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Supremo Tribunal Federal

Ofício eletrônico nº 2879/2018
 Brasília, 5 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Juiz da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 162780

PACTE.(S) : ERNESTO MATALON 
IMPTE.(S) : SERGIO EDUARDO MENDONCA DE ALVARENGA (125822/SP) 
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR  DO  RHC  Nº  100.092  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 

JUSTIÇA 

(Seção de Recursos Criminais)

Senhor Juiz,

De ordem, comunico-lhe os termos do(a) despacho/decisão proferido(a) 
nos autos em epígrafe, cuja reprodução segue anexa. 

Ademais,  solicito-lhe  as  informações  requeridas  no  referido  ato 
decisório.

Acompanha este expediente cópia da petição inicial  do processo em 
referência.

Apresento testemunho de consideração e apreço.
 

 
Patrícia Pereira de Moura Martins

Secretária Judiciária
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BC43-C4CB-49E7-2F24 e senha 7CE7-9277-3CCB-8395
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EXMO SR. DR. MINISTRO GILMAR MENDES DO EGRÉGIO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL  

 

(PREVENÇÃO EM FUNÇÃO DO HC 157.533/RJ) 

 

 

 

 

       ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA e 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA, brasileiros, advogados, 

inscritos na OAB/SP sob os números, respectivamente, 23.193 e 125.822, com 

escritório no endereço impresso no rodapé da página, vêm, com fulcro no artigo 5º, 

LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo 

Penal, impetrar a presente 

 

 

ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR  

 

 

em favor de ERNESTO MATALON, que está sofrendo constrangimento ilegal por 

parte do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, que, 

monocraticamente, amparado no artigo 34, XX, do RISTJ, julgou prejudicado 

recurso ordinário em habeas corpus,  negando análise à ilegalidade teratológica, 
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em ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, CF),consoante 

restará demonstrado nas razões do presente writ. 

 

    Termos em que, do seu regular processamento, 

     p. deferimento. 

     De São Paulo para Brasília, 25 de setembro de 2018.  

 

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

assinado digitalmente 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 
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RAZÕES DE IMPETRAÇÃO 

 

PACIENTE: ERNESTO MATALON  

 

     EGRÉGIO TRIBUNAL,  

 

     NOBRE MINISTRO RELATOR,  

 

OS FATOS 

 

     O ora paciente teve, incialmente, prisão preventiva 

decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (doc. 01 – decreto 

de prisão preventiva).  

 

     Impetrou-se habeas corpus contra tal decisão, 

denegado pelo TRF da 2ª Região (doc. 02 – acórdão do TRF2).  

 

     Contra a decisão, foi interposto recurso ordinário de 

habeas corpus perante o STJ (doc. 03 – inicial do recurso ordinário em habeas 

corpus). No último dia 18 de setembro, a autoridade coatora, valendo-se do 

disposto no artigo 34, XX, do RISTJ, monocraticamente, julgou prejudicado o 

recurso (doc. 4 – decisão da autoridade coatora) 1.   

 

     É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes 

por meio do presente habeas corpus.  

                                                 
1 Informa-se que foi interposto o cabível Agravo Regimental contra a decisão monocrática aqui 

combatida. Mas, diante de inexistência de qualquer previsão para julgamento, a evidente ilegalidade 

vai se delongando no tempo.  
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     Pois bem. Paralelamente ao trâmite do recurso 

ordinário no STJ, o paciente, em 07 de agosto p.p., apresentou ao Juízo de primeiro 

grau longo pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares 

alternativas. Demonstrou, à saciedade, que exerce suas atividades profissionais em 

outra área de atuação, diversa do câmbio (doc. 05 – petição em 1º grau).  

 

       No último dia 10 de agosto, então, o mesmo 

Magistrado que decretou a prisão preventiva do paciente, em contato mais próximo 

com a realidade dos fatos, proferiu decisão substituindo a medida extrema por 

cautelares menos agressivas à pessoa (doc. 06 – despacho do juiz de primeira 

instância que substituiu a prisão por medidas cautelares). Mais especificamente, uma 

fiança fixada no valor disparatado de R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa 

milhões de reais!!)2; a entrega do passaporte; e a proibição de contato com outros 

acusados.  

