
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 171.575 RIO DE JANEIRO

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
RECTE.(S) :MARCOS ABRAHÃO 
ADV.(A/S) :LUIZ CARLOS DA SILVA NETO 
RECDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS 
CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO  
CADEIA  VELHA.  ALEGAÇÃO  DE  
EXCESSO  DE  PRAZO  DA  PRISÃO  
PREVENTIVA.  INOCORRÊNCIA.  
COMPLEXIDADE  DA  CAUSA.  
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  
SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL.  
PRECEDENTES.   RECURSO  ORDINÁRIO  
EM  HABEAS  CORPUS AO  QUAL  SE 
NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida 
liminar, interposto por Marcos Abrahão contra julgado da Quinta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.4.2019, negou provimento ao 
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 500.217, Relator o Ministro Felix 
Fischer.

O caso

2. Em 8.11.2018, o recorrente foi preso temporariamente, sendo sua 
prisão  convertida  em  prisão  preventiva  em  12.11.2018,  nos  seguintes 
termos:

“É exatamente do Deputado MARCOS ABRAHÃO a frase da  
epígrafe  desta  decisão,  extraída  de  diálogo  entre  o  Deputado  e  sua  
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esposa EUCIMAR no qual tratam de um eventual fim das vistorias  
no Detran/RJ, assunto recentíssimo na mídia carioca, e cujo teor do  
diálogo  realmente  consubstancia  aquilo  que  o  MPF vem bradando  
como  sendo  um  foco  de  corrupção  e,  por  isso,  de  interesse  na  
manutenção da indicação de cargos: (…)

Do mesmo modo, há diálogos captados em fonogramas, que são  
documentos, entre o Deputado MARCOS ABRAHÃO e seu assessor  
LEONARDO MENDONÇA ANDRADE que em tudo reforçam a  
atuação  de  ambos  no  "loteamento  de  cargos",  no  que  o  Deputado  
questiona seu assessor onde haveria vaga, em quais postos não teria  
‘só gente nossa’. 

Tudo isso, configura realmente a tese ministerial de que há no  
serviço público estadual um interesse nada republicano na negociação  
desses  cargos,  o  que  examinado  em face  do  contexto  geral  que  as  
investigações estampam, demonstra que há ilícitos ainda em curso no  
que concerne à distribuição desses cargos e os motivos pelos quais ela  
se dá. 

Note-se que no celular apreendido com ALCIONE CHAFFIN,  
chefe  de  gabinete  do  Deputado  MARCOS  ABRAHÃO  foram  
verificadas mensagens de aplicativo tratando de indicações em outros  
órgãos, como na Fundação Leão XIII, a corroborar, como já constava  
da  planilha  apreendida  em  computador  do  Deputado  EDSON  
ALBERTASSI  por  ocasião  da  operação  "Cadeia  Velha",  que  esse  
loteamento de cargos se daria em vários órgãos públicos, não estando  
adstrito ao Detran/RJ. 

A Receita  Federal  constatou  para  o  Deputado  movimentação  
incompatível com os rendimentos declarados em período convergente  
com os fatos e ainda atuais (2017), além de uma série de bens móveis  
não declarados, o que igualmente se verificou em relação aos assessores  
ALCIONE CHAFFIN e LEONARDO ANDRADE. 

Na  residência  do  Deputado  MARCOS  ABRAHÃO  foram  
apreendidos R$ 50.000,00 em espécie, em situação incompatível com a  
guarda lícita destes valores. 

Sendo assim, cabível, como requer o MPF, a conversão da prisão  
temporária em preventiva para o Deputado MARCOS ABRAHÃO e  
de  LEONARDO  MENDONÇA  ANDRADE,  para  garantia  da  

2 

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 202D-0E12-6957-77C5 e senha C67C-543B-44BB-4383



RHC 171575 / RJ 

ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
Do  mesmo  modo,  acolho,  porque  requerido  pelo  órgão  

ministerial,  como suficiente  para  o  caso  concreto,  em alternativa  à  
prisão  preventiva,  a  suspensão  do  exercício  da  função  pública  que  
desempenhava ALCIONE CHAFIN, bem como proibição do acesso ou  
frequência à ALERJ, já que os fatos investigados se relacionam com o  
referido local,  sem contar ainda a entrega de seu passaporte com a  
proibição de ausentar-se do país (art. 319 e 320 do CPP)”. 

