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Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator Gilmar Mendes,

Egrégia Segunda Turma,

A Procuradora-Geral  da  República,  com  fundamento  no  artigo  317 do

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), vem oferecer

AGRAVO REGIMENTAL

Contra a r. decisão monocrática que deferiu o pedido liminar para suspender a

ordem  de  prisão  preventiva  decretada  em  desfavor  do  paciente  Hudson  Braga,

determinando a substituição por medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Pede-se  a  Vossa  Excelência,  desde  já, que  reconsidere  a  decisão  agravada.

Caso contrário, que envie este pedido de reforma à Segunda Turma do Supremo Tribunal

Federal.

Gabinete da Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C - Brasília / DF - CEP 70050-900
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I

Trata-se  de  habeas  corpus com pedido  de  liminar,  impetrado  por  Roberto

Garcia  Lopes  Pagliuso  e  Fabiana  Zanatta  Viana,  em favor  de Hudson Braga,  contra  a

decisão  da  6ª  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  –  STJ,  que  manteve  a  prisão

preventiva  do  paciente,  decretada  originalmente  pelo  juízo  federal  da  7ª  Vara  Federal

Criminal do Estado do Rio de Janeiro.

Sustentou, inicialmente, a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, a partir da

decisão nos habeas corpus 142.993/RJ (Operação Calicute).

Apresentou o histórico prisional/processual do paciente: preso preventivamente

em 17 de novembro de 2016, denúncia recebida em 06 de dezembro de 2016, processo na

fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada sendo requerido pelo Ministério

Público Federal, autor da ação penal.

Informa que as pretensões liberatórias foram negadas pelo Tribunal Regional

Federal da 2ª Região – TRF-2 (autos 0012287-41.2016.4.02.0000), bem como pelo STJ

(HC 383.336 e RHC 80563).

Alega, em síntese, que o decreto prisional, mantido pelas instâncias regional e

superior, mostrou-se ilegal e sem adequada fundamentação, tendo transformada a prisão

cautelar  em prisão  antecipada  e  instrumento  de credibilidade  do  poder  judiciário,  com

exercício de futurologia [SIC] que não pode ser tolerado.

Afirma  ser  primário,  com  profissão  e  residência  fixa,  além  de  apresentar

patologias que indicam a necessidade de liberdade ou, ao menos, medida constritiva menos

gravosa.

Ao final, requereu seja concedida ordem de habeas corpus a fim de reconhecer

a  ilegalidade  do  decreto  de  prisão,  expedindo-se  competente  alvará  de  soltura  ou,

alternativamente, que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos,  por prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes, fl.

593, quem indeferiu o pedido liminar (fl. 594).

Anelado  parecer  da  Procuradoria-geral  da  República,  fl.  596  e  seguintes,

manifestando-se pela denegação da ordem.

Sobreveio  a  informação  de  sentença  condenatória  do  paciente,  tendo  sido

mantido o decreto prisional cautelar na sentença, fl. 583 e seguintes.
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A defesa, em petição de folhas 913, reitera o pedido inicial, além de informar a

transferência do paciente para o estabelecimento prisional Bangu.

O e. relator, em decisão monocrática de 23 de maio de 2018, concedeu a

ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,

fl. 918.

Sustenta sua Excelência, basicamente, que os fundamentos do decreto prisional

se revelam inidôneos para perdurar, nesta fase processual, não atendendo aos requisitos do

art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à indicação de

elementos  concretos,  os  quais,  no  momento  da  decretação,  fossem  imediatamente

incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar.

Em síntese, o ocorrido nos autos.

II

II.  a) Preliminar:  perda  superveniente do objeto  em virtude de  sentença

penal condenatória. Não conhecimento do habeas corpus.

O presente  writ  não merece conhecimento haja vista perda superveniente do

objeto em virtude de sentença penal condenatória  em face do paciente,  que manteve a

prisão preventiva.

De  fato,  em  20  de  setembro  de  2017,  o  juízo  federal  da  7ª  Vara  Federal

Criminal do Rio de Janeiro, prolatou sentença condenatória em face de vários réus, incluso

o paciente, reafirmando a necessidade de prisão preventiva de Hudson Braga, reiterando a

decisão  anterior  (objeto  do  presente)  e  agregando  novos  argumentos,  vale  dizer,  a

pendência de procedimentos investigatórios e processuais.

Seguem, no que pertine, partes da sentença epigrafada:

Processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (2016.51.01.509503-9)

Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Réu: SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO E OUTROS

SENTENÇA – TIPO D1

Trata-se  de  ação  penal  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL  contra  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA  CABRAL  SANTOS  FILHO,
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WILSON  CARLOS  CORDEIRO  DA  SILVA  CARVALHO,  HUDSON
BRAGA,  CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO  MIRANDA,  LUIZ
CARLOS  BEZERRA,  WAGNER  JORDÃO  GARCIA,  ADRIANA  DE
LOURDES  ANCELMO,  PEDRO  RAMOS  DE  MIRANDA,  PAULO
FERNANDO  MAGALHÃES  PINTO  GONÇALVES,  JOSÉ  ORLANDO
RABELO,  LUIZ  PAULO  REIS,  CARLOS  JARDIM  BORGES  e  LUIZ
ALEXANDRE IGAYARA; qualificados na denúncia, em que lhes são imputadas
as  condutas  tipificadas  nos  arts.  288  (até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  nº
12.850/2013), 337, § 1º, do Código Penal, art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 e art.
2º, § 4º, II, da Lei nº 12.280/2013.
(…)

DISPOSITIVO

Do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  O  PEDIDO,  nos
termos acima, para ABSOLVER PEDRO RAMOS DE MIRANDA, na forma do
art. 386, IV do CPP, e para CONDENAR:
(...)
3) HUDSON BRAGA, à pena total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 880
(oitocentos e oitenta) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-mínimo, pela
prática  dos  crimes  previstos  no  art.  317  do  Código  Penal,  no  art.  1º  da  Lei
9.613/98 e no art. 2º da Lei 12.850/2013, na forma descrita abaixo;
(…)

MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS:
Reafirmo a necessidade de manutenção da prisão preventiva de SÉRGIO

CABRAL, WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA e CARLOS MIRANDA e do
recolhimento  domiciliar  integral  de  ADRIANA  ANCELMO,  reiterando  as
decisões anteriormente proferidas, considerando que há inúmeros procedimentos
em curso neste juízo, todos ainda perscrutando a atividade da ORCRIM de que se
tratou nestes autos. Com efeito, ao que tudo indica, ainda levará algum tempo para
que se possa admitir que  a liberdade destes condenados não exercerá nenhuma
influência sobre tais investigações.

