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MANTIDA AÇÃO PENAL CONTRA EX-PREFEITO DE MUNICÍPIO PAULISTA ACUSADO DE DISPENSA ILEGAL 

DE LICITAÇÃO. 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus (RHC) 140835, em que a defesa de Odécio Rodrigues da Silva, ex-prefeito do Município de Lourdes (SP), 

pedia o trancamento da ação penal a que responde pelo crime de dispensa ilegal de licitação (artigo 89, caput, da Lei 

8.666/1993). 

A denúncia narra que o acusado, em 2008, à frente da prefeitura municipal, teria contratado profissionais do setor 

artístico por meio de empresário intermediador, não exclusivo, causando prejuízo aos cofres públicos por pagar preço 

superior ao que então deveria ter sido cobrado. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), considerando 

presentes indícios de dolo e de dano ao erário, recebeu a denúncia. A defesa então pediu o trancamento da ação 

penal em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou o pedido. 

No Supremo, a defesa do ex-prefeito sustentou ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e 

atipicidade da conduta imputada. Argumentou que a empresa contratada apresentou os termos de exclusividade dos 

artistas, evidenciando, portanto, o cumprimento da inexigibilidade da licitação suficiente para afastar qualquer 

alegação de dolo ou má-fé. 

Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que está correta a manutenção, pelo STJ, dos fundamentos e da 

conclusão do acórdão do TRF-3. Para o relator, a defesa do acusado não conseguiu demonstrar a inexistência de 

dolo específico de causar dano ao erário, bem como a não caracterização do efetivo prejuízo suficiente para afastar a 

tipificação do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993. 

Ele destacou ainda que a jurisprudência dominante do Supremo é no sentido de que o trancamento de ação penal 

por falta de justa causa é medida excepcional, especialmente por meio de habeas corpus. “Se não se comprovar, de 

plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de 

autoria e materialidade, é indispensável a continuidade da persecução criminal”, concluiu. 

*A decisão do ministro foi tomada antes do recesso forense. 

SP/AD 

Processos relacionados 

RHC 140835 

 

MINISTRO EXTINGUE AÇÃO QUE QUESTIONAVA ATO DO TCU SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE 

REFORMA AGRÁRIA 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou liminar deferida na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 478 que suspendeu ato do Tribunal de Contas da União (TCU) 

restringindo acesso ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), do Governo Federal. Em sua decisão, o 

ministro também julgou prejudicada a ação diante da perda superveniente de seu objeto. 

Após a concessão da liminar, em setembro de 2017, chegaram aos autos informações de que o próprio TCU 

revogou, em nova decisão, a parte do acórdão que impunha restrições ao andamento do PNRA. A Advocacia-Geral 

da União (AGU) também informou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) já havia 
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conseguido realizar o desbloqueio da maioria dos beneficiários atingidos pelo ato impugnado, por meio de medidas 

adotadas em seu plano de enfrentamento, conforme atestado inclusive pelo próprio TCU. A Procuradoria-Geral da 

República, autora da ação, também se manifestou pela extinção do processo. 

O ministro Alexandre de Moraes verificou que, seja pela adoção pelo Incra de providências cominadas pelo TCU, 

seja pela revogação das medidas pela própria corte de contas, impõe-se o reconhecimento da ausência de quaisquer 

efeitos concretos que demandem o exercício da jurisdição constitucional pelo Supremo. Ele citou diversos 

precedentes da Corte que, em casos análogos, reconhecem a extinção do processo sem resolução do mérito. 

*A decisão do ministro foi tomada antes do recesso forense. 

AR/AD 
 

PRESIDENTE DO STF MANTÉM DECISÃO QUE IMPEDE GOIÁS DE AUTORIZAR TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL SEM LICITAÇÃO. 

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu liminar que buscava suspender 

decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que impede o governo estadual e a Agência Goiana de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviço Público (AGR) de conceder de novas autorizações, sem a realização de 

procedimento licitatório, para transporte intermunicipal de passageiros. Na decisão, tomada na Suspensão de Liminar 

(SL) 1136, a ministra reafirma a jurisprudência do STF sobre a necessidade de licitação para prestação de serviços 

públicos e constata que a decisão questionada não oferece risco à ordem pública. 

No caso em questão, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) ajuizou ação civil pública contra a AGR relativa a 

possíveis atos de improbidade administrativa por autorizações concedidas sem licitação a 12 empresas privadas para 

a exploração do serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Requereu assim a suspensão liminar dos 

contratos considerados irregulares. 

O juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Goiânia concedeu parcialmente o pedido para impedir novas autorizações 

de transporte intermunicipal sem licitação até a solução final da ação civil pública e proibir o Poder Público de renovar 

as autorizações já concedidas à medida em que vencerem. O juízo ponderou que a concessão da liminar da forma 

requerida iria atingir cerca de 166 linhas de ônibus e traria sérios prejuízos à sociedade. Essa decisão foi mantida 

pelo TJ-GO no julgamento de agravo de instrumento. 

Ao analisar o pedido formulado pela agência goiana no STF, a ministra Cármen Lúcia verificou que não ficou 

demonstrado, em exame preliminar do caso, a alegada grave lesão à ordem pública. “Nos termos em que deferida, a 

medida liminar, além de conformar-se à jurisprudência do STF, no sentido da necessidade de licitação para a 

permissão ou concessão de serviços públicos, buscou minimizar o prejuízo para a sociedade, evitando a paralisação 

do funcionamento, de uma só vez, de todas as linhas de transporte intermunicipal já autorizadas”, concluiu. 

