
HABEAS CORPUS 163.426 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) :WALTER ANTÔNIO MARQUES 
IMPTE.(S) :PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES E 

OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 

DECISÃO: Trata-se  de  habeas  corpus  impetrado  contra  acórdão, 
proferido  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  assim ementado 
(eDOC 49): 

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE 
CRIMES DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, TRÁFICO 
DE INFLUÊNCIA E PECULATO. NULIDADE DA QUEBRA DE 
SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DA INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRESSUPOSTOS DA 
LEI  N.  9.296/1996.  PRISÃO  PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO.

1.  Esta  Corte  já  decidiu  que  a  denúncia  anônima  pode  
justificar  a  necessidade  de quebra de sigilo  das comunicações  como  
forma  de  aprofundamento  das  investigações  policiais,  desde  que  
acompanhada de  outros  elementos  que  confirmem a  necessidade  da  
medida excepcional, o que, na espécie, não ocorreu.

2. O deferimento da quebra do sigilo de dados telefônicos 
e  de  interceptação  telefônica  foi  precedido  de  adequado 
procedimento prévio de investigação das informações e notícias 
de prática de delitos pelo paciente e outros investigados, o que 
torna legítima a prova colhida por meio da medida.

3. Foram atendidos os requisitos da Lei n. 9.296/1996, dada 
a indicação dos indícios de existência de conduta tendente à 
obstrução  da  justiça,  associação  criminosa  e  crimes  contra  a 
Administração  Pública,  conforme  apurado  na  investigação 
criminal em andamento, com destaque para a impossibilidade 
da realização de provas por outros meios disponíveis.

4.  A  questão  concernente  ao  decreto  de  prisão  está 
superada  pela  prejudicialidade,  em  razão  do  que  consta  da 
superveniente sentença. Ali, o paciente foi condenado à pena de 
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23  anos,  8  meses  e  5  dias  de  reclusão,  a  ser  cumprida, 
inicialmente no regime fechado, mais 400 dias-multa, isso por 
incurso no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, c/c o art. 1º, § 1º, ambos 
da Lei  n.  12.850/2013,  o art.  328,  parágrafo único,  do Código 
Penal (uma vez), no art. 332 do Código Penal (oito vezes), em 
concurso material. E, na oportunidade, foi  negado o recurso em 
liberdade.

5.  Caso se entenda pela ausência de prejudicialidade do 
writ  no  ponto,  é  possível  concluir  que,  no   novo  título,  há 
motivação idônea para manter a custódia cautelar do paciente. 
A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão mais 
que expostos na sentença, e o  periculum libertatis já se percebia 
desde o  decreto  original  de  prisão.  Há expressiva referência, 
entre outros fatores, à reiteração delitiva e ao descumprimento 
de medidas cautelares impostas em outro feito, que deu ensejo 
aqui no Superior Tribunal de Justiça à Rcl n. 34065/SP, julgada 
improcedente pela Terceira Seção.

6.  Writ  prejudicado  em  parte,  e  no  mais,  ordem 
denegada.”

(HC 443.331/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018)

Narra, em síntese, o impetrante que:  a) o paciente teve sua prisão 
preventiva  decretada,  em  21.11.2017,  por  ocasião  do  recebimento  da 
denúncia;  b) com  a  superveniência  da  sentença  condenatória,  foram 
aplicadas as penas de 23 (vinte e três) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias 
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 400 dias-multa, como 
incurso nos delitos previstos no art. 2º,  caput e §§ 3º e 4º, inciso II, c.c. o 
art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, art. 328, parágrafo único (uma vez) e art. 
332 do Código Penal (oito vezes), ambos do Código Penal, em concurso 
material,  e  mantida  a  segregação  cautelar,  mantidos  os  mesmos 
fundamentos; c) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão 
cautelar  e  resta  configurado  o  excesso  de  prazo  da  segregação;  d) a 
instrução criminal está eivada de nulidade, consubstanciado no fato de 
que a  quebra de sigilo  telefônico e  as  interceptações  telefônicas  foram 
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realizadas por meio ilícito, pois celebrados a partir de denúncia anônima.

