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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO 

LEWANDOWSKI, DD. RELATOR DO HABEAS CORPUS Nº 

201.970MC/DF. 

 

 

 

 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

URGENTE (Direito a ser extinto às 9 horas do dia 25.05.21) 

 

 

 

 

 

                                       MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO, brasileira, 

procuradores, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, formular o 

presente PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  da decisão que indeferiu liminar 

no presente Habeas Corpus impetrado  contra a Comissão Parlamentar de 

Inquérito, instalada no Senado da República para apuração de ações e omissões 

do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, com base na  

razões de fato e de direito expostas a seguir.  
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divorciada,  médica,  portadora  do  RG  de  nº.                                   ,  inscrita  no

CPF  sob  o  nº                         ,  e-mail:                                                   ,  residente  e

domiciliada                                                                               , por   meio   dos   seus
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Lê-se na resp. decisão que indeferiu a liminar postulada:  

A paciente não demonstrou, de forma concreta e documentada, como 

lhe competia, que corre algum risco de se autoincriminar ou de ser 

presa em razão de falso testemunho por ocasião de seu depoimento 

perante a CPI da Covid -19. Tampouco consta que ela esteja 

respondendo a qualquer sindicância, inquérito ou processo, seja no 

âmbito administrativo, seja na seara criminal. Nada há nos autos que 

leve à conclusão de que se deva deferir à paciente o direito de 

permanecer calada durante seu depoimento, mesmo porque essa 

proteção constitucional é reservada àqueles que são interrogados na 

condição de investigados, acusados ou réus por alguma autoridade 

estatal. 

Aliás, muito pelo contrário: ela própria assevera que tem “atuado, 

permanentemente, com integral respeito aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”. E acrescenta, mais, que “[t]odos os seus atos 

encontram-se respaldados por documentos produzidos pelo 

Ministério da Saúde e por documentos e publicações científicas, 

produzidas por pesquisadores de renome nacional e internacional 

sobre abordagem farmacológica da doença decorrente do 

Coronavírus”. Convém ressaltar, para que não pairem dúvidas, que 

aqui não há nenhuma similitude fática ou jurídica com o que decidi, 

em sede cautelar, nos autos do HC 201.912/DF, impetrado em favor 

do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Conforme sublinhei, 

então, o justo receio, apto a configurar a necessidade da concessão da 

ordem residia na instauração do Inquérito 4.862/DF no STF, a pedido 

do Procurador-Geral da República, posteriormente encaminhado ao 

primeiro grau de jurisdição, circunstância de caráter pessoal que não 

se comunica à situação concreta da paciente.  

Assim, o fato de a paciente não responder a qualquer procedimento 

criminal, ou mesmo administrativo, quanto aos assuntos investigados 

pela CPI, retira qualquer credibilidade ao receio por ela manifestado 

de que possa sofrer consequências adversas ao responder a 

determinadas perguntas dos parlamentares. Por isso, na condição de 

testemunha, ela estará obrigada a revelar tudo o que souber ou tiver 

ciência acerca dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de 

Inquérito sobre a Covid-19, podendo ser compelida a assumir o 

compromisso de dizer a verdade. 
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Em outras palavras, a sua presença na indigitada CPI, como 

testemunha, ao menos por ora, não tem o potencial de repercutir, de 

forma negativa, em sua esfera jurídica, ou mesmo de lhe causar 

possível dano injusto. Ao contrário, entendo que a paciente tem o 

dever de pronunciar-se amplamente sobre a sua atuação na 

supracitada Secretaria, observado, por evidente, o direito que lhe 

assiste à não autoincriminação, o que, de há muito, já vem sendo 

consagrado pela jurisprudência desta Suprema Corte. 

(...) 

Quanto ao direito à não autoincriminação e à presença de advogado, 

recordo, por oportuno, que o próprio Relator da CPI, Senador Renan 

Calheiros, juntou informações aos autos do HC 201.912/DF, 

impetrado em favor do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, nas 

quais afirmou, em síntese, o quanto segue:  

“Nesse cenário, informamos que a convocação do 

impetrando/paciente foi feita na qualidade de testemunha e a 

relatoria da CPIPANDEMIA tem pleno conhecimento de que, em 

respeito à garantia constitucional de que toda a pessoa tem de não 

se autoincriminar (nemo tenetur se detegere), ou seja, de não 

produzir prova contra si mesmo, não poderá compelir o Sr. Eduardo 

Pazuello a responder qualquer pergunta que possa representar 

confissão de eventuais crimes que possa ter cometido. Portanto o 

direito ao silêncio, assegurado pela nossa carta política (art. 5º, LXIII) 

e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8, n.2, ‘g’) 

será devidamente observado. 

(...) 

