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HABEAS CORPUS Nº 484.586 - RJ (2018/0336347-4) 
   
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
IMPETRANTE : ANDRE GALVAO PEREIRA E OUTROS 
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS TORTIMA  - RJ022892  
     RENAN CERQUEIRA GAVIOLI  - RJ149649  
     ANDRÉ GALVÃO PEREIRA  - RJ156129  
     FELIPE LINS MARANHÃO  - RJ210566  
IMPETRADO  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
PACIENTE   : CLAUDIO SOARES LOPES (PRESO) 

 
DECISÃO 

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

benefício de Cláudio Soares Lopes, apontando-se como autoridade coatora 

o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou 

provimento ao Agravo Regimental na Denúncia n. 00569795020188190000 

(fls. 214/245). 

Os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva do 

paciente, decretada nos autos do processo n. 00569795020188190000, no 

qual o paciente, Procurador de Justiça, foi denunciado pela suposta prática 

dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 317, §1º, e 325, § 2º, c.c. art. 327, § 

2º, todos do Código Penal, na forma do art. 69 de mesmo diploma legal. 

Apontam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea, bem 

como a inexistência de contemporaneidade dos fatos indicados pela 

autoridade coatora para o fim de justificar a medida extrema de prisão. 

Pelo despacho de fls. 274/277, consultei, em 13/12/2018, o 

eminente Ministro Rogério Schietti Cruz acerca de sua possível prevenção, 

considerando que os fatos narrados na denúncia são conexos àqueles 
apurados na Operação denominada Calicute, sendo imputada ao 
paciente a conduta de receber pagamento indevido para, na condição de 
Procurador de Justiça, dar proteção às atividades ilícitas perpetradas 
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pela estruturada organização criminosa investigada na Operação 
Calicute. Anotem-se os trechos da denúncia (fls. 44/45 e 51/54): 

A presente denúncia encontra lastro em Procedimento 
Investigatório Criminal iniciado a partir de ofício do Exmo. Sr. 
Ministro do Supremo Tribunal Federal José Antônio Dias Toffoli ao 
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
encaminhando o Termo de Colaboração n° 19 de CARLOS EMANUEL 
DE CARVALHO MIRANDA, em razão da notícia de pagamento de 
vantagens indevidas ao Procurador de Justiça CLÁUDIO SOARES 
LOPES. 

O referido termo de colaboração, por sua vez, teve origem em uma 
das fases da Operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro 
(Operação Calicute), desencadeada pelo Ministério Público Federal, 
onde foi descortinada a existência de verdadeira organização 
criminosa responsável pela prática dos delitos de corrupção, fraude 
a licitações, cartel e lavagem de dinheiro, entre outros, na execução 
de obras custeadas com recursos federais captados pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Sem pretender adentrar no mérito das imputações contidas na prefacial 
acusatória referente à intitulada Operação Calicute, no momento 
revela-se imprescindível delinear as funções dos denunciados na 
organização criminosa desmantelada naquela investigação. 

O esquema de cartelização mediante pagamento de propina 
desenvolvido pela sobredita organização criminosa englobou as principais 
obras públicas de construção civil realizadas no Estado e iniciou-se em 
2007, quando o denunciado SÉRGIO CABRAL assumiu o cargo de 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, perdurando até o ano de 2014, 
quando renunciou ao mandato. 

[...] 
Em linhas gerais, a organização criminosa liderada pelo 

ex-governador e ora denunciado SÉRGIO CABRAL, formada em 
janeiro de 2007, conforme demonstrado na ação penal decorrente da 
denominada Operação Calicute, deflagrada pelo Ministério Público 
Federal, estabeleceu, no final do ano de 2008, mais um tentáculo à 
sua complexa estrutura, com a arregimentação do então candidato a 
Procurador-Geral de Justiça CLÁUDIO SOARES LOPES, ora 
denunciado, cooptado pela organização criminosa durante a sua 
campanha para ocupar a chefia do Ministério Público Estadual, 
quando recebeu R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do denunciado 
WILSON CARLOS, por ordem do então Governador e ora denunciado 
SÉRGIO CABRAL. 

O denunciado CLÁUDIO LOPES, recém-ingresso na quadrilha, foi 
nomeado Procurador-Geral de Justiça pelo denunciado e líder da súcia, 
SÉRGIO CABRAL, no início de janeiro de 2009 e, a partir de março do 
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mesmo ano, passou a receber a indevida quantia mensal de R$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), o que  perdurou até o término 
de seu segundo mandato à frente do Parquet estadual, em dezembro de 
2012. 