Pugna,  em  suma,  pela  revogação  da  prisão  preventiva  ou, 
alternativamente, seja aplicada uma das medidas cautelares previstas no 
art. 319 do CPP.

É o relatório. Decido.

1. Cabimento do habeas corpus: 

O  sistema  de  recursos  e  meios  de  impugnação  previsto  na 
Constituição  Federal,  lida  enquanto  regra  de  distribuição  de 
competências,  tem  uma  razão  de  ser.  Até  então,  acompanhando 
entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se 
admitir  habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal 
constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 

“A  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal 
consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do 
uso  da  ação  de  habeas  corpus em  substituição  ao  recurso 
ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, 
Rel.  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
04.08.2015, grifei). 

Contudo,  a  Segunda  Turma  desta  Corte  uniformizou 
posicionamento  para  admitir  writ substitutivo  de  recurso  ordinário 
constitucional. Nessa esteira: 

“A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a 
impetração  de  habeas  corpus em  substituição  ao  recurso 
ordinário  constitucional (art.  102,  II,  a,  da  Constituição 
Federal).”  (HC  122.268,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda 
Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
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Outrossim,  o  Tribunal  Pleno,  por  maioria,  assentou  a 
admissibilidade  de  impetração  originária  substitutiva  de  recurso 
ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de 
minha relatoria, julgado em 04.04.2018).

Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em 
observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 

2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de 
pronto.

2.1. Primeiramente, no que tange à decretação da custódia cautelar, 
e ao contrário do que alega o impetrante, o magistrado, ao determinar a 
prisão preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, nas fortes influências 
políticas  exercidas  pelo  paciente  na  administração  do  Município  de 
Embu-Guaçu/SP,  onde  já  ocupou  o  cargo  de  Prefeito,  e  no 
descumprimento  de  medidas  cautelares  aplicadas  no  âmbito  de  outra 
ação penal a que também responde, como elementos a indicar, a um só 
tempo,  a  gravidade  concreta  da  conduta  e  o  resguardo  da  sociedade 
(eDOC 17, pp. 4-9): 

“No caso em exame, existem elementos suficientes para a 
configuração  do  fumus  delicti,  pois,  ao  menos  até  então,  as 
evidências apontadas nos autos do inquérito policial nº 04/14 – 
DSPTS, bem como nos autos do Processo nº 0001027-79/2017, 
estão  a  indicar  para  a  existência  de  indícios  de  autoria  dos 
crimes de organização criminosa, usurpação de função pública, 
tráfico de influência e participação em peculato.

Em outras palavras,  neste juízo de cognição sumária, no 
qual  somente se  deve verificar se o  fato imputado ostenta,  à 
primeira  vista,  tipicidade  penal,  verifica-se  a  existência  de 
provas,  ainda  não  desconstituídas,  a  apontar  para  a 
caracterização dos seguintes crimes: a) artigo 2º, caput e =§ 3º e 
4º, inciso III, da Lei nº 12.850/2013, combinado com o artigo 1º § 
1º, da mesma legislação; b) artigos 328, parágrafo único, e 332 
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do Código  Penal;  c)  artigo  312  do  Código  Penal,  combinado 
com o artigo 29 do mesmo Código.

Neste  ponto,  cabe  ressaltar  que  as  provas  até  então 
produzidas conduzem à conclusão de que o acusado WALTER 
ANTONIO MARQUES apossou-se arbitrariamente e de forma 
ilegítima de funções e atribuições que não lhe competiam.

De tal modo que, analisando o teor da denúncia,  desde 
logo,  não  se  verifica  a  existência,  ainda  que  mínima,  de 
qualquer  indício  de  que,  em  algum  momento,  o  acusado 
WALTER ANTONIO atuou legitimamente.

É que, mesmo após decisão judicial lançada nos autos do 
Processo Criminal nº 938-32/2012, que determinou a aplicação 
de  medidas  cautelares  de  proibição  de  exercício  de  função 
pública  e  acesso  e  frequência  às  dependências  da 
Municipalidade,  até  então,  mantida pelo Egrégio Tribunal  de 
Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 2200682-44/2017 e pelo 
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  nos  autos  da  RCL  nº 
34065/SP,  o  acusado  não  hesitou  em  continuar  a  burlar  a 
autoridade  das  decisões  judiciais,  caindo  na  mais  absoluta 
ilegalidade.

