  3.  Os  fundamentos  utilizados  
revelam-se  idôneos  para  afastar  a  imposição  de  medidas  cautelares  
alternativas  (art.  319  do  Código  de  Processo  Penal)  e  manter  a  
segregação  preventiva  do  paciente,  na  linha  de  precedentes  desta  
Corte.  O  decreto  prisional  apresentou  indícios  de  que  o  paciente  
estaria agindo no sentido de perturbar a investigação e a instrução  
probatória, seja por meio da orientação a seus subordinados para que  
destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção de apoio  
político  e  de  corrupção  de  servidores  do  Departamento  de  Polícia  
Federal. 4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC 
n. 132.267, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 
DJe 19.9.2016).

10. Ademais,  para  acolher  a  pretensão  dos  Impetrantes,  seria 
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necessário  reexaminar o  amplo conjunto  probatório  dos  autos  para  se 
concluir  pela  ausência  de  fundamentação  idônea  para  a  constrição  da 
liberdade, ao que não se presta o habeas corpus:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  AGRAVO  
REGIMENTAL.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  
INADEQUAÇÃO  DA VIA.  NÃO  CONHECIMENTO.  PRISÃO  
PREVENTIVA.  DECISÃO  CALCADA  EM  ELEMENTOS  
CONCRETOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AGUDO  
REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO EM SEDE DE 
HABEAS  CORPUS.  1.  A  decisão  monocrática  que,  no  âmbito  
Superior  Tribunal  de  Justiça,  nega  seguimento  a habeas  corpus,  
desafia agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo  
respectivo Colegiado. 2. Inocorrência de ilegalidade evidente que atinja  
os  pressupostos  e  requisitos  da  prisão  preventiva,  cuja  presença  é  
sinalizada  por  intermédio  de  elementos  concretos  da  situação  em  
exame.  Descabimento  de  análise  minuciosa  do  conjunto  fático-
probatório  que  dá  suporte  à  medida  gravosa,  tendo  em  vista  a  
impossibilidade de se fazer por meio da via restrita do habeas corpus.  
3. Presentes distinções processuais, anterior concessão da ordem não  
se projeta para o fim de alcançar fatos até então não submetidos ao  
STF.  Ausência  de  desrespeito  à  autoridade  da  Corte.  4. Writ  não  
conhecido”  (HC  n.  134.240,  Relator  o  Ministro  Edson  Fachin, 
Primeira Turma, DJe 15.9.2016).

11. A  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  consolidou-se  no 
sentido  de  que  as  “condições  subjetivas  favoráveis  (…) não  obstam  a  
segregação  cautelar,  desde  que  presentes  nos  autos  elementos  concretos  a  
recomendar sua manutenção” (HC n.  96.182,  Relator o Ministro Menezes 
Direito, DJe 20.3.2009).

12. Quanto  à  alegação  dos  Impetrantes  de  necessidade  de 
autorização da casa legislativa estadual para a decretação da prisão, trata-
se de questão cujo julgamento está pendente de conclusão neste Supremo 
Tribunal, tendo sido suspensos o julgamento das Medidas Cautelares nas 
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Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.823, 5.824 e 5.825, iniciado 
em  6  e  7  de  dezembro  de  2017,  para  colher  os  votos  dos  Ministros 
ausentes justificadamente.

Portanto, trata-se de matéria a ser dirimida no exame do mérito da 
presente impetração, com a complementação da instrução do pedido com 
as informações a serem prestadas e o parecer da Procuradoria-Geral da 
República.

13. Na espécie  vertente,  as  circunstâncias  expostas  na inicial  e  os 
documentos  juntados  comprovam  ser  imprescindível  prudência  na 
análise  do  pleito,  por  não  se  poder  permitir,  sem  fundamentação 
suficiente, a supressão da instância a quo. 

A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do 
Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, 
estando  a  ação  ali  em  curso  a  aguardar  julgamento  definitivo,  como 
pedido pela parte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO  REGIMENTAL. HABEAS  CORPUS.  
PROCESSUAL  PENAL.  IMPETRAÇÃO  CONTRA  DECISÃO  
QUE  INDEFERIU  LIMINAR  NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  
JUSTIÇA:  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA:  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA  691  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  
EXCEPCIONALIDADE  NÃO  DEMONSTRADA.  AGRAVO  
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1.  A  decisão  questionada  nesta  ação  é  monocrática  e  tem  
natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não  
vislumbrando  a  existência  de  manifesto  constrangimento  ilegal,  
incide,  na  espécie,  a  Súmula  691  deste  Supremo  Tribunal  (‘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’). Precedentes.

2.  Agravo  regimental  não  provido”  (HC n.  90.716-AgR,  de 
minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
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“HABEAS CORPUS  -  OBJETO -  INDEFERIMENTO  DE  
LIMINAR  EM  IDÊNTICA  MEDIDA  -  VERBETE  N.  691  DA 
SÚMULA DO SUPREMO. 

A Súmula do Supremo revela, como regra, o não-cabimento do 
habeas contra ato de relator que, em idêntica medida, haja implicado  
o  indeferimento  de  liminar”  (HC  n.  90.602,  Relator  o  Ministro 
Marco Aurélio, DJ 22.6.2007). 

Assim também  os  precedentes  a  seguir:  HC  n.  89.970,  de  minha 
relatoria,  DJ  22.6.2007;  HC  n.  90.232,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda 
Pertence,  DJ  2.3.2007;  e  HC  n.  89.675-AgR,  Relator  o  Ministro  Cezar 
Peluso, DJ 2.2.2007. 

14. Pelo exposto,  indefiro a medida liminar requerida.

Oficie-se  ao  Ministro  Felix  Fischer,  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça, Relator do  Habeas Corpus n. 430.387, para prestar informações 
pormenorizadas quanto ao alegado na inicial.

Remeta-se, com o ofício, cópia da inicial e da presente decisão.

15. Prestadas  as  informações,  vista  à  Procuradora-Geral  da 
República  e,  posteriormente,  sejam  estes  autos  encaminhados  ao 
Relator.

Publique-se.

Brasília, 28 de dezembro de 2017.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente
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