FT/AD 

Processos relacionados 

SL 1136 

 

PRESIDENTE DO STF SUSPENDE CLÁUSULAS DE NORMA SOBRE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA 

AO ICMS 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, concedeu parcialmente medida cautelar 

para suspender o efeito de dez cláusulas contidas em convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) a fim de normatizar protocolos firmados entre os Estados e o Distrito Federal sobre substituição 

e antecipação tributária relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão foi 

tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5866, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Ao decidir, a ministra considerou os argumentos da autora relativos à possibilidade de haver um impacto financeiro 

considerável, gerado pela alteração no sistema normativo relacionado às substituições e antecipações tributárias 

referentes ao ICMS incidente em operações interestaduais. A presidente do STF suspendeu os efeitos das cláusulas 

8ª a 14ª, 16ª, 24ª e 26ª do Convênio ICMS nº 52/2017, tendo em vista “manifesta dificuldade de reversão dos efeitos 

decorrentes das medidas impugnadas, se tanto vier a ser o resultado”. 

Tese da autor 

A Confederação Nacional da Indústria pede a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do convênio 

questionado. Argumenta que o ato normativo fugiu dos limites reservados pela Constituição Federal às matérias a 

serem versadas mediante convênio (artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alíneas ‘b’ e ‘g’) e invade o campo de 

incidência da lei (artigo 150, parágrafo 7º), inclusive complementar (artigo 146, inciso III, alínea ‘a’ e artigo 155, 

parágrafo 2º, inciso XII, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘i’). Ao sustentar o pedido de liminar, afirma ser evidente o prejuízo 

decorrente da aplicação do convênio questionado. 

Concessão parcial 
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Inicialmente, a ministra deferiu pedido formulado pela CNI a fim de que a medida cautelar fosse analisada 

independentemente das manifestações da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República 

(PGR). A ministra considerou a urgência da questão e ressaltou a impossibilidade de se postergar a análise, tendo 

em vista os riscos decorrentes da espera das providências cabíveis ao relator, somente após o recesso forense. 

Segundo ela, “há riscos comprovados da irreversibilidade dos impactos financeiros sobre os agentes econômicos 

submetidos à técnica de substituição e antecipação tributária do ICMS cobrados em razão de operações 

interestaduais”. 

Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia considerou pertinente o argumento desenvolvido na petição inicial quanto à 

desobediência da cláusula constitucional de reserva de lei, prevista nos artigos 146, inciso III, artigo 150, parágrafo 

7º, e artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII. Conforme a ministra, as determinações desses dispositivos estão 

direcionadas a lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação 

geral do ICMS. 

Segundo a ministra, especialmente em relação às cláusulas 8ª, 9ª e 16ª do convênio, o Plenário da Corte (ADI 4628) 

reconheceu que a substituição tributária, “em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por 

meio de lei complementar”. A presidente salientou que a essência da norma constitucional deve ser preservada, 

portanto, a sistemática relativa a imposto, apesar de outorgada à competência estadual, é de configuração jurídica 

nacional. 

Quanto à alegada configuração de bitributação, a ministra ressaltou que o modo de cobrança tratada nos autos 

conduziria, em tese, a uma dupla incidência do ICMS na espécie, tanto no valor inicialmente adicionado à mercadoria 

utilizada como base para cálculo da Margem de Valor Agregado (MVA) quanto na própria aferição do ICMS incidente 

sobre a substituição tributária objeto do referido convênio, “o que ensejaria prática de bitributação, vedada pela 

Constituição da República”. 

ADI 5858 

Por ausência de pertinência temática, antes do início do recesso forense, o ministro Alexandre de Moraes julgou 

extinta a ADI 5858, sobre o mesmo assunto, proposta pela Associação Brasileira dos Supermercados (Abras). 

O relator explicou que, para alguns dos legitimados a propor ADI, a Constituição exige a presença de pertinência 

temática, requisito da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da 

própria ação. “Não demonstrou a autora de forma adequada e suficiente a existência do vínculo de pertinência 

temática em relação ao ato normativo combatido, não sendo possível encontrar referibilidade direta entre as normas 

contestadas e o objeto social da requerente”, disse. 

O ministro destacou que a norma questionada se volta a todos os setores econômicos dedicados a vendas de bens 

no varejo, e não somente aos representados pela requerente. “Para que a exigência da pertinência temática se 

fizesse confirmada, a pretensão deduzida deveria se apresentar congruente com objetivos institucionais próprios e 

específicos, o que, no caso sob exame, não se confirma”, declarou o relator ao extinguir a ação. 

EC,SP/EH 

 

EXTINTA ADPF QUE QUESTIONAVA SÚMULA DO TST SOBRE ATRASO EM REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), extinguiu, sem resolução do mérito, a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, ajuizada pelo governador do Estado de Santa Catarina, 

João Raimundo Colombo, contra a Súmula de Jurisprudência predominante 450, do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST). O enunciado prevê que o trabalhador receberá em dobro se o empregador atrasar o pagamento da 

remuneração das férias. Segundo o relator, é incabível o emprego de ADPF contra enunciado de súmula de 

jurisprudência. 

O autor da ação sustenta que a súmula do TST ofende os preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da 

Separação dos Poderes (artigo 2º da CF), da Legalidade e da Reserva Legal (artigo 5º da CF). Afirma que a 

aplicação da regra em relação a empregados públicos vinculados a empresas públicas gera prejuízos expressivos às 

finanças estaduais. 

Para o relator, o pedido não especifica ato do Poder Público com conteúdo que possa conduzir a efetiva lesão a 

preceito fundamental. Segundo Moraes, o entendimento do Supremo é no sentido de que enunciados de súmula 

nada mais são que expressões sintetizadas de entendimentos consolidados na Corte. 