 

     O passaporte foi imediatamente entregue em Juízo 

(doc. 07 – certidão do cartório). Mas a fiança, evidentemente, por completa 

impossibilidade, não foi paga! E, mantido esse valor, jamais será! 

 

     Rapidamente, já em 13 de agosto, três dias após o 

despacho, o paciente informou essa nova circunstância ao E. Relator do recurso 

ordinário no STJ, Ministro Rogério Schietti Cruz (doc. 08 – petição ao STJ informado 

a substituição da prisão por medidas alternativas). Argumentou-se que o valor 

proibitivo, somado ao condicionamento do efetivo pagamento para suspensão da 

ordem, mantinha em vigor, na prática, o comando prisional.   

 

                                                 
2 Destaque-se que o despacho condicionou a expedição do alvará de soltura ao efetivo pagamento.  
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     Em vão. O I. Relator entendeu que não haveria “mais 

interesse ou utilidade em discutir a legalidade da prisão preventiva”. Caberia ao 

recorrente, segundo decisão ora combatida, debater o abusivo valor da fiança em 

“impugnação própria”, perante o TRF da 2ª região (doc. 04).  

 

       É contra essa decisão monocrática que se impetra 

o presente habeas corpus. É contra esse entendimento resignado, que postergou 

o juízo acerca de ilegalidade teratológica, que se levantam os signatários.   

 

 

ILEGALIDADE TERATOLÓGICA, A IMPOR A MITIGAÇÃO DE 

FORMALISMO  

 

     Como já se disse, tão logo a suficiência de medidas 

diversas da prisão foi declarada pelo Juiz do caso, o paciente informou ao E. relator 

do recurso ordinário no STJ, chamando a atenção para a ilegalidade do “quantum” 

arbitrado (doc.  08). Tão colossal que, na prática, mostra-se irrealizável, mantendo 

vivo o decreto de prisão, mesmo diante da sua reconhecida desnecessidade.   

 

     A autoridade coatora entendeu que a questão do valor 

deveria ser debatida em impugnação própria, primeiramente perante o E. Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região.  

 

        É nesse ponto que divergem os impetrantes. E é com 

base nessa divergência que pleiteiam habeas corpus.  

 

     Em que pese a regra processual da proibição de 

“supressão de instância”, é de se reconhecer que a mesura demasiada a esse 
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formalismo não pode legitimar a eternização no tempo de ilegalidade que se mostra 

clara, indiscutível, gritante, visível prima facie.  

 

     Argumentando com o truísmo: O processo não pode 

ser um entrave à Justiça! A obediência ao princípio da proteção judicial efetiva 

(art. 5º, XXXV, CF) impõe a análise do assunto.  

 

     Exatamente da mesmíssima forma em que essa 

Corte Suprema vem afastando obstáculos processuais em situações 

extraordinárias, teratológicas – de que servem de ótimos exemplos incontáveis 

mitigações da Súmula 691 desse STF –, a situação presente merece um 

tratamento especial!  

 

     A teratologia grita, Nobres Ministros! Esgoela-se, 

Culto Relator!    

 

       Em primeiro lugar, e mais importante, porque ignora 

totalmente a “situação econômica”3 do acusado, o principal critério a nortear o 

magistrado.  

 

      Em segundo lugar porque, mesmo que se pudesse 

balizar o “quantum” da fiança apenas no alegado “dano” causado, o critério objetivo 

a ser utilizado só poderia ser a imputação formalmente delimitada pelo Ministério 

Público na denúncia. Jamais a definição do valor poderia se basear em fluidas, 

                                                 
3 Situação econômica essa de conhecimento do STJ, pois fartamente evidenciada na documentação 

anexada em petição de 07 de agosto de 2018, cuja cópia e integralmente aqui juntada (doc. 09). A 

distância entre o valor arbitrado é a capacidade do recorrente é colossal!  
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incertas, imprecisas, estimativas de réus confessos, não consolidadas em acusação 

formal. 

 

     Pois bem. Esse Supremo Tribunal Federal, em um 

precedente em que fora fixada uma fiança de R$ 500,00 (quinhentos reais), firmou 

entendimento no sentido de que:  

 

“... 

3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação 

econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento 

da fiança.  

4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de 

liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o 

às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas 

cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350, do 

Código de Processo Penal. Precedentes” (HC 137.078, 1ª Turma, Rel. Min. 

Rosa Weber, j. 14.03.17) (g.n.).  