O Supremo Tribunal Federal tem considerado que a superveniência de sentença

penal  condenatória  acarreta  substituição  do  título  prisional  com consequente  perda  do

objeto do mandamus formado para atacar decisão anterior.

Neste sentido, verbia gratia, os seguintes arestos:

HC  143357  AgR/SP  -  SÃO  PAULO  AG.REG.  NO  HABEAS  CORPUS
Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER
Julgamento: 15/09/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO ORDINÁRIO.  INADEQUAÇÃO DA VIA  ELEITA.  TRÁFICO  DE
DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  SUBSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  PRISIONAL.  PERDA  DE
OBJETO. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102,
II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional.
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2.  Prisão  preventiva  decretada  forte  na  garantia  da  ordem pública,  presentes  as
circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
4. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém
a  prisão  cautelar  anteriormente  decretada  implica  a  mudança  do  título  da
prisão  e  prejudica  o  habeas  corpus  impetrado  contra  a  prisão  antes  do
julgamento. Precedentes.
5. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da
ação penal. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
Decisão
A Turma, por maioria, conheceu do agravo regimental e negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora,  vencido o Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma,
Sessão Virtual de 8 a 14.9.2017.

RHC  134157  AgR/MG  -  MINAS  GERAIS  
AG.REG.  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS
Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX
Julgamento: 23/06/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma
DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  DESVIO  DE  VERBAS
MUNICIPAIS. ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DA
ATUAÇÃO  EX  OFFICIO  DO  STF.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVA DECISÃO DE MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE.  PERDA  DE  OBJETO  DA  IMPETRAÇÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna
prejudicada a impetração, considerando-se o advento de nova decisão de mérito,
em substituição ao ato decisório atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014.
2. In casu, no curso de investigação para apurar o cometimento do crime de desvio de
recursos públicos do Município de Fronteira/MG, houve autorização judicial para
interceptação das comunicações telefônicas, com sucessivas renovações. Tendo sido
interposto o presente habeas corpus para  questionar  a  validade  do  procedimento
probatório,  houve  o  recebimento  da  denúncia  e  posterior  prolação  de  sentença
condenatória, substituindo-se o ato atacado por outra decisão de mérito.
3. Agravo regimental desprovido.
Decisão
A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator,
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Primeira  Turma,  Sessão  Virtual  de  16  a
22.6.2017.

RHC  118461/SP-SÃO  PAULO  
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS
Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI
Julgamento: 01/10/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma
DJe-205 DIVULG 15-10-2013 PUBLIC 16-10-2013
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
SUPERVENIÊNCIA.  PERDA  DE  OBJETO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado
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o  exame  da  alegação  de  ausência  dos  requisitos  autorizadores  da  custódia
cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. 
II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a
quo, o STJ fica impedido de apreciá-lo,  sob pena de supressão de instância.
Precedentes. 
III – Não se evidencia nos presentes autos flagrante ilegalidade que pudesse ensejar
uma eventual concessão da ordem de ofício. 
IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do
voto do Relator. 2ª Turma, 01.10.2013.

Não se olvida que o referido entendimento não se aplica quando o novo título

prisional se lastreia nos mesmos fundamentos da decisão precedente.

Neste sentido, os seguintes arestos:

HC  137279/SP-SÃO  PAULO
HABEAS  CORPUS
Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI
Julgamento: 22/11/2016 Órgão Julgador: Segunda Turma
DJe-259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 06-12-2016
HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA
A  CUSTÓDIA  CAUTELAR.  AUSÊNCIA  DE  TOTAL  AUTONOMIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  ENTRE  OS  DECRETOS  PRISIONAIS.
PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NO STJ. NÃO
OCORRÊNCIA. 
1.  Segundo  a  jurisprudência  do  STF,  a  perda  de  objeto  do  habeas  corpus
somente  se  justifica  quando  o  novo  título  prisional  invocar  fundamentos
induvidosamente diversos do decreto de prisão originário. Não há razão lógica e
jurídica  para  obrigar  a  defesa a  renovar  o pedido de liberdade perante  as
instâncias subsequentes, impondo-lhe a obrigação de impugnar novamente os
mesmos fundamentos que embasaram a custódia cautelar. Precedentes.
2. No caso, não é possível vislumbrar a total autonomia de fundamentação entre os
decretos prisionais a justificar a prejudicialidade do habeas corpus apresentado no
STJ.  A sentença  condenatória,  embora  haja  ampliado  o  espectro  de  análise  dos
fundamentos da preventiva, com lastro no exame mais robusto das provas derivadas
da  condenação,  valeu-se  dos  mesmos critérios  já  sopesados  no  decreto  cautelar
primitivo.
3. Habeas corpus parcialmente concedido para que o Superior Tribunal de Justiça
submeta a novo julgamento o HC 348.763/SP.
Decisão
A Turma, por votação unânime, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus
para  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  submeta  a  novo  julgamento  o  HC
348.763/SP,  nos termos do voto do Relator.  Ausente,  justificadamente,  o Senhor
Ministro Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª Turma,
22.11.2016.

 

HC  134023/SP-SÃO  PAULO  
HABEAS  CORPUS
Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES
Julgamento: 23/08/2016 Órgão Julgador: Segunda Turma
DJe-218  DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016
Habeas Corpus. 2. Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e arma de
fogo. Corrupção de menores. 
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3. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com
os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do
objeto do 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. Fundado
receio de reiteração delitiva.
5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade,
bons  antecedentes,  residência  fixa  e  ocupação  lícita,  por  si  sós,  não  afastam a
possibilidade da prisão preventiva.
6. Ordem denegada.
Decisão
A Turma, por votação unânime, denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidência do Senhor
Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 23.8.2016.