O ministro destacou ainda que o cabimento de ADPF somente é viável desde que observado o princípio da 

subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a 

preceitos fundamentais ou a verificação da inutilidade de outros meios para a preservação do preceito. Na ADPF em 

questão, “em lugar de se confirmar a inexistência ou a inutilidade de outro meio capaz de colocar fim à alegada 

violação, somente se sustenta não se contar com via mais eficaz”, observou. 

SP/EH 
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MINISTRA CÁRMEN LÚCIA SUSPENDE DISPOSITIVOS DE DECRETO QUE AMPLIA REGRAS PARA 

CONCESSÃO DE INDULTO 

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos 

de dispositivos do Decreto 9.246/2017 que reduziram o tempo de cumprimento da pena para fins de concessão do 

chamado indulto de Natal. “Indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade”, afirma a ministra na decisão, 

tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5874, ajuizada pela procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge. 

Os dispositivos impugnados são o inciso I do artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 2º e os artigos 8º, 10 e 11 do decreto. 

O inciso I do artigo 1º concede indulto natalino aos condenados que cumpriram um quinto da pena, no caso de não 

reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência. Reduções de penas também estão previstas no 

artigo 2º. O artigo 8º beneficia réus que cumprem medidas alternativas à prisão ou tenham obtido a suspensão 

condicional do processo, e o artigo 10º extingue penas de multa e flexibiliza a reparação do dano causado. O artigo 

11 prevê a possibilidade da concessão do benefício mesmo quando ainda há recursos em andamento. 

A ministra explicou a natureza do indulto, adotado no Brasil desde a Constituição de 1891 “em situações específicas, 

excepcionais e não demolidoras do processo penal” a fim de se permitir a extinção da pena pela superveniência de 

medida humanitária. A medida, segundo a presidente, é um gesto estatal que beneficia aquele que, tendo cumprido 

parte de seu débito com a sociedade, obtém uma nova chance de superar seu erro, fortalecendo a crença no direito e 

no sistema penal democrático. “Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime”, ressaltou. “O indulto 

constitucionalmente previsto é legitimo apenas se estiver em consonância com a finalidade juridicamente 

estabelecida. Fora daí é arbítrio”. 

Em relação ao Decreto 9.246/2017, Cármen Lúcia entendeu que os dispositivos impugnados pela procuradora-geral 

da República não se coadunam com a finalidade constitucional do instituto do indulto, pois “esvazia-se a jurisdição 

penal, nega-se o prosseguimento e finalização de ações penais em curso, privilegia-se situações de benefícios sobre 

outros antes concedidas a diluir o processo penal, nega-se, enfim, a natureza humanitária do indulto, convertendo-o 

em benemerência sem causa e, portanto, sem fundamento jurídico válido”. 

CRIMES DE "COLARINHO BRANCO" 

A presidente também considerou plausível a alegação da PGR de afronta ao princípio da proporcionalidade, porque 

os dispositivos questionados “dão concretude à situação de impunidade, em especial aos denominados ‘crimes de 

colarinho branco’, desguarnecendo o erário e a sociedade de providências legais voltadas a coibir a atuação deletéria 

de sujeitos descompromissados com valores éticos e com o interesse público garantidores pela integridade do 

sistema jurídico”. 

Em relação à multa, a decisão destaca que a pena pecuniária “não provoca situação de desumanidade ou digno de 

benignidade”, e lembra que o STF firmou jurisprudência no sentido de que, para que o condenado possa obter 

benefício carcerário, como a progressão de regime, é imprescindível o adimplemento da pena de multa. “Indulto de 

pena pecuniária significa, num primeiro exame, relativização da jurisdição e agravo à sociedade”, afirma a ministra. 

Para a presidente do Supremo, as circunstâncias que conduziram à edição do decreto, “que, numa primeira anál ise, 

demonstra aparente desvio de finalidade”, impõem a concessão de cautelar para a suspensão da norma. A medida, 

conforme assinalou, não implica qualquer dano de difícil reparação, pois os possíveis beneficiários do indulto 

cumprem pena imposta mediante processo penal regular, “não havendo se falar em agravamento de sua situação 

criminal ou em redução de direitos constitucionalmente assegurados”. 

A decisão suspende os efeitos dos dispositivos apontados pela procuradora-geral até o exame do caso pelo relator 

da ADI 5874, ministro Luís Roberto Barroso, ou pelo Plenário do STF. 

 

MINISTRA AFASTA RESTRIÇÃO QUE IMPEDIA AMAPÁ DE OBTER OPERAÇÕES DE CRÉDITO JUNTO À 

CAIXA 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu a inscrição do Estado do 

Amapá em cadastros de inadimplência da União que impedia a obtenção de créditos junto à Caixa Econômica 

Federal no valor de R$ 580 milhões, a serem destinados à federalização da Companhia de Eletricidade do Amapá 

(CEA) e à execução de obras de infraestrutura. A medida cautelar foi deferida na Ação Cível Originária (ACO) 3090. 

O estado informa na ACO que, ao solicitar operação de crédito junto à Caixa para obras de infraestrutura urbana e 

quando deveria ocorrer o quarto repasse referente a contrato com a instituição financeira para aplicação de recursos 

no processo de federalização da CEA, foi surpreendido por sua inscrição no Cadin/Cauc em decorrência de suposta 

retenção de contribuições devidas à Previdência Social sobre notas fiscais emitidas para prestação de serviços de 

vigilância e segurança aos órgãos do governo estadual, no período de apuração 1º/1/2009 a 31/12/2010. 
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Segundo o ente federado, a inscrição é ilegal, uma vez que foi realizada em violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, e pode causar severos prejuízos, pois impedirá que receba a totalidade dos valores para a 

realização dos programas de interesse público. 

