
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 510.938 - ES (2019/0141888-3)
  

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : GREGORIO RIBEIRO DA SILVA E OUTRO
ADVOGADOS : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO  - DF004935 
   GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA  - ES016046 
   ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO  - ES015786 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PACIENTE  : AMANDA QUINTA RANGEL (PRESO)

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. 

"OPERAÇÃO RUBI". PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. PREFEITA MUNICIPAL. DECRETO DEVIDAMENTE 

MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. 

PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO 

QUE SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do 

indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da 

condenação pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se 

cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a 

existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento 

de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os 

pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na 

legislação processual penal. 

2. Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois 

demonstrou o Juízo de piso a necessidade da atuação cautelar do 

Estado para garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta 

e o risco de reiteração delitiva, e para a conveniência da instrução 

penal, tendo em vista o prosseguimento das investigações e a 

posição de influência ocupada pela paciente na municipalidade.

3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como 

tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme 

disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual 

Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada 

quando não for cabível a sua substituição por outra medida 

cautelar (art. 319)". 

4. Assim, na hipótese, mesmo levando em conta a motivação 

declinada no decreto prisional, as particularidades do caso 

demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da 

imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do 

Código de Processo Penal. Isso porque se trata de delito cometido 
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sem violência ou grave ameaça e de paciente primária que foi 

presa em flagrante pela suposta prática de corrupção passiva na 

condição de prefeita municipal, receber propina de contratos 

firmados com o município, de modo que não se trata de ré com 

periculosidade social apta a justificar a medida extrema de prisão, 

mostrando-se desarrazoada a segregação preventiva; é suficiente 

e adequada a imposição de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem concedida em menor extensão, a fim de substituir a 

custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas 

da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Tribunal de Justiça, 

devendo, obrigatoriamente, estar incluída, entre outras, a medida 

de afastamento da paciente dos negócios do município, bem como 

a proibição de contato com outros agentes envolvidos nas 

investigações. Prejudicado o pedido de reconsideração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  por 

unanimidade, conceder a ordem em menor extensão, prejudicado o pedido de 

reconsideração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita 

Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentou oralmente o(a) Adv(a)   ANNA CAROLINA MENEZES DE 

NORONHA BORELLI, pela parte PACIENTE: AMANDA QUINTA RANGEL 

Brasília, 17 de setembro de 2019 (data do julgamento).

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator
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HABEAS CORPUS Nº 510.938 - ES (2019/0141888-3)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : GREGORIO RIBEIRO DA SILVA E OUTRO
ADVOGADOS : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO  - DF004935 

 GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA  - ES016046 
 ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO  - ES015786 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PACIENTE  : AMANDA QUINTA RANGEL (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor 

de AMANDA QUINTA RANGEL apontando como autoridade coatora o Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo (procedimento   0013160.35.2019.8.08.0000).

Consta dos autos que a paciente, prefeita do Município de Presidente 

Kennedy (ES), foi presa em flagrante, no âmbito da Operação Rubi, pelo suposto 

cometimento do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). A segregação 

foi, posteriormente, convertida em preventiva por Desembargador do Tribunal de Justiça 

do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a prerrogativa de foro da paciente.

No presente habeas corpus, alegou a defesa que "não houve prática de 

qualquer crime em flagrante, não chegando a Paciente a se encontrar, a ver e muito 

menos a se comunicar com o suposto agente que teria perpetrado o crime de 

corrupção ativa" (e-STJ fl. 6).

Sustentou que "o suposto flagrante ocorreu durante o cumprimento de 

medida de busca e apreensão realizada na residência da Paciente determinada por 

decisão, cópia em anexo (doc. 01), exarada pelo Gabinete do Desembargador Fernando 

Zardini Antônio, da Segunda Câmara Criminal do TJES, no âmbito de operação 

deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

(GAECO) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denominada 

'Operação Rubi'" (e-STJ fl. 6).
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Aduziu que o decreto que converteu a segregação em preventiva 

carecia de fundamentação concreta e idônea para justificar a medida cautelar. 