 

     Na sua declaração de voto convergente, o Ministro 

Marco Aurélio foi de uma concisão e objetividade exemplares, atingindo o ponto 

crucial em cheio:  

 

“Acompanho a Relatora, porque não concebo prisão por dívida civil, a não 

ser no caso de prestação alimentícia em que haja a ausência de satisfação e 

sem se ter motivação maior”.  

 

     E, na essência, é disso mesmo que se está a tratar: O 

decreto de prisão vigora na prática apenas porque o paciente não tem condições 
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de pagar os valores fixados! A ameaça de prisão resiste apenas em face da 

incapacidade financeira do paciente... 

 

     Veja-se que na presente impetração não se está a 

pleitear a dispensa da fiança, nem mesmo a fixação em valores irrisórios. Nada disso! 

Apenas a sua adequação a patamares minimamente razoáveis!  

 

     Há pouco tempo, Vossa Excelência, Nobre 

Ministro Relator prevento, em sede de liminar de habeas corpus, proferiu decisão 

reduzindo drasticamente o valor fixado a título de fiança, declarando 

perplexidade com o “quantum” então fixado. A fiança, então arbitrada em R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), foi adequada para o montante razoável de 

R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais) (Medida Cautelar 

no Habeas Corpus 149.312/SP; Min Gilmar Mendes; 25/10/2017).   

 

     Aqui, no caso presente, sempre é bom repisar, a 

fiança foi arbitrada em surreais 390 milhões de reais!  

 

  

UM PARÂMETRO ACEITÁVEL  

 

       A denúncia já oferecida contra 62 réus(!), entre eles o 

paciente e seu pai, foi redigida em inacreditáveis 816 laudas(!!).  
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       Na carreira dos signatários – o primeiro tem 50 anos 

de diária militância na advocacia criminal; o segundo, 25 – é um recorde absoluto4!  

 

      De fato, tem se tornado costume, especialmente do 

Ministério Público Federal, a apresentação de denúncias gigantescas. A impressão 

que se tem é a de que a soma de fatos diversos, desconexos, inseridos em uma 

narrativa enviesada, busca criar um ambiente turvo, de difícil compreensão. Expõe-

se apenas um borrão pouco definido, mas de proporções epopeicas. Com a vista 

anuviada, o Poder Judiciário acaba por sentir-se naturalmente impelido a adotar 

medidas drásticas.  

 

     Diante desse quadro, os impetrantes se viram 

obrigados a delimitar, desmembrar, seccionar a recordista denúncia, reduzindo o 

impacto que a desnecessária aglutinação de múltiplos fatos causa à primeira vista. 

Espremendo-a, reduzindo a seu sumo, sobra, como se verá, muito pouco. A acusação 

desidrata-se.  

 

     O raciocínio a seguir desenvolvido foi apresentado ao 

STJ, em petição juntada no recurso ordinário (doc. 09 - petição e documentos juntados 

no STJ em 07 de agosto).  

 

     Pois bem. O paciente foi denunciado pela prática de 

três operações de evasão de divisa (a bem da verdade, esclareça-se que são narradas 

                                                 
4 

4 Por inviabilidade prática, não se junta aqui cópia da denúncia. Mas ela pode ser recuperada, na 

íntegra, no site da própria Procuradoria da República do Rio de Janeiro, através do endereço: 

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/docs/pr-rj/Denuncia%20-

%20CAMBIO%20DESLIGO%20-%20FINAL_Redigido.pdf/view 
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seis remessas, sendo que as quatro primeiras (em 04; 19; e 26 – duas vezes – de janeiro 

de 2016) configurariam crime em continuidade delitiva; mais duas outras remessas 

“independentes” (em 07 e novembro de 2016 e 09 de março de 2015).   

 

       Além disso, os mesmíssimos fatos, nas mesmíssimas 

datas5, configurariam três operações de lavagem em dinheiro (seis condutas, sendo 

as quatro primeiras em continuidade delitiva). Para facilitar a compreensão, um 

recurso visual consegue ajudar bastante:  

 

IMPUTAÇÕES DATAS VALORES FATOS DA 
DENÚNCIA 

FLS. DA 
DENÚNCIA 

EVASÃO (1) 04; 19; 26 (duas vezes) 
de janeiro de 2016. 
(Crime continuado). 