DECISÃO 

A ministra Cármen Lúcia verificou que, além de impedir a liberação dos valores, a inserção do Estado do Amapá no 

Cauc/Siafi/Cadin pode acarretar a suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União e inviabilizar a 

celebração de ajustes com entes da administração pública direta e indireta, impedindo-se, ainda, a obtenção de 

garantia da União às operações de crédito celebradas com instituições financeiras nacionais e internacionais. 

“Importa, pois, restrição ao acesso a recursos essenciais para a concretização de políticas públicas em favor dos 

cidadãos, tendo-se por configurado ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação”, afirmou. A presidente 

observou que, em casos semelhantes, o entendimento do Supremo é no sentido de determinar a suspensão dos 

efeitos dos registros de inadimplência de entes federados em cadastros federais. 

EC/AD 

 

MANTIDA DECISÃO QUE IMPEDE COBRANÇA DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HÍDRICAS E 

MINERAIS NO PARANÁ 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, indeferiu liminar em Suspensão de 

Segurança (SS 5214) ajuizada pelo Estado do Paraná contra decisões judiciais que impediram a cobrança de tributos 

relacionados à fiscalização de atividades de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais de entidades 

filiadas à Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel) e à Associação Brasileira dos Produtores 

Independentes de Energia Elétrica (Apine). Segundo a ministra, “em análise preliminar, e sem prejuízo de posterior 

reexame da questão, não se demonstram presentes os requisitos para a suspensão de segurança”. 

Ao julgar mandado de segurança coletivo impetrado pelas associações, a 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba 

(PR) impediu a cobrança da taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e do 

aproveitamento de recursos hídricos (TCFRH) e da taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de 

lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais (TCFRM), instituídas pela Lei paranaense 18.878/2016. O 

órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) chegou a analisar recursos apresentados pelo estado 

paranaense e apontou relevante controvérsia sobre a constitucionalidade das taxas, questão que depende do 

julgamento de mérito da matéria. Entendeu ainda que “a medida é plenamente reversível, já que todo o crédito 

tributário suspenso poderia ser cobrado pelo ente público em momento posterior”. 

No Supremo, o Estado do Paraná alegou que a manutenção da liminar deferida ocasionará lesão à ordem econômica 

e à saúde em virtude do caráter coletivo da decisão, que beneficia numerosas entidades. Afirmou que a supressão 

das duas taxas totalizará perdas de quase R$ 100 milhões por ano, montante que, segundo o governo paranaense, 

impacta a atuação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) na fiscalização das atividades de exploração 

de recursos hídricos e minerais. 

Ao decidir, a ministra Cármen Lúcia afirmou que o pedido de suspensão de segurança não autoriza o “exame 

aprofundado” da demanda. “Não se analisa na suspensão de segurança o mérito da ação mandamental, mas apenas 

a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos 

relevantes assegurados em lei”. Ela observou ainda que, em parecer juntado a processo em curso no Supremo (ADI 

5374), que contesta a cobrança de taxa semelhante no Pará, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela 

declaração de inconstitucionalidade do tributo. “A indefinição sobre a higidez constitucional de taxa similar à 

defendida pelo Paraná recomenda, pelo princípio da razoabilidade, manter-se os efeitos das decisões questionadas”, 

complementou a ministra ao negar a liminar 

RR/EH 

Processos relacionados 

SS 5214 

 

LIMINAR PERMITE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS DO RIO GRANDE DO SUL SEM DESISTÊNCIA DE AÇÕES 

JUDICIAIS 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deferiu pedido de tutela provisória na 

Petição (PET) 7444 para afastar uma das exigências impostas para a repactuação da dívida do Estado do Rio 

Grande do Sul (RS) com a União – o parágrafo 8º do artigo 1º da Lei Complementar 156/2016, que exige que os 

estados desistam de ações judiciais referentes à dívida quando da renegociação. 

O estado explica que aderiu ao Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados e celebrou com a 

União contrato de refinanciamento de dívida. No entanto, afirma que os termos do contrato se tornaram 

excessivamente onerosos e passaram a comprometer a capacidade de atendimento de seus compromissos 
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constitucionais. Sustenta que a desistência expressa e irrevogável de ações judiciais, bem como a renúncia a 

quaisquer direitos relativos à dívida pública em questão, não respeita o princípio da supremacia do interesse público. 

A União alega que o prazo para a assinatura do termo aditivo se encerrou no último dia 22, enquanto os estados 

sustentam que se encerraria somente no dia 26 de dezembro. 

A ministra Cármen Lúcia explica que o Supremo tem reconhecido conflito federativo em situações análogas, nas 

quais, valendo-se de registros de inadimplências dos estados no Sistema Integrado de Administração Financeira 

(Siafi), a União impossibilita, por exemplo, o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios 

e operações de crédito com entidades federais. 

A ministra citou as decisões proferidas na Ação Cível Originária (ACO) 2810, na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 382 e ainda na ACO 3805, referente ao estado de Alagoas, todas sobre o mesmo 

tema. “A identidade entre a controvérsia jurídica posta nesta ação e nas ações declinadas autoriza sejam aqui 

adotados os mesmos fundamentos jurídicos, estando igualmente demonstrada a plausibilidade do direito alegado e o 

perigo da demora”. 

A respeito do prazo para celebração do ajuste de renegociação, a ministra afirmou que é plausível o argumento 

segundo o qual este prazo não teria se encerrado antecipadamente, no dia 22, pois não permitiria o cumprimento dos 

360 dias contados da publicação da norma, mas sim no dia 26. 