Argumentou que "a Paciente foi afastada cautelarmente do exercício de suas funções 

como Prefeita do Município de Presidente Kennedy/ES pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, e decretada a indisponibilidade de seus bens", de sorte que não poderia voltar a 

delinquir (e-STJ fl. 13).

Asseverou que "a investigação vem sendo conduzida há mais de 03 

(três) anos, com monitoramento ostensivo da Paciente há mais de 06 (seis) meses, ou 

seja, a suposta prática delitiva atribuída à Paciente já se encontra sob investigação, 

tendo sido reunidos inúmeros elementos, não se está a inaugurar a investigação com a 

prisão preventiva" (e-STJ fl. 16).

Requereu "a concessão de medida liminar para suspender a ordem de 

prisão exarada, com expedição de alvará de soltura em favor da Paciente, até que o 

mérito do presente habeas corpus seja julgado, quando a Turma reconhecerá e 

concederá a ordem definitiva para revogar a prisão preventiva e confirmar a liminar ora 

pleiteada" (e-STJ fl. 36).

A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 1.833/1.835.

O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem 

(e-STJ fls. 1.991/1.998).

O pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar foi 

juntado às e-STJ fls. 2.018/2.032.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 510.938 - ES (2019/0141888-3)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão antecipada 

da paciente.

O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como 

regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de segunda 

instância, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente 

comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de 

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da 

medida extrema, previstos na legislação processual penal. 

Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a 

fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade 

(Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há 

de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, 

não fundado em meras conjecturas. 

A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à 

ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade 

concreta do fato. 

É sempre importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica 

dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do 

crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não 

constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, 

se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, 

delituosa" (HC n. 48.381/MG, QUINTA TURMA, relator Ministro GILSON DIPP, DJ de 
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1º/8/2006, p. 470).

Portanto, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, 

revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a 

contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a 

manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom 

convívio social.

Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não 

pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não 

pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar 

não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição 

desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios 

de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam 

periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para 

resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, PRIMEIRA TURMA, relator Ministro 

ROSA WEBER, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).

À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, 

passo à análise da legalidade da custódia da paciente.

Confira-se o que consta da decisão do Tribunal a quo que converteu a 

prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 103/106):

Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a 
decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do limitado 
CPP, estão presentes. Ao compulsar os autos, evidentemente pela 
natureza perfunctória deste procedimento, pré-processual, verifico 
que estão presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios 
de autoria a recaírem sobre a autuada, além da presença dos 
requisitos que autorizam a custódia excepcional. Isto porque, ao 
que indicam os elementos indiciários existentes até o momento, 
as circunstâncias que levaram à prisão da custodiada revelam 
que a suposta prática delitiva teria contado com a participação 
de diversos atores do cenário político-administrativo do 
Município de Presidente Kennedy/ES, dentre outros municípios, 
investigados no âmbito da Operação Rubi, deflagrada pelo 
GAECO. Neste contexto, a medida cautelar mais gravosa se 
justifica, ao menos neste momento, em razão do fato de que, 
exatamente por envolver representantes de diversos setores da 
administração direta e indireta dos municípios, sobretudo em 
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região com menor grau de visibilidade e, por isto, menos 
"vigiada", ao que se soma a influência política e financeira da 
autuada, Prefeita de Presidente Kennedy/ES, a sua liberdade se 
revela como empecilho à garantia da ordem pública, diante da 
gravidade concreta do deli to, além de que possibilitará 
alterações físicas e documentais relacionadas a fatos ainda sob 
investigação, sendo sua custódia preventiva necessária, neste 
tocante, também em razão da conveniência da instrução 
processual. Neste sentido, é o entendimento do C. STJ. Senão 
vejamos: [...] Destaco, ainda, que a Operação Rubi ainda 
encontra-se em desenvolvimento, revelando um momento 
sensível de colheita probatória que deve ser preservado. Em 
relação aos argumentos defensivos, não obstante a alegada 
primariedade da custodiada, do seu comprometimento e 
responsabilidade em responder à eventual instrução criminal, o fato 
de ter residência fixa, família constituída e emprego lícito, importa 
registrar que nenhum destes elementos se consubstanciam em 
impeditivos à decretação da prisão preventiva, caso presentes os 
seus requisitos, como é a hipótese dos autos, não sendo, portanto, 
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Digno de 
registro, inclusive, que os novos meios de comunicação 
disponibilizados pela tecnologia francamente acessível 
permitem ao agente, mesmo que no restrito âmbito de sua 
residência, atuar pessoalmente, ou por interposta pessoa, de 
modo a movimentar quantias, providenciar ou suprimir 
documentos, simular situações, dentre outros, de forma que, 
especificamente neste caso concreto, nenhuma outra medida 
cautelar diversa da prisão se revela pertinente em relação à 
autuada. Ademais, conforme já mencionado, pela análise dos 
elementos indiciários, verifica-se ser possível que a suposta 
prática corruptora não tenha sido perpetrada pela primeira vez, 
o que merece ser objeto de profunda investigação, a qual 
merece ser concluída sem interferências. Neste contexto, 
estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, 
inciso I, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante delito da 
autuada AMANDA QUINTA RANGEL em PRISÃO PREVENTIVA. 
Além disso, requereu a defesa, em petitório de fls. 569/572 dos 
autos principais, a transferência da autuada ao Quartel do Corpo 
de Bombeiros de Vitória/ES. Neste particular, relembro que a 
jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se n sentido de que 
o direito a recolhimento em prisão especial mostra-se atendido na 
segregação em local distinto da prisão comum, consoante art. 295, 
§ 1°, do CPP), sendo que, na hipótese de não se verificar 
estabelecimento específico para tais presos, deve ser feita a 
custódia em cela distinta, ainda que na mesma unidade prisional 
(art. 295, § 2°, do CPP), observando-se, em tais casos, condições 
mínimas de higiene e comodidade condigna. Aliás, ao julgar o 
direito a cela especial, previsto no artigo 7°, V, da Lei nº 8.906/94 - 
de contornos ainda mais rígidos, na medida em que o Estatuto da 
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OAB fala em garantia a "Sala de Estado Maior" - o Supremo 
Tribunal Federal vem entendendo que "o recolhimento de 
advogado em local que, embora não configure Sala de estado 
maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que 
decidido na ADI 1.127/DFn (STF, HC 157003 AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, 1ª Turma, 09/11/2018). Cabe anotar, por outro 
lado, que a própria defesa reconhece que a autuada encontra-se 
em um cubículo separado, não havendo, ademais, nenhuma notícia 
de ameaça concreta à sua integridade física. De toda sorte, de 
forma preventiva, deve ser oficiado à Secretaria de Estado da 
Justiça, advertindo sobre a necessidade de ser observada a 
prerrogativa legal que assiste à autuada. Expeça-se o Mandado de 
Prisão Preventiva com validade até 08.05.2035, considerando o 
prazo prescricional (art. 109, II, do CP). (Grifei.)

Compulsando o decreto prisional, verifico que não se está diante de 

decisão carente de motivação, pois demonstrou o Juízo de piso a necessidade da 

atuação cautelar do Estado para garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta 

e o risco de reiteração delitiva e para a conveniência da instrução penal, tendo em vista 

o prosseguimento das investigações e a posição de influência ocupada pela paciente na 

municipalidade.

Por outro vértice, entendo suficiente, para os fins acautelatórios 

pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.

Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema que, como 

tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina 

expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão 

preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida 

cautelar (art. 319)". 

Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá 

ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, 

houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As 

medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, 

como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último 

instrumento a ser utilizado" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).
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Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a gravidade da 

conduta atribuída à paciente e o risco de reiteração, bem como a posição de influência 

que poderia levar à destruição de provas, as particularidades do caso demonstram a 

suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

Em outras palavras, a fixação de medidas cautelares diversas da 

prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela 

liberdade plena da paciente. 

