
HABEAS CORPUS 168.030 BAHIA

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
PACTE.(S) :ALEX RUARO ALVES DE OLIVEIRA 
IMPTE.(S) :ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS 
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO HC Nº 477.745  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  
INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR  
NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA:  
SÚMULA  N.  691  DO  SUPREMO  
TRIBUNAL  FEDERAL.  ALEGAÇÃO  DE  
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  A 
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  
IMPROCEDÊNCIA.  COMPLEXIDADE  DO  
PROCESSO.  INEXISTÊNCIA  DE 
MANIFESTA  ILEGALIDADE.  HABEAS 
CORPUS  AO  QUAL  SE  NEGA 
SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Habeas corpus,  com requerimento de medida liminar,  impetrado 
por  Aluisio  Lundgren  Correa  Regis,  advogado,  em  benefício  de  Alex 
Ruaro Alves de Oliveira, contra decisão do Ministro Felix Fischer, Relator 
do  Habeas  Corpus n.  477.745,  pela  qual  indeferida  a  medida  liminar 
requerida e determinado o prosseguimento da ação.

O caso

2. Em  23.7.2018,  nos  autos  do  Inquérito  Policial  n.  0011005-
24.2018.4.01.0000,  o  Tribunal  Regional  Federal  da  Primeira  Região 
decretou  a  prisão  do  paciente,  ao  qual  imputada  participação  em 
apontado esquema de fraude à licitação, superfaturamento e pagamento 
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de vantagens indevidas a agentes públicos de municípios da Bahia.

3.  O  mandado  de  prisão  preventiva  teria  sido  cumprido  em 
21.8.2018. 

4. Em 27.8.2017, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva 
no  Tribunal  Regional  Federal  da  Primeira  Região  (Autos  n. 
0014154.28.2018.8.01.0000).

5.  Com o argumento de omissão do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, pela alegada ausência de deliberação quanto ao pedido 
de revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 
477.745 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Felix 
Fischer, indeferido a medida liminar requerida.

6. Essa  decisão  é  o  objeto  do  presente  habeas  corpus,  no  qual  o 
impetrante sustenta ter sido preso o paciente em 21.8.2018, concluído o 
inquérito  em 11.9.2018,  “sem que  até  hoje,  ultrapassado  prazo  superior  90  
(noventa) dias, sequer tenha sido oferecida denúncia contra o paciente”. 

Pondera  que o  paciente  está  sofrendo constrangimento  ilegal  por 
excesso de prazo na formação da culpa.

Requer medida liminar para ser deferida liberdade ao paciente, com 
superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. No mérito, 
pede a concessão definitiva da ordem. 

7. Consta  do  sítio  eletrônico  do  Tribunal  Regional  Federal  da 
Primeira  Região  ter  sido  declinada  a  competência  para  a  Subseção 
Judiciária de Alagoinhas/BA em 16.10.2018.

8. O  Ministério  Público  Federal  de  Alagoinhas/BA, 
espontaneamente,  compareceu  nos  autos  para  informar  que,  após  o 
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declínio  da  competência,  recebeu  os  autos  originários  do  Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região em 12.2.2019.  Afirma que a demora 
na tramitação processual é devida à oposição de embargos declaratórios, 
incabíveis e meramente protelatórios, pela defesa, o que teria atrasado o 
andamento do feito. 

Ressalta a circunstância de o paciente responder a outro processo no 
qual já estaria denunciado nos Autos n. 3199-21.2017.4.01.3314.

Assevera que a prisão preventiva do paciente tem como fundamento 
ordens  de  quebra  de  sigilo  bancário  e  interceptações,  por  apontados 
ilícitos “perpetrados  nos Municípios de  Alagoinhas,  Casa Nova,  Jequié,  Pião  
Arcado, Conde e Ipirá”, que teriam dado causa ao “desvio de R$ 29 milhões  
no transporte  escolar em Alagoinhas/BA; pagamento de propinas a servidores  
municipais de Alagoinhas/BA (...); e desvio de R$ 9 milhões em Casa Nova/BA,  
dentre outros”.

Informa ter recebido notícias de o paciente ter ameaçado a Delegada 
de Polícia Federal Luciana Matutino Caires e outro servidor público.

Assinala  ter  ofertado  denúncia  em 21.2.2019  nos  Autos  n.  11005-
24.2018.4.01.0000. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

10. A decisão  questionada  é  monocrática,  de  natureza  precária  e 
desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  indeferiu a  medida liminar  requerida  e  requisitou 
informações para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do 
recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
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O exame do pedido formalizado naquele  Superior Tribunal  ainda 
não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial 
atua para prestá-la na forma da lei.

