
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 158.649 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) :MARCELO RZEZINSKI 
IMPTE.(S) : JOSE MARCELO CARVALHO CORTES 
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO HC Nº 452.925  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus  com pedido de medida liminar, 
impetrado  por  José  Marcelo  Carvalho  Cortes,  em  favor  de  Marcelo 
Rezezinski, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 
452.925/RJ.

Consta dos autos que, com o desenrolar das investigações no âmbito 
das Operações Calicute, Eficiência e Hic et Ubique, todas em curso na 7ª 
Vara  Federal  Criminal,  foi  possível  desbaratar  uma  organização 
criminosa, à qual se atribui um desvio milionário de dinheiro dos cofres 
públicos  do  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  cuja  liderança  é 
atribuída ao ex-governador Sérgio Cabral.

Segundo,  ainda,  o  órgão  ministerial,  por  meio  das  colaborações 
premiadas de Renato Chebar e Marcelo Chebar, foi revelado que grande 
parte  da  propina  desviada  pela  organização  criminosa  instalada  em 
administrações  públicas  no Estado do Rio de Janeiro,  objeto de vários 
procedimentos criminais em curso no Juízo da 7ª VF/RJ, foi remetida para 
o  exterior,  principalmente  por  meio  dos  doleiros,  Vinícius  Claret  e 
Cláudio Fernando. 

Dentre as pessoas e contas identificadas pelos doleiros colaboradores 
está o paciente MARCELO RZEZINSKI que, juntamente com seu irmão 
Roberto Rezinski, supostamente transferia dólares para contas no exterior 
e,  na  sequência,  recebia  reais  no  Brasil,  entre  os  anos  de  2013  e  2014 
segundo o próprio MPF. 

A segregação preventiva do investigado foi decretada em 2 de maio 
de 2018, após representação do  Parquet  Federal, para garantir da ordem 
pública e por conveniência da instrução criminal.

Segundo a defesa o paciente apresentou-se espontaneamente,  haja 
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sua prisão.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional da 

2ª Região, postulando, em síntese, a concessão de liberdade provisória.
A  medida  liminar  foi  indeferida  (HC  0005488-11.2018.4.02.0000). 

(eDOC 46)
Daí  a  impetração  de  novo  habeas  corpus  no  Superior  Tribunal  de 

Justiça.
Na oportunidade, impugnou-se o decreto preventivo, haja vista ter 

sido  lastreado  somente  nas  palavras  de  delatores  e  em  indícios 
extremamente frágeis e genéricos.

O relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o 
pedido. (eDOC 48)

Nesta  Corte,  a  defesa  reitera  os  pedidos  pretéritos  e  enfatiza  a 
ausência  de  argumentos  idôneos  aptos  a  ensejarem  a  manutenção  da 
constrição  cautelar,  reputando  ausentes  os  requisitos  autorizadores  da 
medida, previstos no artigo 312 do CPP.

Destaca  que  não  restou  demonstrado  no  decreto  preventivo  e, 
tampouco, na denúncia, de que o acusado seja de fato autor dos delitos, 
isso porque as acusações do Ministério Públicos não estariam lastreadas 
em fatos e provas mas, apenas, em informações vagas fornecidas pelos 
colaboradores. 

Defende também a ausência de contemporaneidade das condutas a 
ensejar a prisão preventiva, pois os fatos teriam supostamente ocorridos 
entre anos de 2013 e 2014.

Alega  que  o  paciente  possui  um  filho  de  8  anos  de  idade 
diagnosticado com transtornos autista  (TEA). A médica neuropediatra, 
que  acompanha o  menor,  informou em laudo  terapêutico  que  devido 
restrição de convivência com o pai, houve piora em seu comportamento. 

Requer,  liminarmente,  a  expedição  de  alvará  de  soltura  com 
imediata liberação do acusado, até o julgamento do mérito deste writ.

Subsidiariamente,  pede  a  substituição  da  prisão  por  medidas 
cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Registre-se que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção 
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ao HC 141.478/RJ (certidão, eDOC 66).
É o relatório.
Passo a decidir.
Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão 

monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, que 
indeferiu liminarmente o HC 452.925/RJ.

Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido 
a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou 
inexistindo  prévia  manifestação  das  demais  instâncias  inferiores,  a 
apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não 
é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 
Segunda  Turma,  DJe  10.2.2016;  HC  140.825/PR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux, 
decisão monocrática, DJe 3.3.2017 e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 
decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 

Além disso,  cumpre  destacar  que  o  agravo  regimental  interposto 
contra a decisão do STJ encontra-se pendente de julgamento.  Aliás,  no 
que  se  refere  ao  tema,  tenho-me  posicionado,  na  Segunda  Turma, 
juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da 
possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 

Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não 
conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 13.2.2014, e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), 
com  fundamento  na  carência  de  exaurimento  da  jurisdição  e  por 
inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no artigo 102, inciso 
II,  alínea  a,  da  Constituição  Federal  No  mesmo  sentido,  já  havia  se 
firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, 
cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias 
Toffoli, DJe 30.3.2012. 