 

Acontece que, conforme trecho colacionado supra, embora tenha reafirmado os

fundamentos  do  decreto  prisional  de  origem,  o  juízo  prolator  reforçou os  argumentos,

agregando fatos jurídicos novos que robusteceram o decreto prisional ao considerar (aditar)

a pendência de relações processuais e investigações contemporâneas, em face do paciente. 

Em situação análoga, assim decidiu a 2ª Turma dessa Corte:

HC  134626  AgR/PR  -  PARANÁ  
AG.REG.  NO  HABEAS  CORPUS
Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI
Julgamento: 21/06/2016 Órgão Julgador: Segunda Turma
DJe-159  DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016
HABEAS  CORPUS.  AGRAVO  REGIMENTAL.  IMPETRAÇÃO  CONTRA
DECISÃO  QUE  DETERMINOU  A PRISÃO  PREVENTIVA  DO  PACIENTE.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA
A CUSTÓDIA CAUTELAR. TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ENTRE  OS  DECRETOS  PRISIONAIS.  PREJUDICIALIDADE  DO  HABEAS
CORPUS APRESENTADO NAS INSTÂNCIAS SUBSEQUENTES. 
1. A Segunda Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo (HC 128.278,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4/2/2016), destacou que “é preciso
avaliar com cautela situações como a presente, de superveniência de um segundo
decreto  de  prisão  preventiva  às  vésperas  de  julgamento  de  habeas  corpus
relativo ao decreto prisional anterior,  a fim de que não sirva um fato assim,
voluntária  ou  involuntariamente,  de  empecilho  ou  de  limitação  ao  regular
exercício  da  competência  jurisdicional  desta  Suprema Corte”.  Nesse  mesmo
julgado,  concluiu-se  que  “a  perda  de  objeto  do  habeas  corpus  somente  se
justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente
diversos do decreto de prisão originário”.
2.  No  caso,  encontra-se  presente  situação  excepcional  de  autonomia  de
fundamentação  entre  os  dois  decretos  de  prisão,  uma  vez  que,  embora  a
sentença condenatória faça referência a fundamentos mencionados no decreto
de  prisão  originário,  a  ela  são  agregados  novos  elementos  que  reforçam a
necessidade de resguardar, principalmente, a ordem pública, quais sejam: o fato
de ter  o  paciente  sido,  supervenientemente,  (a)  denunciado em outras ações
penais pela prática de novos crimes de corrupção passiva; e (b) condenado à
pena de 4 (quatro) anos de prisão pela prática do crime de fraude em licitação
(art. 90 da Lei 8.666/1993), em ação penal que tramitou perante o juízo da 27ª
Vara Criminal da Justiça Estadual do Rio de Janeiro.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
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Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Relator.  Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor
Ministro Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma,
21.6.2016.

De fato, o juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para além dos

fundamentos do decreto prisional que motivou o presente writ, agregou fato jurídico-penal

relevante,  vale  dizer,  a  existência  de  inúmeros  procedimentos  movidos  em  face  do

paciente.

Para  não  deixar  dúvidas  sobre  tais,  enumeram-se  os  procedimentos  a  que

implicitamente fez referência a decisão ora em análise:

Processo 7ª VF

2016.51.01.509503-9  (CNJ nº 0509503-57.2016.4.02.5101) – 
Operação Calicute

2017.51.01.504113-8    (CNJ nº 0504113-72.2017.4.02.5101) – 
Operação Tolypeutes              (corrupção Carioca Engenharia)

2017.51.01.509842-2                       (CNJ nº 0509842-79.2017.4.02.5101) – 
Calicute Saqueador – Construtora Oriente

2014.51.01.017513-9                       (CNJ nº 0017513-21.2014.4.02.5101) – 
Operação Saqueador e Calicute - corrupção obras RJ  (Maracanã e PAC – favelas – 
cartel)

Processo 3ª VF nº

2017.51.01.148821-7                       (CNJ nº 0148821-78.2017.4.02.5101)
Crimes tipificados nos artigos 89 (quatro vezes) e 92 da Lei 8.666/93 e artigo 312 do 
Código Penal – Contratação DELTA 

Isto sem considerar  as investigações  (instrução extraprocessual  preparatória)

em curso.

Tudo  a  indicar,  portanto,  que  o  presente  habeas corpus não  mereceria

conhecimento, devendo ser reformada a decisão do e. relator que, data venia, não levou em

consideração a perda superveniente do objeto.

Mesmo que assim não se entenda, a fim de reforçar a necessidade de reforma

da decisão do e.  relator,  passa-se a demonstrar a presença dos requisitos  necessários e

suficientes para a custódia cautelar prisional do paciente.
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Isto  porque,  data  massima  venia,  o  relator  não  deixa  bem claros  quais  os

requisitos do art. 312 do CPP que entendeu ausentes, consignando, genericamente, que a

decisão atacada não atende aos requisitos do referido dispositivo, “especialmente no que

diz  respeito  à  indicação de elementos  concretos,  os  quais,  no momento  da decretação,

fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto prisional.

II.  b) Da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva de

Hudson Braga.

Para que a prisão preventiva seja adequadamente decretada, de acordo com os

mandamentos constitucionais e infraconstitucionais, devem estar presentes: 

i)  uma das condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas

no artigo 313 do CPP e os requisitos genéricos das cautelares fumus comissi delicti e peri-

culum libertatis;

ii) um dos pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312, caput, do

CPP (garantia da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução cri-

minal), ou do seu parágrafo único;

iii) a necessidade, adequação e utilidade do provimento (proporcionalidade),

próprio das medidas intrusivas na esfera de liberdade do cidadão, e a insuficiência das me-

didas cautelares diversas da prisão.

Ao contrário do afirmado na decisão que  deferiu o pedido liminar, para sus-

pender a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Hudson Braga, to-

dos os supracitados requisitos foram devidamente preenchidos neste caso, além de aponta-

dos na decisão que decretou a prisão preventiva. 

i) Condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas no artigo 313 do

CPP e o requisito genérico das cautelares fumus comissi delicti.