Isso porque se trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça 

e de paciente primária que foi presa em flagrante pela suposta prática de corrupção 

passiva – ela estaria reunida com representantes de empresas contratadas pelo 

município, no qual exerce o cargo máximo de prefeita, com os quais foi encontrado uma 

mochila com dinheiro –, de modo que não se trata de ré com periculosidade social apta 

a justificar a medida extrema de prisão, mostrando-se desarrazoada a segregação 

preventiva; é suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares alternativas.

Guardadas as devidas particularidades, confiram-se, a propósito, os 

seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO 
PASSIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. DESVIO DE RECURSO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CUSTÓDIA 
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. 
NECESSIDADE EVIDENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO. 
FATOS PASSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
DESARTICULADA. RISCOS DE REITERAÇÃO DELITIVA 
PRESENTES, MAS DIMINUÍDOS. FINALIDADE DAS CAUTELAS 
PESSOAIS. FUNÇÃO NÃO PUNITIVA. ADEQUAÇÃO E 
SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM 
CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita 
a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a 
mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não 
culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se 
ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança 
e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com 
indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a 
cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de 

Documento: 1865318 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/09/2019 Página  9 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Processo Penal.

2. A decisão que impôs prisão preventiva ao paciente não possui 
vício de fundamentação, uma vez que, além da indicação de 
indícios razoáveis de cometimento de inúmeros crimes, justificou a 
necessidade de proteção da ordem pública ao salientar, em relação 
ao paciente, que, "no geral, [...] ainda que no relevante cargo de 
Presidente do BRB, [...] seguia ordens de Ricardo Leal para 
influenciar ou atuar na liberação dos recursos, tanto no FII/SIA, 
quanto o fundo da Rede de Hotéis acima mencionada", bem como 
o fato de "o prejuízo para os investidores, fundos de pensão e 
demais cotistas [ser] multimilionário e desestruturante do mercado 
de valores mobiliários por se tratar de banco público e estável no 
mercado nacional.

3. O decreto de prisão preventiva, apoiado em representação do 
Ministério Público Federal, indica a prática de atos de corrupção 
(ativa e passiva), lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, em 
contexto de organização criminosa, da qual participariam 
ex-dirigentes do Banco Regional de Brasília, que promoviam o 
aporte de volumosos recursos de RPPS, fundos de pensão e 
fundos privados administrados pela BRB DTVM - braço do banco 
responsável pela gestão de recursos, distribuição de títulos e 
valores mobiliários e administração de ativos - em investimentos e 
empreendimentos promovidos por terceiros, de quem recolhiam 
propinas em vultosas quantias, como contrapartida ilícita por suas 
decisões.

4. Noticiam os autos que os fatos ilícitos ocorreram há cerca de 3 
anos, permanecendo, todavia, a suspeita de continuidade da 
organização criminosa quando decretadas as cautelas. Entretanto, 
o grupo criminoso foi identificado e desmontado com a deflagração 
da Operação Circus Máximus, que culminou na prisão e bloqueio 
de bens dos suspeitos e o oferecimento de denúncia pelo 
Ministério Público Federal.

5. Passados cinco meses desde então, com a troca da diretoria e 
dos conselheiros por meio de quem as ilicitudes teriam sido 
cometidas, não mais se apresenta a prisão cautelar como único 
meio adequado e necessário para a tutela dos interesses que, no 
momento da prisão, se encontravam sob risco de lesão (sobretudo 
a evitação da prática de novos crimes), sendo suficiente, para 
eliminar tal risco, a imposição de medidas cautelares pessoais com 
igual idoneidade para preservar esses interesses, em juízo de 
estrita proporcionalidade, na forma dos artigos 282, I e II c/c 319, 
ambos do Código de Processo Penal.

6. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por 
cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras 
que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis 
e adequadas. (HC 496.220/DF, relator Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 
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17/06/2019.)

