
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

N.º 466/2019 – SFPOSTF/PGR 

HABEAS CORPUS 167174/SE -  
PACIENTE: José Valdevan de Jesus Santos
RELATOR: Celso de Mello

Excelentíssimo Sr. Ministro Celso de Mello,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas atribuições cons-

titucionais, vem oferecer

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL

interposto pela defesa de José Valdevan de Jesus dos Santos em face da decisão que conheceu

parcialmente o habeas corpus interposto e, na parte conhecida, indeferiu o pedido nela formu-

lado, tomando  nos autos do Habeas Corpus acima indicado, manifestar-se nos termos que se

seguem.

Vem também oferecer PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO em face da decisão

datada de 6 de agosto de 2019, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo regimental interposto.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

PGR-MANIFESTAÇÃO 
238534/2019 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

I

O habeas corpus em referência, com pedido de liminar, foi impetrado em 9 de ja-

neiro de 2019 em favor de José Valdevan de Jesus Santos, apontando-se como autoridade co-

atora a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Rosa Weber, e como ato coator a

decisão colegiada que não conheceu do habeas corpus nº 0601988-71.2018.6.00.0000, profe-

rida pelo TSE.

A investigação subjacente foi deflagrada para apurar a possível prática de crimes

eleitorais, tendo em vista suposta inserção de dados falsos na prestação de contas da campa-

nha de José Valdevan a deputado federal, em 2018, em que sagrou-se eleito. No curso da in-

vestigação policial, com suporte, inclusive, em interceptações telefônicas, o Juízo da 2ª Zona

Eleitoral decretou a prisão preventiva de José Valdevan e de outros investigados.

Em razão da decisão cautelar, José Valdevan impetrou habeas corpus com pedido

de liminar no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, pleito que foi liminarmente rejeitado

por ausência de plausibilidade do pedido, em decisão monocrática. 

Na sequência, impetrou novo habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral. O re-

lator, Ministro Roberto Barroso, deferiu apenas parcialmente a liminar, para autorizar  José

Valdevan a deixar o estabelecimento prisional para participar da cerimônia de diplomação.

No mais, assentou que “embora a jurisprudência admita a superação da Súmula nº 691/STF,

é recomendável que a análise do preenchimento dos requisitos para a segregação cautelar e

da adequação de medidas substitutivas seja feita pelo Plenário desta Corte.”

O Plenário do TSE, acompanhando voto do relator, não conheceu da via eleita. O

acórdão correspondente, apontado ato coator, recebeu a seguinte ementa1:

PENAL E PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS.  ELEIÇÕES 2018. ALE-
GADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILE-
GALIDADE QUALIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Habeas Corpus contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de limi-
nar, proferida por relator de habeas corpus no Tribunal Regional Eleitoral de Ser-
gipe  (TRE/SE),  por  meio  do  qual  se  impugnou  decreto  de  prisão  preventiva
expedido pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Aracaju/SE na ação cautelar nº 61-
20.2018.6.25.0002.

1 O acórdão, ainda sem revisão, foi disponibilizado nas informações da autoridade coatora.
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2. É incabível habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em
habeas corpus impetrado perante Tribunal Regional. Súmula nº 691/STF. Prece-
dentes.

3. Ausente situação de excepcionalidade que permita superação desse óbice. Isso
porque não está evidenciado o  fumus boni iuris  na impetração, porquanto o de-
creto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em circunstâncias que
recomendam a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

4. Habeas corpus a que se nega seguimento.

Na decisão datada de 12 de janeiro de 2019, o Ministro Dias Toffoli deferiu a li-

minar, “para determinar ao juízo processante que substitua a prisão preventiva do paciente

pelas medidas cautelares diversas, que julgar pertinentes”.

A Presidente do TSE, Ministra Rosa Weber,  prestou informações por meio do

Ofício nº 100 GAB-SPR, datado de 14 de janeiro de 2019 (Petição 1112/2019).

Em 28 de janeiro de 2019, apresentei manifestação pugnando pelo não conheci-

mento do pedido de habeas corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem. Requeri, também,

prioridade na apreciação do pedido, para ser afastada, o quanto antes, a decisão liminar profe-

rida.

Em 31 de janeiro de 2019, manifestei-me em pedido de extensão deduzido por

Evilázio Ribeiro da Cruz, Karina dos Santos Liberal e João Henrique Alves dos Santos, e re-

queri o não deferimento da extensão da decisão liminar proferida em favor de José Valdevan.

Na mesma oportunidade, requeri a concessão da ordem de ofício em favor de Karina dos

Santos Liberal, para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento

eletrônico, nos termos detalhados no parecer.

Nas decisões datadas de 1º e 13 de março de 2019, o Ministro Celso de Mello,

Relator do feito, deferiu os pedidos de extensão deduzidos.