11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em 
circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal  
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em  
habeas  corpus requerido  a  tribunal  superior,  indefere  a  liminar”).  Essa 
excepcionalidade  é  demonstrada  em casos  de  flagrante  ilegalidade  ou 
contrariedade  a  princípios  constitucionais  ou  legais  na  decisão 
questionada, o que não ocorre na espécie vertente.

12. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de 
manifesta  ilegalidade ou teratologia,  é  de se anotar que o paciente foi 
preso  preventivamente  em  21.8.2018  pela  alegada  prática  “de  fraudes,  
desvio de recursos públicos e corrupção de agentes públicos municipais em pelo  
menos quatro municípios do Estado da Bahia”. 

Extrai-se do decreto prisional:

“Em todos esses municípios, as empresas ligadas ao investigado  
Alex  são  vencedoras  de  certames  licitatórios  e  estão  auferindo  
vantagem  indevida  em  detrimento  do  erário  mediante  o  
superfaturamento dos valores contratados; que Alex é ‘o responsável  
de fato por todas as empresas participantes dos esquemas de fraudes e  
superfaturamento identificados, atuando como líder dos demais que,  
embora  registrados  formalmente  como  sócios,  eram  em  verdade  
empregados e operadores do esquema”; que por meio dos Relatórios de  
Informações Fiscais (RIFs) preparados pelo Conselho de Controle de  
Atividades Financeiras (COAF), Alex procede mensalmente a saques  
no valor aproximado de R$ 300.000,00, utilizados para pagar propina;  
que  Alex  ‘mantém  contratos  superfaturados  com  municípios  do  
Estado da  Bahia  e  efetivamente  paga  propina,  mediante  entrega de  
altos  valores  em  espécie,  aos  prefeitos  dos  municípios’;  que  Alex  
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‘realiza transferência bancária para pessoas físicas que não aparentam  
qualquer  relação  com  o  prefeito  [...],  e  que,  caso  não  houvesse  a  
interceptação telemática, possivelmente não teriam sido vinculados a  
ele’; que em outros casos, para ocultar ainda mais a corrupção, Alex  
providencia transferência de valores de uma pessoa física vinculada a  
uma de suas empresas para outra pessoa física indicada pelo prefeito,  
mas que também não aparenta ter com ele qualquer vinculação”; (...)  
que  em áudio gravado pelo  próprio  Alex,  esse  verbaliza  ameaça  de  
violência  física  contra um secretário  municipal  de  Jequié,  porque o  
secretario também de prenome Alex, não estava permitindo a atuação  
de uma das empresas dele, Alex, naquela municipalidade;  que Alex  
tem registro de uma pistola calibre 380, com capacidade de 13 tiros;  
que  as  aludidas  licitações  foram realizadas,  sendo que  as  empresas  
ligadas a Alex eram mera intermediárias na prestação de serviços de  
transporte escolar dos diversos municípios do interior da Bahia, e, por  
isso,  subcontratavam a prestação do serviço integralmente,  o  que  é  
ilegal (Lei 8.666/1998, artigos 72 e 78), causando enormes prejuízos  
aos municípios envolvidos. 

A  contemporaneidade  da  prática  criminosa  por  parte  do  
investigado  Alex  é  evidente,  porquanto  os  contratos  fraudulentos  
continuam  em  vigor  e  ele  persiste  na  perpetração  das  condutas  
delituosas.

Diante  das  fundadas  razões  para  acreditar  que  o  investigado  
Alex integra organização criminosa que atua de forma sistematizada  
na prática de crimes muito graves, é justa a inferência de que, se for  
mantido  em liberdade,  poderá atentar  contra a  ordem pública.  Isso  
decorre  do  fato  de  que  a  extensão  e  a  maior  estruturação  da  
organização criminosa (...) são elementos concretos que autorizam a  
inferência  de  que  o  paciente,  em  liberdade,  encontrará  os  mesmos  
estímulos relacionados com a infração cometida ‘(...).

