
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 514.602 - ES (2019/0164596-0)
  

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : RODRIGO BARCELLOS GONCALVES 
ADVOGADOS : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO  - DF004935 
   RODRIGO BARCELLOS GONCALVES  - ES015053 
ADVOGADA : FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA  - DF040863 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PACIENTE  : JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA (PRESO)

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO RUBI. PRISÃO 

PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 

CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

APREENSÃO DE DIVERSOS ARMAMENTOS. AMEAÇAS A 

TESTEMUNHA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN 

CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à 

observância, em decisão devidamente fundamentada, aos 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o 

periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a 

decisão que a impôs, o ora paciente – Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico da Cidade de Presidente Kennedy/ES 

e marido da prefeita – seria membro de organização criminosa 

especializada na prática de ilícitos administrativos em prejuízo do 

município, grupo esse que, no bojo da "Operação Rubi", foi 

flagrado em reunião onde foram apreendidos R$ 33.000,00 para 

pagamento do agente e de sua esposa em razão de acordo para 

que o casal recebesse parte do valor recebido por empresa 

contratada pela prefeitura, além de terem sido encontradas duas 

armas de fogo – 1 revólver calibre .38 e 1 pistola Glock .380 auto 

(9mm) –, além de 56 munições calibre .380, tudo de propriedade do 

paciente. Dessarte, mostra-se evidenciada a sua periculosidade e a 

necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem 

pública.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a 
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de 
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar 
idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, 
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 
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4. A notícia de ameaças contra a testemunha chave 

consubstancia-se em fundamento idônea para a decretação e 

manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e 

por conveniência da instrução criminal (precedentes).

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não 

impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os 

requisitos legais para a decretação da segregação provisória 

(precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade 

efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas 

seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a 

prática de novos crimes.

7. Ordem denegada.

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 

maioria, denegar  a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. 

Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz. Os Srs. Ministros Laurita Vaz e 

Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Adv.   EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE 

ARAGÃO, pela parte PACIENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA 

Brasília, 20 de agosto de 2019 (data do julgamento).

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator
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HABEAS CORPUS Nº 514.602 - ES (2019/0164596-0)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : RODRIGO BARCELLOS GONCALVES 
ADVOGADOS : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO  - DF004935 

 RODRIGO BARCELLOS GONCALVES  - ES015053 
ADVOGADA : FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA  - DF040863 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PACIENTE  : JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

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

JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA apontando como autoridade coatora 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso 

preventivamente pela prática, em tese, dos delitos inscritos no art. 1º, § 1º, c/c o art. 2º, 

§§ 3º e 4º, inciso II, todos da Lei n. 12.850/2013 e no art. 317, § 1º, c/c o art. 71, ambos 

do Código Penal, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (e-STJ fl. 2.085).

Segundo a acusação, o paciente, Secretário Municipal de Assistência 

Social de Presidente Kennedy/ES, seria membro de organização criminosa composta 

de 7 integrantes, voltada para a prática de atos de corrupção que causaram lesão aos 

cofres do município por meio de favorecimento a uma empresa em licitações e em 

contratos municipais desde 2013 até 2019, tendo sido investigada a sua atuação no 

bojo da "OPERAÇÃO RUBI" (e-STJ fl. 2.044).

Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a decisão que decretou 

a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois não foi 

individualiza a conduta do paciente (e-STJ fl. 6).

Assere ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da 
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prisão para fins de garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e de 

conveniência da instrução criminal (e-STJ fl. 11).

Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em 

favor do paciente (e-STJ fl. 23).

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 2.231/2.233).

Informações prestadas.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do writ em 

parecer assim ementado (e-STJ fl. 2.401):

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RUBI. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 1º, § 1º, C/C ART. 2º, 
§§ 3º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 317, §1º, C/C ART. 71 
DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 
E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 
PRISÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CESSAÇÃO DA SUA 
ATIVIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É, em síntese, o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 514.602 - ES (2019/0164596-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de 

fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente.

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento 

jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão 

somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), 

estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do 

art. 312 do Código de Processo Penal. 

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso 

senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, 

LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre 

concretamente fundamentado. 