Já em 1º de agosto de 2019, o Ministro Relator acolheu a manifestação do Minis-

tério Público Federal. Conheceu apenas em parte a ação de habeas corpus e, nessa parte, in-

deferiu o pedido formulado, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida.

Pelos mesmos fundamentos, cassou as medidas cautelares concedidas nos pedidos de exten-

são, julgando-os extintos.

Contra essa decisão, a defesa de José Valdevan interpôs o agravo regimental ora

analisado.
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Em suas razões, sustentou,  essencialmente, a desnecessidade de manutenção da

prisão preventiva, tendo em vista que o periculum libertatis estaria esvaziado diante do ofere-

cimento e recebimento da denúncia. Nesse ponto, argumentou omissão da decisão recorrida

na análise de “teses relevantes e pertinentes”, quais sejam: “i) a mitigação suficiente do peri-

culum libertatis com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, ii) a alteração

do cenário fático-processual que enseja a revisão da necessidade da custódia provisória (ca-

ráter rebus sic stantibus) e a iii) posição desse PRETÓRIO EXCELSO no sentido de que a

prisão preventiva é incompatível quando o regime inicial é diverso do fechado”.

Em outra vertente, atacou a decisão agravada no ponto em que o Relator assentou

que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC

89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA –

HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA –

HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea a

prisão cautelar quando decretada contra acusados/réus que supostamente integrem organi-

zação criminosa, como sucede com o ora paciente, a quem se imputou, em denúncia já rece-

bida,  a  alegada  prática  do  delito  de  vinculação  a  organização  criminosa  (Lei  nº

12.850/2013, art. 2º)”.  

Nesse aspecto, argumentou que o HC 151.788/PR é precedente mais recente e ex-

pressa orientação atual do STF, e que a imputação per se de tipo previsto na Lei nº 12.850/13

não é capaz de perfazer um juízo idôneo de necessidade da custódia cautelar, sendo impres-

cindível a demonstração concreta de que o risco de liberdade não poderia ser mitigado por

meios menos gravosos. 

Ponderou não haver “notícia de que o pleno usufruto do direito de ir e vir do

agravante desde 31.01.19 (conquistado através da concessão de medida liminar na RCL nº

33.036) tenha gerado qualquer óbice à investigação (que continua em desfavor dos outros

denunciados)”. 

Discorreu sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo regi-

mental, articulando, em síntese: (i) haver plausibilidade jurídica na tese defendida, notada-

mente ante o provimento liminar outrora concedido pelo Ministro Dias Toffoli; (ii) não haver

notícia de óbice à investigação com a liberdade concedida a partir da decisão liminar do Mi-
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nistro Dias Toffoli; (iii) que a prisão de deputado federal somente pode ser resolvida pela Câ-

mara dos Deputados, nos termos do § 2º do art. 53 da Constituição Federal.

Com esses argumentos, requereu, verbis:

Pelo exposto, preliminarmente, pugna-se pela atribuição de efeito suspensivo no
presente agravo regimental, obstando que a decisão agravada produza efeitos até
que a mesma seja reconsiderada ou submetida ao Colegiado. 

85. No mérito, requer-se, respeitosamente, a reconsideração da decisão monocrá-
tica proferida por Sua Excelência, no sentido de conceder a ordem de habeas cor-
pus  de  ofício  para  revogar  a  prisão  preventiva  ou  substituí-la  por  medidas
cautelares pessoais alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Alternativamente, caso
não se revogue nem se substituía a referida custódia provisória, pugna-se pela
suspensão da prisão preventiva do ora paciente, até que a Câmara dos Deputados
a resolva, nos termos do §2º do art. 53 da Constituição Federal.

86. Caso assim não se entenda, requer-se a submissão do presente Agravo Regi-
mental ao órgão colegiado.

[...]

Na decisão datada de 6 de agosto de 2019, o Ministro Relator atribuiu o preten-

dido efeito suspensivo ao agravo, com os seguintes fundamentos:

Tendo em vista as razões de índole recursal invocadas pelo congressista ora agra-
vante, entendo recomendável conferir-lhe, com base no poder geral de cautela, a
pretendida tutela de urgência, em ordem a suspender, até final julgamento do pre-
sente agravo interno, a eficácia da decisão por mim proferida, mantido o estado
de liberdade provisória, sem outras restrições (restaurado, portanto, o “status quo
ante”), em que se achava, até então, referido parlamentar2.

Vieram os autos ao Ministério Público Federal.

II 

II.1. DAS RAZÕES QUE CONDUZEM AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL

De início, observo que o agravante não impugnou as razões que conduziram ao

conhecimento apenas parcial da impetração, no sentido de que a decisão impugnada no ha-

beas corpus não examinou os fundamentos da substituição da prisão preventiva pela  prisão

2 Grifos suprimidos do original.
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domiciliar por razões humanitárias, e de que, assim, não houve pertinência temática entre as

razões invocadas pelo impetrante e as que fundamentam a decisão impugnada.

