
SEGUNDA EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS 156.600 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) :TATIANA ARANA DE SOUZA CREMONINI 
ADV.(A/S) :NARA NISHIZAWA 
ADV.(A/S) :EMILIA FLEURY DE AMORIM 

Petições 5.180/2019 e 10.691/2019- STF

Trata-se de petições formuladas em favor de Tatiana Arana de Souza 
Cremonini, em que alega a ocorrência de descumprimento das decisões 
por mim proferidas nos presentes autos (docs. eletrônicos 60 e 73), por 
parte do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. 

Refere-se  à  certidão  expedida  pela  Secretaria  daquele  Juízo  que 
aponta  a  ocorrência  de  inúmeras  violações  registradas  no  sistema  de 
monitoramento  eletrônico  (fim  de  bateria  e  violação  de  recolhimento 
domiciliar em tempo integral) (doc. eletrônico 78). 

Sustenta  que  o  descumprimento  das  referidas  decisões  estaria 
comprovado  pelo  relatório  das  supostas  violações,  o  qual  teria 
considerado o horário de recolhimento noturno entre 20h30 e 4h30,  ao 
invés  do  período  compreendido  entre  23  horas  e  6  horas,  conforme 
determinado no doc. eletrônico 73. 

Aduz,  ainda,  que  referidas  violações  referem-se,  em  verdade,  de 
constantes  falhas  do  sistema  de  monitoramento  eletrônico,  seja  em 
relação  ao  acompanhamento  dos  deslocamentos  da  peticionária,  seja 
quanto  às  informações  sobre  o  carregamento  da  bateria  do  aparelho. 
Junta  documentos  em apoio ao alegado (notas  fiscais  que comprovam 
compras  realizadas  em  estabelecimentos  diversos  dos  indicados  no 
relatório).  Informa já  ter  enviado 10  e-mails à  Secretaria  daquele  Juízo 
relatando os problemas do aparelho. Argui a inconfiabilidade do sistema 
de monitoramento eletrônico. 

Argumenta que a imprecisão do referido sistema coloca em risco a 
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liberdade da peticionária, a quem poderia ser imputado erroneamente o 
descumprimento  das  condições  do  recolhimento  domiciliar  sem  que 
houvesse como produzir a necessária contraprova. 

Pede, ao final, 

[...]  a  concessão  e  expedição,  em caráter  preventivo,  de 
salvo conduto para a preservação da liberdade de locomoção da 
Sra.  TATIANA ARANA,  assim  como  a  expedição  de  ordem 
para a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, ante a 
absoluta inconfiabilidade do sistema (pág. 19 do doc. eletrônico 
77). 

Por  meio  da  Petição  10.691/2019-  STF,  a  defesa  reitera  o  quanto 
exposto  e  formula  novo  pedido,  a  saber,  a  revogação  das  medidas 
cautelares impostas à peticionária, in verbis:

“[...] a revogação de todas as medidas cautelares outrora 
impostas,  uma  vez  que  encerrada  a  instrução  processual  e 
findo, portanto, o motivo ensejador da restrição; [...]” (pág. 11 
do doc. eletrônico 94)

Determinei  a  expedição  de  ofício  ao  Juízo  da  5ª  Vara  Criminal 
Federal requerendo informações acerca do alegado na Petição 5.180/2019 
– STF (suposto descumprimento de decisão por mim proferida e  mau 
funcionamento do aparelho de monitoração eletrônica). 

Aquele  Juízo,  por  meio  do  ofício  19/2019  (autuado  como petição 
11.528/2019, complementado pela Petição 11.765/2019 – docs. Eletrônicos 
104 – 107), prestou informações. 

Quanto  ao  alegado  descumprimento  de  decisão,  informou  que  o 
pronunciamento não fora recebido pela 5ª Vara Criminal Federal de São 
Paulo/SP  e,  ante  a  indagação  da  defesa,  determinou  a  adequação  do 

2 

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 A007-BD0E-266C-E044 e senha EE50-8BCE-A41A-9C90



HC 156600 EXTN-SEGUNDA / SP 

sistema de monitoramento aos termos por mim definidos (pág. 2 do doc. 
eletrônico 107). 

A Magistrada  determinou também a  substituição  do  aparelho  de 
monitoramento  eletrônico  utilizado  pela  peticionária,  razão  por  que 
entendo que o pedido formulado na Petição 5.180/2019 – STF perdeu o 
objeto.

Por fim, o pleito de revogação das medidas cautelares, formulado na 
petição 10.691/2019- STF, não pode ser analisado nesta via. 

Isso  porque  foi  proferida  sentença  condenatória  no  processo 
original, tendo sido mantidas pelo Juízo as referidas medidas, in verbis:

“Permanecem  os  requisitos  da  prisão  preventiva 
decretadas  pelo  Juízo,  contudo  substituídas  nos  termos  da 
decisão liminar proferida pelo E. STF em Habeas Corpus, que em 
acórdão  fixou  medidas  cautelares  substitutivas  da  prisão 
preventiva,  que  assim  devem  permanecer,  salvo  violação  da 
acusada  a  ensejar  a  restituição  da  medida  cautelar  mais 
gravosa.”(pág. 228 do doc. eletrônico 102). 

O  fato  de  a  Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal  ter 
concedido  ordem  de  habeas  corpus para  substituir  a  prisão  preventiva 
decretada na origem, por medidas cautelares diversas da prisão, não a 
torna competente para decidir,  per saltum, sobre a manutenção destas, o 
que  implicaria  em  manifesta  afronta  à  competência  taxativa  do  STF 
definida no art. 102 da Constituição da República e ao princípio do Juiz 
natural. 

A sentença  que  julgou  o  processo  na  origem  (5ª  Vara  Criminal 
Federal de São Paulo/SP) deve ser questionada pela defesa no Tribunal 
competente,  inclusive  quanto  ao  capítulo  da  decisão  que  manteve  as 
medidas cautelares anteriormente impostas.   
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Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2019.                            
                            

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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