No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da 

prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 85):

Neste contexto, evidencia-se a possibilidade da conversão da 
prisão em flagrante em prisão preventiva considerando o 
atendimento ao inciso l do art. 313 do CPP, visto que a pena 
cominada aos delitos imputados aos autuados ultrapassa a 04 
anos. Firmadas essas premissas, resta analisar se os requisitos e 
fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no 
art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos 
sistemas SIEP, E-JUD, INFOPEN e BNMP 2.0, constatou-se que os 
autuados não possuem registros criminais. Todavia, em sede de 
juízo perfunctório, verifico a presença da materialidade delitiva e 
indícios de autoria em relação aos autuados, além de também 
estarem presentes os requisitos que autorizam suas custódias 
cautelares, pois o flagrante ocorreu no âmbito da "Operação 
Rubi" deflagrada pelo GAECO para desbaratar quadrilha de 
malfeitores em diversos Municípios deste Estado, em especial 
no de Presidente Kennedy/ES, cuja chefe do executivo - 
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Amanda Quinta Rangel - também foi presa e já teve a 
preventiva decretada pelo Desembargador relator da operação, 
em decorrência de prerrogativa de foro. O autuado JOSÉ 
AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA é Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico da Cidade, além de convivente da 
Prefeita, e MARCELO MARCONDES SOARES e CRISTIANO 
GRAÇA SOUTO são sócios da empresa Serviço de Limpeza 
Urbana LTDA. que tem contrato com o Município de Presidente 
Kennedy, sendo que durante o cumprimento de mandado de 
busca e apreensão e de prisão temporária na residência da 
senhora Prefeita, constatou-se que estava havendo uma 
reunião em que, supostamente, seriam realizados pagamentos 
ilícitos. No local estavam os ora autuados, e também foi 
apreendida a quantia de R$ 33.000.00 (trinta e três mil reais) 
em espécie com MARCELO e encontradas duas armas de fogo - 
01 revólver calibre .38 “special", e 01 pistola Glock .380 auto 
(9mm Browing Short, além de 56 (cinqüenta e seis) munições 
calibre .380, dentre outros objetos, de propriedade do autuado 
JOSÉ AUGUSTO. As investigações trazidas nos autos apontam 
que o valor apreendido seria repassado para JOSÉ AUGUSTO e 
à sua esposa. Prefeita da Cidade, pelos sócios da empresa de 
limpeza urbana. Neste contexto, verifico que os fatos são 
revestidos de gravidade concreta sendo a conversão da prisão em 
flagrante em prisão preventiva medida necessária para garantia da 
ordem pública, como bem preconizado pelo Ministério Público. 
Ademais, a Operação Rubi, ainda encontra se em desenvolvimento, 
revelando um momento sensível de colheita probatória, que, 
indubitavelmente deve ser resguardado, razão pela qual a 
conveniência da instrução processual também recomenda o 
acautelamento provisório dos autuados, não só para a garantia da 
ordem pública, mas também para evitar que possíveis testemunhas 
sejam ameaçados e outras provas sejam destruídas, considerando 
a pública e notória influência dos autuados na administração 
municipal de Presidente Kennedy/ES. Quanto ao fato dos autuados 
serem primários, terem endereço fixo e ocupação lícita, como 
acentuado pela douta defesa, por si só, não impedem a decretação 
da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos legais 
o que se verifica no caso à saciedade.

Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o 

decreto prisional demonstrou que o ora paciente, Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico da Cidade de Presidente Kennedy/ES e marido da 

prefeita, seria membro de organização criminosa especializada na prática de ilícitos 

administrativos em prejuízo do município, grupo esse que, no bojo da "Operação Rubi", 
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foi flagrado em reunião onde foram apreendidos R$ 33.000,00 para pagamento do 

paciente e de sua esposa em razão de acordo para que o casal recebesse parte do 

valor recebido de empresa contratado pela prefeitura, além de serem encontradas duas 

armas de fogo – 1 revólver calibre .38 e 1 pistola Glock .380 auto (9mm), além de 56 

munições calibre .380, tudo de propriedade do ora paciente.

Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, 

conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se 

interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se 

no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e 

suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora 

Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 

 Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI 
DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS 
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.  A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na 
garantia da  ordem  pública,  evidenciada  pelo modus operandi da 
organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, da qual, 
supostamente, o paciente   faz  parte,  eis  que,  após  um  mês  de  
investigações, identificou-se  que  ele  e  outros  corréus  
transitavam  entre  os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na 
venda de drogas.

[...]

3. Ordem denegada.

(HC 353.594/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO  
PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se 
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apresenta efetiva motivação para tanto.

2. Na  espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as 
peculiaridades  do  caso concreto (agente supostamente integrante 
de complexa  organização  criminosa,  voltada  à disseminação de 
grande quantidade  de  drogas,  as  quais  são  adquiridas  no 
Paraná com a finalidade  de  distribuição em Minas Gerais, tendo 
sido apreendidos 231 kg de maconha).