US$ 458.600 
(quatrocentos e 

cinquenta e oito mil 
e seiscentos 

dólares). 

06 22 

LAVAGEM (1) * 
(idem ao que vai acima). 

* 07 * 

EVASÃO (2) 07 de novembro de 
2016. 

US$ 34.000 (trinta e 
quatro mil dólares) 

68 49 

LAVAGEM (2) * * 69 * 
EVASÃO (3) 09 de março de 2015 US$ 100.000 (cem 

mil dólares) 
134 77 

LAVAGEM (3) * * 135 * 
  TOTAL: US$ 592.600 

(quinhentos e 
noventa e dois mil 

dólares). 

  

 

 

     Além disso, claro, o paciente foi denunciado pela, 

hoje em dia onipresente, acusação de participação em organização criminosa.  

                                                 
5 Em verdade, a denúncia fez verdadeira sobreposição de crimes, tratando os mesmos fatos 

apontados como evasão de divisas também como lavagem de capitais, em claro “bis in idem”. O 

que, evidentemente, será combatido em sede própria.  
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     Ponto. Essas são as acusações que pesam 

efetivamente sobre o paciente. Em três oportunidades relativamente distantes 

(março de 2015, janeiro e novembro de 2016), a última ocorrida há quase 02 

anos, o paciente teria evadido e lavado a quantia de cerca de 590 mil dólares6.  

      

     Ora, ora! Os fatos efetivamente imputados ao 

paciente estão a anos luz do valor fixado a título de fiança!  

 

     O que se argumenta aqui é que, caso se entenda ser 

correto adotar-se um critério objetivo, tendo por norte o suposto “dano” causado pelo 

crime imputado, o único indicador aceitável só pode ser a denúncia!  

 

           Em hipótese nenhuma a fixação do número poderia 

estar amparada em suspeitas outras, nem sequer consolidadas em acusação formal! 

 

     O próprio STJ, já utilizou os alegados efeitos do crime 

como parâmetro para a fixação da fiança foi levada em consideração. No julgamento 

do HC 78.422, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, cuidou-se de uma 

imputação de uma fraude que teria permitido ao denunciado auferir vantagens 

indevidas estimadas em quase 01 milhão de reais. A fiança, lá, foi fixada em R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), praticamente 50% dos alegados ganhos 

ilegais.   

 

                                                 
6 É óbvio que, caso provados – o que se admite apenas para prosseguir com o raciocínio – tais fatos 

configurariam crimes que imporiam a aplicação de sanção penal. Não se trata de uma questão 

irrelevante. Muito longe disso. Não é esse o ponto dos impetrantes.  
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       Fundamentou o relator:  

 

“... 

4. Se, por um lado, o quantum fixado como fiança não deve ser excessivo, 

de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, 

em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar 

relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter 

de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a 

reparação do dano causo pelo delito.  

...” (HC 78.422/PA, 5ª Turma, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 

01.06.2017) (g.n.).   

 

     É o que se espera e se requer na hipótese em 

questão: Não a fixação de um valor irrisório. Nada disso! Mas o arbitramento de 

um número factível, não impeditivo, não proibitório, minimamente relacionado 

aos fatos efetivamente imputados em denúncia! O arbitramento de um 

número que não seja teratológico. 

 

     Há um precedente, também do STJ, ainda mais 

contundente, Nobres Ministros, Eminente Relator! É acachapante! Veja-se com 

atenção.  

 

       Na recente decisão que a 6ª Turma do STJ proferiu no 

julgamento do Agravo Regimental no HC 409.050 (Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 

06.02.18), referente à alcunhada “Operação Maus Caminhos”, foi reduzida de 500 

para 30 salários mínimos, pouco menos de 30 mil reais, a fiança arbitrada ao então 

paciente: o indigitado líder daquela suposta organização criminosa que teria desviado 
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50 milhões de reais do SUS. Isto é: Lá, no precedente citado, a fiança equivale a 

0,06% do total do alegado prejuízo ocasionado pelos crimes imputados! 

 

     Ora, ora! No caso presente, Culto Ministro, 

admitindo-se, por reverência ao debate, que o paciente intermediou a evasão de o 

equivalente a quase 600 mil dólares, podemos, em uma conta arredondada - 

estipulando um câmbio de 4 reais por dólar - cogitar que a movimentação foi de 

aproximadamente 2,4 milhões de reais. O arbitramento da fiança em 390 milhões 

de reais representa, pois, uma multiplicação por 162,5 vezes a mais!  

