
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 154.714 ALAGOAS

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) :CELSO LUIZ TENORIO BRANDAO 
IMPTE.(S) : JOSE FRAGOSO CAVALCANTI E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO RHC Nº 95.259  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Decisão:  Trata-se de  habeas corpus com pedido de medida liminar, 
impetrado por José Fragoso Cavalcanti e outros, em favor de Celso Luiz 
Tenório Brandão, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar requerida 
nos autos do RHC 95.259/AL.

Noticiam os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente 
em razão de suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei 
12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou 
por  interposta  pessoa,  organização  criminosa),  artigo  312  do  Código 
Penal (peculato) e artigo 1º,  da Lei 9.613/1998 (ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de  bens,  direitos  ou valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  de 
infração penal) c/c art. 71 do Código Penal. 

O processo na origem (Ação Penal  0000051-86.2017.4.05.8003)  está 
em fase de alegações finais (eDOC 4, p. 1).

Consta nos autos que o Município de Canapi/AL recebeu créditos 
judiciais relativos ao antigo FUNDEF, no valor de 17.634.971,47 (dezessete 
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e 
quarenta e sete centavos), que foram desviados pela suposta organização 
criminosa formada pelo paciente e outros corréus. Tais recursos públicos 
teriam  sido  transferidos  para  “laranjas”,  pessoas  físicas  sem  qualquer 
vínculo contratual ou profissional com o referido Município (eDOC 2 p. 
3-5).

Irresignada com a decretação da prisão,  a  defesa impetrou  habeas  
corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região  requerendo a revogação 
da custódia preventiva. A Corte estadual denegou a ordem (eDOC 3).

Neste  mandamus,  o  impetrante  reitera  os  pedidos  pretéritos  e 
enfatiza a ilegalidade da prisão preventiva. Afirma que o paciente não 
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ocupa mais o cargo de prefeito e, portanto, não há gravidade em concreto 
do delito, tampouco possibilidade de reiteração criminosa. 

Rechaça a utilização de argumentação genérica como fundamentos 
para a decretação de prisão preventiva. 

Afirma  que,  em  razão  do  princípio  da  proporcionalidade  e  do 
princípio  da  otimização,  as  medidas  cautelares  são  mais  adequadas  e 
necessárias para acautelar o Juízo.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva 
e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Registro que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao 
HC  152.725/AL  (eDOC  6), no  qual  a  defesa  requereu,  em  síntese,  a 
revogação  da  prisão  preventiva.  Em  decisão  publicada  em  21.2.2018, 
deneguei a ordem. 

Anoto, ainda, que a defesa interpôs dois RHCs no STJ. O primeiro 
(RHC 87.320/AL), julgado na Sexta Turma, foi desprovido. No segundo 
(RHC 95.259/AL), a liminar foi indeferida.

Neste  writ,  conforme  relatado,  a  defesa  insiste  na  revogação  da 
prisão.

É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus por meio do qual a parte 

impetrante  insurge-se  contra  decisão  proferida  pelo  Ministro  Nefi 
Cordeiro, do STJ, que indeferiu a liminar requerida nos autos do RHC 
95.259/AL, em trâmite naquele Tribunal.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da 
impetração de  habeas corpus,  nas causas de sua competência originária, 
contra  decisão  denegatória  de  liminar  em  ação  de  mesma  natureza 
articulada perante tribunal superior,  antes do julgamento definitivo do 
writ [cf. HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, 
DJ 8.5.1998; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, maioria, 
DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, maioria, 
DJ  23.6.2000].  E  mais  recentemente:  HC-AgR  132.185/SP,  por  mim 
relatado, 2ª Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC-AgR 140.285/TO, Rel. Min. 
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Rosa Weber,  1ª  Turma,  maioria,  DJe 24.4.2017;  HC-MC 143.069/SP, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJe 9.5.2017.

Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF,  in verbis: 
“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 bem verdade que o rigor na aplicação de tal  entendimento tem 
sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em 
que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar 
para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão 
concessiva  de  medida  liminar  pelo  tribunal  superior  importe  na 
caracterização ou na manutenção de situação que seja  manifestamente 
contrária  à  jurisprudência  do  STF  (cf.  as  decisões  colegiadas:  HC 
85.185/SP, Plenário, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 
129.554/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015, e 
HC  135.520/MT,  2ª  Turma,  por  maioria,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe 
31.5.2016;  bem como as seguintes decisões monocráticas:  HC 85.826/SP 
(MC),  de  minha  relatoria,  DJ  3.5.2005;  HC  86.213/ES  (MC),  Rel.  Min. 
Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005; e HC 128.479/AC, Rel. Min. Celso de Mello, 
DJe 16.10.2015).

Na hipótese dos autos, neste juízo preliminar, verifico a ocorrência 
de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da 
Súmula 691 do STF.

Explico.
A jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou-se  no 

sentido  de  que  a  liberdade  de  um  indivíduo  suspeito  da  prática  de 
infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial 
devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas 
em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu 
caráter hediondo.  Nesse sentido,  os seguintes julgados:  HC 84.662/BA, 
Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. 
Min.  Eros  Grau,  2ª  Turma,  unânime,  DJ  10.11.2006;  HC  88.448/RJ,  de 
minha  relatoria,  2ª  Turma,  por  empate  na  votação,  DJ  9.3.2007;  HC 
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101.244/MG,  Rel.  Min.  Ricardo Lewandowski,  1ª  Turma,  unânime,  DJe 
8.4.2010.

No  caso  vertente,  o  magistrado  de  origem  manteve  a  prisão 
preventiva do paciente, em decisão de 25.10.2017, nos seguintes termos: 
(eDOC 2)

“21. Passo a analisar se persistem os fundamentos para a 
decretação da prisão preventiva. 

22.  De inicio, entendo proceder a alegação da defesa de 
que o fundamento da conveniência da instrução criminal não 
mais persiste.

23. Isso porque, tendo sido na data de ontem encerrada a 
audiência de instrução, a liberdade dos réus não põe mais em 
risco a instrução criminal. Uma vez que todas as testemunhas já 
foram ouvidas, não há mais a possibilidade de sua intimidação 
por parte dos réus.

24. No entanto, não me convenço do argumento de que 
não existe mais risco à ordem pública e econômica pelo fato de 
os réus não estarem mais exercendo nenhum cargo público em 
Canapi, conforme alegado pela defesa.

25. É certo que a garantia da ordem pública ou econômica 
é fundamento processual penal mais controvertido na doutrina 
e na jurisprudência para a decretação da prisão preventiva, em 
razão da sua polissemia. que permite elásticas interpretações.  

[...]
27. A invocação da cláusula ‘garantia da ordem pública’ ou 

da  ‘ordem  econômica’  requer  a  apresentação  de  elementos 
concretos e suficientemente graves de que a sociedade mantém-
se em perigo com a liberdade do indiciado/acusado. É preciso 
indícios concretos de que a sociedade está à mercê da atividade 
criminosa, de tal monta, que lhe perturba a ordem pública e/ou 
econômica.

28. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido 
a demonstração da periculosidade concreta do acusado, a fim 
de  se  reconhecer  a  necessidade  de  preservação  da  ordem 
pública.  Transcrevo  alguns  julgados  recentes  do  Supremo 
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Tribunal Federal c do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: 
[…]

29. No presente caso, a gravidade concreta dos fatos e o 
poderio econômico e político exercido por principalmente por 
CELSO LUIZ, mas também por JORGE VALENÇA e CARLOS 
ALBERTO  na  região  de  Canapi,  Inhapi  e  Mata  Grande  são 
ostensivos  e  ficaram  bem  delineados  no  curso  da  instrução 
penal.