SP/EH 

 

LIMINAR SUSPENDE DISPOSITIVOS QUE CRIAM CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO EM GOIÁS 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a eficácia de dispositivos de uma 

emenda à Constituição de Goiás que cria o cargo de procurador autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do 

Estado. Para o ministro, a previsão de órgãos de representação jurídica diferentes da Procuradoria do Estado não 

está prevista na Constituição Federal (CF). 

A questão foi analisada pelo relator em medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5215, proposta 

pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) contra os artigos 1º e 3º da 

Emenda Constitucional nº 50/2014 e do artigo 92-A, todos da Constituição do Estado de Goiás. 

Na ação, a Anape contesta a criação do cargo de procurador autárquico para representação judicial, consultoria e 

assessoramento jurídico das autarquias e fundações do estado, bem como questiona a transformação de cargos de 

gestores jurídicos, advogados e procuradores jurídicos em cargos de procuradores autárquicos. Além disso, refuta a 

equiparação remuneratória dos procuradores autárquicos, após a transformação dos cargos, que estavam sujeitos ao 

regime estatutário e celetista. 

Conforme os autos, a norma atacada transforma cargos, concede equiparação remuneratória entre cargos de 

carreiras distintas e determina o direito à paridade de proventos de aposentadoria e pensão dos cargos 

transformados. Segundo a associação, todas essas medidas representam violações à regra do concurso público 

(artigo 37, inciso II, c/c artigo 132, da CF), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos 

públicos diversos (artigo 37, inciso XIII, CF) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (artigo 

39, parágrafo 1º, CF). 

DECISÃO 

Ao deferir a medica cautelar, o ministro Barroso considerou presentes os requisitos da plausibilidade jurídica do 

pedido e de perigo na demora. Segundo ele, a norma constitucional confere poderes de representação jurídica e de 

consultoria, no âmbito estadual, somente aos procuradores dos estados e do Distrito Federal, que ingressam na 

carreira por meio de aprovação em concurso público. 

O ministro observou que tal competência é exclusiva e intransferível a qualquer outro órgão da estrutura 

administrativa estadual. De acordo com ele, o modelo constitucional da atividade de representação judicial e de 

consultoria jurídica exige uma unicidade orgânica, “o que constitui um impedimento para a criação de órgãos jurídicos 

paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta dos 

Estados”. 

Em sua decisão, o relator lembrou que a exclusividade da representação judicial e da consultoria jurídica das 

respectivas unidades federativas pelos membros das procuradorias dos estados já foi afirmada recentemente pelo 

Supremo no julgamento da ADI 4843. Assim, salientou que a criação de mais de um órgão jurídico, além das 

procuradorias estaduais, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, “parece constituir violação direta ao artigo 132 

da Constituição”. 

O relator avaliou também que, além de violar a regra do concurso público, os dispositivos questionados parecem 

ofender a vedação constitucional de equiparação remuneratória entre cargos públicos diversos e os critérios de 

fixação remuneratória dos servidores públicos. Segundo ele, a CF impede a vinculação ou equiparação entre 

espécies remuneratórias no serviço público (artigo 37, inciso XIII), e estabelece critérios específicos para a fixação de 
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remuneração de servidores, “devendo ser observados a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade, os 

requisitos de investidura e as peculiaridades dos cargos (art. 39, §1º, CF/88)”. 

Assim, o ministro determinou a suspensão dos artigos 1º e 3º da Emenda Constitucional 50/2014, de Goiás, bem 

como de projetos de lei que visem dar cumprimento ao artigo 94-A da Constituição do estado, acrescido pela mesma 

emenda. 

A decisão monocrática será submetida a referendo do Plenário. 

EC/EH 

 

PGR APONTA INCONSTITUCIONALIDADES EM DECRETO QUE CONCEDE INDULTO NATALINO 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5874) no 

Supremo Tribunal Federal (STF) contra dispositivos do Decreto 9.246/2017, que concede indulto natalino e 

comutação de penas a condenados. No processo, a procuradora-geral pede a concessão de liminar em razão da 

urgência do caso, destacando o “risco de extinção da punibilidade de muitas condenações, de modo contrário à 

Constituição”. 

Na ação são questionados parte dos artigos 1º (inciso I) e 2º (inciso I do parágrafo 1º), bem como os artigos 8º, 10 e 

11 do decreto. O inciso I do artigo 1º concede indulto natalino aos condenados que cumpriram um quinto da pena, no 

caso de não reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência. Reduções de penas também estão 

previstas no artigo 2º. Para Dodge, esses dispositivos violam princípios “fundamentais do Estado Democrático de 

Direito e que consagram a separação dos Poderes, a individualização da pena, a vedação de legislação em matéria 

penal pelo Poder Executivo e a vedação da proteção insuficiente, tornando-se causa de impunidade”. Ela aponta 

ainda violação ao “princípio da igualdade”, uma vez que o decreto beneficiaria “muito especialmente determinado 

grupo de condenados, notadamente aqueles que praticaram crimes contra o patrimônio público, sem qualquer razão 

humanitária que o justifique”. 

Além de questionar a redução do tempo de cumprimento da pena, a procuradora-geral aponta inconstitucionalidades 

em dispositivo que beneficia réus que cumprem medidas alternativas à prisão ou tenham obtido a suspensão 

condicional do processo (artigo 8º), e em regras do decreto que extinguem penas de multa e flexibilizam a reparação 

do dano causado (artigo 10). Segundo ela, em casos graves, como o da Lava-Jato, em que foram aplicadas penas 

corporais e multas elevadas, as sanções financeiras seriam simplesmente perdoadas. “A Lava-Jato está colocada em 

risco, assim como todo o sistema de responsabilização criminal”, afirma. 