Por outro lado, em conversa com o prefeito de Gameleira, Alex  
reclama  da  nomeação  do  Procurador  do  município,  o  qual  estaria  
atrapalhando  sua  atuação  criminosa.  Essa  circunstância,  a  ameaça  
feita por ele (Alex) contra um servidor do Município de Jequié e o fato  
de  ele  responder  pela  prática  do  crime  de  lesões  corporais,  num  
episódio  envolvendo  vaga  em estaciona  mento,  demonstram  que  o  
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investigado  Alex  tem  propensão  à  violência  e  à  conturbação  das  
investigações. Alex demonstrou que está disposto a afastar, inclusive  
com violência, quaisquer empecilhos entre ele e a continuidade de seu  
lucrativo empreendimento criminoso. Esses fatos, vistos em conjunto,  
autorizam a inferência razoável de que a liberdade de Alex representa  
risco  para  a  investigação.  Esses  expedientes  revelam que  Alex  não  
teria escrúpulos em atrapalhar as investigações, sendo necessária sua  
prisão por conveniência da investigação criminal, CPP, art. 312”.

 
13. A  constrição  da  liberdade  do  paciente  harmoniza-se  com  a 

jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  pois  fundamentada  em dados 
concretos  constantes  dos  autos,  notadamente  na  periculosidade  do 
agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa imputada, 
consistente  no  apontado  envolvimento  em  organização  criminosa, 
voltada para a prática de crime de fraude à licitação, corrupção ativa e 
passiva e crimes de responsabilidade de Prefeitos, além das notícias de 
circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a 
garantia  da  ordem  pública  e  da  instrução  criminal,  pelo  risco  de 
reiteração  delitiva  e  intimidação  de  testemunhas,  como  apontado  na 
decisão  do  Tribunal  Regional  Federal  da  Primeira  Região.  No mesmo 
sentido, por exemplo: 

“Processual Penal.  Habeas Corpus originário. Porte ilegal de  
arma de fogo. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou  
abuso de poder. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é  
firme  no  sentido  de  que  a  periculosidade  do  agente  e  o  risco  de  
reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio  
social,  para  que  seja  resguardada  a  ordem  pública,  e  constituem  
fundamento idôneo para a prisão preventiva (HC nº 117.090/SP, Rel.  
Min. Ricardo Lewandowski). 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou  
abuso  de  poder  que  autorize  a  concessão  da  ordem.  Paciente  que  
ostenta  antecedentes  criminais,  inclusive  condenação  anterior  por  
crime de roubo majorado. 3.  Habeas Corpus  indeferido, revogada a  
liminar” (HC  n.  125.695,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio, 
Redator  para  o  acórdão  Ministro  Roberto  Barroso,  Primeira 
Turma, DJe 7.4.2017). 
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14. Quanto  ao  alegado  excesso  de  prazo,  a  jurisprudência  deste 
Supremo Tribunal  firmou-se no sentido de que a razoável  duração do 
processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das 
partes e do Poder Judiciário, entendendo-se regular a tramitação da ação 
penal “se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de  
réus  e  a  necessidade  de  expedição  de  precatórias,  circunstâncias  que  tornam  
razoável  a  dilação  de  prazo  para  o  término  da  persecução  criminal” (HC n. 
158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 17.9.2018). Confiram-se também os julgados a seguir:

 
“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  

TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  
INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  LIBERDADE  
PROVISÓRIA.  ALEGAÇÕES  DE  AUSÊNCIA  DE  
FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE  
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA 
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO  
ILEGAL:  NÃO  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  HABEAS 
CORPUS DENEGADO.  1.  Decreto  de  prisão  preventiva  
devidamente  fundamentado  na  garantia  da  ordem  pública,  
considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é  
desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de  
réus,  a expedição de  cartas  precatórias,  o ajuizamento de inúmeras  
medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em  
andamento  tornam  mais  lenta a  instrução  do  processo  e  podem  
constituir-se  em  um  fator  determinante  para  o  alongamento  dos  
prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou  
que,  com a superveniência  da sentença condenatória,  que  constitui  
novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente  
excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado”  
(HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).

“HABEAS  CORPUS. PRISÃO  PREVENTIVA  ALEGADO  
EXCESSO  DE  PRAZO  NA  CONCLUSÃO  DO  
PROCEDIMENTO  PENAL  CAUSA  PENAL  COMPLEXA 
EXISTÊNCIA  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  
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MULTITUDINÁRIO  INOCORRÊNCIA  DE  EXCESSO  
IRRAZOÁVEL  RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO. A 
complexidade  da  causa  penal  e  o  caráter  multitudinário  do  
litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na  
conclusão  do  processo  penal  condenatório,  desde  que  a  demora  
motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada  
de  qualquer inércia  ou morosidade do aparelho judiciário  mostre-se  
compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 
146.343-AgR,  Relator  o  Ministro  Celso  de  Mello,  Segunda 
Turma, DJe 15.5.2018). 