 

     Estamos diante de inegável teratologia: Enquanto 

em outros precedentes foi fixada a fiança em percentuais de 50% e até de 0,06%, o 

paciente é asfixiado com um arbitramento de 162 vezes e meia a imputada 

movimentação de capital que teria feito! A desigualdade de tratamento é cruel!  

 

     Apenas a título ilustrativo das ordens de grandeza, a 

fiança em questão seria equivalente a, por exemplo, exigir de um ladrão de 01 telefone 

celular (um modelo dos mais valorizados, um Iphone da Apple, por exemplo, que 

custasse cerca de 4 mil reais) uma fiança no equivalente a 06 carros de ótimo nível 

(como, por exemplo, um Toyota Corolla) encontráveis a pouco mais de 100 mil reais! 

De 01 telefone celular para 06 carros... 

 

     É um disparate! É um contrassenso! É um 

despropósito. É, enfim, um claríssimo constrangimento ilegal, a impor a 

concessão do presente habeas corpus.    

 

     Com o máximo respeito à ilustre autoridade 

coatora, por quem os impetrantes nutrem profundo respeito e 
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admiração, a situação específica não autorizava o uso acomodado do 

óbice formal, procrastinando o enfrentamento judicial a tão evidente 

ilegalidade! A manifesta teratologia obrigava o imediato exame da 

questão.  

 

OS PEDIDOS 

 

A MEDIDA LIMINAR 

 

     Nobre Magistrado,  

  

       O “fumus boni juris” está sobejamente evidenciado 

pelas razões de impetração. Trata-se de pedido viável, amparado em precedente das 

Cortes Superiores, com ótimas chances de deferimento final pela Turma julgadora.  

 

     O “periculum in mora” é evidente. Cada novo dia 

vivido sob a sombra de um decreto de prisão que, na prática, ainda vigora, representa 

um tormento de grandes proporções. Nenhuma justificativa há para tal 

constrangimento protrair-se no tempo, diante de tão evidente ilegalidade. Prejuízo 

nenhum haverá, já que a desnecessidade da prisão já foi reconhecida.  

 

     Presentes, pois, os requisitos legais, requer-se a 

concessão de Medida Liminar apenas para o fim de suspender o decreto de 

prisão, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, até julgamento 

final do presente “writ”.  
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       Ou, desde já, a readequação do valor da fiança a 

um montante razoável, atento às possibilidades do paciente e a imputação 

contra ele formalizada em denúncia.  

 

 

 

O PEDIDO FINAL 

 

               Como pedido final, requer-se a CONCESSÃO DA 

PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS para o fim de reduzir-se 

drasticamente a fiança arbitrada a patamares razoáveis, factíveis, de acordo com as 

reais condições financeiras do paciente, tendo como parâmetro a acusação contra ele 

formalmente deduzida pelo Ministério Público Federal.  

 

       Termos em que, 

     p. deferimento. 

     De São Paulo para Brasília, 25 de setembro de 2018. 

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 

assinado digitalmente 

 

 

SÉRGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA 

 

 

JFRJ
Fls 9068

Documento No: 79609859-1462-0-9052-25-452783 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 162.780 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) :ERNESTO MATALON 
IMPTE.(S) :SERGIO EDUARDO MENDONCA DE ALVARENGA 
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO RHC Nº 100.092  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus  com pedido de medida liminar, 
impetrado  em  favor  de  Ernesto  Matalon,  contra  decisão  do  Ministro 
Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgou 
prejudicado o RHC 100.092/RJ (eDOC 5, p. 1-2).

Consta  dos  autos  que  o  paciente  foi  preso  preventivamente  por 
decisão do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio 
de  Janeiro/RJ,  nos  autos  do  Processo  0060662-28.2018.4.02.5101,  em 
decorrência da Operação “Câmbio Desligo” (eDOC 2, p. 1-78).

Irresignada,  a defesa impetrou o HC 0004931-24.2018.4.02.0000 no 
TRF  da  2ª  Região,  cujo  relator  indeferiu  o  pedido  liminar  e  solicitou 
informações ao Juízo de primeiro grau (eDOC 3, p. 1-16). Posteriormente, 
a parte impetrante noticia que o TRF da 2ª Região denegou o writ (eDOC 
1, p. 3).

