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HABEAS CORPUS Nº 461.220 - SP (2018/0187179-2)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : SAULO VINICIUS DE ALCANTARA E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARIO HENRIQUE DE ABREU 
ADVOGADO : MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO  - SP054325 

 

  

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em 

favor de MARIO HENRIQUE DE ABREU, denunciado como incurso no art. 2º, § 3º, 

c/c o § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2016, c/c o art. 316, por duas vezes, c/c o art. 

317, por duas vezes, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos autos do 

Recurso em Sentido Estrito n. 0032732-98.2017.8.26.0564.

Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva decretada, sob a 

alegação de que não estariam presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do 

Código de Processo Penal. 

A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 4.467/4.472. 

Oposto agravo regimental contra a decisão (e-STJ fls. 4.726/4.909), 

este não foi conhecido (e-STJ fls. 5089/5095). 

Informações às e-STJ 4662/4723. 

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem 

(e-STJ fls. 5.099/5.108). 

É o relatório. Decido. 

O writ perdeu seu objeto. 

Em 27/11/2018 foi proferido acórdão por esta Quinta Turma nos 

autos do HC n. 456239/SP, no qual, por unanimidade, foi reconhecida, por 

cerceamento de defesa, a nulidade do acórdão que julgou o recurso em sentido 
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estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão do 

paciente e demais corréus - e que, portanto, amparava a segregação impugnada nos 

presentes autos. Assim, foi revogada a prisão e restabelecidas as medidas cautelares 

fixadas pelo magistrado de primeiro grau. 

Eis a ementa do acórdão: 

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E 
CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA EM 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO EXAURIMENTO 
DO JULGAMENTO PERANTE TRIBUNAL ESTADUAL. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO 
INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO EM RELAÇÃO À 
PACIENTE SIMONE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
PRISÃO DECRETADA COM BASE EM PROVAS 
JUNTADAS APÓS APRESENTAÇÃO DE 
CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE 
VISTAS PARA A DEFESA. NULIDADE CONSTATADA. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. Hipótese na qual a prisão foi decretada monocraticamente 
pelo Desembargador Relator nos autos de recurso em sentido 
estrito interposto pelo Ministério Publico, sendo que tal 
decisão não foi submetida ao crivo do órgão colegiado do 
Tribunal a quo. Assim, diante do não exaurimento da questão 
perante aquela Corte, vislumbra-se supressão de instância no 
caso. 

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de 
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento 
jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, 
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial 
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência 
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios 
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência 
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação 
concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a 
gravidade do crime.

3. Em relação à paciente SIMONE, irmã do primeiro paciente, 
esta trabalharia na empresa dele, e embora se aponte como sua 
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a incumbência de cobrar as supostas propinas e mesmo em 
captar interessados do setor privado para aderir às práticas 
ilícitas, fica evidente sua posição subordinada no esquema. 
Ademais, a decisão atacada refere-se unicamente à suposta 
desobediência à ordem judicial por parte do paciente SÉRGIO, 
que teria se comunicado com testemunhas, as quais se 
sentiriam intimidadas. Ainda, tal intimidação decorreria do 
poderio econômico e da influência política exercida pelos 
acusados, não havendo evidências de que a paciente seria 
detentora de tais capacidades. 

4. Ou seja, dada a ausência de qualquer circunstância 
indicadora da possibilidade de SIMONE interferir na 
investigação, ou notícia nesse sentido, mostra-se desmotivada a 
prisão em relação a ela. Por outro lado, a presunção de que, 
caso o paciente SÉRGIO seja preso e ela permaneça em 
liberdade, ela substituiria o irmão nas negociações ilícitas, 
trata-se de mera presunção desabrigada de elementos que 
levem a tal conclusão. Ademais, segundo o modus operandi 
descrito, a atuação da empresa de arquitetura da qual ela é 
funcionária é inócua dentro do esquema supostamente 
criminoso, cuja atividade depende de atos praticados por 
agentes públicos. 

5. Por outro lado, forçoso reconhecer constrangimento ilegal 
por cerceamento de defesa em hipótese na qual as informações 
utilizadas na decisão monocrática que decretou a prisão 
preventiva dos pacientes teriam sido juntadas aos autos após a 
apresentação de contrarrazões, sem que fosse dada nova 
oportunidade de manifestação.

6. Fixada a premissa da imprescindibilidade da efetiva 
apresentação de contrarrazões pela defesa para o julgamento 
de recurso em sentido estrito, nos termos da jurisprudência 
desta Corte, é forçoso concluir que a resposta pela defesa não 
constitui mera formalidade, mas deve de fato oportunizar a 
manifestação a respeito de toda a matéria a ser decidida. Desse 
modo, surgindo novos fundamentos, deve ser aberta vista à 
parte, para nova manifestação. 

7. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para acolher 
a alegação de ausência de fundamentos para a prisão 
preventiva da paciente SIMONE CRISTINA DE LIMA 
BRITO, ressalvando a possibilidade de eventual nova 
decretação caso seja apresentada motivação idônea, bem como 
para reconhecer a nulidade da decisão monocrática proferida 
no bojo do recurso em sentido estrito em tela, por cerceamento 
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da defesa. 

Diante do exposto, com amparo no art. 34, inciso XI do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo o writ prejudicado. 

Publique-se. Intimem-se. 
 

  

Brasília, 10 de dezembro de 2018.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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