De acordo com o disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal a prisão

preventiva é admitida: 
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I  - nos  crimes  dolosos  punidos  com pena  privativa  de  liberdade  máxima

superior a 4 (quatro) anos; 

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848,

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; 

III - se  o  crime  envolver  violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução

das medidas  protetivas de urgência; ou ainda quando houver dúvida sobre a identidade

civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 

Tais requisitos não são cumulativos, ou seja, basta a ocorrência de um deles

para ser autorizada a decretação da prisão preventiva. 

No presente caso, Hudson Braga foi processado e condenado pela prática dos

crimes tipificados no artigo 317 do Código Penal, art. 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da Lei

12.850/2013. 

Os supracitados crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima

superior à 4 anos, estando preenchido, assim, o requisito exigido no artigo 313 do Código

de Processo Penal.  A propósito, o paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão

(além de 880 dias-multa).

Além disso, a parte final do artigo 312 do CPP exige, para a decretação da

prisão preventiva, a   prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus

comissi delicti). 

Este  aspecto  não  requer  maiores  considerações.  Isto  porque  a  denúncia

oferecida  em  desfavor  de  Hudson  Brava  foi  recebida  pelo  Juízo  de  primeiro  grau

(competente para processo de julgamento da causa penal), sendo posteriormente reforçado

pelo decreto prisional condenatório.

O requisito do fumus comissi delicti exige, em termos de standard probatório, a

mera  verosimilhança  ou,  nos  termos  da  lei,  indícios  suficientes  de  autoria  (natural  à

cognição não exauriente exigível). Contudo, conforme noticiado nos autos, para além do

juízo de possibilidade (ou probabilidade), a sentença condenatória supera o exame vertical

minimamente suficiente para atingir patamar de certeza jurídica.

Vale consignar que a sentença condenatória  ainda não transitou em julgado

para a acusação e para a defesa.
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Ou seja, com o recebimento da denúncia e prolação de sentença condenatória,

superada a pertinência de análise quanto a presença de justa causa, verossimilhança ou

elementos indiciários mínimos suficientes para um decreto prisional preventivo uma vez

que  simultaneamente  condição  de  ação  penal,  pressuposto  superável  de  decreto

condenatória e pressuposto prisional preventivo.

Por  amor  à  brevidade,  portanto,  não se tratando de ponto  controvertido  no

presente recurso (dialeticidade), deixa-se de apresentar os inúmeros elementos de prova

que apontam para autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente e que serviram

de base para a representação ministerial, para o decreto prisional provisório e,  a fortiori,

para a sentença condenatória.

ii. Pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312, caput, do CPP (garantia da

ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução criminal ou do

seu parágrafo único) e periculum libertatis.

O artigo 312 exige, ainda, como pressuposto da decretação da prisão preventi-

va, a existência do  periculum libertatis, representado pela comprovação do risco efetivo

que o agente causa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplica-

ção da lei penal.

O e. relator concedeu a ordem, alegando não estarem presentes os requisitos do

referido artigo da lei processual penal. Sem razão, respeitosamente, como segue.

De início, cabe consignar que o decreto prisional da 7ª Vara Federal Criminal

determinou a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar

a aplicação da lei penal.

Não se fundou na conveniência da instrução criminal, o que faz ruir toda a ar-

gumentação levantada no sentido do encerramento da instrução processual, inicialmente

com a ausência de requerimento ministerial na fase do 402 do CPP, posteriormente, em pe-

tição avulsa, com a prolação da sentença condenatória.

Isto porque o fato processual do encerramento da instrução poderia ser relevan-

te caso o decreto prisional estivesse fundamentado, exclusivamente,  na conveniência da

investigação criminal ou instrução processual. Não o fez, nem isolada, nem ao lado dos de-

mais fundamentos legais.
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Ao contrário do alegado pela defesa e acolhido pela decisão liminar que ora se

recorre, a existência do periculum libertatis restou devidamente demonstrada em razão da

gravidade concreta das condutas praticadas, bem como diante da condição pessoal do

paciente em várias circunstâncias penalmente relevantes evidenciadas nos autos, indicando

que a prisão preventiva é necessária como garantia das ordens pública e econômica, bem

como para assegurar a aplicação da lei penal. 

Os fatos imputados  ao paciente (e aos quais fora condenado, insiste-se)  são

concretamente graves, e não só porque se encontram classificados em figuras típicas das

leis penais que cominam penas elevadas; as condutas apuradas ostentam lesividade social

ímpar. 

Ao proferir a sentença e contextualizar os fatos objeto da ação penal, o juízo de

primeiro grau bem resume o esquema criminoso desvelado, como ênfase à participação de

destaque do paciente a lettere do líder da organização criminosa.

Colaciona-se, per relationem, o excerto a que se faz referência:

DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A  denominada  Operação  Lava  Jato,  iniciada  na  Seção  Judiciária  de
Curitiba-PR, descortinou um gigantesco esquema criminoso voltado para a prática
de delitos em face da PETROBRAS, por  intermédio de um núcleo econômico
formado pelas grandes construtoras  do país,  que montaram um cartel  a fim de
fraudar  as  concorrências  dessa  empresa.  Além  disso,  houve  o  pagamento  de
propina a pessoas que detinham altos cargos na companhia, bem como a agentes
políticos  de alto  escalão,  sempre a fim de preservar  o alto  lucro das empresas
formadoras do cartel e a divisão das obras na forma escolhida pelos executivos das
empreiteiras  e  políticos.  Frustrava-se,  assim,  a  competição  dos  certames  e
garantia-se a hegemonia das empresas cartelizadas.

Com  o  avanço  das  investigações,  verificou-se  que  o  esquema  que
assegurava a execução dos maiores projetos de engenharia para as empreiteiras
formadoras do cartel, mediante o pagamento de propina aos agentes públicos, não
se  restringia  somente  à  PETROBRAS.  Como  exemplo,  tem-se  o  caso  dos
contratos  celebrados  para  a  construção  da  Usina  de  Angra  3  pela
ELETRONUCLEAR, cuja parcela dos crimes já foi denunciada a esse Juízo.