Para tanto, o ex-governador e ora denunciado SÉRGIO CABRAL, 
no exercício da liderança da referida aliança criminosa, determinou 
que CARLOS MIRANDA, membro do núcleo financeiro operacional, 
providenciasse o repasse da "mesada" ao denunciado CLÁUDIO 
LOPES, a quem caberia, no âmbito de suas atribuições como Chefe 
da Instituição e de todas as estruturas da Procuradoria-Geral de 
Justiça, a função de proteger as atividades ilícitas perpetradas pela 
bem estruturada associação criminosa, como será melhor 
explicitado adiante. 

III - DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA 
No período compreendido entre o final do ano de 2008 e dezembro de 

2012, em local que não se pode precisar, mas certamente nas sedes do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro (Palácios Guanabara e Laranjeiras), 
os denunciados SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, em comunhão 
de ações e desígnios criminosos com CARLOS MIRANDA9 e com o 
denunciado SÉRGIO DE CASTRO, vulgo "SERJÃO", de forma livre e 
consciente, ofereceram e entregaram vantagens indevidas ao denunciado 
CLÁUDIO LOPES, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar atos de 
ofício no exercício de seu mandato como Procurador-Geral de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, infringindo seu dever funcional. 

No final do ano de 2008, por ocasião das eleições para o cargo de 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o 
denunciado SÉRGIO CABRAL, na condição de chefe da organização 
criminosa, determinou que o denunciado WILSON CARLOS 
providenciasse o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
ao denunciado CLÁUDIO LOPES, para que fossem utilizados na 
campanha ao cargo de Chefe do Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro que se avizinhava. 

Em março de 2009, após a nomeação do denunciado CLÁUDIO 
LOPES para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, a quadrilha passou 
a efetuar pagamentos mensais de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 
reais), a título de propina. 

A concretização dessa espúria mesada se dava da seguinte forma: por 
ordem do denunciado SÉRGIO CABRAL, o denunciado WILSON 
CARLOS determinava que o operador financeiro CARLOS MIRANDA 
reservasse a quantia supramencionada no "caixa" da organização 
criminosa, para que fosse entregue ao denunciado CLÁUDIO LOPES. 

[...] 
Nesse contexto, em contrapartida ao recebimento dessas 

vantagens mensais indevidas, cabia ao denunciado CLÁUDIO 
LOPES, no âmbito de suas atribuições como Chefe da Instituição, a 
função de proteger as atividades ilícitas perpetradas pela bem 
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estruturada associação criminosa, omitindo-se no exercício de suas 
atribuições, informando aos demais comparsas as ações ministeriais 
que tivesse ciência e, ainda, retardando a evolução de 
procedimentos ou investigações que estivessem sob sua atribuição 
ou que pudesse influenciar, bem como deixando de submeter ao 
Conselho Superior do Ministério Público promoção de arquivamento 
lançada em procedimento de interesse da associação criminosa. 

Desta forma, consoante a narrativa ora exposta, o denunciado 
CLÁUDIO LOPES, agindo de forma livre e consciente, recebeu 
diretamente, para si ou para outrem, em razão da função de 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, antes 
mesmo de assumi-la e durante o seu exercício, vantagem indevida 
consistente em pagamentos mensais de propina, para praticar ou 
deixar de praticar, em retribuição, atos de ofício, infringindo seu 
dever funcional. 
 

Ressaltei que, em sessão realizada no dia 08/05/2018, a Sexta 

Turma, por maioria, julgamento no qual fiquei vencido, indeferiu os pedidos 

liminares formulados nos autos do HC n. 446.123/RJ e do HC n. 446.588/RJ, 

que tratam, respectivamente, das Operações Pão Nosso e Rizoma, conexas à 

Operação Calicute, sendo designado Relator para os acórdãos o eminente 

Ministro Rogério Schietti Cruz, que ficou, subsequentemente, prevento para 

os feitos conexos às referidas operações. Dentre outros, citei, ainda, o RHC 

93.295/RJ e o RHC 98.217/RJ,  que foram redistribuídos à relatoria do 

eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.  

O eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, pelo despacho de fls. 

280/281, não acolheu a prevenção, voltando-me os autos conclusos em 

18/12/2018 (fl. 282).  

É o relatório. 

Nesse exame preliminar, não visualizei, com relação ao ora 

paciente, elementos concretos no decreto de prisão. 