A defesa,  então,  interpôs  no  STJ  o  citado  RHC  100.092/RJ,  com 
pedido de medida liminar pugnando pela revogação da prisão preventiva 
ou  sua  substituição  por  medidas  previstas  no  art.  319  do  CPP,  até 
julgamento do mérito (eDOC 4, p. 1-23).

Paralelamente  à  interposição  do  RHC  100.092/RJ  no  STJ,  a  parte 
impetrante  informa  que  apresentou  ao  Juízo  de  primeiro  grau  longo 
pedido  de  substituição  da  prisão  preventiva  por  medidas  cautelares 
alternativas, demonstrando, à saciedade, que o paciente exerce atividades 
profissionais em outra área de atuação, diversa do câmbio. Acrescenta, 
todavia, o seguinte:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4957-E9B9-156C-7899 e senha 41BE-F94D-34C3-3004
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“No último dia 10 de agosto, então, o mesmo Magistrado 
que decretou a prisão preventiva do paciente, em contato mais 
próximo  com  a  realidade  dos  fatos,  proferiu  decisão 
substituindo  a  medida  extrema  por  cautelares  menos 
agressivas à pessoa (doc.  06 – despacho do juiz de primeira 
instância que substituiu a prisão por medidas cautelares. Mais 
especificamente, uma fiança fixada no valor disparatado de R$ 
390.000.000,00  (trezentos  e  noventa  milhões  de  reais!!);  a 
entrega  do  passaporte;  e  a  proibição  de  contato  com outros 
acusados. [eDOC 7, p. 1-4, do presente feito]

O passaporte foi imediatamente entregue em Juízo (doc. 
07  –  certidão  do  cartório).  Mas  a  fiança,  evidentemente,  por 
completa impossibilidade, não foi paga! E, mantido esse valor, 
jamais será! 

Rapidamente,  já  em  13  de  agosto,  três  dias  após  o 
despacho,  o  paciente informou essa  nova circunstância  ao  E. 
Relator do recurso ordinário no STJ, Ministro Rogério Schietti 
Cruz  (doc.  08  –  petição  ao  STJ  informado  a  substituição  da 
prisão por medidas alternativas).  Argumentou-se que o valor 
proibitivo, somado ao condicionamento do efetivo pagamento 
para suspensão da ordem, mantinha em vigor,  na prática,  o 
comando prisional.

Em  vão.  O  I.  Relator  entendeu  que  não  haveria  ‘mais 
interesse  ou  utilidade  em  discutir  a  legalidade  da  prisão 
preventiva’.  Caberia  ao  recorrente,  segundo  decisão  ora 
combatida, debater o abusivo valor da fiança em ‘impugnação 
própria”, perante o TRF da 2ª região (doc. 04)”.

Daí o presente HC, no qual se sustenta, em síntese, o seguinte:

a) “ilegalidade teratológica, a impor a mitigação do formalismo” (eDOC 1, 
p. 5), porque a decisão do STJ não enfrentou a matéria em relação ao valor 
determinado  para  a  fiança  do  paciente,  tendo  considerado  que  a 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
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discussão  deveria  ter  sido  posta  perante  o  TRF  2ª  Região,  o  que 
configuraria exacerbado formalismo processual e mereceria ser apreciado 
pelo STJ, tendo em vista o contido no art. 5º, XXXV, da CF;

b)  impossibilidade  de  o  valor  da  fiança  ser  fixado  “em  fluidas,  
incertas,  imprecisas,  estimativas  de  réus  confessos,  não  consolidadas  em  
acusação” (eDOC 1, p. 6-7), quando, ao contrário, se espera “o arbitramento  
de  um  número  factível,  não  impeditivo,  não  proibitório,  minimamente  
relacionado aos fatos efetivamente imputados em denúncia! O arbitramento de  
um número que não seja teratológico” (eDOC 1, p. 12), sendo ainda certo que 
o  STJ  possui  precedentes  nos  quais  tem  fixado  o  valor  da  fiança  em 
percentuais “de 50% e até de 0,06%” dos valores supostamente desviados.