No caso do artigo 11, que prevê a possibilidade da concessão do benefício mesmo quando ainda há recursos em 

andamento, Dodge aponta “um agravante desrespeito ao Poder Judiciário”. Ainda segundo ela, esse ponto da norma 

permite a concessão de indulto a pessoas que estejam respondendo a outro processo, mesmo que ele tenha como 

objeto a prática de crimes como tortura, terrorismo ou de caráter hediondo, o que contraria a Constituição Federal, 

que veda indulto a esses crimes, segundo consta na ADI. 

RR/EH 

 

EXTINTA ADI EM QUE ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS QUESTIONA LEI SOBRE ISS 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou extinta a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5840, na qual a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República 

Federativa do Brasil (ANPV) questiona lei complementar que alterou a sistemática de recolhimento do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Segundo o ministro, a entidade não possui legitimidade para questionar a 

norma porque não reúne associados com interesses homogêneos. 

Na ação, os autores contestavam o artigo 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, artigo 6º, parágrafos 3º e 4º, e artigo 8º-A, 

parágrafo 1º, da Lei Complementar 116/2003, alterados pelos artigos 1º e 2º da Lei Complementar 157/2016. Ao 

modificarem o sujeito ativo e o fato gerador do recolhimento do ISS, esses dispositivos proibiram a concessão de 

isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, determinando que o imposto é devido no domicílio do 

tomador. A ANPV sustenta violação à Constituição Federal (artigos 146, inciso I, artigo 156, inciso III, artigo 146, 

inciso III, alínea “a”, artigos 18 e 60, parágrafo 4º, inciso I), argumentando que, para os serviços abrangidos pela 

ação, não há prestação de serviços no domicílio do tomador, sendo, portanto, impróprio que o ISS seja devido nessa 

localidade, por burla à repartição constitucional de competências tributárias e violação à regra-matriz de incidência do 

ISS. 

DECISÃO 

De acordo com o ministro, a ADI não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, tendo em 

vista que a associação não possui legitimidade ativa. Moraes observou que, embora constem do artigo 103, inciso IX, 

da Constituição Federal, as confederações sindicais e entidades de classe não são legitimadas universais para a 

propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, devendo demonstrar, para isso, a pertinência 
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temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado. Nesse sentido, citou como 

precedentes a ADPF 394 e as ADIs 4722, 4400 e 4190. 

O relator afirmou que, no presente caso, também não é possível encontrar referência direta entre as normas 

contestadas e o objeto social da entidade. Isso porque, apesar de a ANPV se declarar vocacionada à defesa e à 

assistência aos prefeitos, vice-prefeitos e municípios, isso não a habilita a instaurar processos no controle 

concentrado de jurisdição para questionar leis de caráter geral que versem sobre matéria tributária municipal. “Fosse 

isso possível, estar-se-ia a outorgar à ANPV representatividade transcendental aos interesses de seus filiados, 

suficiente para legitimá-la a intermediar, junto a esta Suprema Corte, uma miríade de interesses difusos tutelados 

pela Constituição Federal”, explicou. “Essa permissão não condiz com a determinação do artigo 103, inciso IX, da 

Constituição Federal, com interpretação conferida pelo STF”. Segundo ele, esse dispositivo pressupõe que a 

entidade integre, com plena abrangência, isto é, de maneira não fragmentária, um bloco homogêneo de interesses de 

seus associados. 

No entanto, avaliou que isso não ocorre com a ANPV, uma vez que não aglutina associados com interesses 

homogêneos. O ministro salientou que a Frente Nacional dos Prefeitos, representante de interesses municipais, e a 

Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras (ABRASF), que congrega interesses de 

todas as capitais brasileiras, subscrevem petição em que sustentam posição oposta, defendendo a 

constitucionalidade das normas contestadas. 

Assim, o ministro julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 21, inciso IX, do Regimento 

Interno do STF e no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), ficando prejudicados pedidos de 

ingresso na qualidade de amici curiae (amigos da Corte) formulados nos autos. 

ADI 5844 

O ministro Alexandre de Moraes também julgou extinta a ADI 5844, sobre o mesmo tema, por entender que a 

Confederação Nacional das Cooperativas (CNCOOP) e a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas 

(Unimed do Brasil), autoras da ADI, não possuem legitimidade ativa para propor a ação. O relator ressaltou que a 

CNCOOP congrega a categoria econômica das cooperativas em todos os seus ramos de atividades, portanto, a 

entidade não tem habilitação para propor ação no controle concentrado de constitucionalidade contra leis de caráter 

geral que versem sobre matéria tributária municipal. 

Quanto à Unimed do Brasil, ele verificou que não pode ser entendida como confederação que pode propor ADI 

perante o Supremo, como dispõe o artigo 103, inciso IX, da CF, o qual se refere a entidades sindicais de grau 

superior, diferentemente da autora que é sociedade simples de responsabilidade limitada. 

EC/CF 

 

MANTIDA INDISPONIBILIDADE DE BENS DE EX-DIRETOR DE EMPRESA PÚBLICA ACUSADO DE 

SUPERFATURAMENTO 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou liminar no Mandado de Segurança (MS) 35404, 

impetrado pelo ex-diretor da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias Luiz Sérgio Nogueira contra decisão do 

Tribunal de Contas da União (TCU), que decretou a indisponibilidade por um ano dos seus bens necessários para 

garantir o ressarcimento de R$ 70,4 milhões aos cofres públicos, devido ao sobrepreço apurado na construção de um 

trecho da Ferrovia Norte-Sul. De acordo com a relatora, a magnitude do desfalque ao erário, em apuração, ao lado 

da gravidade e da robustez dos indícios de comportamento ilícito do acusado, respalda a decretação da medida 

cautelar. 