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO E 
CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. 
DESPROPORCIONALIDADE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES 
DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. 
COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. 
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua 
substituição por outra medida cautelar e quando realmente 
necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito 
e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do 
CPP. 

2. Evidenciado que a finalidade almejada quando da ordenação da 
preventiva pode ser atingida com a aplicação de medidas 
cautelares alternativas, como ocorre na espécie, presente o 
constrangimento ilegal apontado na inicial.

3. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, 
diante das particularidades do caso concreto, ser devida e 
suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, 
capazes de, por si só, sem o rigorismo da medida constritiva da 
liberdade do agente, garantir a ordem pública, o bom andamento 
da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

4. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar anteriormente 
deferida, substituir a prisão preventiva do paciente pelas 
providências cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, 
III, IV e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da medida 
de afastamento das funções públicas já imposta na origem, 
estendendo-se os efeitos da decisão aos corréus em igual 
situação, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal. (HC 
412.987/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RIO 40 
GRAUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
LAVAGEM DE ATIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO REGENTE DAS 
IMPUTAÇÕES. ATUAL SITUAÇÃO DO RÉU. MOTIVAÇÃO 
INSUFICIENTE PARA O ENCARCERAMENTO DO PACIENTE. 
DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO 
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações 
extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, 
porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes 
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de tudo, o respeito à liberdade. 

2. In casu, entendida como ultima ratio, a custódia provisória não se 
apresenta apropriada, visto que desrespeitado o cânone da 
proporcionalidade - necessidade, adequação e balanceamento de 
bens jurídicos -, evidenciando-se que medidas cautelares menos 
incisivas podem se prestar à manutenção da higidez da marcha 
processual.

3. Embora salientado pelas instâncias ordinárias que o paciente 
supostamente esmerou-se em figurar como intermediário no 
Ministério das Cidades para obter, por meios recônditos, a 
consecução da obra da Transcarioca Rio, nos idos dos anos de 
2012 e 2013, tendo atuado, em tese, para a dissimulação dos 
recursos indevidamente auferidos, em especial até 2015, sobressai 
dos autos que o réu não é funcionário público, sendo que a sua 
prisão provisória restou decretada apenas em julho de 2017, não 
se mostrando, nessa inaugural senda, a sua vinculação com os 
demais integrantes da pretensa organização delitiva, somente com 
os representantes das empresas Carioca Engenharia e OAS, além 
da coacusada Vanusa Vidal.

4. Diante do contexto fático regente das imputações relativas ao 
insurgente e da sua atual situação, não pode subsistir a decisão 
prisional, mostrando-se suficientes medidas cautelares pessoais 
diversas do ergástulo, em consideração aos vetores inscritos no 
artigo 282 do Código de Processo Penal, com a redação conferida 
pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem concedida, ratificando o entendimento da liminar, a fim de 
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares 
diversas do encarceramento, nos termos do artigo 319 do Código 
de Processo Penal, quais sejam, II - proibição de acesso às sedes 
ou filiais da empresa Rocha Firme Ltda. e ao Ministério das 
Cidades; III - proibição de manter contato com os demais corréus 
do processo criminal; IV - proibição de ausentar-se da comarca, 
salvo se previamente autorizado pelo magistrado; e VI - suspensão 
do exercício das atividades empresarias vinculadas ao Governo 
Federal ou ao Governo do Rio de Janeiro, bem como à empresa 
Rocha Firme Ltda.; sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira 
fundamentada, examine se é caso de aplicar mais outras medidas 
implementadas pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, a 
possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua 
necessidade. (HC 421.870/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 
08/03/2018.)

À vista do exposto, concedo a ordem em menor extensão a fim de 

substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, 
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as quais deverão ser fixadas pelo Tribunal de Justiça, devendo, obrigatoriamente, estar 

incluída, entre outras, a medida de afastamento da paciente dos negócios do município, 

bem como a proibição de contato com outros agentes envolvidos nas investigações. 

Prejudicado o pedido de reconsideração de e-STJ fls. 2.018/2.032.

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Relator 
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