3.  Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o  Habeas Corpus n. 
500.217,  Relator  o  Ministro  Felix  Fischer,  julgado  prejudicado  em 
25.3.2019.

O agravo regimental interposto não foi provido:

“PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  DA 
DECISÃO  QUE  JULGOU  PREJUDICADO  O  HABEAS 
CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  
DE PRAZO. PREJUDICADA. MATÉRIA APRECIADA NO HC  
N.  485.254/RJ  INEXISTÊNCIA  DE  DESÍDIA  DO  PODER  
JUDICIÁRIO  OU  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTOS  E/OU  
FUNDAMENTOS.  PREJUDICADA.  MATÉRIA  APRECIADA 
NO HC N. 481.628/RJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
I  -  O agravo  regimental  deve  trazer  novos  argumentos  capazes  de  
alterar  o  entendimento  anteriormente  firmado,  sob  pena  de  ser  
mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A  
alegação  de  excesso  de  prazo  da  custódia  cautelar  se  encontra  
prejudicada, porquanto já foi objeto de apreciação por esta Relatoria,  
nos  autos  do  HC  n.  485.254/RJ,  em  25/3/2019,  o  qual  foi  alvo,  
inclusive, do recurso de agravo regimental, oportunidade em que se  
restou consignado que, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério  
Público Federal, houve a perda do objeto do writ. III - Na linha dos  
precedentes  desta  Corte,  o  prazo  para  a  conclusão  da  instrução  
criminal  não  tem  as  características  de  fatalidade  e  de  
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar por meio do  

3 

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 202D-0E12-6957-77C5 e senha C67C-543B-44BB-4383



RHC 171575 / RJ 

juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos  
prazos para os atos processuais. IV - A tese de ilegalidade da prisão  
preventiva  por  ausência  dos  pressupostos  e/ou  fundamentos  já  foi  
devidamente considerada pela Quinta Turma desta Corte Superior, no  
julgamento  do  AgRg  no  HC  n.  481.628/RJ,  em  19/2/2019,  
oportunidade  em  que  o  agravo  regimental  foi  desprovido,  à  
unanimidade, restando-se clara a existência de reiteração de pedidos.  
Agravo regimental desprovido”. 

4. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em  habeas  
corpus, no qual o recorrente alega  estar “preso cautelarmente, sem a presença  
dos requisitos da custódia cautelar, por período superior a seis meses, ainda sem  
formação de culpa e conclusão da instrução criminal, o que configura irrazoável  
excesso de prazo o qual é atribuído unicamente ao aparelho judiciário” (fl. 82).

Sustenta que  “o tempo de prisão do recorrente ultrapassa os limites do  
Devido  Processo  Legal  e  da  Razoabilidade,  não  se  mostrando  necessária  e  
adequada a custódia cautelar por ferir, além do princípio da Dignidade da Pessoa  
Humana, os princípio da Celeridade Processual e as Garantias Fundamentais  
envolvidas estritamente com o status libertatis do recorrente” (fl. 84). 

 Este o teor dos pedidos:
“25.  Por  todas  estas  razões  elencadas,  tendo  em  vista  a  

ilegalidade consubstanciada na decisão do HC 500.217, é o presente  
para requerer a esta C. Corte: 

i) o conhecimento do presente Recurso Ordinário face à presença  
de todos os seus requisitos de admissibilidade;

ii)  o  deferimento da  liminar  com a consequente  expedição  de  
alvará de soltura em favor do recorrente, uma vez que estão presentes  
ambos  os  requisitos  legais,  para  que  seja  franqueado  ao  mesmo  
aguardar em liberdade ao julgamento do presente recurso:

*O periculum in mora representa o risco de lesão de difícil ou  
impossível reparação ao direito do jurisdicionado pelo natural decurso  
de tempo que é indispensável para a manifestação do Estado Juiz e fica  
cristalina no caso em apreço, em que se veicula a defesa do direito de  
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liberdade que, por sua natureza, não admite reparação pela supressão  
indevida; 