Em levantamento preliminar, o TCU constatou superfaturamento no valor de R$ 29,8 milhões do contrato celebrado 

entre a Valec, empresa pública, e a Constran Construções e Comércio, cujo objeto era a construção de um trecho de 

52 km da Ferrovia Norte-Sul entre Ouro Verde de Goiás e Jaraguá (GO). Atualizado até maio de 2017, o sobrepreço 

em apuração alcança a cifra de R$ 70,4 milhões. 

No MS impetrado no Supremo, a defesa do ex-diretor alega não caber ao TCU decretar a indisponibilidade de bens 

de particular e aponta ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, porque não lhe foi dada oportunidade 

de manifestação antes da decretação da medida cautelar. Outro argumento é o da nulidade decorrente da quebra de 

sigilo bancário e de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 

DECISÃO 

A ministra afastou o argumento da incompetência do Tribunal de Contas para analisar o caso assinalando que o 

artigo 44, parágrafo 2º da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992) prevê o emprego de medida cautelar a fim de 

resguardar o resultado útil de apuração ainda em curso no âmbito daquela corte. De acordo com a relatora, 

precedentes do STF reconheceram a atribuição do TCU para investigar as contas de particulares contratantes com 

ente integrante da administração pública federal ou de terceiros que, na condição de interessados, possam, em tese, 
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ter concorrido para o desvio de dinheiro público. Ela frisou ainda que o Supremo também autorizou a possibilidade de 

o TCU impor sanções a particulares. 

Quanto à alegação de que a indisponibilidade de bens ensejaria quebra do sigilo bancário, Rosa Weber observou 

que a medida, além de não propiciar “efetiva devassa” nas movimentações bancárias do ex-diretor, por ser voltada 

para segregar ativos para o pagamento de eventual condenação de ressarcimento ao erário, “em absoluto evidencia 

‘quebra’ de sigilo bancário, mas apenas a transferência de informações protegidas à autoridade impetrada, à qual 

competirá adotar medidas para sua salvaguarda”. Nesse sentido, lembrou o entendimento do Plenário do STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601314. 

RP/CF 

 

PRESIDENTE DO STF NEGA TRÂMITE A HCS APRESENTADOS PELA DEFESA DE PAULO MALUF 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou seguimento a dois Habeas Corpus 

(HCs 151913 e 151919) impetrados em favor do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) a fim de que fosse declarada 

a extinção da punibilidade por suposta prescrição do crime de lavagem de dinheiro. Segundo a ministra, conforme a 

jurisprudência consolidada do Tribunal, são incabíveis habeas corpus que questionam ato do Plenário ou das Turmas 

do Supremo. 

A ministra salientou que também não é possível superar a vedação quanto à análise dos HCs para conceder a ordem 

de ofício e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é contrária aos 

argumentos apresentados”, observou. 

A defesa sustentava que, conforme a acusação, o delito foi praticado pelo parlamentar em 2006, devendo ser 

aplicado o inciso IV do artigo 117 do Código Penal, antes da alteração da Lei 11.596/2007, para não considerar como 

marco interruptivo da prescrição o acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma da Corte. Porém, a ministra 

Cármen Lúcia avaliou que antes mesmo da referida mudança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo já considerava a decisão condenatória de primeira ou de segunda instância como marco interruptivo da 

prescrição. Assim, ela entendeu que, embora o crime tenha sido praticado em 2006, o acórdão condenatório 

proferido pela Primeira Turma no dia 23 de maio de 2017 é marco interruptivo da prescrição. 

“Não houve, pois, o transcurso do prazo de seis anos entre a prática do crime e o recebimento da denúncia, entre o 

recebimento parcial da denúncia e a prolação do acórdão condenatório, pelo que não se há cogitar da extinção da 

punibilidade pela prescrição, como pretende a defesa”, concluiu a presidente do Supremo. “Não é possível dar 

prosseguimento regular ao presente processo pela sua inviabilidade jurídica”, completou, ao negar o trâmite dos HCs. 

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para o cumprimento da pena, a ministra lembrou que 

recursos (embargos infringentes) apresentados pela defesa tiveram seguimento negado pelo ministro Edson Fachin, 

relator, que determinou o imediato início da execução do acórdão condenatório. "Portanto, não se há cogitar de 

necessidade de fundamentação para encarceramento do paciente, pois não se trata de prisão cautelar, mas de 

prisão para a execução definitiva da pena imposta pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diante da negativa 

de seguimento do recurso de embargos infringentes da defesa." 

EC/EH 

 

LIMINAR DESOBRIGA ALAGOAS DE DESISTIR DE AÇÕES CONTRA REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM 

UNIÃO 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, concedeu liminar na Ação Cível Originária 

(ACO) 3085 para afastar a necessidade de cumprimento, pelo Estado de Alagoas, da condição estabelecida no 

parágrafo 7º do artigo 12-A da Lei Complementar (LC) 156/2016, para celebração do aditivo ao contrato de 

refinanciamento da dívida pública do estado com a União. 

O dispositivo estabelece que a concessão do prazo adicional de até 240 meses aos estados que celebraram termos 

aditivos aos contratos de refinanciamento de suas dívidas até 23 de dezembro de 2017 depende da desistência de 

eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociados, sendo causa de rescisão do 

termo aditivo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. 