Conforme também destacou a decisão ora agravada, há iliquidez nos fatos narra-

dos no que se refere à alegada patologia de que o paciente  seria  acometido, especialmente

porque não fora comprovada por junta médica oficial, tampouco demonstrada a impossibili-

dade de tratamento médico adequado no âmbito do sistema prisional.

Assentado esse ponto, passo ao exame da  tese central da insurgência do recor-

rente: a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o periculum

libertatis estaria esvaziado diante do oferecimento e recebimento da denúncia.

Sem razão, contudo. O decreto de prisão preventiva teve base empírica idônea e o

recebimento da denúncia não esvaziou o periculum libertatis.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente examinou as provas de

materialidade e indícios de autoria do delito, destacando “farta documentação que instrui a

representação, em especial a transcrição decorrente da quebra de sigilo e interceptação

telefônica deferidas judicialmente”.

A par disso, também foram demonstrados o risco para a instrução criminal e a ne-

cessidade de garantia da ordem pública, configurando o periculum libertatis.

Nesse enfoque, ganharam relevo os diálogos obtidos a partir de cautelar de inter-

ceptação telefônica, que demonstraram, de forma contundente e inquestionável, uma intensa

articulação do paciente e de seus subordinados para obstar a investigação dos fatos, notada-

mente aliciando as testemunhas para mentir nos depoimentos a serem colhidos pelo Ministé-

rio Público e pela autoridade policial.

Foi também ponderada a necessidade de garantia da ordem pública, surgindo a

constrição cautelar como medida necessária para interromper a prática dos crimes em anda-

mento.  Aqui,  destaco que  a decisão  impugnada harmoniza-se com a jurisprudência da Su-

prema Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de

integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pú-

blica, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC

136298/SC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/12/2016;

HC 108201/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 29/5/2012).
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Interessante cotejar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em

seus próprios termos:

[...]

Neste aspecto, as conversas detectadas através das interceptações telefôni-
cas realizadas evidenciam a tentativa dos representados em influenciar as teste-
munhas  envolvidas,  direcionando  os  seus  depoimentos  e,  por  conseguinte,
interferindo na verdade dos fatos a ser alcançada pela Autoridade Policial investi-
gante.

Vale mencionar, neste aspecto, o trecho da conversa travada em ligação te-
lefônica realizada entre os representados, cujo áudio foi identificado como o nú-
mero 3028215, senão vejamos:

(…)

Valdevan: Você tem o nome de todos os doadores?

Evilázio: temos;

Valdevan: Você já procurou esse pessoal para conversar?

Evilázio: Olhe, noventa! Tiveram umas duas meninas que elas foram pegas
de surpresa.

Valdean: Ham?

Evilázio: tiveram duas meninas que foram pegas de surpresa, que foi a Ana
Paula e a outra que foi quando a gente não tinha nenhum conhecimento que
o pessoal tinha vindo aqui interrogar. Entendeu?

Valdeva: Ham, é, mas você tem que conversar com esse pessoal aí. Você,
Denise, como tá aqui. Esse pessoal que tá sendo atacado aí. Você tinha que
conversar, porra;

Evilázio: Nós conversamos com a maioria, noventa. O que foi que aconte-
ceu: como nós fomos pegos de surpresa naquele momento em que eles che-
garam,  ninguém esperava,  nós  passamos  a  orientação  no  dia  lá.  Oh,  é
assim, assim, beleza. Só que esse pessoal, essas duas meninas, são as meni-
nas que a gente também  orientou, só que no momento elas falaram uma
coisa que não era para falar. Entendeu? Elas falaram uma questão lá que
não era para falar, conforme a gente tinha orientado, mas o restante depois
que o pessoal  chegou,  depois  que  o  pessoal  chegou e  começou a fazer
aquela ronda, aí nós fomos na casa de todos e orientamos! Pessoalmente!
Certo? Eu já falei aqui com todo mundo;

Valdevan: essa história não tá ficando boa não;

Evilázio: Eu conversei com Dr. Guilherme e Dr. Anderson, aqui também;

Valdevan: Tá complicado, eu não vou falar detalhes. E você nem deveria tá
falando o meu nome aqui por telefone, não tem necessidade de você estar a
toda hora falando o meu nome, não tem. Eu tô falando até de outro tele-
fone;
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(…)

Valdevan: Não, mas antes aí você tava falando o meu nome, eu não quero
saber detalhes, o que você vai falar, você vai falar detalhes agora? Porra,
Evilázio! Acorda aí, seu telefone tá na sala do pessoal. O seu telefone está
na sala do pessoal! Sabe o que é isso, não?

Evilázio: Sei;

(…)

Evilázio: Essa Érika eu já estive com ela;

Valdevan: E aí?