Evidentemente,  em  obediência  ao  princípio  da  proteção  judicial 
efetiva  (artigo  5º,  inciso  XXXV,  CF),  a  aplicação  dos  entendimentos 
jurisprudenciais  trazidos  à  baila  pode  ser  afastada  no  caso  de 
configuração de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 

3 

Li
be

ra
do

 p
ar

a 
as

si
na

tu
ra



HC 158649 MC / RJ 

No presente caso, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão 
preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Dentre  os  agentes  constantes  nos  sistemas  dos 
colaboradores,  há  a  indicação  dos  irmãos  MARCELO 
REZINSKI e ROBERTO REZINSKI, cujas operações totalizaram 
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), entre os anos de 2011 e 
2017. 

O colaborador CLAUDIO afirma que conheceu os irmãos 
pelo  contato  que  o  pai  deles  tinha  com  o  Sr.  MORDKO 
MESSER, na ANTUR TURISMO; repise-se, onde o colaborador 
trabalhou.  Assim,  quando  o  pai  dos  irmãos  se  afastou  dos 
negócios,  eles  assumiram  o  controle  das  operações,  o  que 
intensificou a relação com CLAUDIO, em 2003, quando ele se 
mudou para o Uruguai.

As  informações  trazidas  por  CLAUDIO  foram 
corroboradas por VINICIUS que relatou saber das transações e 
valores efetuadas com os irmãos REZINSKI, a saber:

“QUE  conheceu  primeiro  o  pai  dos  irmãos 
REZINSKI, que era cliente do Sr. MORDKO, na ANTUR, 
desde a década de 1990; QUE depois passou a conhecer os 
irmãos  REZINSKI,  que  passaram  a  tomar  conta  dos 
negócios; QUE acredita que o irmão à frente dos negócios 
era  o  ROBERTO,  mas  como  são  gêmeos  idênticos,  era 
difícil  distinguir  um  do  outro;  QUE  não  se  recorda  de 
imediato o nome do outro irmão; QUE os REZINSKI eram 
clientes da matriz da ANTUR, no centro do Rio, então, o 
colaborador não tinha contato muito direto com eles; QUE 
após  irem  para  Montevideo  (Uruguai),  quem  passou  a 
atender os irmãos foi CLAUDIO, sócio do colaborador, de 
modo que o colaborador seguiu sem um contato  muito 
direto com os irmãos REZINSKI; QUE sua relação com os 
irmãos  REZINSKI  se  resume  às  informações  que  tem 
acesso  pelo  computador,  uma  vez  que  não  tinha  um 
contato de chat com eles, pois quem fazia esse contato era 
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o CLAUDIO; QUE, contudo, tem ciência das operações e 
dos  valores  que  eram  objeto  das  operações,  pois 
acompanhava os negócios;...”

De acordo com os colaboradores, a atividade dos irmãos 
consistia na transferência de dólares para conta no exterior e, 
em  contrapartida,  recebiam  reais  no  Brasil.  Frise-se  que, 
segundo  os  doleiros,  ROBERTO  atuava  como  operador 
financeiro de pessoas ligadas ao PMDB, outro indicativo de que 
se trata de movimentação de valores provenientes de ilícitos de 
corrupção  e  lavagem  de  dinheiro.   Colaciono  trechos  dos 
depoimentos:

‘QUE  a  maioria  das  operações  feitas  pelos  irmãos 
consistia na venda de dólares, isto é, os irmãos REZINSKI 
transferiam dólares no exterior para uma conta indicada 
pelo colaborador e,  em contrapartida,  recebiam reais  no 
Brasil,  em  operação  típica  de  dólar  cabo;  Que  o 
colaborador  não  indicava  aos  irmãos  sempre  a  mesma 
conta para depósito, variando de acordo com as operações 
do  momento;  Que  em  mais  de  uma  oportunidade, 
ROBERTO comentou com o colaborador que o seu cliente 
era do PMDB; Que, em razão disso, ROBERTO solicitou 
que  as  contas  indicadas  para  recebimento  dos  dólares 
fossem  “discretas”,  isto  é,  que  não  corresse  risco  de 
prejudicar seu cliente...” - CLAUDIO BARBOZA.

“QUE  se  recorda  de  CLAUDIO  ter  dito  ao 
colaborador  que  os  REZINSKI  pediram  que  fossem 
utilizadas contas boas – e era o colaborador quem cuidava 
da  parte  das  transações  de  dólar-cabo  –  porque  seus 
clientes eram políticos do PMDB...” - VINICIUS CLARET’.

De acordo com CLAUDIO, as entregas de montantes eram 
realizadas no Shopping Le Monde (Torre London) e no Hotel 
Sheraton (posteriormente Radissson, apartamento 109), ambos 
na Barra da Tijuca. A confirmar tal fato, foi obtido no endereço 
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eletrônico de ROBERTO, por meio do afastamento telemático, 
fatura do Condomínio Sheraton Barra datada de abril de 2018, 
em nome do citado, exatamente do apartamento 109.

Noutro giro, os colaboradores trouxeram os extratos dos 
sistemas utilizados (o ST e o Bankdrop), com os indicativos das 
operações  realizadas  pelos  irmãos  REZINSKI,  cujo  codinome 
era PEDRA.