15. Na espécie vertente, estava sob investigação esquema de fraudes 
e crimes contra a Administração Pública, envolvendo vários investigados, 
a justificar a delonga para conclusão do procedimento investigativo. 

As intercorrências processuais, seja em razão do desmembramento 
do feito, após o arquivamento do inquérito quanto ao investigado com 
prerrogativa  de  foro  e  consequente  declinação  da  competência  para  a 
primeira instância, seja pelos incidentes interpostos pela defesa, somadas 
à complexidade dos fatos em apuração contribuíram o tempo de curso 
processual. A marcha processual transcorreu de forma condizente com a 
maior complexidade do caso. Confiram-se os precedentes a seguir: 

“HABEAS  CORPUS. PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA 
LEI  Nº  11.343/06.  ALEGADO  EXCESSO  DE  PRAZO.  
NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO  
PROCESSO  À  LUZ  DAS  ESPECIFICIDADES  DO  CASO  
CONCRETO.  INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  
PRETENSÃO  DE  IMPOSIÇÃO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES.  
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REVOLVIMENTO  DO  
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. -  Seguimento negado,  com  
esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de  
liminar.  -  Ciência ao Ministério  Público Federal” (HC n. 160.848, 
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Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).

Ressalte-se  já  ter  sido  ofertada  a  denúncia,  como informado  pelo 
Ministério Público Federal. 

16. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados 
comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito por não se 
permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância a quo. A 
decisão  liminar  e  precária  proferida  pelo  Ministro  Felix  Fischer  não 
exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a 
aguardar  julgamento  definitivo,  como  pedido  pela  parte.  Assim,  por 
exemplo:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS  
COMO  AGRAVO REGIMENTAL.  SÚMULA 691/STF.  CRIMES  
DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.  
PRISÃO  PREVENTIVA.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA 
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. Embargos de declaração  
recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência  
do Supremo Tribunal  Federal.  2.  Não se  conhece  de  habeas  corpus  
impetrado  contra  indeferimento  de  liminar  por  Relator  em habeas  
corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável  
apenas  em  hipótese  de  teratologia.  3.  Inviável  o  exame  de  teses  
defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena  
de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência  
do  Supremo  Tribunal  Federal  é  firme  no  sentido  de  inadmitir  o  
conhecimento  de  habeas  corpus,  não  instruídos  os  autos  com peça  
necessária  à  confirmação  da  efetiva  ocorrência  do  constrangimento  
ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,  
ao  qual  se  nega  provimento” (HC  n.  151.059-ED,  Relatora  a 
Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2018). 

“Agravo  regimental  em  habeas  corpus.  2.  Roubo  majorado  
pelo  concurso  de  agentes.  Conversão  da  prisão  em  flagrante  em  
preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar  
no  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Inadmissibilidade.  Súmula  691.  
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Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão  
agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”  (HC n. 
1.296.54-AgR,  Relator  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  DJe 
28.8.2015). 

“AGRAVO  REGIMENTAL. HABEAS  CORPUS. 
PROCESSUAL  PENAL.  IMPETRAÇÃO  CONTRA  DECISÃO  
QUE  INDEFERIU  LIMINAR  NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  
JUSTIÇA:  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA:  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA  691  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  
EXCEPCIONALIDADE  NÃO  DEMONSTRADA.  AGRAVO  
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  1.  A decisão  questionada  nesta  
ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de  
conteúdo  definitivo.  Não  vislumbrando  a  existência  de  manifesto  
constrangimento  ilegal,  incide,  na  espécie,  a  Súmula  691  deste  
Supremo  Tribunal  (Não  compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal  
conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,  
em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar).  
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, 
de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 

Assim também os seguintes  precedentes:  HC n.  89.970,  de minha 
relatoria,  DJ  22.6.2007;  HC  n.  90.232,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda 
Pertence,  DJ  2.3.2007;  e  HC  n.  89.675-AgR,  Relator  o  Ministro  Cezar 
Peluso, DJ 2.2.2007. 

17. Pela  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  Federal,  “pode  o  
Relator,  com  fundamento  no  art.  21,  §  1º,  do  Regimento  Interno,  negar  
seguimento ao  habeas corpus  manifestamente inadmissível,  improcedente ou  
contrário  à  jurisprudência  dominante,  embora  sujeita  a  decisão  a  agravo  
regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto,  nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º 
do  art.  21  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal), 
prejudicada a medida liminar requerida. 
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Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2019.

Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora 
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