Neste contexto de aprofundamento das investigações da Operação Lava
Jato,  foram  celebrados  pelo  Procurador-Geral  da  República  acordos  de
colaboração  premiada  com  diversos  executivos  da  empreiteira  ANDRADE
GUTIERREZ. Além do reconhecimento das práticas ilícitas que já vinham sendo
investigadas  no  âmbito  da  PETROBRAS e  da  ELETRONUCLEAR,  o  acordo
revelou novos fatos,  como a cartelização de empreiteiras  para a construção ou
reforma dos estádios que sediariam as partidas da Copa do Mundo de 2014.

Os acordos revelaram a existência de forte esquema criminoso instalado
no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, mormente a partir do ano de
2007, consistente no favorecimento de empreiteiras interessadas em contratar com
o Poder Público Estadual mediante o pagamento de vantagens indevidas ao então
chefe  do  Poder  Executivo,  SÉRGIO  CABRAL  e  a  seu  Secretário  de  obras,
HUDSON BRAGA, esquema esse que contemplou praticamente todas as grandes
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obras de construção civil realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
várias  delas,  inclusive,  custeadas  com  recursos  federais.  Mas  não  foi  só.  Os
acordos  trouxeram  à  tona  a  existência  de  verdadeira  organização  criminosa,
liderada  pelo  ex-governador  SERGIO  CABRAL,  especializada  na  prática
sistemática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A  referida  ORCRIM  era  estruturada  em núcleos  assim  divididos:  (i)
núcleo econômico, composto por executivos das empreiteiras cartelizadas, dentre
elas  a  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  CARIOCA  ENGENHARIA;  (ii)  núcleo
político administrativo, formado por SERGIO CABRAL, WILSON CARLOS e
HUDSON BRAGA;  (iii)  núcleo  financeiro-operacional,  formado por  CARLOS
MIRANDA,  CARLOS  BEZERRA,  ADRIANA  ANCELMO,  PAULO
FERNANDO,  PEDRO  RAMOS,  CARLOS  BORGES,  LUIZ  IGAYARA,
WAGNER  JORDÃO,  JOSÉ  ORLANDO  e  LUIZ  PAULO  REIS.  O  esquema
criminoso e seus principiais integrantes pode ser resumido da seguinte maneira,
conforme esquema gráfico apresentado pelo MPF:

O  modus operandi  da organização criminosa, conforme relatado, era o
seguinte:  SERGIO CABRAL,  apontado  com líder,  cobrava,  por  intermédio  de
seus
operadores, propina da empresa ANDRADE GUITERREZ calculada, via de regra,
em 5% do valor de cada obra executada. Em contrapartida, favorecia a referida
empreiteira, que passava a integrar o seleto “clube das empreiteiras”, consolidado
mediante a prática de cartel  e fraude à licitação. As obras em que teria havido
acerto de propina com a ANDRADE GUTIERREZ foram: (i) expansão do Metrô
em  Copacabana;  (ii)  reforma  do  estádio  do  Maracanã  para  os  Jogos  Pan-
Americanos de 2007;  (iii)  construção do Mergulhão de Caxias;  (iv)  urbanização
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do  Complexo  de  Manguinhos  –  PAC  Favelas;  (v)  construção  do  Arco
Metropolitano,  custeadas  com  recursos  federais  (Convênio  DNIT  Nº  TT-
262/2007-00);  (vi)  reforma do Maracanã para a Copa de 2014, também custeada
com recursos federais (financiamento BNDES).

Por sua vez, HUDSON BRAGA, na condição de Secretário de Obras
de  SÉRGIO  CABRAL,  cobrava,  em  paralelo,  propina  de  1%  do  valor
faturado das obras,  que denominou de “taxa de oxigênio”,  exigência essa,
ressalte-se,  que  não  era  desvinculada  da  cobrança  dos  5%  de  SERGIO
CABRAL.

Ato contínuo,  SÉRGIO CABRAL e HUDSON BRAGA, por  meio de
seus operadores, promoviam a lavagem do dinheiro espúrio de diferentes formas,
como se verá adiante.

Reitero o que tenho afirmado quanto à importância de não tratar os casos
de  corrupção  sistêmica,  ou generalizada,  como crimes ordinários,  que  atingem
determinadas pessoas. Reafirmo que tais ilícitos têm enorme potencial para atingir,
com  maior  severidade,  um  número  infinitamente  maior  de  pessoas.  Basta
considerar  que  os  recursos  públicos  que  são  desviados  por  práticas  corruptas
deixam de ser utilizados em serviços públicos essenciais, como saúde e segurança
públicas.

Por isso a sociedade internacional, reunida na 58ª Assembleia Geral da
ONU, pactuou a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, promulgada
no Direito brasileiro através do Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Já em
seu  preâmbulo  é  declarada  a  preocupação  mundial  “com  a  gravidade  dos
problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção,  para a estabilidade e a
segurança  das  sociedades,  ao  enfraquecer  as  instituições  e  os  valores  da
democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável
e o Estado de Direito”.

No  mesmo sentido,  a  Convenção  Interamericana  Contra  a  Corrupção,
aqui promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002, deixa claro o
entendimento comum dos Países de nosso continente de “que a corrupção solapa a
legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e
a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos”. (g.n.)

Salta aos olhos a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, seja no

contexto macro do que se descortinou no âmbito da operação Lava Jato, seja no contexto

específico dos fatos objeto da ação penal, com a cobrança de propina sob a trágica irônica

expressão “taxa de oxigênio” para obras públicas, com posterior branqueamento dos valo-

res ilicitamente auferidos pela organização criminosa.

Interessante que a própria defesa, na petição inicial, reconhece a gravidade das

condutas, procurando fundar seu pedido em outros elementos.

Superam a gravidade abstrata, materializando em evidente gravidade concreta,

os fatos ilícitos de que faz parte o paciente.

Gravíssimo o esquema de cartelização de empreiteiras com vistas a sangrar os

cofres públicos, com vistas à obtenção de ganhos ilícitos às custas do erário, tendo como

contrapartida o pagamento espúrio de funcionários públicos.

A representação do Ministério Público Federal, a instrução processual, o decre-

to prisional e a sentença condenatória, são ricas em detalhes do modus operandi de que se
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valiam as empreiteiras contratadas para grandes obras no Estado do Rio de Janeiro, em es-

pecial Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia.