Além  disso,  o  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do 
COAF  enumera  algumas  transações  suspeitas  envolvendo 
MARCELO e ROBERTO, bem como suas empresas. Conforme 
apurado pelo MPF, MARCELO é sócio de três pessoas jurídicas, 
já ROBERTO consta no quadro societário de onze empresas.

Nesse  sentido,  o  COAF  aponta  a  tentativa  de  burlar  a 
origem  de  recursos,  em  setembro  de  2009,  diante  da 
movimentação feita pela Empresa Brasileira de Distribuição de 
Ingressos LTDA, da qual ROBERTO é sócio, na medida em que 
foram realizados 10 (dez) depósitos em espécie, no período de 
nove dias, em quantias de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
No  mesmo  período,  a  empresa  em  comento  recebeu  outro 
depósito sem identificação de R$ 100.000,00.

De igual modo, foram identificados depósitos atípicos na 
conta de MARCELO, entre 2008 e 2013, em valores variáveis de 
R$ 99.900,00 a R$ 170.000,00, aparentemente depositados pelo 
próprio em sua conta.

Acrescente-se, também, a aquisição de apólice de seguro 
por ROBERTO no valor de R$ 2.131.300,00. Tal compra de título 
normalmente  alerta  o  COAF,  já  que  aparece  como  maneira 
rápida  e  usual  de  dissimular  altas  quantias  e  repassá-las 
facilmente.

Ou  seja,  o  relatório  do  COAF  vem  ao  encontro  das 
informações  trazidas  pelos  colaboradores  de  que  os  irmãos 
REZINSKI recorriam aso serviços dos doleiros com o intuito de 
dissimular  valores  provenientes  de  vantagens  indevidas 
recebidas por políticos do PMDB.

No mais, cabe destacar o material obtido no Relatório de 
Análise  de  Interceptação  n°  01/2018  elaborado  pela  Polícia 
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Federal, no qual é possível verificar,
em conversa  de  MARCELO com sua  esposa  CINTHIA, 

que eles se mostram preocupados com as prisões ocorridas no 
último mês de abril (Operação Rizoma).

O casal comenta sobre DARIO MESSER e sua esposa, a 
quem chamam informalmente de “DADA” e “RO”, inclusive 
MARCELO  afirma  que  tinha  conversado  com  Dario  pela 
manhã. Na agenda telefônica de MARCELO, obtida por meio 
da quebra telemática,  o número salvo para “DADA” aparece 
relacionado  a  uma  foto  que  confirma  ser,  de  fato,  DARIO 
MESSER.

Prosseguindo  no  tema,  o  casal  ainda  analisa  o  caso  de 
“LABER”,  que  vem  a  ser  ALESSANDRO  LABER,  doleiro 
investigado na denominada Operação Rizoma, em andamento 
nesse Juízo.

Em  suma,  ao  que  tudo  indica  os  irmãos   REZINSKI 
participam  ativamente  da  rede  transnacional  de 
branqueamento  e  ocultação  de  capital  operacionalizada  no 
âmago da organização criminosa,  tendo inclusive ciência dos 
operadores e contato direto, por meio de empresas, com demais 
pessoas investigadas.

Ademais, pelos elementos probatórios obtidos, parece que 
os  irmãos  jamais  cessaram  suas  atividades,  mesmo  após  a 
prisão dos doleiros-colaboradores.

Nesse diapasão, revela-se plausível a segregação cautelar 
de ambos”. 

Neste juízo prévio e provisório, entendo que os fundamentos usados 
pelo magistrado de origem, ao decretar a prisão preventiva em desfavor 
do  paciente  (Autos  n.  0060662-28.2018.4.02.5101)  não  se  revelaram 
idôneos para manter a segregação cautelar ora em apreço,  visto que a 
referida prisão preventiva não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, 
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.

Os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Os fatos 

7 

Li
be

ra
do

 p
ar

a 
as

si
na

tu
ra



HC 158649 MC / RJ 

são  consideravelmente  distantes  no  tempo  da  decretação  da  prisão. 
Teriam acontecido em 2013-2014.

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.

Ainda, da leitura do decreto, 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 
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.

Ante  o  exposto,  identificando  adequação  fática  e  jurídica  com os 
argumentos e razões de decidir contidos nos acórdãos prolatados pela 
Segunda  Turma,  em  10.10.2017  e  18.12.2017,  nos  HCs  143.247/RJ, 
146.666/RJ  e  147.192/RJ,  defiro  o  pedido  de  liminar  para  suspender  a 
ordem  de  prisão  preventiva  decretada  em  desfavor  do  paciente 
MARCELO  RZEZINSKI,  na  data  de  2.5.2018,  pelo  Juízo  da  7ª  Vara 
Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Auto n. 0060662-
28.2018.4.02.5101), se por outro motivo não estiver preso, pelas seguintes 
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
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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 48h (quarenta e oito) horas (inciso IV e artigo 320).

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

Requisitem-se informações ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Autos n. 0060662-28.2018.4.02.5101).

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

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2018.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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