Não houve qualquer indicativo de reiteração ou continuidade 
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delitiva, devendo ser destacado que a conduta criminosa imputada ao 

paciente teria sido cometida em razão da função de Procurador-Geral de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 54 e 149), que não é por ele ocupada 

desde 2012. Da impetração consta a informação, ainda, que o paciente já 

estaria afastado de suas funções de Procurador de Justiça no Ministério 

Público (fls. 8 e 22). 

Esse o contexto, considero que foi inibido o risco de  

reiteração/continuidade delitiva.  

Também, ausente,  a contemporaneidade e, neste caso, como já 

dito pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, quando do julgamento do 

HC n. 449.024, é aplicável  à  hipótese o entendimento majoritário desta 

Corte Superior,  de que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a 

contemporaneidade do periculum libertatis. 

Imprescindível, no caso, a demonstração inequívoca de que o 

agente poderia, de alguma forma, contribuir danosamente para o regular 

andamento da investigação criminal, ou mesmo da ação penal. Não há aqui 

nenhum dado concreto no sentido de que isso estaria ocorrendo, sendo que 

outras medidas para garantir as investigações e a própria garantia futura de 

ressarcimento do estado já foram tomadas, como o bloqueio de bens, quebras 

de sigilo bancário (fl. 156), além do afastamento da função. 

Cumpre ressaltar que, em situações semelhantes, em que a prisão 

aparentava ser desproporcional, a Sexta Turma já optou por impor, em lugar 

da prisão, outras cautelas: 

'9. A despeito da gravidade e da reprovabilidade social do 
comportamento atribuído ao paciente - a ensejar-lhe, se demonstrada 
a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal -, há 
de ser analisada a eventual existência de meios outros, que não a 
prisão preventiva, que possam, com igual idoneidade e eficácia, 
satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, com carga 
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coativa menor. 
10. As medidas alternativas à prisão estão ligadas à ideia de uma 

providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado 
com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de 
lesividade à esfera de liberdade do indivíduo. É essa, precisamente, 
a compreensão de subsidiariedade processual penal, que permeia o 
princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou 
subprincípio) da necessidade (proibição de excesso). 

11. É plenamente possível que, embora presentes os motivos o os 
requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz - à luz do 
princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas 
pela Lei n. 12.403/2011 - considere a opção por uma ou mais das 
medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio 
suficiente e adequado para obter o mesmo resultado - a proteção do 
bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa. 

12. Embora os argumentos adotados pelas instâncias ordinárias 
demonstrem a gravidade concreta dos delitos em tese cometidos – 
[...] - há outras medidas, com igual eficácia e adequação, aptas a 
afastar o periculum libertatis.' (HC 361750, Schietti) 

 
'9. No processo penal, os interesses em permanente conflito – o 

interesse estatal de punir, de modo eficiente e em conformidade com as 
leis do país, autores de crimes quaisquer, e o interesse do acusado 
(também interesse do Estado) de proteger sua liberdade – sujeitam-se à 
verificação concreta e momentânea de qual deles deva preponderar, não 
sendo mais sustentável afirmar, como outrora, a existência da antítese 
Estado-cidadão. Em verdade, o Estado está obrigado tanto ao 
asseguramento da ordem por meio da persecução penal, quanto à 
proteção da esfera de liberdade do indivíduo.  

10. A redação dada aos artigos que compõem o Título IX do 
Código de Processo Penal, com a reforma legislativa de 2011, 
evidenciou com maior clareza a exigência de que a prisão preventiva, 
por ser a medida mais extrema entre todas as cautelares pessoais, 
só deve ser imposta ao indiciado ou acusado quando outras 
medidas, agora elencadas no art. 319 do CPP, se mostrarem 
inadequadas ou insuficientes às exigências cautelares. Inteligência 
do art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP. (HC 422122, Schietti) 

 

Também cito a eminente Ministra Maria Thereza, por ocasião do 

julgamento do RHC n. 84.932: a prisão processual deve ser configurada 
no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da 
experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição 

reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. E, ainda: 
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PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. OPERAÇÃO RIO 40 GRAUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE ATIVOS. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO REGENTE 
DAS IMPUTAÇÕES. ATUAL SITUAÇÃO DO RÉU. MOTIVAÇÃO 
INSUFICIENTE PARA O ENCARCERAMENTO DO RECORRENTE. 
DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR 
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. 