Evilázio: eu conversei, ela está tranquila e já tá ciente do que vai falar;

Valdevan: então você procure, se atenha ao processo;

Evilázio: Ok

(…)

Assim, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, os representados
“estão agindo em conjunto, de forma contundente e concreta, a fim de dificultar a
colheita de provas, aliciando testemunhas para que mintam quando forem chama-
das a depor.

Deste modo, a manutenção da liberdade dos representados prejudicaria ni-
tidamente as investigações e a instrução processual, causando danos irreparáveis
à administração da justiça. Além disso, estão instigando pessoas a cometer crimes
de falso testemunho, de maneira que não se preocupam em praticar novos delitos
para tentar ocultar a falsidade ideológica eleitoral”.

Por fim, ainda em consonância com o quanto opinado pelo Parquet, a me-
dida requerida é imprescindível também em nome da garantia da ordem pública,
a fim de que os representados sejam impedidos de continuar delinquindo...

Após a decretação da prisão preventiva, o Ministério Público Eleitoral ofereceu

denúncia.

Além do crime de falsidade eleitoral (art. 350 do CE), foram imputados na peça

acusatória o de uso de documento falso (art. 353 do CE)3 e o de organização criminosa (art.

2º da Lei nº 12.850/2013).

Contudo, a despeito do alegado pela defesa, a propositura da denúncia não

alterou o cenário fático processual que fundamentou o decreto de prisão preventiva.

De  fato,  o  simples  oferecimento  da  denúncia  não  fez  cessar  o  periculum

libertatis.

3 Na própria denúncia, o Ministério Público Eleitoral salientou que o crime de uso ficaria absorvido pelo de
falsidade.
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Primeiro, porque não se pode dizer que a possibilidade de indicação/substituição

de testemunhas está esgotada e que a instrução está “amadurecida”. 

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,  em 19 de dezembro de

2018, consta que até então 19 (dezenove) doadores haviam sido ouvidos. Mas o universo de

doações falseadas é de, pelo menos, 80 (oitenta).

Segundo, porque a instrução processual propriamente dita não foi sequer iniciada,

e  pode  efetivamente  ser  comprometida  com a  interferência  do  paciente:  as  testemunhas

arroladas não foram ouvidas em juízo. 

Nesse aspecto,  vale registrar que,  em 31 de janeiro de 2019, o Ministro Dias

Toffoli, no exercício da presidência (RISTF, art. 13, VIII), deferiu liminar para suspender, até

o Relator reapreciar a questão, o andamento da ação penal 0000062-05.2018.6.25.0002 “e

todos os desdobramentos cautelares que impliquem cerceamento à liberdade de locomoção

do reclamante”.

Apenas recentemente,  em decisão datada de 1º de agosto de 2019, o Ministro

Celso de Mello,  Relator, negou seguimento à reclamação, “cassando, em consequência, o

provimento cautelar anteriormente concedido ao ora reclamante, declarando extinto, ainda,

o pedido de extensão dos efeitos da medida cautelar referida formulado por Evilázio Ribeiro

da  Cruz,  João  Henrique  Alves  dos  Santos  e  Karina  dos  Santos  Liberal  (Petição  nº

4.027/2019).”

Assim, a ação penal, antes suspensa, somente agora poderá ter curso regular.

Ressalto que  a possibilidade de interferência indevida  do paciente na instrução

não  corresponde  a mera  cogitação  - ou  exercício  de  “futurologia”,  como  assentou  o

recorrente - mas a realidade já constatada com a cautelar de interceptação telefônica.

O risco de efetivo comprometimento do depoimento das testemunhas é reforçado

na relação de proximidade que o paciente tem estabelecida com essas pessoas e no próprio

perfil dos doadores. Sobre isso, julgo pertinente colacionar os seguintes trechos da denúncia:

[…]

Em relação às pessoas que figuraram como doadoras nos documentos ane-
xados aos autos (muitas de baixa instrução – sequer sabiam exatamente o que es-
tavam  assinando  –  outras  acreditando  que  estavam  fazendo  um  favor,  por
amizade), o Ministério Público Eleitoral, neste momento processual, entende que
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não há indícios de que tenham agido com dolo, pois assinaram os documentos de
forma imprudente, sem adotar as cautelas necessárias, diante das circunstâncias
em que foram envolvidas pelos imputados. Destarte, percebe-se que não tinham
consciência de que estavam contribuindo com um esquema criminoso.

[...]

Não  bastasse,  outra  circunstância  merece  relevo  no  que  se  refere  ao  risco  à

instrução processual: do que consta nos autos, a origem do dinheiro doado ainda não foi

esclarecida,  e  isso  pode  desvelar  crimes ainda  mais  graves dos  que  os  já  imputados  na

denúncia.