Em face do exposto, indefiro a liminar, ficando ressalvado - até 

porque não há nada a indicar o contrário - o direito de a paciente 

fazer-se acompanhar por advogado e o de ser inquirida com 

urbanidade e respeito, ao qual, como já assentei, faz jus qualquer 

testemunha. 

Como se constata, ao indeferir a liminar postulada, a 

decisão  assentou  não haver similitude com a situação do ex-Ministro Eduardo 

Pazuello prolatada nos autos do HC 201.912/DF. Ocorre, na verdade, que a 

Impetrante figura como Promovida na mesma ação de improbidade de 
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nº1006436-58.2021.4.01.3200 (doc. em anexo) na qual o citado ex-Ministro 

integra o polo passivo. Ocorre que o processo corre em segredo de justiça e 

Requerente, até a presente data, não foi sequer notificada. A inicial comprova o 

litisconsórcio passivo na citada ação (doc. junto).     

   A referida ação de improbidade decorreu de inquérito, 

assim noticiado na imprensa, após o depoimento do Ex. Ministro Pazuello na 

CPI, conforme print da matéria abaixo: 

Mayra Pinheiro é investigada com outras seis 

pessoas, incluindo o ex-ministro Eduardo 

Pazuello, no inquérito que apura o uso de 

tratamento precoce contra a Covid em Manaus e 

a crise da falta de oxigênio nos hospitais da 

cidade. 

(fonte: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/19/mayra-pinheiro-

citada-por-pazuello-na-cpi-defendeu-o-chamado-kit-covid-em-depoimento-

ao-mpf.ghtml ) 

 A situação, como se vê, da Paciente/Impetrante é a mesma 

do ex-Ministro que, embora com todas as garantias asseguradas na liminar de 

V. Exa., no referido HC, foi chamado de mentiroso e desacatado por diversos 

integrantes da referida Comissão parlamentar durante o seu depoimento.  

Por outro lado, V. Exa., ao indeferir a liminar postulada 

pela requerente, assegurou, todavia, ao final de sua decisão, “o direito de a 

paciente fazer-se acompanhar por advogado e o de ser inquirida com 

urbanidade e respeito, ao qual, como já assentei, faz jus qualquer testemunha”.  

Sucede que, após o depoimento do ex-Ministro Pazuello, o 

Relator da CPI, na condição de Magistrado, com o dever imposto por lei e pela 

decisão de V. Exa., de tratar com URBANIDADE E RESPEITO as pessoas 

convocadas para prestar depoimento perante a CPI, reportou-se, em entrevista, 

ao término da oitiva do referido depoente, de forma depreciativa, pejorativa e 

ofensiva à dignidade da paciente/impetrante. Chamou-a de “capitã cloroquina”, 

conforme vídeo disponível no link do canal da TV Senado (em 1 minuto e trinta 
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e dois segundos): ( https://www.youtube.com/watch?v=hqcAxNDjZZM ), 

intitulado CPI da Pandemia – Relator, senador Renan Calheiros, fala sobre os 

trabalhos da comissão - 20/5/2021, no canal da TV Senado. Essa qualificação, 

além de violadora do art. 17 do Código Civil, é injusta porque a 

Impetrante/paciente, enquanto profissional da área médica, respalda suas 

posições em estudos científicos e literatura autorizada. Oportunamente, no seu 

depoimento, demonstrará as razões técnicas em que fundamentadas as suas 

decisões.  

 

 

A descortesia PÚBLICA do Relator para com a 

Impetrante, não apenas tipifica um estímulo à discriminação de uma servidora 

devotada à causa pública, como permite antever a forma agressiva, descortês e 

ameaçadora à sua liberdade e integridade moral. A desqualificação da 

testemunha, antes mesmo de ouvi-la, atesta a sua inequívoca predisposição de 

colocá-la como indiciada e tratá-la como tal durante a sua oitiva. 

A decisão, como demonstrado, concessa venia, merece 

pronta revisão, sob pena de restar malferido de morte o princípio da isonomia. 
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Afinal, a promovente, além de sofrer os mesmos ataques e perseguições 

lançadas ao paciente paradigma, o ex-Ministro General Eduardo Pazuello, 

também responde, em litisconsórcio passivo com este, ação de improbidade 

administrativa (proc. nº1006436-58.2021.4.01.3200) em razão de fatos que são 

objeto da reportada Comissão Parlamentar de Inquérito, atraindo, inclusive, a 

incidência do art. 580 do CPP. 

Observe-se que a circunstância de tal paralelismo de 

situações ter sido somente agora ventilada, de forma expressa, neste pedido de 

reconsideração, não seria impeditiva à sua apreciação. Não há, ainda, 

manifestação da autoridade impetrada e esse Colendo Supremo Tribunal 

Federal tem competência para, até mesmo de ofício, conceder a ordem. 