*por  sua  vez,  o  fumus  boni  juris,  também  exigido  para  o  
deferimento de liminar, e consubstanciado na existência de elementos  
mínimos  de  prova  para,  em  cognição  sumária,  constatar-se  a  
plausibilidade do direito sustentado, de forma a se vislumbrar que a  
prestação  jurisdicional,  ao  final,  será  favorável  ao  autor,  se  
consubstancia  na vasta documentação que anexa ao habeas  corpus,  
notadamente  aquele  que  comprova  a  data  da  prisão  e  a  própria  
demonstração o andamento processual. 

iii) o regular prosseguimento do feito, para que, ao final, sejam  
os autos conclusos para julgamento e enfim DADO PROVIMENTO  
AO  PRESENTE  RECURSO  ORDINÁRIO,  e  por  fim  
CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com a expedição  
de  alvará  de  soltura  em  favor  do  recorrente,  reconhecendo-se  a  
ilegalidade  da prisão preventiva  imposta ao  mesmo pelo  excesso de  
prazo de duração, POR SER DE LÍDIMA E SALUTAR JUSTIÇA”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. O recorrente alegou, em sede habeas corpus no Superior Tribunal de 
Justiça, que, “até a presente data, inobstante o decreto de Prisão Preventiva, a  
denúncia  NÃO foi  oferecida,  o  que  confere  à  prisão  do  ora  Paciente,  a  qual  
perdura por exatos 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias, contornos de ilegalidade,  
indo  de  encontro  aos  preceitos  protetivos  insculpidos  na  CR,  mais  
especificamente o art. 5º, inc. LXXVIII, bem como às regras do Processo Penal  
em seus Artigos 10 e 46”.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação 
de excesso de prazo da prisão do recorrente nos seguintes termos:

“Observe-se  que  a  alegação  de  excesso  de  prazo  da  custódia  
cautelar encontra-se, portanto, prejudicada, porquanto já foi objeto de  
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apreciação  desta  Relatoria  nos  autos  do  HC  n.  485.254/RJ,  em  
25/3/2019,  oportunidade  em  que  restou  consignado  (fl.  1.052,  do  
referido mandamus): 

‘Com efeito, consoante as informações prestadas pela indigitada  
autoridade coatora (fls.  683-885),  o Ministério Público Federal,  em  
14/12/2018, denunciou o paciente pela prática,  em tese, dos crimes  
tipificados no art. 317, caput, § 1º, do Código Penal (quarenta e uma  
vezes, na forma do art. 71 do CP), c/c os arts. 327, § 1º, e 62, inciso I,  
ambos  do  CP;  e  nos  arts.  1º,  §  1º,  e  2º,  §  4º,  ambos  da  Lei  n.  
12.850/13. 

Desse modo,  proposta a denúncia, passa a carecer de substrato  
fático-jurídico a tese de ilegalidade da prisão cautelar por excesso de  
prazo, redundando em perda parcial do objeto do habeas corpus’. 

A par da manifesta prejudicialidade do pedido, denota-se que o  
argumento de que o constrangimento ilegal da prisão preventiva, por  
suposta desídia do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e  
por  violação  ao  princípio  da  razoabilidade,  da  mesma  forma,  não  
merece prosperar. 

No ponto, na linha dos precedentes desta Corte, vale registrar  
que  o  prazo  para  a  conclusão  da  instrução  criminal  não  tem  as  
características  de  fatalidade  e  de  improrrogabilidade,  fazendo-se  
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o  
excesso  de  prazo,  não  se  ponderando  a  mera  soma  aritmética  dos  
prazos para os atos processuais. 

A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se  
considerar  o  juízo  de  razoabilidade  para  eventual  constatação  de  
constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso  
de  prazo,  levando-se  em  consideração  a  quantidade  de  delitos,  a  
pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores  
envolvidos. Sobre o tema, os seguintes precedentes" (fls. 73-74). 