Por  conseguinte,  indubitavelmente,  presente  o 
pressuposto necessário para a criminalização da conduta do 
denunciado,  eis  que  tudo  está  a  indicar  que,  às  escondidas, 
continuou  a  ditar  ilicitamente os  rumos  da  Administração 
Municipal,  enveredando,  inclusive  e  à  primeira  vista,  para 
condutas que enquadradas em delitos apenados com reclusão.

Neste sentido,  o crime de usurpação da função pública 
configura-se quando há intromissão no aparelhamento estatal 
de  um  intruso  que  se  arroga  nas  prerrogativas  de  legítimo 
servidor e acaba por se substituir a função.

(…)
Assim, vê-se, a grosso modo, que há fortes indícios de que 

o  denunciado  ‘vendia  fumaça’,  comercializando  influência  a 
terceiros,  deixando  transparecer,  artificiosamente,  que  os 
gestores municipais principalmente a Prefeita Municipal, eram 
suscetíveis às suas investidas,  a tornar plausível a imputação 
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do crime de tráfico de influência ao denunciado.
(…)
De mais a mais,  o crime de peculato desvio  em termos 

básicos,  próprios  deste  juízo  de  cognição,  cuida-se  de 
apropriação de dinheiro de que se tem a posse em razão do 
exercício de cargo público.

No  presente  caso,  há  provas,  mesmo  que  indiciárias, 
dando conta de que o acusado MAURÍCIO prestava serviços 
particulares  ao  acusado  WALTER  ANTONIO,  a  indicar, 
aparentemente, pra a participação na apropriação de dinheiro 
público,  diretamente  decorrente  da  percepção  de  seus 
vencimentos.

Relativamente  ao  crime  autônomo  de  organização 
criminosa,  recentemente  definido  pela  Lei  nº  12.850/13, 
considerou-se ‘organização criminosa a associação de 4 (quatro) 
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, 
mediante  a  prática  de  infrações  penais  cujas  penas  máximas 
sejam superiores  a  4  (quatro)  anos,  ou que sejam de caráter 
transnacional’.

No presente caso, a grosso modo, há fortes indícios de que 
o acusado WALTER ANTONIO tinha domínio e comando sobre 
os  demais  acusados,  que  eram   incumbidos  de  gerenciar, 
executar  e  intermediar  suas  tarefas  e  determinações,  com  o 
propósito de praticar os crime de usurpação de função pública, 
tráfico  de influência,  peculato,  fraude à  licitação,  violação ao 
sigilo funcional, advocacia administrativa e prevaricação. 

A este  respeito,  ainda  não  desconstituídas,  o  teor  dos 
diálogos captados entre os acusados, a grande quantidade e o 
tempo  das  ligações  trocadas  entre  os  envolvidos  (…),  as 
inúmeras denúncias do Sindicato Municipal dos Funcionários 
Públicos e as denúncias anônimas existentes (…).

Como  consequência  do  panorama  então  trazido  pelo 
Ministério Público,  neste momento, apoiando-me em juízo de 
cognição  suméria,  sem  prejuízo  de  eventual  reexame  da 

6 

Supremo Tribunal Federal

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 FCDE-F103-8519-B80E e senha 7E02-3262-3D93-6E30



HC 163426 / SP 

matéria, verifica-se a existência de fortes indícios dos crimes 
acima  descritos  e  de  sua  vinculação  ao  acusado  WALTER 
ANTONIO MARQUES.” (grifos no original)

Com  efeito,  é  firme  a  jurisprudência  da  Corte  que  reconhece  a 
gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia 
processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a 
periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo 
de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim 
de acautelar a ordem pública.

Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a 
evidenciar  a  higidez  da  medida  gravosa,  pois  apontou  o  modo  de 
execução dos crimes que, em tese, denotariam maior reprovabilidade da 
conduta,  haja vista que os delitos teriam sido praticados pelo paciente 
que, tendo sido Prefeito da cidade de Embu-Guaçu/SP, ainda exercia forte 
influência  política  no  âmbito  municipal,  inclusive  sobre  os  demais 
acusados.