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações 
extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, 
porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes 
de tudo, o respeito à liberdade. 

2. In casu, entendida como ultima ratio, a custódia provisória não se 
apresenta apropriada, visto que desrespeitado o cânone da 
proporcionalidade - necessidade, adequação e balanceamento de bens 
jurídicos -, evidenciando-se que medidas cautelares menos incisivas 
podem se prestar à manutenção da higidez da marcha processual. 

3. Embora salientado pelas instâncias ordinárias que o recorrente 
supostamente esmerou-se em atuar, mediante pagamento de vantagem 
financeira indevida, para beneficiar consórcios de empresas nas obras da 
Transcarioca Rio e da Recuperação da Bacia de Jacarepaguá, tendo 
atuado, até 2015, para ocultar os valores espúrios indevidamente 
auferidos, sobressai dos autos que o increpado não mais exerce o cargo 
público de Secretário Municipal de Obras desde dezembro de 2016, 
estando atualmente lotado na Câmara de Vereadores do Município do Rio 
de Janeiro, sendo que a sua prisão provisória restou decretada apenas 
em julho de 2017. 

4. Diante do contexto fático regente das imputações relativas ao 
insurgente e da sua atual situação, não pode subsistir a decisão 
prisional, mostrando-se suficientes medidas cautelares pessoais 
diversas da prisão, em consideração aos vetores inscritos no art. 282 
do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 
12.403/2011. 

5. Recurso ordinário provido, ratificando o entendimento da liminar, a 
fim de substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares 
diversas do encarceramento, nos termos do artigo 319 do Código de 
Processo Penal, quais sejam, II - proibição de acesso à Secretaria de 
Obras do Município do Rio de Janeiro; III - proibição de manter contato 
com os demais corréus do processo criminal; IV - proibição de 
ausentar-se da comarca, salvo se previamente autorizado pelo 
magistrado; e VI - suspensão do exercício das atividades vinculadas à 
Secretaria de Obras do Município do Rio de Janeiro; sem prejuízo de que 
o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar 
mais outras medidas implementadas pela Lei n. 12.403/2011, ressalvada, 
inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso 
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demonstrada sua necessidade. ( RHC n. 90.882, Relatora Ministra Maria 
Thereza) 
 

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a 

prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, 

devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca 

necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à 

prisão adequadas ao caso concreto. 

A propósito: 

 
PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS 

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COAÇÃO ILEGAL EM 
PARTE DEMONSTRADA. 

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for 
cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando 
realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em 
que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese 
do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 

2. Na hipótese em apreço, as medidas cautelares elencadas no 
artigo 319 da Lei Penal Adjetiva se mostram suficientes para garantir 
a ordem pública e a aplicação da lei penal. 

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, 
confirmando-se a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão 
preventiva decretada em desfavor da paciente pelas medidas alternativas 
previstas no artigo 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal, 
devendo o magistrado de primeiro grau ficar responsável pela fiscalização 
do cumprimento das aludidas medidas. 

(HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 
15/9/2014 – grifo nosso). 

 

Assim, a aplicação das medidas consistentes em: a) 

comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I, do CPP); b) proibição de acesso ao prédio do Ministério Público e 

de manter contato com os corréus ou qualquer pessoa relacionada aos fatos 

objeto da investigação e ação penal (art. 319, III, do CPP); c) proibição de 

ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte (art. 
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319, IV, do CPP); e d) suspensão do exercício de função pública caso ainda 

exerça (art. 319, VI, do CPP), mostram-se suficientes, na avaliação preliminar 

que faço, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal 

e a aplicação da lei penal, até porque os crimes imputados não foram 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Em face do exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão 

preventiva do paciente por medidas alternativas à prisão consistentes em a) 

comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I, do CPP); b) proibição de acesso ao prédio do Ministério Público e 

de manter contato com os corréus ou qualquer pessoa relacionada aos fatos 

objeto da investigação e ação penal (art. 319, III, do CPP); c) proibição de 

ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte (art. 

319, IV, do CPP); e d) suspensão do exercício de função pública (art. 319, VI, 

do CPP), a serem implementadas pelo Tribunal de origem. 

Comunique-se com urgência. 

Solicitem-se informações ao Tribunal de origem. 

Após, ao Ministério Público Federal para parecer. 

Publique-se. 

Brasília, 19 de dezembro de 2018. 
 
 

Ministro Sebastião Reis Júnior  
Relator 