Pelo exposto na decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi oferecida 
denúncia pelo Ministério Público em 14.12.2018, o que afastou, naquela 
sede, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. Nesse sentido 
é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
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“EMENTA:  HABEAS  CORPUS. HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADAS NULIDADES DE  
PRISÃO EM FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO PARA O  
OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA  SUPERADAS  PELA 
SUBSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  PRISIONAL  E  PELO  
RECEBIMENTO  DA  INICIAL  ACUSATÓRIA.  EXISTÊNCIA 
DOS PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM  
DENEGADA.  1.  As  alegadas  nulidades  referentes  à  prisão  em  
flagrante  do  Paciente  e  ao  pretenso  excesso  de  prazo  para  o  
oferecimento da denúncia são questões superadas pela substituição do  
título prisional e pelo recebimento da denúncia. 2. Considerado o que  
decidido  nas  instâncias  antecedentes  e  as  circunstâncias  em  que  
praticado  o  delito,  a  decisão  de  prisão  preventiva  do  Paciente  
harmoniza-se  com  a  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  que  
assentou  que  a  periculosidade  do  agente,  evidenciada  pelo  modus  
operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 3. Ordem  
denegada” (HC n. 120.601, de minha relatoria, DJe  20.2.2014).

“HABEAS CORPUS.  PROCESSO PENAL.  TRÁFICO DE  
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  
INDEFERIMENTO  DE  LIMINAR.  SÚMULA  691/STF.  
SUBSTITUIÇÃO  DO  ATO  APONTADO  COMO  COATOR.  
EXCESSO  DE  PRAZO  NA  FORMAÇÃO  DA  CULPA.  
SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE  
OBJETO.     1. 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. 2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal  
Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 3. Não mais  
se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da  
ação penal. 4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da  
liminar  anteriormente  deferida”  (HC  n.  113.748,  Relatora  a 
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).

“EMENTA  Habeas  corpus. Penal.  Crimes  contra  a  
administração  pública.  Organização  criminosa.  Prisão  preventiva  
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(CPP,  art.  312).  Alegada  falta  de  fundamentação.  Não  ocorrência.  
Título  prisional  devidamente  fundamentado  na  garantia  da  ordem  
pública,  em face das circunstâncias  concretas  da prática criminosa,  
que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder da  
suposta  organização  criminosa.  Necessidade  de  se  interromper  a  
atuação delituosa. Precedentes. Apontado constrangimento ilegal por  
excesso de prazo na custódia preventiva, que perdura desde 12/7/15.  
Inexistência.  Persecução  penal  que  tem  regular  processamento  na  
origem.  Feito  que  já  conta  com  denúncia  oferecida  desde  8/9/15.  
Substituição da custódia por prisão domiciliar, em vista do estado de  
saúde  debilitado  do  paciente.  Questão  não  submetida  ao  crivo  do  
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Supressão  de  instância  configurada.  
Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem  
ex officio. Paciente que, dentro das limitações do sistema carcerário,  
dispõe  de  tratamento  adequado  na  unidade  prisional  em  que  se  
encontra,  consoante  informações  encaminhadas  à  Corte.  Ordem de  
que  se  conhece  parcialmente.  Ordem  denegada.  1.  Inexiste  ato  
configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o  
paciente  advindo  do  título  prisional  que  se  encontra  devidamente  
fundamentado  na  garantia  da  ordem  pública,  em  face  das  
circunstâncias  concretas  da  prática  criminosa,  que  indicam  a  real  
periculosidade  do  paciente,  apontado  como  líder  de  suposta  
organização criminosa. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o  
entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim  
resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se  
interromper  ou  diminuir  a  atuação  de  integrantes  de  organização  
criminosa. 3. Não se vislumbra ilegalidade flagrante em decorrência  
de  eventual  excesso  de  prazo  na  prisão  do  paciente.  O  prazo  
transcorrido desde a prisão preventiva, ocorrida em 12/7/15, por si só,  
não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso, mormente se  
levado em conta que a persecução penal tem regular processamento na  
origem,  já  tendo,  inclusive,  denúncia  oferecida  desde  8/9/15.  4.  A  
questão  relativa  à  concessão  de  prisão  domiciliar  pelo  fato  de  o  
paciente estar acometido de doenças graves (cardiopatia e síndrome do  
pânico) não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça,  
razão  pela  qual  sua  análise  de  forma originária  por  esta  Suprema  
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Corte  configuraria  inadmissível  supressão  de  instância,  inexistindo  
ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem ex officio, pois  
as informações prestadas à Corte pelo Tribunal Regional Federal da 1ª  
Região noticiam que ele dispõe de tratamento adequado na unidade  
prisional  em  que  se  encontra.  5.  Ordem  de  que  se  conhece  
parcialmente. Ordem denegada” (HC n. 131.905, Relator o Ministro 
Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016).