30.  Infere-se  dos  depoimentos  colhidos  durante  o 
inquérito  policial,  bem como dos  depoimentos  prestados  em 
juízo,  que  os  réus  teriam  agido  sem  freios,  certos  da 
impunidade.  A testemunha  JOSÉ  DANILO  afirmou  em  seu 
depoimento  que,  ao  confrontar  JORGE  VALENÇA  sobre  a 
origem dos valores que transitaram por suas contas,  sabedor 
que era dinheiro do Município de Canapi, ele disse que ‘isso 
não daria problema’, JOEL BELARMINO também afirmou em 
juízo que JORGE VALENÇA pediu sua conta emprestada para 
receber um dinheiro que era da Prefeitura, pois ele não poderia 
receber  na  qualidade  de  Secretário  Municipal.  A testemunha 
GEOVÁ SOARES DA GAMA por sua vez também disse que, ao 
confrontar JORGE VALENÇA sobre os valores que transitaram 
na conta de ESTER CARDOSO, uma tia de sua esposa de quem 
era procurador, ele teria lhe dito que ‘isso não vai dar em nada 
não’. Do mesmo modo, a testemunha JOSÉ IRAN DE LIMA, na 
mesma qualidade de ‘laranja’, afirmou que JORGE VALENÇA 
lhe  disse  que  tais  transferências  não  dariam  em  nada.  Tais 
depoimentos  indicam a  certeza  de  impunidade por  parte  do 
réu,  que agiram abertamente na região de Canapi (incluindo 
Mata Grande e Inhapi).

31.  Quanto  a  CARLOS  ALBERTO,  o  depoimento  da 
testemunha  PEDRO  ALVES  DA SILVA demonstrou  que  seu 
modo de agir se assemelhava ao de JORGE VALENÇA, com a 
utilização  de  interposta  pessoa  para  movimentar  dinheiro 
transferido das contas municipais  para depois ser novamente 
transferido  para  contas  de  terceiro  ou  sacado.  Inclusive, 
encontrou-se  comprovantes  de  depósito  em  seu  nome  e  em 

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 14647006.



HC 154714 MC / AL 

nome de CÍCERO INÁCIO na posse do referido réu. quando do 
cumprimento de  mandado de busca e  apreensão na sede da 
Secretaria  Municipal  de  Finanças,  quando  era  o  Secretário, 
nomeado por CELSO LUIZ.

32. Sobre CELSO LUIZ, sua atuação nos fatos delituosos 
por  ser  o  Prefeito  Municipal  à  época  dos  fatos  e  ser  o 
responsável  pelas operações financeiras de transferências dos 
valores das contas municipais para as contas dos ‘laranjas’, que 
não prestaram serviços ao Município, havendo fortes indícios, 
até  o  momento,  de  que  CARLOS  ALBERTO  e  JORGE 
VALENÇA  atuavam  sob  seu  comando.  Vale  dizer,  CELSO 
LUIZ. na condição de Prefeito Municipal, era quem detinha o 
poder  de,  em  conjunto  com  seus  secretários  ou  mesmo 
individualmente,  autorizar  as  transferências  bancárias,  não 
sendo plausível que ele desconhecesse que as vultosas quantias 
transferidas,  sob  sua  batuta,  para  terceiros,  não  estivessem 
sendo empregadas em finalidades públicas.

33. Segundo os depoimentos prestados, os fatos delituosos 
e suas consequências se agravam pela demonstração de que as 
condutas dos réus eram ostensivas, indicando desapreço e falta 
de temor à Justiça. 

34. Resta claro, no entendimento desta Magistrada, forte 
no conjunto probatório até o momento produzido, que os réus 
ainda detêm poder  político  e  econômico  no sertão  alagoano, 
ainda que fora da administração municipal de Canapi na atual 
gestão,  sendo  que  a  prisão  preventiva  ainda  se  justifica, 
amparada  na  lei  processual  penal,  mesmo  após  o  final  da 
instrução criminal.

35.  Não  fosse  a  forte  influência  econômica  e  política 
exercida  pelos  réus,  entendo  que  suas  prisões  preventivas, 
fundamentadas  na  garantia  da  ordem  pública  e  econômica, 
devem ser mantidas por um outro argumento: a existência de 
elementos  concretos  da  prática  do  crime  da  lavagem  de 
dinheiro, na modalidade ocultação, dos valores desviados das 
contas municipais. [...] 37. Com as transferências para contas de 
terceiros  e  saques  em espécie  dos  valores  que  originalmente 
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estavam  nas  contas  municipais  de  Canapi,  entendo  que  há 
fortes indícios da consumação do crime de lavagem de dinheiro 
na modalidade ocultação, já que até o momento tais valores não 
foram recuperados (sendo certo que não foram empregados em 
finalidades públicas).