A persistência  do risco à instrução foi também salientada no voto do Ministro

Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral:

De outra parte, é prematuro afirmar, como pretendem os impetrantes, que
todos os elementos de instrução que precisariam ser colhidos já foram reunidos,
de forma que não seria mais possível aos pacientes interferir na instrução penal.
Isso porque a ação penal sequer foi ajuizada, de forma que não foram colhidos
ainda os depoimentos em juízo. De outra parte, nem mesmo na seara administra-
tiva se tem notícia se todos os depoimentos forma colhidos, sendo certo que as
transcrições de interceptação telefônica contidas na decisão que determinou a pri-
são indicam que haveria ainda testemunhas não ouvidas, em relação as quais os
pacientes buscariam influir, de modo a alterar a verdade dos fatos.

Nesse contexto de persistência do periculum libertatis,  a prisão preventiva deve

ser mantida ao menos até o final da instrução processual penal, acaso não surjam novos ele-

mentos para justificar manutenção mais alongada.

Nesse tema, vale registrar que o precedente jurisprudencial destacado pelo recor-

rente como a si favorável (HC 151.788/PR) tem substrato fático subjacente diverso do destes

autos, entre outras razões porque, ali, a instrução processual já se encerrara. No caso da ação

penal a que responde o paciente José Valdevan, a instrução processual penal propriamente

dita não teve início.

Cabe reforçar que somente a prisão preventiva é, no caso, medida suficiente para

mitigar o periculum libertatis. 
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Em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Ministro Presidente, o Juízo da

2ª Zona Eleitoral de Sergipe decretou as seguintes medidas cautelares substitutivas4:

1) Obrigação de comparecer mensalmente a este Juízo para informar e justificar
suas atividades;

2) Proibição de manter contato com as testemunhas envolvidas no fato apurado,
especificamente as da Ação Penal nº 62-05.2018.6.25.0002, bem como com os
demais denunciados na referida ação, KARINA DOS SANTOS LIBERAL, EVI-
LÁSIO RIBEIRO DA CRUZ e JOÃO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS;

3) Monitoração eletrônica observado os seguintes critérios:

a) prazo para expiração da monitoração eletrônica: 120 (cento e vinte) dias;

b) área de inclusão: Estado de Sergipe.

Diante da inexistência de regulamentação própria no âmbito da Justiça Eleitoral,
utilizo, por analogia, a Portaria Normativa Conjunta nº 80/2015 do Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe, impondo que referida monitoração eletrônica so-
mente se efetivará se o monitorado cumprir os deveres previstos no art. 4º, a sa-
ber:

I- fornecer número de telefone móvel ativo;

II- cumprir as orientações do servidor responsável pela monitoração eletrônica,
responder a seus contatos e receber suas visitas; 

III- abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dis-
positivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;

IV- informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração;

V- recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente; 

VI- manter atualizada a informação de seu endereço residencial e/ou comercial; 

VII- entrar em contato, imediatamente, com o órgão responsável pela monitora-
ção eletrônica, através dos telefones indicados no Termo de Declaração assinado,
caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de
morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis.

Não obstante, essas medidas não são capazes de impedir que o paciente venha a

efetivamente prejudicar a persecução penal.

Não há nenhum meio eficaz ou factível de impedir ou fiscalizar o contato do pa-

ciente com os demais investigados. 

Nesse aspecto, relevante resgatar trechos dos diálogos interceptados, que revelam

o ardil do paciente ao utilizar-se de outro terminal telefônico, que não o próprio, para discutir

a empreitada criminosa:

4 A decisão foi consultada no sítio do TRE de Sergipe.
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Valdevan: Você tem o nome de todos os doadores?

Evilázio: temos;

Valdevan: Você já procurou esse pessoal para conversar?

Evilázio: Olhe, noventa! Tiveram umas duas meninas que elas foram pegas
de surpresa.

Valdean: Ham?

Evilázio: tiveram duas meninas que foram pegas de surpresa, que foi a Ana
Paula e a outra que foi quando a gente não tinha nenhum conhecimento que
o pessoal tinha vindo aqui interrogar. Entendeu?

Valdeva: Ham, é, mas você tem que conversar com esse pessoal aí. Você,
Denise, como tá aqui. Esse pessoal que tá sendo atacado aí. Você tinha que
conversar, porra;

Evilázio: Nós conversamos com a maioria, noventa. O que foi que aconte-
ceu: como nós fomos pegos de surpresa naquele momento em que eles che-
garam,  ninguém esperava,  nós  passamos  a  orientação  no  dia  lá.  Oh,  é
assim, assim, beleza. Só que esse pessoal, essas duas meninas, são as meni-
nas que a gente também  orientou, só que no momento elas falaram uma
coisa que não era para falar. Entendeu? Elas falaram uma questão lá que
não era para falar, conforme a gente tinha orientado, mas o restante depois
que o pessoal  chegou,  depois  que  o  pessoal  chegou e  começou a fazer
aquela ronda, aí nós fomos na casa de todos e orientamos! Pessoalmente!
Certo? Eu já falei aqui com todo mundo;