“Ementa:  HABEAS  CORPUS. PROCESSUAL  PENAL.  
PRISÃO  PREVENTIVA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  NOVO  
DECRETO  DE  PRISÃO  QUE,  EMBORA  AGREGANDO  
OUTROS  FATOS,  MANTÉM  OS  FUNDAMENTOS  DA 
CUSTÓDIA  CAUTELAR  ANTERIOR.  PRESERVAÇÃO  DA 
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCO  
À  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.  INEXISTÊNCIA  DE  
INDICAÇÃO  DE  ELEMENTOS  CONCRETOS.  PRESUNÇÃO  
DE  FUGA.  RISCO  À  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  
CONCRETA  DO  AGENTE.  FUNDADO  RECEIO  DE  
REITERAÇÃO  DELITIVA.  INEXISTÊNCIA  DE  EXCESSO  DE  
PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1.  
Na  superveniência  de  fatos  novos,  nada  impede  o  decreto  de  nova  
prisão preventiva, como prevê, aliás, o art. 316 do Código de Processo  
Penal. Todavia, é indispensável que eventual superveniência de novo  
ato constritivo não concorra – nem mesmo involuntariamente – para  
limitar o exercício da competência do Supremo Tribunal Federal na  
apreciação de habeas corpus impetrado contra o primeiro decreto de  
prisão. 2. A preservação da integridade da competência do Supremo  
Tribunal Federal recomenda que, ressalvada a hipótese excepcional de  
autonomia  plena  entre  os  atos  atacados,  se  considere  desde  logo  
incluído  nos  limites  da  cognição  da  Suprema  Corte  o  controle  
jurisdicional de ambos os decretos prisionais, com as cautelas de colher  
das  autoridades  impetradas  as  informações  indispensáveis  a  esse  
julgamento conjunto. 3. A perda de objeto do habeas corpus somente  
se  justifica  quando  o  novo  título  prisional  invocar  fundamentos  
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induvidosamente  diversos  do  decreto  de  prisão  originário.  
Precedentes.  4.  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  
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. 5. No caso, o decreto prisional não indicou atos concretos e  
específicos atribuídos ao paciente que demonstrem sua efetiva intenção  
de furtar-se à aplicação da lei penal. A jurisprudência desta Corte é  
firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva  
com base apenas em presunção de fuga.  Precedentes.  6.  No que se  
refere  à  conveniência  da  instrução  criminal,  a  prisão  preventiva  
exauriu  sua  finalidade,  tendo  em  vista  que  foi  proferida  sentença  
condenatória  na  ação  penal  que  o  paciente  responde  em  primeira  
instância. 7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os  
fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação  
cautelar  do paciente,  na linha  de  precedentes  desta  Corte.  É  que a  
decisão  lastreou-se  em  circunstâncias  do  caso  relevantes,  ante  a  
gravidade  dos  crimes  imputados  e  no  fundado  receio  de  reiteração  
delitiva por parte do paciente, uma vez que as práticas delituosas do  
esquema criminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longo  
período.  Fundamentos  dessa  natureza,  uma  vez  comprovados,  têm  
sido admitidos como legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo  
Tribunal  Federal.  8.  No  caso,  o  decreto  prisional  destacou  a  
necessidade de custódia do agente, evidenciada pelo papel de destaque  
ocupado no suposto esquema criminoso voltado para prática, em tese,  
de  crimes  de  corrupção  ativa/passiva  e  de  lavagem  de  dinheiro.  
Apontou-se,  de  maneira  concreta,  que  o  paciente  seria,  dentro  da  
engrenagem criminosa, o responsável pela operacionalização do desvio  
de  verbas  dentro da diretoria  internacional  da Petrobras,  efetuando  
transações de envio de valores para o exterior a fim de dissimular e  
ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo pagamento de  
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propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, envolvidos. 9. Os  
fatos  expostos  nas  decisões  proferidas  pelo  magistrado  de  primeiro  
grau  e  na  denúncia  oferecida  indicam  a  existência  de  sofisticada  
organização  criminosa,  com  profunda  especialização  na  suposta  
prática  de  crimes  contra  a  administração  pública  e  de  lavagem de  
capitais, na qual o paciente presumidamente ocupava um papel que,  
mais do que destacado, era chave para seu funcionamento, o que não é  
infirmado pelo  só decurso de alguns meses,  demonstrando-se ainda  
necessária a custódia para acautelar a ordem pública. 10. 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  01-07-2014).  11.  O  
período de segregação cautelar não se revela,  até  o  momento,  como  
mera  antecipação  de  pena,  pois  concretamente  demonstrada  sua  
necessidade, assim como não se mostra excessivo o prazo da custódia.  
Como noticiado nas informações prestadas,  a ação penal vem tendo  
tramitação  regular,  com sentença  condenatória  já  proferida.  12.  O  
excesso  de  prazo,  como  circunstância  apta  a  ensejar  o  
constrangimento ilegal, somente se dá nos casos de evidente desídia do  
órgão julgador, ou nos que a demora seja incompatível com o princípio  
da  razoável  duração  do  processo,  previsto  no  art.  5º,  LXXVIII,  da  
Constituição da República.  Precedentes.  13.  A jurisprudência desta  
Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a  
ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar,  
quando  presentes  os  requisitos  do  art.  312  do  Código  de  Processo  
Penal. 14. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC 
n. 128.278, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 
DJe 4.2.2016).