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 65.669/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA 
ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A LAVAGEM DE 
DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS 
ATIVIDADES DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS 
CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL 
DISTINTA RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a 
ordem pública em caso no qual se constata a existência de 
organização criminosa destinada a lavagem de dinheiro oriundo de 
delitos graves, como roubos e tráfico de entorpecentes, e 
estruturada com nítida divisão de tarefas, mormente pelo fato de 
que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após a prisão de 
um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora 
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a 
necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de 
interromper a atividade ilícita .

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se 
justifica a decretação de prisão de membros de organização 
criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.

[...]

8. Recurso ordinário improvido.

(RHC 83.321/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Ademais, consta do ato de recebimento da denúncia que há "notícias 
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no sentido de que uma testemunha chave pode estar sendo intimidada por alguns 

componentes do grupo investigado" (e-STJ fl. 173), o que se configura, per si, 

fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão 

da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 
DO CPP.

PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se 
apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade 
da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do 
CPP.

2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença 
dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, 
indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de 
colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, uma 
vez que ressaltou a ocorrência de ameaças contra a vítima, após 
haver esta noticiado o crime à Polícia.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 423.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. 
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA 
CONDUTA. PREVENIR REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS ÀS 
VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Diante da existência de ameaças às vítimas após os atos, em 
tese, praticados, a prisão mostra-se necessária, também, para a 
garantia da instrução criminal.

[...]

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 79.466/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017)
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No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, 

por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos 

legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 

[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em 
princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da 
prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a 
demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 64.879/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram 

que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o 

efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado 

por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. 
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO 
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de 
Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos 
termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 

2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o 
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto 
dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 

3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares 
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem 
pública. 

4. Recurso a que se nega provimento. (RHC 68.535/MG, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 
CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE 
AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA 
POSTERIOR. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
PREJUDICIALIDADE. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE 
CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. 
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VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE 
DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU 
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente 
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, 
de forma fundamentada e com base em dados concretos, o 
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a 
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de 
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

[...]

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as 
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a 
manutenção da prisão cautelar quando devidamente 
fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias 
evidenciam que as providências menos gravosas seriam 
insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 393.464/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017)

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Relator 
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HABEAS CORPUS Nº 514.602 - ES (2019/0164596-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Sr. Presidente, 

vou pedir vênia para divergir. Não vejo aqui razão suficiente para a não aplicação de 

medidas cautelares outras que não a prisão. 

O afastamento do paciente do cargo por ele ocupado, juntamente com a 

descoberta da suposta organização criminosa e também o afastamento dos outros 

envolvidos que ocupavam cargos públicos, a meu ver, já impede a continuidade ou 

a reiteração delitiva. 

Não vejo risco à instrução, considerando que não há nenhum fato 

concreto imputado ao paciente que signifique tal risco real (uso do poder político, 

ameaça a testemunhas, destruição de documentos são meras suposições).

Quanto à apreensão de armas, também não vejo como justificativa. Seja 

porque me parece que não foi o paciente denunciado pelo crime de posse ou porte 

de arma, seja porque o crime que deu causa à sua prisão não requer violência, 

sendo indiferente o fato de o paciente ter ou não em seu poder arma de fogo. 

Assim, entendo possível aqui conceder a ordem para substituir a prisão 

imposta ao paciente por medidas cautelares outras a serem fixadas pelo Juiz da 

causa. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2019/0164596-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 514.602 / ES

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00005839620198080041  00146222720198080000  00293155020188080000  
146222720198080000  20180006893619  293155020188080000  5839620198080041

EM MESA JULGADO: 20/08/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE 

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : RODRIGO BARCELLOS GONCALVES 
ADVOGADOS : EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO  - DF004935 

 RODRIGO BARCELLOS GONCALVES  - ES015053 
ADVOGADA : FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA  - DF040863 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PACIENTE  : JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA (PRESO)
CORRÉU    : AMANDA QUINTA RANGEL 
CORRÉU    : LEANDRO DA COSTA RAINHA 
CORRÉU    : MARCELO MARCONDES SOARES 
CORRÉU    : JOSE CARLOS MARCONDES SOARES 
CORRÉU    : ISAIAS PACHECO DO ESPIRITO SANTO 
CORRÉU    : CRISTIANO GRACA SOUTO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em 
Geral - Corrupção passiva

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO, pela parte PACIENTE: JOSE AUGUSTO 
RODRIGUES DE PAIVA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.

Os Srs. Ministros Laurita Vaz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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