Só na presente relação processual, entre os anos de 2008 e 2013, estima-se um

prejuízo público de R$ 176.760.253,00 (cento e setenta seis milhões, setecentos e sessenta

mil, duzentos e cinquenta e três reais).

Hudson, enquanto Secretário de obras do governo de Sérgio Cabral, era opera-

dor administrativo do esquema criminoso. Recebia propina valendo-se de interpostas pes-

soas,  incluindo amigo,  esposa,  filha,  sócios.  Recebia,  especialmente,  por intermédio  de

Wagner Jordão Garcia e José Orlando Rabelo.

As investigações demonstraram, ainda, uma movimentação bancária incompa-

tível com a renda, mesmo depois de sair do cargo público que ocupou.

Utilizou-se de pelo menos 03 (três) esquemas de lavagem de dinheiro: presta-

ção de serviços de consultoria (após o desligamento como Secretário); utilização de inter-

postas pessoas (laranjas) para abertura de empresas, incluindo filha e esposa; aquisição de

bens de luxo em nome de terceiros.

Hudson Braga foi denunciado por 07 (sete) fatos dos 21 (vinte e um) fatos pe-

nais constantes na inicial acusatória, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e organiza-

ção criminal, delitos dos quais foi condenado pelo juízo de primeiro grau.

Só nas três obras objeto da ação penal, estima-se que a “taxa de oxigênio” te-

nha gerado uma vantagem econômica de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ao paci-

ente Hudson Braga, dinheiro oriundo de caixa-2 das empresas injuridicamente coligadas.

Conforme consta na inicial acusatória: Hudson Braga era o “efetivo gestor fi-

nanceiro da Secretaria de Estado de Obras Públicas, era o responsável por organizar as

licitações, em conjunto com Wilson Carlos, e autorizar os pagamentos para as obras de

engenharia já direcionados por Sérgio Cabral. Para tanto foi autorizado pelo então go-

vernador a solicitar uma propina adicional para si próprio, a “taxa de oxigênio” calcula-

do em 1% do valor do faturamento das empreiteiras. Para receber e levar sua propina

Hudson Braga montou uma estrutura própria, no seio da organização criminosa, formada

pelos operadores financeiros Wagner e José Orlando e pelo “testa de ferro” Luiz Paulo

Reis.”

A gravidade concreta não passou desapercebida no parecer lançado no STJ pela

Procuradoria-geral da República, fl. 524:
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A gravidade das condutas imputadas ao recorrente está  exaustiva-
mente demonstrada não só porque estas se enquadram em figuras típicas das leis
penais que cominam penas elevadas e que, atualmente, estão sendo constantemen-
te exploradas pela mídia, mas porque pode ser constatada por qualquer pessoa que
faz uso dos serviços públicos no Estado do Rio de Janeiro. Como bem destacou o
Desembargador Federal relator do habeas corpus de origem, HUDSON BRAGA
foi peça-chave no desvio de verbas públicas de finalidades sociais que poderiam
ter sido aplicadas nas áreas da saúde, educação, segurança pública,  saneamento
básico, dentre outros, cuja carência é perceptível a olhos nus em vários pontos da
cidade e do Estado (fls. 556).

A gravidade concreta da conduta restou devidamente percebida, no recurso em

habeas corpus 80563/RJ (2017/0017582-0), pela relatora Ministra Maria Thereza de Assis

Moura: 

Nunca é demais lembrar que a prisão processual somente pode ser decre-
tada em situações excepcionais, com fulcro em dados concretos. Nesse âmbito, vê-
se que a decisão guerreada lastreou-se em elementos extraídos concretamente da
conduta em tese perpetrada pelo acusado.

Com efeito, a gravidade concreta - explicitada, em especial, no  modus
operandi delitivo - foi alinhada como substrato para o encarceramento processual
do ora insurgente.

Na análise da magnitude do crime, sublinhe-se que o transcorrer do agir,
conforme se depreende dos autos, reflete uma ação criminosa organizada, audaz e
intrépida, com uma perniciosa influência no âmago do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, visto a vultosa quantia de dinheiro pretensamente obtida do erário e em
escusas  transações  com  empreiteiras  -  alcançando  o  patamar  de  R$
176.760.253,00  (cento  e  setenta  e  seis  milhões,  setecentos  e  sessenta  mil  e
duzentos e cinquenta e três reais), apenas entre os anos de 2008 a 2013 (fl. 29).

Perceba-se que, consoante atestam as instâncias ordinárias, o vilipendiar
do dinheiro público ocorreu às escâncaras, sendo que a cifra exposta pelo órgão
ministerial não discrepa desse entendimento.

Observe-se, inclusive, que as medidas de bloqueio de ativos e bens, bem
como as buscas e apreensões efetivadas, não se traduzem, necessariamente, em
fatores  que  obstariam,  de  acordo  com  a  defesa,  a  pretensa  continuidade  de
operações  criminosas  e  redundariam  na  liberdade  do  increpado,  haja  vista  a
logística até então perpetrada pela organização delitiva, especialmente na tarefa de
dissimular  os  valores  obtidos,  atribuída  em  especial  ao  ora  recorrente,
evidenciando-se,  cautelarmente,  risco  para  a  segurança  social  com  a  real
possibilidade de que solto possa o agente possa cometer delitos.

O tema foi assim tratado por Renato Brasileiro de Lima, ao prelecionar:
"O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de

assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa
continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral.
Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar
o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado
da  sentença  condenatória,  o  agente  já  poderá  ter  cometido  diversas
infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, 'se com a sentença e
a  pena  privativa  de  liberdade  pretende-se,  além de  outros  objetivos,
proteger  a  sociedade,  impedindo  o  acusado  de  continuar  a  cometer
delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva'.