7. Também não procede a alegação de excesso de prazo quando a 
demora na conclusão da instrução processual se dá pela complexidade do 
processo  (HC  n.  88.399,  Relator  o  Ministro  Joaquim  Barbosa,  DJ 
13.4.2007), não havendo se cogitar, na espécie, de desídia judicial,  pelo 
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que assentado nas instâncias antecedentes.

Confiram-se,  por  exemplo,  os  seguintes  julgados:  HC  n.  89.761, 
Relator  o  Ministro  Cezar  Peluso,  DJ  8.6.2007;  HC n.  88.905,  Relator  o 
Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.10.2006; HC n. 88.740, Relator o Ministro 
Cezar Peluso, DJ 1º.12.2006; HC n. 88.952, Relator o Ministro Ayres Britto, 
DJ 8.6.2007; HC n. 90.540, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 8.6.2007; e 
HC n. 81.819, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 14.2.2003.

8. Este  Supremo  Tribunal  firmou  jurisprudência  de  que  “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).

Confiram-se os precedentes a seguir:

“EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas 
corpus.  Negativa  de  seguimento  à  impetração.  Possibilidade.  
Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não  
ocorrência  de  violação  do  princípio  da  colegialidade.  Precedentes.  
Excesso de  prazo.  Interceptação  telefônica.  Transcrição integral  dos  
diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao  
Supremo  Tribunal  Federal.  Reiteração  configurada.  Precedentes.  
Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida  
revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o  
princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos  
arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte,  
os  quais  lhe  conferem a  prerrogativa  de,  monocraticamente,  negar  
seguimento  a  pedido  ou  recurso  manifestamente  inadmissível,  
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula  
do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à  
transcrição  integral  do  conteúdo  das  conversas  telefônicas  
interceptadas,  o  recurso  ordinário  apresenta  exatamente  o  mesmo  
objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo  
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que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera  
reiteração  de  impetração  anterior  cujo  tema  já  foi  decidido  pelo  
Supremo  Tribunal  Federal.  3.  É  firme  a  jurisprudência  da  Corte  
quanto  à  inadmissibilidade  de  “habeas  corpus  em  que  se  reitera  
pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada”  
(HC  nº  126.835/DF-AgR,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  
Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência  
do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha  
por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade  
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização  
criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n.  144.517-AgR,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  Segunda 
Turma, DJe 5.9.2018).

“EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS 
CORPUS.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.  
INDEFERIMENTO  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA.  
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.  
1.  A orientação  do  Supremo Tribunal  Federal  é  no  sentido  de  que  
inexiste  violação  ao  princípio  da  colegialidade  na  utilização,  pelo  
Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF  
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª.  
Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O  
acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do  
Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do  
CPP,  faculta  ao  Juiz  o  indeferimento  das  provas  consideradas  
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o  
faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux).  
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira 
Turma, DJe 19.4.2018).

Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, 
de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro 
Alexandre de Moraes,  Primeira Turma,  DJe 21.3.2018;  RHC n. 127.657-
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AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-
AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC 
n.  134.656-AgR,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  Segunda  Turma, 
DJe15.5.2017.

9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em 
habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 29 de maio de 2019.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
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