38. Trata-se de crime de natureza permanente, o qual se 
protrai  no  tempo  até  que  os  objetos  da  lavagem  se  tornem 
conhecidos. Assim, diante a existência de elementos concretos 
que  indicam  que  a  ocultação  dos  valores  provenientes  do 
desvios  ainda  está  sendo  praticada,  a  manutenção  da 
segregação cautelar resta plenamente justificada. Acaso soltos, 
poderiam os réus, de modo definitivo, apagarem o rastro do 
dinheiro, não permitindo sua recuperação posterior.

40.  Há,  pois,  elementos  concretos  que  indicam  que  a 
lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, ainda está em 
prática,  pois  não  houve  a  recuperação  dos  valores,  e  pela 
natureza  permanente  do delito,  a  prisão  preventiva ainda  se 
justifica no contexto deste processo. É, pois, necessário, impedir 
a reiteração e continuação da prática criminosa, neutralizando a 
atuação dos réus.

[...] 42. Desse modo, visando a necessidade de se evitar a 
prática de novos crimes, ou ainda, de se protrair no tempo a 
ocultação  dos  valores  desviados  dos  cofres  públicos,  resta 
justificada  a  manutenção  da  prisão  preventiva  dos  réus  com 
vistas a garantir a ordem pública e econômica.

43.  Como  já  dito  na  decisão  que  decretou  a  prisão 
preventiva,  a  verba  recebida  no  final  de  2015  através  de 
precatório judicial  decorrente da complementação das  verbas 
do FUNDEB poderia ter mudado os rumos do Município de 
Canapi e seus habitantes, houvesse a escorreita aplicação dos 
recursos federais em prol da população sabidamente carente. Se 
bem  utilizado  esse  dinheiro  poderia  moldar  o  futuro  das 
gerações mais jovens, através da melhora na educação. Li bem 
verdade que não é um valor inesgotável, mas em um município 
pequeno,  com  aproximadamente  18  mil  habitantes, 
eminentemente rural e pobre, a verba seria muito bem vinda e 
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traria,  extreme  de  dúvidas,  benefícios  importantes  para  a 
população.

44.  Assim  sendo,  reputando  presentes  os  requisitos 
necessários ao seu deferimento, por vislumbrar, além da prova 
da  prática  de  crime  doloso  punido  com pena  de  reclusão,  a 
existência  de  fundados  indícios  de  autoria  (fumus  boni  iuris), 
bem como a  imperiosa  necessidade  da  medida  (periculum in  
mora),  tenho  por  verificado  ambos  os  pressupostos  aduzidos 
pelo  art.  312  do  CPP.  representados  pela  garantia  da  ordem 
pública e econômica mantenho a prisão preventiva decretada”. 
(eDOC 2)

Conforme  relatado,  o  paciente  foi  denunciado,  em  síntese,  pela 
prática  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  e  peculato  e  por  integrar 
organização criminosa. 

Os  supostos  crimes  são  graves,  não  apenas  em abstrato,  mas  em 
concreto, tendo em vista as circunstâncias de sua execução.

Muito embora graves, esses fatos são consideravelmente distantes no 
tempo da decretação da prisão, pois teriam acontecido em 2015 (eDOC 2, 
p. 3).

Realmente, inexiste contemporaneidade das condutas atribuídas ao 
paciente, de modo que o periculum libertatis exigido para a decretação da 
prisão cautelar não se faz presente.

As  condutas  imputadas  ao  paciente  ocorreram  em  2015  e  dizem 
respeito à gestão estadual anterior (eDOC 2, p. 12), afastando, portanto, o 
risco de reiteração delitiva.

Consoante  asseverei  nos  votos  proferidos  nos  HCs  143.247/RJ  e 
146.666/RJ, impetrados respectivamente em favor de Eike Fuhrken Batista 
e Jacob Barata Filho, por mim relatados, Segunda Turma, DJe 19.10.2017, 
ainda que graves, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob 
pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inciso 
LVII, da CF). Nesse sentido, leciona Rodrigo Capez:

“A proximidade temporal  entre  o  conhecimento  do fato 
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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). 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  relacionados”.  (CAPEZ,  Rodrigo.  Prisão  e  medidas 
cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459)