Não fosse isso suficiente, seria contraproducente e 

ofensivo à celeridade e à utilidade da prestação jurisdicional, especialmente no 

rito especial e prioriário do habeas corpus, que a Impetrante, para garantir o seu 

direito fundamental tolhido e sob ameaça de lesão daquela CPI, tivesse de 

impetrar novo writ, quando, como acima asseverado, se fazem, nesse momento, 

existentes elementos suficientes para a reconsideração da decisão, que – repita-

se – pode e dever ser concedida, inclusive, ex officio.  

Nesse sentido, em caso similar em que houve concessão 

de ordem ex offício,  o Exmo. Ministro Relator deste writ, assim se posicionou: 

Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao 

Agravo Regimental no HC 587.842/PR, assim ementado: “PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL 

EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE 

IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE 

FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO 

DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA E TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. 1. Considerando o disposto no art. 387, § 1º, do Código 

de Processo Penal, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, 

por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado 

fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a 

necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 2. 

Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado diante da 
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existência de várias ações penais em andamento e condenações 

proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos 

que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta 

impetração. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, 

a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia 

cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, 

atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em 

curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva 

e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4. Nesse 

contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares 

alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem 

pública. Precedente. 5. Os pleitos de: a) eventual ofensa ao disposto no 

§ 5º do art. 171 do Código Penal; b) cerceamento de defesa; e c) falta 

de lastro probatório a amparar a condenação não foram apreciados 

pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede as 

suas análises diretamente por esta Corte, sob pena de indevida 

supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental 

desprovido”. Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que “a 

autoria não ficou ratificada na medida em que o conteúdo probatório 

produzido na instrução criminal não foi capaz de evidenciar que o 

paciente se apropriou indevidamente dos valores recebidos e, nem tão 

pouco, usou ardil para obter vantagem ilícita” (pág. 4 da petição 

inicial). Defende, ademais, que “manter o Paciente em estabelecimento 

prisional compatível com o regime carcerário fixado na sentença é a 

mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter 

provisório, mesmo sabendo que os institutos da prisão-preventiva e 

prisão-pena em nada se assemelham” (pág. 13 da petição inicial). 

Registra, por conseguinte, que a ”resistência do col. STJ, portanto, 

cinge-se exclusivamente no fato de que há compatibilidade da prisão 

preventiva para com o regime [semiaberto] que, como visto acima, 

não guarda amparo na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte” 

(pág. 14 da petição inicial). Requer, ao final, a concessão da ordem, 

“para revogar a prisão preventiva do paciente, impedindo, assim, que 

a coação ilegal bem delineada possa estender-se a outras nocivas e 

injustas medidas que não deveria estar constrangida dada a 

condenação na Ação Penal 0018380-98.2016.8.16.0031” (pág. 16 da 

petição inicial). É o relatório suficiente. Decido. Nos termos do art. 312 

do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: 

(i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por 

conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação 

da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício 

suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do 

imputado. No caso, o Magistrado de primeira instância fundamentou 

a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, a 

fim de evitar reiteração delitiva, pois “os referidos registros criminais 

do investigado, aliada à notícia de seu envolvimento nos fatos 
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delituosos noticiados nos autos evidencia a possibilidade concreta de 

reiteração delitiva, o que também configura ofensa à ordem pública, 

nos termos da jurisprudência pátria”. Depois de transcrever as 

decisões das instâncias antecedentes, o Ministro Relator do Superior 

Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos que entendeu 

serem suficientes para manter o paciente no cárcere: “À vista dos 

vetores interpretativos expostos anteriormente e de uma leitura dos 

excertos ressaltados acima, observo que o Juízo de piso asseverou a 

necessidade da manutenção da prisão cautelar diante da existência de 

várias ações penais em andamento e condenações proferidas em 

desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a 

sua condenação na ação penal objeto desta impetração, conforme 

excertos destacados acima. Nesse sentido, ao prestar informações 

nesta instância, a autoridade judicial relatou a existência de um 

‘grande número de feitos em curso em desfavor do acusado com o 

mesmo modus operandi, sendo duas ações penais perante a 3ª Vara 

Criminal de Guarapuava (autos nºs 10902-68.2018.8.16.0031 e 15845-

94.2019.8.16.0031), e três inquéritos policiais junto à 1ª e 2ª Varas 

Criminais de Guarapuava (2268-59.2013.8.16.0031, 19879-

20.2016.8.16.0031, 10948-66.2019.8.16.0031), sem contar as DEZ 

condenações criminais proferidas pelos juízos criminais da Comarca 

de Guarapuava pela prática dos delitos de estelionato, fraude 

processual, uso de documento falso, extorsão e apropriação indébita, 

que ainda não transitaram em julgado (autos nºs 8785-

70.2019.8.16.0031, 8783-032018.8.16.0031, 20177-75.2017.8.16.0031, 

19227-32.2018.8.16.0031, 18065-02.2018.8.16.0031, 18380-

98.2016.8.16.0031, 14101-11.2012.8.16.0031, 10907-90.2018.8.16.0031 e 

10900-98.2018.8.16.0031)’ – e-STJ fl. 99. Ora, como sedimentado em 

farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos 

infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos 

em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma 

de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. […] 