A ministra Cármen Lúcia afirmou que o STF tem reconhecido conflito federativo em situações análogas, nas quais, 

valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos estados no Sistema Integrado de Administração Financeira 

(Siafi), a União impossibilita, por exemplo, o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios 

e operações de crédito entre essas unidades de federação e entidades federais. 

A presidente do Supremo lembrou que, ao examinar a ACO 2805, afastou a necessidade de desistência de ações 

judiciais referentes à celebração de aditivos ao contrato de refinanciamento da dívida pública de Alagoas com a 

União. Na ocasião, ela alegou que “não pode o direito dar com uma mão e tirar com a outra, quer dizer, oferecer a 
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possibilidade de repactuar a dívida do ente federado com a União para melhorar as condições do ajuste e exigir a 

piora da situação do contratante”. 

A ministra Cármen Lúcia citou ainda decisões semelhantes na ACO 2810 e na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 382. “A identidade entre a controvérsia jurídica posta nesta ação e nas ações 

declinadas autoriza sejam aqui adotados os mesmos fundamentos jurídicos, estando igualmente demonstrada a 

plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora, pois o prazo assinalado para a repactuação se encerra em 

23.12.2017”, assentou. 

CASO 

Alagoas celebrou contrato de financiamento da sua dívida com a União, nos termos da Lei 8.727/1993, e de aditivo 

contratual para o refinanciamento de sua dívida, nos termos da Lei 9.496/1997, pelo qual foi pactuada a taxa de juros 

anual de 7,5% e a atualização pelo IGP-DI, além da estipulação do limite máximo de dispêndio mensal em 15% da 

Receita Líquida Real (RLR). 

Em 2012, ajuizou a Ação Originária (AO) 1726, ao fundamento de que as condições ajustadas teriam sido mais 

onerosas que as oferecidas aos demais entes da federação, e requereu a redução dos índices aos mesmos fatores 

pactuados com entes federados, tomados como paradigmas. 

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida pelo então relator, ministro Ricardo Lewandowski, que determinou 

que os contratos de refinanciamento de dívidas fossem ajustados para adequá-los à incidência de juros anuais em 

6% e ao comprometimento da RLR não excedente a 11,5%. 

A Lei Complementar 159/2017, que alterou o artigo 12-A da LC 156/2016, permitiu que a União celebrasse termos 

aditivos aos contratos de refinanciamento de dívidas dos estados, até 23.12.2017, conferindo prazo adicional de até 

240 meses, com a exigência de que as unidades da federação desistissem de ações contra o acordo. 

RP/CR 

 

RELATOR DEFERE MEDIDAS CAUTELARES A INVESTIGADO POR IRREGULARIDADES EM CAMPANHA DE 

GAROTINHO EM 2014 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar no Habeas Corpus (HC) 151403 para 

determinar ao juízo da 98ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro que substitua a prisão preventiva de Fabiano Rosas 

Alonso por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) que julgar pertinentes. 

Na avaliação do relator, as justificativas para a decretação da custódia cautelar (necessidade de interromper a 

atividade criminosa e de impedir interferência na instrução do processo) não se sustentam. Dessa forma, é possível 

superar a Súmula 691, do STF, que prevê que não compete ao Supremo conhecer de habeas corpus impetrado 

contra decisão do relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere a liminar). Isso porque decisão 

monocrática do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiu liminar em HC lá impetrado pela defesa. 

Fabiano Alonso foi preso na Operação Caixa D’Água, acusado de participação em organização criminosa, corrupção 

passiva, extorsão, falsificação ideológica para fins eleitorais e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ele foi 

responsável por operacionalizar o repasse de propina de R$ 3 milhões da JBS ao grupo político do ex-governador 

Anthony Garotinho (PR) para a campanha ao governo do Rio de Janeiro em 2014. 

“Não se nega a reprovabilidade das condutas supostamente praticadas por ele e pelos demais denunciados. 

Contudo, como se sabe, a jurisprudência consolidada da Corte assentou que a idoneidade do decreto de custódia 

cautelar reclama fundamentação com lastro em elementos concretos para justificá-lo. Destaque-se, ainda, que por 

mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a 

decretação da prisão cautelar”, afirmou o ministro Dias Toffoli. 

Segundo ele, o decreto prisional, no tocante à garantia da ordem pública, em face da necessidade de se interromper 

a atividade criminosa, não indicou elementos concretos e individualizados em relação ao acusado, aptos a 

demonstrar a necessidade da medida extrema, já que os fatos a ele imputados remontam ao ano de 2014, havendo, 

portanto, considerável espaço de tempo entre a sua decretação (17/11/2017) e a ocorrência apontada 

“Há de se ponderar, ainda, que o título da custódia não imputou a ele nenhuma outra conduta ilícita após aquela 

supostamente ocorrida em 2014, o que evidencia, à primeira vista, ausência de contemporaneidade do decreto 

prisional nesse aspecto. É certo, ademais, que a suposta tentativa de interferência na instrução do processo-crime, 

neste primeiro exame, não está relacionada à atuação do ora paciente na suposta organização criminosa”, apontou. 

Para o relator, essas razões fragilizam, salvo melhor juízo, a justificativa da custódia preventiva para resguardar a 

ordem pública e a instrução criminal. “Com efeito, ainda que a prisão preventiva do paciente esteja amparada em 

elementos concretos de materialidade, reputo que a imposição de medidas cautelares diversas, neste momento, 

mostra-se suficiente para mitigar o aventado risco que a sua liberdade representaria à ordem pública, até porque, 

como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao 

implicado quanto a própria prisão”, sustentou. 