No caso da prisão preventiva com base na garantia da ordem
pública,  faz-se  um  juízo  de  periculosidade  do  agente  (e  não
culpabilidade),  que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua
retirada cautelar do convívio social."
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(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume I.
Niterói/RJ: Impetus, 2011. p. 1.320-1.321)
De  fato,  a  conjecturada  participação  do  recorrente  em  complexa

organização delitiva, enquanto "operador administrativo" do esquema, recebendo
as vantagens indevidas das práticas de corrupção - chamando a propina de "taxa
de oxigênio"  -,  efetivando o desfalque,  em especial,  quando ocupava cargo  na
Secretaria de Obras do Governo do Rio de Janeiro, dispondo do mandato eletivo
de corréu para a consecução do intento, responsabilizando-se pela arrecadação da
pecúnia da organização e por atribuir aspecto de "legalidade" para os recursos
obtidos - logo após amealhar a propina e nos anos posteriores -, valendo-se, para
tanto, de diversas empresas e interpostas pessoas (laranjas), incluindo sua esposa,
filha e sócio (fls. 84/99), motiva, pois, a segregação cautelar.

Ao que os elementos sobejamente indicam, está-se diante de uma organização

criminosa bem estruturada e com real definição de funções para cada agente. Hudson Bra-

ga, para além de integrante da organização, solicitou e recebeu vantagens indevidas, ocul-

tando e dissimulando os valores ilicitamente auferidos. 

Ademais, os atos supostamente praticados afetam toda a coletividade, do que se

extrai naturalmente da natureza pública dos valores desviados e a esperada destinação co-

munitária.

Em liberdade, Hudson Braga poderá realizar ampla movimentação do patrimô-

nio ilícito, especialmente dos recursos que até o momento permanecem ocultos. 

A desarticulação definitiva do esquema fraudulento consiste em fundamento

para a necessidade da segregação cautelar do réu. 

O modus operandi, a gravidade concreta e a elevada reprovabilidade das con-

dutas praticadas e a facilidade de dissimulação do proveito do crime recomendam a manu-

tenção da prisão preventiva, como meio de garantir a ordem pública, econômica e a aplica-

ção da lei penal. 

A jurisprudência admite  a prisão preventiva para garantia da ordem pública,

considerando o peculiar modo de atuação do esquema criminoso organizado e a necessida-

de de interromper a reiteração na prática de delitos. 

Essa Corte Suprema também considera a avaliação da gravidade concreta dos

delitos, de excepcional repercussão danosa ao meio social: 

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de
drogas,  Associação  para  o  tráfico,  Lavagem  de  dinheiro  e  Organização
criminosa. Prisão preventiva. Interceptação telefônica. Ausência de teratologia. 
1.  Não  cabe  habeas  corpus  em substituição  ao  agravo  regimental  cabível  na
origem. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que
autorize a concessão da ordem de ofício.
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3. A prisão preventiva  está justificada na gravidade concreta  dos delitos
supostamente  praticados  pelos  agentes. (...)  (HC  139370,  Relator(a):  Min.
MARCO  AURÉLIO,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  ROBERTO  BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080
DIVULG 24-04- 2018 PUBLIC 25-04-2018) 

Destarte, ao contrário do sustentado pelo eminente relator, restou devida e con-

cretamente demonstrada que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pú-

blica, da ordem econômica, e da aplicação da lei penal.

Por fim, também não merece guarida o argumento no sentido que o paciente

possui residência fixa, é primário e possui bons antecedentes e que por isso não pode ser

preso preventivamente. 

A falta de primariedade técnica, a presença de “maus” antecedentes ou (ainda

que com certa polêmica) a falta de residência fixa,  podem, eventualmente,  ser pesados

como elementos para decreto prisional preventivo; mas seu contraponto não pode significar

salvo conduto ou blindagem para a prática impune de condutas ilícitos, ou de respostas pe-

nais e processuais. Neste sentido, tranquila jurisprudência.

Portanto, tendo em vista que a liberdade de  HUDON BRAGA traz um risco

atual e iminente à garantia da ordem pública, da ordem econômica, e da aplicação da lei pe-

nal, faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. 

iii. Necessidade, adequação e utilidade do provimento (proporcionalidade), próprio

das medidas intrusivas na esfera de liberdade do cidadão, e a insuficiência das medi-

das cautelares diversas da prisão.

Preceitua o artigo 282, caput, e seus dois incisos do CPP, que as medidas cau-

telares previstas no Título IX deverão observar a necessidade para a aplicação da lei penal,

para a investigação ou instrução criminal, bem como a adequação da medida à gravidade

do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 

No caso concreto, o binômio necessidade e adequação se mostram presentes. 

A necessidade da prisão cautelar de Hudson evidencia-se na medida em que,

reiterando os argumentos já expostos, caso o paciente permaneça em liberdade, ele repre-

sentará risco à ordem pública, bem como à aplicação da Lei Penal. 

Isso porque, conforme afirmado acima, há elementos indicativos que os atos de

lavagem ainda estão em curso. 
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Assim, a liberdade do paciente possibilitaria a ocultação dissimulação do pro-

veito do crime, bem como a perpetuação da prática das atividades ilícitas.

Importante consignar que a denúncia imputa o crime de organização criminosa

entre 01 de janeiro de 2007 (posse do ex-Governador Sérgio Cabral) e 17 de novembro de

2016 (data da deflagração da operação – fase ostensiva – com a prisão preventiva de vários

denunciados, incluso o paciente Hudson Braga).

É dizer, por obrigação processual, princípios do devido processo legal, contra-

ditório e da correlação, o MPF delimitou temporalmente os fatos denunciados ao momento

em que o paciente fora preso, demonstrando, processualmente, que a liberdade do condena-

do afeta diretamente a relação processual de base, ratificando sua necessidade.

Nesse sentido não procede a alegação dos autores, data venia, no sentido que a

decisão guerreado fez “um exercício de futurologia que não pode ser tolerado”. Uma me-

lhor compreensão da natureza jurídica da tutela cautelar no processo penal conduz à con-

clusão diversa.

O fator tempo é muito relevante em matéria penal e processual penal, afinal,

desde pelo menos o século XI, os sistemas de matrizes romano-germânicas optaram pela

reconstituição de fatos pretéritos, como critério de resposta ao fenômeno criminal.

Podendo ser caracterizado como uma ruptura de uma “normalidade social” o

crime, aliado ao tempo, constituem vetores que convergem e apresentam relações de inte-

resse, principalmente a partir do momento histórico em que os sistemas ocidentais optaram

pela reconstituição dos fatos passados (inquérito), enquanto mecanismo de resposta/apura-

ção de infrações penais.