Dessa forma, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram 

que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem 

pública, na linha dos precedentes acima colacionados” (grifei). Como 

se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se 

perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada 

no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na 

reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando 

demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de 

antecedentes criminais do réu (vide HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco 

Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 165.098/SP, 

Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre 

de Moraes; HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.522 AgR/DF, 

Rel. Min. Roberto Barroso; HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre 
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de Moraes; HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 

104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). Contudo, reconheço que o 

Juízo condenatório, em flagrante contradição, apesar de permitir que 

o sentenciado cumpra a pena em regime inicial semiaberto, manteve a 

segregação preventiva. Sobre a incompatibilidade da prisão cautelar 

com a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci 

assinala que: “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção 

ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, 

que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há 

cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do 

cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o 

acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se 

não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, 

deve o réu recorrer em liberdade” (in Código de processo penal 

comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, 

p. 924). Como se vê, a medida cautelar imposta ao paciente é mais 

gravosa que a própria pena que lhe foi imposta. Com efeito, existe 

flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se 

a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em 

regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme 

orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis: 

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. 

IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE 

JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 

11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM 

REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM 

BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM 

DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado 

contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior 

Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo 

de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial 

semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção 

da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. 

Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, 

na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado 

da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas 

corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da 

ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem 

prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas 

da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773/SC, Rel. 

Min. Rosa Weber, Primeira Turma). “PENAL. HABEAS CORPUS. 

ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME 

INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA 
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SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da 

jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão 

provisória é incompatível com a fixação de regime de início de 

cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – 

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e 

determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo 

sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 

do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 

138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). “HABEAS 

CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME 

SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O 

ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A 

MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 

ORDEM CONCEDIDA. 1. Fixado o regime semiaberto, torna-se 

incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, 

até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria 

cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime 

fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere 

representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à 

prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em 

regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença 

condenatória (= semiaberto). 2. Ordem concedida” (HC 118.257/PI, 

Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). “AGRAVO REGIMENTAL 

NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 

INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE 

E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO 

REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO 

TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO” (HC 185.181 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

Segunda Turma). “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 

12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em 

preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de 

cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. 

Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se 

apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser 

aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição 

cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com 

fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de 

interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, 

entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão 
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preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo 

de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC 126.704/MG, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma). Ante o exposto, concedo a ordem, 

para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação, 

pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas 

no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 192 do RISTF). Publique-

se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Ministro Ricardo Lewandowski 

Relator 

(STF - HC: 192764 PR 0105689-46.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de 

Publicação: 19/10/2020) 

 

Atente-se que, na espécie, não há mera reiteração de 

pedidos. Existem elementos e fatos novos que configuram o risco concreto de 

submissão da paciente a indevido constrangimento. Eis, embora a contrário 

sensu, ementa de julgado dessa Corte de onde se pode extrair o direito líquido e 

certo da paciente de ter o seu pedido de reconsideração provido: 

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 

CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO 

PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE 

TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA 

DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA 

CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação 

jurisprudencial desta Suprema Corte, “o agravante tem o dever de 

impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão 

agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 

133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 

2. O objeto do presente writ está em apreciação por esta Suprema 

Corte nos autos do HC 189.230-ED-AgR/SP, de minha relatoria. 

Nesse sentido, “A mera reiteração de pedido, que se limita a 

reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os 

mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna 

inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 

146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 

23.10.2017). 3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas 

corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise 

do writ. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 

(STF - HC: 192186 SP 0104452-74.2020.1.00.0000, Relator: ROSA 
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WEBER, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de 

Publicação: 11/02/2021) 

 

                                      Isto posto, requer seja estendido à paciente/impetrante os 

efeitos da liminar concedida no item (iii) da decisão favorável ao ex-ministro 

Pazuello no HC nº 201.912, para proibir “quaisquer constrangimentos físicos ou 

morais, em especial ameaças de prisão ou de processos, caso esteja atuando no 

exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta de salvo 

conduto”. 

Lê-se no ferido item da decisão:  

[...] (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, 

urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos 

depoentes, não podendo sofrer quaisquer 

constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças 

de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício 

regular dos direitos acima explicitados, servindo esta 

decisão como salvo-conduto. 

 

P. deferimento,  

Brasília, 20 de maio de 2021.  

Pp Djalma Pinto  

OAB-CE 2.665  

PP. Rafaela Pinheiro Pinto  

OAB-CE 24.871  
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