Ao final,  a  parte impetrante pede a concessão de medida liminar 
“apenas  para  o  fim de  suspender  o  decreto  de  prisão,  independentemente  do  
pagamento da fiança arbitrada, até julgamento final do presente ‘writ’. Ou, desde  
já,  a  readequação  do  valor  da  fiança  a  um  montante  razoável,  atento  às  
possibilidades do paciente e à imputação contra ele formalizada em denúncia” 
(eDOC 1, p. 14-15).

No mérito,  requer a concessão da ordem “para o  fim de  reduzir-se  
drasticamente a fiança arbitrada a patamares razoáveis, factíveis, de acordo com  
as  reais  condições  financeiras  do  paciente,  tendo  como  parâmetro  a  acusação  
contra ele formalmente deduzida pelo Ministério Público Federal” (eDOC 1, p. 
15).

Registro  que  o  presente  habeas  corpus foi  a  mim  distribuído  por 
prevenção ao HC 141.478/RJ (certidão; eDOC 12, p. 1).

É o relatório.

Decido.
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A  concessão  de  liminar  em  habeas  corpus dá-se  em  caráter 
excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in  
mora. 

Da  análise  dos  autos,  neste  exame  preliminar  e  provisório, 
vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da 
medida de urgência. Vejamos. 

Preliminarmente, em consulta aos portais eletrônicos do TRF da 2ª 
Região e do STJ, constato o seguinte:

a)  Em  13.6.2018,  a  Primeira  Turma  Especializada  do  TRF  da  2ª 
Região  denegou  o  HC  0004931-24.2018.4.02.0000,  tendo  sido  o  feito 
remetido ao STJ em 4.7.2018, em virtude da interposição, pela defesa, do 
RHC 100.092/RJ;

b) a decisão do Juízo Federal da 7ª Vara Federal Criminal/RJ (Proc. 
0060662-28.2018.4.02.5101),  que  deferiu  pedido  do  ora  paciente  e 
substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 
319  do  CPP,  inclusive  o  pagamento  da  fiança no  valor  de  R$ 
390.000.000,00, foi proferida em 10.8.2018 (eDOC 7, p. 1-4); 

c) a  decisão ora impugnada, do relator, no STJ, no RHC 100.092/RJ 
foi proferida em 18.9.2018 (eDOC 5, p. 1-2); dessa decisão foi interposto 
agravo regimental em 21.9.2018, ainda não julgado;

Assim,  neste  juízo  prefacial  e  provisório,  considero  relevante  o 
fundamento da defesa no sentido de que o STJ, diante da efetividade da 
prestação  jurisdicional  e  do  contido  no art.  5º,  XXXV,  da  Constituição 
Federal,  poderia apreciar a impugnação do valor da fiança fixada pelo 
Juízo a quo, até porque já encerrada, conforme visto, a jurisdição do TRF 
da 2ª Região no HC 0004931-24.2018.4.02.0000, sendo ainda plausível a 
alegação  consistente  em  exacerbado  formalismo  processual  exigir  da 
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parte impetrante “impugnação própria” desse tema no TRF da 2ª Região.

Ademais,  também  visualizo,  neste  juízo  prévio  e  precário, 
plausibilidade  jurídica  no  argumento  da  defesa  consistente  na 
impossibilidade  de  o  valor  da  fiança  ser  fixado  “em  fluidas,  incertas,  
imprecisas, estimativas de réus confessos, não consolidadas em acusação” (eDOC 
1, p. 6-7), quando, ao contrário, se espera “o arbitramento de um número  
factível,  não  impeditivo,  não  proibitório,  minimamente  relacionado  aos  fatos  
efetivamente imputados em denúncia (…)” (eDOC 1, p. 12). 

Aliás, sobre esse ponto, ainda que se considere elevada capacidade 
financeira  do  paciente,  causa  alguma  perplexidade  o  arbitramento  da 
fiança no valor  de  R$ 390.000.000,00 (trezentos  e  noventa  milhões  de 
reais),  nesta  prematura  fase  processual  da  ação  penal  em  apreço, 
sobretudo diante do fundamento do Juízo a quo no sentido de que, “nos  
delitos de lavagem de dinheiro e  evasão de divisas  é possível quantificar o  
dano  real, uma  vez  que  apontado  pelos  colaboradores  o  suposto  
montante movimentado nas transações ilegais  realizadas pela família  
MATALON”  (eDOC  7,  p.  4;  grifos  nossos),  o  qual  seria  de  “US$ 
100.000.000,00,  no  período  de  2011  a  2017”  (eDOC  7,  p.  4;  grifos 
originais).