Valdevan: essa história não tá ficando boa não;

Evilázio: Eu conversei com Dr. Guilherme e Dr. Anderson, aqui também;

Valdevan: Tá complicado, eu não vou falar detalhes. E você nem deve-
ria tá falando o meu nome aqui por telefone, não tem necessidade de
você estar a toda hora falando o meu nome, não tem. Eu tô falando até
de outro telefone;

(…)

Valdevan: Não, mas antes aí você tava falando o meu nome, eu não
quero  saber  detalhes,  o  que  você  vai  falar,  você  vai  falar  detalhes
agora? Porra, Evilázio! Acorda aí, seu telefone tá na sala do pessoal. O
seu telefone está na sala do pessoal! Sabe o que é isso, não?

Evilázio: Sei;

(…)

Evilázio: Essa Érika eu já estive com ela;

Valdevan: E aí?

Evilázio: eu conversei, ela está tranquila e já tá ciente do que vai falar;

Valdevan: então você procure, se atenha ao processo;

Evilázio: Ok
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(…)

Necessário  reiterar,  também,  que  o risco  de  efetivo  comprometimento  do

depoimento  das  testemunhas  é  reforçado na  relação de proximidade  que  o  paciente  tem

estabelecida com essas pessoas e no próprio perfil dos doadores. É o que se pode colher da

denúncia:

[…]

Em relação às pessoas que figuraram como doadoras nos documentos ane-
xados aos autos (muitas de baixa instrução – sequer sabiam exatamente o que es-
tavam  assinando  –  outras  acreditando  que  estavam  fazendo  um  favor,  por
amizade), o Ministério Público Eleitoral, neste momento processual, entende que
não há indícios de que tenham agido com dolo, pois assinaram os documentos de
forma imprudente, sem adotar as cautelas necessárias, diante das circunstâncias
em que foram envolvidas pelos imputados. Destarte, percebe-se que não tinham
consciência de que estavam contribuindo com um esquema criminoso.

[...]

Não se pode perder de foco, por fim, que, como bem ressaltado pelo Ministro Ro-

berto Barroso no âmbito do TSE, “a fraude nas doações provavelmente encobre o delito

maior e anterior que diz respeito à origem do dinheiro”.

É certo que o modus operandi do paciente na conduta criminosa inicial e na sub-

sequente tentativa de embaraçar a investigação criminal desaconselham peremptoriamente o

afastamento da prisão preventiva neste momento processual. É efetivamente essencial a cons-

trição cautelar. 

Tem-se,  ainda, que a alegação do recorrente de incompatibilidade do decreto de

prisão preventiva, no caso, com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é descabida.

De fato, a Segunda Turma do STF tem precedentes jurisprudenciais no sentido da

incompatibilidade da manutenção de prisão preventiva com a execução de pena em regime

menos gravoso que o fechado5.

No entanto, no caso dos autos ainda não há sentença condenatória com dosimetria

definida e regime inicial de cumprimento de pena fixado. Devo ressaltar que, nos termos do

5 Nesse sentido: HC 118257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 18/2/2014; HC 104188 Agr, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 14/9/2010; HC 138122/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski j. 9/5/2017; HC 141292/SP, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 25/4/2017; HC 136397/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 13/12/2016.
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artigo 33, § 3º, do Código Penal, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena

far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 [do] Código”.

Ademais, a denúncia oferecida imputou crimes eleitorais e também o tipo pre-

visto no art. 2º da Lei de Organização Criminosa, que tem pena abstrata de 3 (três) a 8 (oito)

anos de reclusão, além das hipóteses de agravantes e causas de aumento descritas na Lei.

Na inteligência do disposto no artigo 69 do Código Penal, na hipótese de con-

curso de crimes as penas aplicam-se cumulativamente, o que norteará o regime de cumpri-

