Superior Tribunal de Justiça
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 113.321 - AM (2019/0149669-5)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO

:
:
:
:

MINISTRO NEFI CORDEIRO
JOSÉ MELO DE OLIVEIRA (PRESO)
JOSÉ CARLOS CAVALCANTI JÚNIOR - AM003607
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DECISÃO
Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JOSÉ
MELO DE OLIVEIRA em face de acórdão do Tribunal Regional Federal que concedeu
parcialmente o writ, por acórdão assim ementado (fl. 163):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
E
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE.
PACIENTES IDOSOS E TEMPO RAZOÁVEL DE CUSTÓDIA CAUTELAR.
CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO. POSSIBILIDADE DE
ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A custódia cautelar preventiva é medida excepcional que somente deve ser
admitida quando demonstrada sua imprescindibilidade. à luz dos pressupostos e
requisitos previstos nos arts. 282, § 6º, 312; e 313 do Código de Processo Penal, bem
como quando demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão para consecução dos fins pretendidos com a imposição da medida
drástica inicialmente requerida, devendo a decisão respectiva apontar, precisamente,
os fundamentos jurídicos que sustentam sua adoção; os elementos concretos nos
quais se funda, devidamente materializados nos autos, de maneira a revelar a
potencial propensão do acusado a por em risco a ordem pública e/ou econômica; a
aplicação da lei penal; ou a instrução criminal; sob pena de nulidade.
2. As circunstâncias relativas às idades dos pacientes (pessoas idosas) e à duração
das custódias cautelares ora impugnadas se mostram hábeis para justificar o
abrandamento do regime de cautelaridade a eles imposta, em observância, mutatis
mutandis, ao quanto contido no art. 282, II, § 6º, do Código de Processo Penal, no
sentido de que deverá ser observado a "adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado", e que a "prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar.
3. Peculiaridades supervenientes que permitem o enternecimento da medida
extrema.
4. Ordem concedida em parte.

Consta dos autos que o recorrente responde pela prática do crime tipificado no art.
2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, com relação a condutas apuradas na Operação Custo Político,
segunda fase da Operação Maus Caminhos.
Neste recurso, a defesa busca a revogação das medidas diversas de prisão ou a
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flexibilização das cautelares estabelecidas.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível
quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
A matéria relativa aos fundamentos das medidas cautelares diversas de prisão não é
pacífica nesta Sexta Turma, impedindo de, em juízo sumário, conceder liminar, afastando
referidas medidas. Ademais, também não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o
deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame aprofundado da suficiência
da cautelar atípica.
Assim, para garantir a eficácia plena das decisões dominantes na Turma, melhor o
exame do recurso em habeas corpus por ocasião do julgamento definitivo de mérito.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações, em especial, a respeito do andamento da ação penal.
Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 28 de maio de 2019.

MINISTRO NEFI CORDEIRO
Relator
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