A  Lei  12.403  de  2011  implantou  reformas  favoráveis  que 
aprimoraram o processo penal e deram maior efetividade à realização da 
justiça. Importante ressaltar a reformulação quase integral do artigo 325 
do  CPP,  que  dispõe  sobre  o  instituto  da  fiança.  Transcrevo  o  citado 
dispositivo:

“Art.  325. O valor da fiança será fixado pela autoridade 
que a conceder nos seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

I  -  de  1  (um) a  100 (cem) salários  mínimos,  quando se 
tratar  de  infração  cuja  pena  privativa  de  liberdade,  no  grau 
máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; (Incluído pela Lei 
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nº 12.403, de 2011).
II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando 

o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior 
a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a 
fiança poderá ser: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I  -  dispensada,  na  forma  do  art.  350  deste  Código; 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II  -  reduzida  até  o  máximo  de  2/3  (dois  terços);  ou 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes”.

Regula-se  a  fiança  agora  por  critérios  concretos  e  aplicáveis: a) 
quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo 
em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e 
cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de 
liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um 
valor entre dez e duzentos salários mínimos.

Conforme destaca o Desembargador do TJ/SP, Guilherme de Souza 
Nucci:

“Não  se  pretende  seja  a  fiança  um  obstáculo 
intransponível à liberdade, admitindo-se, inclusive, permanecer 
a possibilidade de liberdade provisória,  sem fiança.  Por isso, 
conforme  o  caso  concreto,  o  juiz  pode  dispensar  a  fiança, 
concedendo a liberdade provisória com as condições previstas 
no art. 350, que remete aos arts. 327 (comparecimento diante da 
autoridade sempre que intimado) e 328 (proibição de mudar de 
residência  ou  ausentar-se  sem  dar  o  paradeiro)  e  a  outras 
medidas cautelares (art.  319)”.  (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Prisão e  Liberdade de acordo com a Lei  12.403/2011,  Editora 
Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 137).
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Da leitura do referido dispositivo legal, verifico que a fiança deve ser 
fixada de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem 
caracterize  montante  irrisório,  meramente  simbólico,  que  torne  inócua 
sua função de garantia processual.

Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
sensível  à  redução  da  fiança  originariamente  fixada  em  valores  não 
razoáveis. Menciono, nesse sentido: Inq 4.633/DF, rel. Min. Edson Fachin, 
decisão  monocrática,  DJe  24.11.2017,  e  HC  149.312  MC/SP,  por  mim 
relatado, decisão monocrática, DJe 6.11.2017. 

Importante também mencionar os critérios para a escolha do valor 
da fiança, descritos no artigo 326 do CPP. Vejamos: 

“Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade 
terá  em  consideração  a  natureza  da  infração,  as  condições 
pessoais  de  fortuna  e  vida  pregressa  do  acusado,  as 
circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a 
importância  provável  das  custas  do  processo,  até  final 
julgamento”. 

Nesse  contexto,  entendo  razoável  a  redução  do  valor  da  fiança 
fixado pelo Juízo a quo.

Portanto, considerando os parâmetros traçados nos artigos 325 e 326 
do CPP, especialmente a gravidade da infração, fixo a fiança no valor de 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

Ante  o  exposto,  defiro  o  pedido  liminar  para  reduzir, para  R$ 
10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais),  o  valor  da  fiança  inicialmente 
fixado  pelo  Juízo  Federal  da  7ª  Vara  Federal  Criminal  da  Seção 
Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  (Processo  0060662-28.2018.4.02.5101),  na 
decisão proferida em 10.8.2018 (eDOC 7, p. 1-4). 

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4957-E9B9-156C-7899 e senha 41BE-F94D-34C3-3004

JFRJ
Fls 9075

Documento No: 79609859-1462-0-9052-25-452783 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



HC 162780 MC / RJ 

Comunique-se. 

Requisitem-se  informações  ao  Juízo  Federal  da  7ª  Vara  Federal 
Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  (Processo  0060662-
28.2018.4.02.5101), bem como ao Relator no STJ do RHC 100.092/RJ. 

Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se. 

Brasília, 5 de outubro de 2018.

Ministro Gilmar Mendes 
Relator 

Documento assinado digitalmente 
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