mento a ser imposto. Nesse sentido, destaco da jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE
DA CITAÇÃO  POR  EDITAL.  INOCORRÊNCIA.  DOSIMETRIA  DAS PE-
NAS. ARTS. 12 E 14, LEI 6.368/76. REGIME FECHADO. DENEGAÇÃO. 1.
Três são as questões de direito tratadas neste writ, consoante as teses expostas pe-
los impetrantes na petição inicial: a) eventual nulidade do processo por vício de
citação do paciente, o que invalidaria inclusive a sentença e o acórdão da Corte
estadual; b) possível vício na dosimetria da pena relativamente aos crimes dos
arts. 12 e 14, ambos da Lei n° 6.368/76, diante da fixação das penas no patamar
máximo dos tipos penais; c) alegado vício do acórdão do STJ na parte em que
fixou regime fechado  como regime  inicial de cumprimento da  pena  pelo
crime do art. 14, da Lei n° 6.368/76. 2. Ainda que tenha ocorrido vício na cita-
ção editalícia do paciente, o certo é que foram atendidas as finalidades para as
quais existe a citação. Houve apresentação do instrumento de procuração, subs-
crito pelo paciente em favor de profissional habilitado, o que inclusive não permi-
tiu a suspensão do processo com base no disposto no art. 366, do CPP (na redação
que lhe foi dada pela Lei n° 9.271/96). 3. O requerimento de juntada do instru-
mento de procuração, bem como os atos praticados pela defesa do paciente no
âmbito  do  processo  instaurado,  representaram,  respectivamente,  o  compareci-
mento espontâneo do réu e sua efetiva defesa dos termos da acusação que foi de-
duzida contra  ele.  4.  Não houve a  alegada nulidade do processo por vício na
citação por edital que foi realizada, eis que ficou patenteado o efetivo exercício
da defesa a partir do conhecimento que o paciente teve da acusação contra ele
formulada na denúncia. 5. A regra do art. 59, do Código Penal, contempla oito
circunstâncias judiciais que devem ser consideradas pelo juiz sentenciante na fi-
xação da pena-base (CP, art. 68). Relativamente ao paciente, o magistrado consi-
derou a existência de um grande aparato para a fabricação de entorpecente em
grande escala, além da apreensão de mais de trezentos e sessenta quilogramas de
substância entorpecente, bem como de farta matéria-prima destinada à fabricação
da cocaína, para o fim de estabelecer a pena-base, pelo crime do art. 12, da Lei n°
6.368/76. 6. As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integran-
tes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime. Noto que, como salien-
tado  na  sentença,  a  escala  industrial  do  refino  da  cocaína,  o  alto  grau  de
profissionalismo da organização criminosa  voltada  ao tráfico  de  entorpecente,
bem como a grande quantidade de cocaína apreendida, representam as circunstân-
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cias do crime, a evidenciar a conveniência da estipulação da pena corporal em
pena bem acima do mínimo legal. O próprio magistrado registrou a existência de
maus antecedentes criminais, a despeito de não haver considerado tais circunstân-
cias como negativas para fins de majoração, eis que a pena-base já havia sido es-
tabelecido no máximo legal. 7. É suficiente a presença de uma das circunstâncias
judiciais desfavoráveis para que a pena-base não mais possa ficar no patamar mí-
nimo (HC 76.196-GO, 2ª Turma, rel. Maurício Correa, DJ 29.09.1998). 8. Relati-
vamente à fixação da pena no que pertine ao art. 14, da Lei n° 6.368/76, o juiz
sentenciante acentuou que a organização criminosa estava muito bem montada,
mantendo instalações próprias de modo a realizar atividade de refino de substân-
cia entorpecente em larga escala. As circunstâncias do crime - organização com-
plexa,  com instalações  próprias  para  o  refino,  envolvendo  o  refino  em larga
escala de cocaína - evidenciaram a necessidade da fixação da pena-base no pata-
mar máximo. Não considero que tais circunstâncias integrem a estrutura do tipo
então previsto no art. 14, da Lei n° 6.368/76 e, por isso, devem ser consideradas
no contexto do art. 59, do Código Penal. 9. Diante do contexto da matéria deba-
tida, faleceria competência ao Supremo Tribunal Federal para revolver o contexto
do material probante relacionado às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código
Penal. Não há, nos autos, todas as peças dos autos da ação penal que permitiriam
tal verificação, inclusive por se tratar de habeas corpus que apresenta estreito li-
mite de conhecimento no que pertine à matéria de prova. 10. Resta, tão-somente,
a terceira questão, relativa à fixação do regime inicial fechado em decorrência do
crime previsto no art. 14, da Lei n° 6.368/76. O regime de cumprimento da pena
não pode ser fixado apenas em relação ao crime de associação para fins de trá-
fico.  O paciente foi também condenado à pena privativa de liberdade pelo
crime  de  tráfico  ilícito  de  substância  entorpecente,  devendo  haver
a soma das penas privativas  de  liberdade  para  a  estipulação  do re-
gime de cumprimento da pena corporal, com base na regra do caput, do art.
69, do Código Penal, ou seja, o concurso material de crimes. Desse modo, não
houve violação ao disposto no art. 33, § 2°, b, do Código Penal. 11. Habeas
corpus denegado (HC 88968 / SP, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 26/8/2008, Se-
gunda Turma). 