Na relação processual em geral, na processual penal em particular, o tempo se

apresenta como fator de relevância premente e está diretamente ligado ao tema da tutela

cautelar processual penal.

Isto porque uma vez ultrapassados os fatores inibidores da atividade criminal

(tutela inibitório criminal),  evidenciados os fatos que apontem para a possível ocorrência

delitiva, impulsionam-se diversos mecanismos e entidades, com vistas a dar uma resposta

ao fenômeno criminal, atribuindo-lhes consequências.

Apesar da existência de algumas hipóteses de resposta imediata, tal como ocor-

re na situação prisional em flagrante delito, a relação processual em si encerra uma tensão

no tempo, ou como se diz, uma luta contra o tempo na medida em que, quanto mais afasta-

do temporalmente da ocorrência delitiva, menores serão as possibilidades fáticas de sua re-
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constituição jurídica e, a foriori, a análise dos elementos de relevância penal com o fim de

se chegar a uma definição acera de sua ocorrência/consequências legais (característico do

juízo de certeza jurídica enquanto standard probatório).

Como menciona BARROS1, embora com certa confusão entre tutela cautelar e

antecipatória, “o processo sendo uma luta contra o tempo, instaura-se tendo em vista uma

situação inicial e tende a alcançar uma situação final, e a fim de preservar a situação final

dos eventos prejudiciais que possam obstacular a sua atuação, exige a antecipação da situa-

ção final”.

É claro que, por outro lado, uma resposta apressada também é temerária. Como

na pena de CALAMANDREI:

Os provimentos cautelares  representam uma conciliação entre duas exigências
geralmente contrastantes na Justiça: a da celeridade e da ponderação. Entre fazer o logo porém
fazer mal e fazer o bem, mas tardiamente, os provimentos cautelares visam, sobretudo, a fazer
logo, permitindo que o problema do bem e do mal, isto é, da justiça intrínseca da decisão seja
resolvido posteriormente, de forma ponderada, nos trâmites vagarosos do processo ordinário.

É dizer, afora o caso excepcional da primeira hipótese do flagrante próprio (ex-

cluídas as demais modalidades), quando o agente é surpreendido cometendo o ilícito penal,

em todas as demais circunstâncias processuais há uma resposta baseada nos fatos pretéri-

tos, inclusa a apuração da infração penal, processo e julgamento. 

Todas as medidas cautelares processuais penais, até pela proibição constitucio-

nal de medidas antecipatórias na esfera criminal, são voltadas ao passado, aos fatos pretéri-

tos de relevância.

Não se sustenta, portanto, o alegado exercício de futurologia a que fizeram re-

ferência os autores. Afinal, pode-se dizer que a tutela cautelar opera para o futuro, com vis-

tas à preservar indiretamente o direito material objeto da relação processual de base, ou sua

efetividade (tutela mediata), enquanto a tutela repressiva (tutela imediata, reação estatal ao

crime) desenvolve sua eficácia para o passado, isto é, em virtude do fato-crime e a fim de

constituí-lo e atribuir-lhe consequências.

No fundo a pergunta que salta aos olhos é se as provas existentes permitem

ou não um juízo de probabilidade da reiteração criminosa? No caso em exame, a úni-

ca resposta possível é positiva.

Com todo respeito, mas imaginar que uma vida criminosa, como a do paci-

ente, será interrompida por mágica é algo muito pueril. Não é isso que a realidade de-

1BARROS, Romeu Pires de Campos. Processo Penal Cautelar. Rio de Janeiro: ed. Forense, 1982, p. 09.
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monstra. Pelo contrário, apenas a amarga, mas concretamente necessária, medida cautelar

de prisão preventiva terá o condão de preservar a ordem pública, impedindo que o paciente,

em liberdade, retome sua bem-sucedida e longa carreira criminosa.

A adequação, por outro lado, encontra resguardo pelo fato que, por mais que a

medida cautelar pessoal de prisão seja a mais gravosa delas, a imposição de medidas caute-

lares diversas da prisão não teria o resultado prático de impedir Hudson Braga de prejudi-

car a persecução criminal e ocultar o seu patrimônio obtido de forma ilícita, prejudicando,

assim, a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido. 

Modernamente o Direito Penal, superando o paradigma liberal individualista,

tem se voltado também para os efeitos patrimoniais do fato criminosos, de forma a contra-

estimular condutas que visam o ganho econômico espúrio. 

Na espécie vale lembrar, em juízo de cognição sumária, que há elementos segu-

ros de desvios de verbas públicas, em odiosa arquitetura criminal egoística, a custa de vidas

e sacrificando o sofrível sistema de serviço público nacional. 

A recuperação patrimonial,  enquanto efeito patrimonial de eventual sentença

condenatória, obliterada por posturas de dissimulação e ocultação que estão sendo pratica-

das pela paciente, indicam que a custódia cautelar é, acima de tudo, adequada. 

Mas não é só.

Na decisão que deferiu o pedido liminar, foi decretada a substituição da prisão

preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas:

a) proibição de manter contato com os demais investigados, por  qualquer meio
(inciso III);
b)  proibição de deixar o país,  devendo entregar seu(s)  passaporte(s)  em até 48
(quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320 do CPP);
c) recolhimento domiciliar  no período noturno e nos fins de semana  e feriados
(inciso V).

Estas medidas, data venia, não são capazes de impedir que o paciente venha a

prejudicar a persecução criminal e ocultar o seu patrimônio obtido de forma ilícita.

Inclusive,  não  há  um  meio  eficaz  de  fiscalização  da  proibição  de  manter

contato com os demais investigados. 

Portanto,  nota-se a incompatibilidade das demais medidas restritivas pessoais

diversas da prisão, incapazes de fazer cessar a conduta do paciente em detrimento da ordem

pública, econômica, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 
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III

Ante o exposto,  a  Procuradora-Geral da República requer seja  cassada a

decisão  agravada,  que  deferiu  o  pedido  liminar  para  suspender  a  ordem  de  prisão

preventiva decretada em desfavor do paciente Hudson Braga, determinando a substituição

por medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Brasília, 06 de junho de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge

Procuradora-Geral da República
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