Além disso, a atuação do grupo criminoso supostamente integrado 
pelo paciente estaria ligada à gestão estadual anterior (eDOC 2, p. 12). A 
jurisprudência do STF registra precedentes considerando indicativos da 
desnecessidade de manutenção da prisão preventiva o  afastamento da 
gestão pública de grupo político do qual  o imputado fazia parte ou o 
afastamento  do  imputado  de  cargo  público,  em  crimes  contra  a 
administração  pública,  e  o  afastamento  de  funções  de  direção  da 
sociedade,  em  crimes  societários  (STF:  HC  137.728,  Rel.  Min.  Edson 
Fachin, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 2.5.2017; e HC 
127.186, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28.4.2015, e STJ: HC 380.325, 
Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  julgado  em 
14.2.2017). 

Ainda, da leitura do decreto de manutenção da prisão, verifico que o 
risco à aplicação da lei penal consistiria não em razões concretas para crer 
em evasão do imputado, mas na necessidade de assegurar a recuperação 
dos ativos supostamente desviados.

Não vejo adequação da prisão preventiva a tal finalidade, na medida 
em que recursos ocultos podem ser movimentados sem a necessidade da 
presença física do perpetrador.

Dessa  forma,  o  perigo  que  a  liberdade  do  paciente  representa  à 
ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas 
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cautelares menos gravosas do que a prisão.
No ponto, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, 

nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de 
outras  medidas  cautelares  de  natureza  pessoal  diversas  da  prisão, 
viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a 
medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a 
tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, 
de  resposta  justa  e  proporcional  ao  mal  supostamente  causado  pelo 
acusado. 

Nessa  conjuntura  de  abusos  relativos  a  decretações  de  prisões 
desnecessárias,  é  oportuno  relembrar  a  Exposição  de  Motivos  do 
Ministério  da  Justiça  ao Projeto  de Lei  da Câmara do  Deputados que 
alterou  dispositivos  do  Código  de  Processo  Penal  acerca  da  prisão 
processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares: 

“(...)  As novas disposições pretendem ainda proceder ao 
ajuste  do  sistema  às  exigências  constitucionais  atinentes  à 
prisão e à liberdade provisória e colocá-lo em consonância com 
modernas  legislações  estrangeiras,  como  as  da  Itália  e  de 
Portugal. 

Nessa  linha,  as  principais  alterações  com  a  reforma 
projetada são:

a)  o  tratamento  sistemático  e  estruturado  das  medidas 
cautelares e da liberdade provisória;

b)  o  aumento  do  rol  de  medidas  cautelares,  antes 
centradas essencialmente na prisão preventiva e na liberdade 
provisória sem fiança do artigo 310, parágrafo único

(...)”.

Referido projeto resultou na promulgação da Lei 12.403/2011,  que 
alterou o art. 319 do CPP, cuja nova redação passou a dispor: 

“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 
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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;

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”.

Em síntese, o artigo 319 estabelece que o juiz deverá, se for o caso, 
impor medidas cautelares alternativas à prisão. 

Ocorre  que esse  dispositivo  tem sido reiteradamente olvidado no 
curso  da  persecução  criminal  no  Brasil.  Em  outros  termos,  a  prisão 
provisória  continua  a  ser  encarada  como  única  medida  eficaz  de 
resguardar o processo penal.

Assim, tenho que o risco à ordem pública pode ser mitigado por 
medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a ordem de 
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prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Celso Luiz Tenório 
Brandão,  decretada pelo  Juízo  da  11ª  Vara  Federal  Criminal  da Seção 
Judiciária  de  Alagoas  (Processo  0000051-86.2017.4.05.8003),  e  para 
substituir  pelas  seguintes  medidas  cautelares  diversas  da  prisão,  na 
forma do art. 319 do CPP: 

a)  proibição  de  manter  contato  com  os  demais  investigados,  por 
qualquer meio (II); 

b) proibição de deixar o país, devendo entregar seu(s) passaporte(s) 
em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 320); 

c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana 
e feriados (V).

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. 

Requisitem-se informações ao Juízo da 11ª Vara Federal Criminal 
da Seção Judiciária de Alagoas (Processo 0000051-86.2017.4.05.8003).

Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2018.

Ministro Gilmar Mendes
Relator

Documento assinado digitalmente
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