 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXE-
CUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  CRIMES DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTI-
FICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, § ,  E 311, DO CÓ-
DIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICA-
ÇÃO  DAS  PENAS. REGIME  FECHADO DE  CUMPRIMENTO  DA PENA.
ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO
EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça obser-
vou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas
corpus em substituição ao recurso constitucional,  e ausentes manifesta ilegali-
dade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da
concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco
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concreto  de  reiteração delitiva,  está  justificada  a  decretação ou a  manutenção
da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presen-
tes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado
do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o es-
copo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. A jurisprudência con-
solidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação
das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, po-
dendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013. 5. Com o trânsito em julgado do édito
condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente
de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido (RHC 123342/MG,
Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/3/2015, Primeira Turma.

Não bastasse, as imputações podem ser alteradas e até recrudescidas, porque, do

que se tem notícia nesses autos, ainda não foi esclarecida a origem do dinheiro pretensamente

doado para a campanha eleitoral do paciente.

Também sem plausibilidade é a tese do recorrente de que a prisão deveria ser re-

solvida pela Câmara dos deputados,  a teor do art. 53, § 2º, da Constituição Federal. Ora, a

prisão preventiva foi decretada por juízo de primeira instância em momento anterior à diplo-

mação e por fatos alheios ao exercício do cargo de deputado federal. 

Conforme destacou o Relator na decisão agravada, a “decisão limita-se, apenas,

a restaurar o “status quo ante”, ou seja, a restabelecer a eficácia do ato decisório que, pro-

ferido antes da diplomação do ora paciente, por magistrado competente, ordenou, de modo

legítimo, a prisão preventiva de José Valdevan de Jesus Santos”. 

Por todas essas razões, os fundamentos recursais são insuficientes para suplantar

a decisão objurgada.

II.2. DA NECESSIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO

SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL

Na peça recursal, o agravante veiculou pedido de atribuição de efeito suspensivo

ao agravo, articulando (i) haver plausibilidade jurídica na tese defendida, notadamente ante o

provimento liminar concedido pelo Ministro Dias Toffoli; (ii) não haver notícia de óbice à in-

vestigação com a liberdade concedida a partir da decisão liminar do Ministro Dias Toffoli;

(iii) que a prisão de deputado federal somente pode ser resolvida pela Câmara dos Deputados,

nos termos do § 2º do art. 53 da Constituição Federal.
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Conforme registrei, o Relator, na decisão datada de 6 de agosto de 2019, deferiu

esse pedido.

Nada obstante, não vislumbro a plausibilidade jurídica acenada pelo recorrente.

Decretada a prisão preventiva de José Valdevan pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de

Aracaju/SE, foi impetrado habeas corpus com pedido de liminar no Tribunal Regional Elei-

toral de Sergipe, pleito que foi liminarmente rejeitado por ausência de plausibilidade do

pedido, em decisão monocrática. 

Inconformada, a defesa, ainda antes do julgamento colegiado do TRE-SE, impe-

trou novo habeas corpus perante o TSE. O Plenário daquela Corte Superior não conheceu da

via eleita, ante o teor da Súmula 691/STF, e entendeu ausente situação de excepcionalidade

para superar o óbice, por não estar evidenciado o fumus boni iuris na impetração.

Na decisão proferida em 1º de agosto de 2019, o Relator reconheceu a conformi-

dade da prisão preventiva do paciente, cassando a liminar antes concedida.

Perceba-se  que  o  decreto  de  prisão  preventiva  já  foi  submetido  ao  crivo  do

TRE/SE (em decisão monocrática), do TSE (pelo Plenário) e mais recentemente do Relator,

sendo nessas três esferas convergente o entendimento pela validade e necessidade da constri-

ção cautelar.

Consideradas essas três esferas de apreciação jurisdicional, entendo que a decisão

proferida pelo Ministro Presidente, já superada pela decisão do Relator do feito, não tem a

aptidão que o recorrente pretende para dar corpo à acenada plausibilidade jurídica de sua de-

fesa e assim conferir excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental.

Conforme enfatizei nestas contrarrazões, o periculum libertatis persiste.

Essencial ponderar-se que, considerando a recente decisão proferida na Reclama-

ção 33.036/SE, o curso da ação penal em desfavor de José Valdevan na Justiça Eleitoral será

finalmente retomado. 

Nesse cenário, a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo sob exame es-

vazia os efeitos da decisão, do mesmo prolator, que fundamentadamente cassou a liminar ini-

cialmente deferida. É dizer: em momento sensível da instrução processual penal, a liberdade

do agravante poderá obstar a escorreita coleta da prova.
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Por essas razões é que, no ensejo, postulo a reconsideração da decisão que atri-

buiu efeito suspensivo ao agravo regimental.

III

Pelo exposto, requeiro ao Relator a reconsideração da decisão que atribuiu efeito

suspensivo ao agravo regimental apresentado pela defesa.

E manifesto-me pelo desprovimento do agravo regimental, com a integral manu-

tenção da decisão proferida em 1º de agosto de 2019.

Brasília, 9 de agosto de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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