Com  efeito,  referida  conclusão  não  é  teratológica,  mormente  na 
hipótese de delito praticado nas circunstâncias apontadas pelo decreto 
prisional,  cujos  fundamentos  se  alinham  com  o  entendimento 
jurisprudencial desta Corte: 

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO  
PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.  
FUNDAMENTO  SUPERADO  COM  A  PROLAÇÃO  DE  
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  GARANTIA  DA  ORDEM  
PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DO  AGENTE.  
FUNDADO  RECEIO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA.  ORDEM  
DENEGADA. 

1.  A  prisão  preventiva  supõe  prova  da  existência  do  crime  
(materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave  
que  seja  o  ilícito  apurado  e  por  mais  robusta  que  seja  a  prova  de  
autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar  
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o  encarceramento  preventivo.  A  eles  deverá  vir  agregado,  
necessariamente,  pelo  menos  mais  um dos  seguintes  fundamentos,  
indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia  
da  ordem  pública,  (b)  a  garantia  da  ordem  econômica,  (c)  a  
conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da  
lei penal.

2.  Com a  prolação  de  sentença  condenatória  fica  superado  o  
fundamento relativo  à  conveniência  da  investigação  e  da  instrução  
criminal, que, de resto, sequer foi utilizado no ato da condenação para  
manter a custódia preventiva.

3.  No  caso,  os  fundamentos  utilizados  pelo  magistrado  de  
primeiro grau revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas  
cautelares  alternativas  (art.  319  do  Código  de  Processo  Penal)  e  
manter a segregação cautelar do paciente como forma de garantir a  
ordem pública, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão  
lastreou-se  em circunstâncias  do  caso  relevantes,  ante  a  gravidade  
concreta dos crimes imputados e o fundado receio de reiteração delitiva  
por parte do paciente.

4.  Ambas  as  Turmas  desta  Corte  possuem  entendimento  no  
sentido  de  que  ‘permanecendo  os  fundamentos  da  prisão 
cautelar,  revela-se  um  contrassenso  conferir  ao  réu,  que  foi 
mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar 
em  liberdade  o  trânsito  em  julgado  da  condenação’ (RHC 
117802,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  
Turma,  DJe  de  1º/7/2014).  5.  Habeas  corpus  conhecido,  porém 
denegada a  ordem.” (HC 132.296, Rel.  Min. TEORI ZAVASCKI, 
Segunda Turma, DJe 11.10.2016) 

2.2. Com relação ao excesso de prazo, a matéria ora articulada não 
foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo 
que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de 
instância.  Calha  enfatizar  que  Supremo  não  detém  competência  para 
revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das 
instâncias ordinárias:

“Inviável  o  exame  das  teses  defensivas  não  analisada  pelo  
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Superior  Tribunal  de  Justiça  e  pela  Corte  Estadual,  sob  pena  de  
indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, 
Relator(a):  Min.  ROSA WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em 
21.10.2016).

“A  inexistência  de  manifestação  do  STJ  sobre  o  mérito  da  
impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de  
incorrer-se  em  indevida  supressão  de  instância,  com  evidente  
extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da  
Constituição  Federal”  (HC  135949,  Relator(a):  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).

“A supressão  de  instância  impede  o  conhecimento  de  Habeas  
Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito  
perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ 
FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).

Ademais,  ainda  que  tal  óbice  fosse  superado,  não  se  verifica 
flagrante  hipótese  de  constrangimento  ilegal.  Observe-se  que,  desde  a 
efetivação  do  encarceramento,  ocorrido  em  21.11.2017,  realizou-se  a 
instrução criminal e foi proferida a sentença condenatória do paciente, 
fixada em mais de 23 (vinte e três)  anos de reclusão.  Referido trâmite 
transcorreu no interregno de 11 meses,  com o paciente  mantido preso 
cautelarmente,  o  que  não  se  afigura  tempo  demasiado  a  justificar 
eventual concessão da ordem de ofício.

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento 
ao habeas corpus.  

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 12 de novembro de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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