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HABEAS CORPUS. PRISAO PREVENTIVA.
ANTEcIPAçA0 DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSAO DA ORDEM.
1. Na linha da jurisprudéncia do TSE e do STF, a prisão
preventiva é medida extraordinária e excepcional, sujeita
A demonstracao concreta do fumus comissi delicti e do
per/cu/urn libertatis, nao podendo ser adotada como
medida de antecipacao da pena.
2. A gravidade em abstrato do delito e o aspecto
pedagógico da condenacao criminal não constituem
motivos hábeis para a decretacao da constrição cautelar
corn vistas 5 garantia da ordem püblica.
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Concessao da ordem, para revogar a decretaçao da
prisao preventiva.

Acordam Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do relator.
Brasllia,

e dezembro de 2015.

MI STRO HEf 'RIQUE NEVES DA SILVA - RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor
de Thiago Machado Calil contra o acOrdão do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro que, dando provimento parcial ao recurso eleitoral interposto
pelo Ministério PUblico nos autos do Processo-Crime n° 3769.2009.619.0100,
determinou a sua imediata prisao preventiva.
0 impetrante alega, em suma, que:
a) o Ministério PUblico Eleitoral ofereceu denUncia em que
acusou o paciente de se associar em quadrilha, por ocasião do
pleito de 2008, para a prática do delito de corrupcao eleitoral;
b) a acao penal foi julgada procedente pelo juIzo eleitoral de
primeiro grau para reconhecer a prática, em continuidade
delitiva, do delito previsto no art. 299 do COdigo Eleitoral, corn
a aplicacao da pena de 3 anos e 3 meses de reclusão
e 11 dias-multa no valor rnInimo legal. Na ocasião, o juIzo
sentenciante afastou a constricao cautelar;
c) o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em votacao
não unânime e corn base no voto de urn dos desembargadores,
que foi tornado como voto rnédio, deu provimento ao recurso
do Ministério Püblico Eleitoral, rnajorou a pena aplicada e
determinou a sua custOdia cautelar, por vislurnbrar a situacao
prevista no art. 387, § 1 1 , do Código de Processo Penal;
d) nos termos do art. 50, LXVI, da Constituicao Federal e do
art. 310 do COdigo de Processo Penal, o paciente deve aguardar
o trâmite do processo em liberdade;
e) a constricao cautelar, que foi determinada corn base na
gravidade da conduta que supostarnente Ihe é atribulda, deve
ser afastada, ante a prirnariedade do réu e a existência de
endereço fixo;
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segundo a jurisprudéncia dos tribunais pátrios, a prisão de

natureza cautelar e medida excepcional, apenas admissivel
quando presentes os elementos descritos no art. 312 do
COdigo de Processo Penal;
g)

"o

transcurso de mais de se/s anos entre a data do delito

ate o presente momento demonstra a ausOncia de razoabilidade
e proporcionalidade na sua decretaçao pelo Tribunal Regional
Eleitoral' (fl. 1 0).
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que
seja revogada a prisao preventiva decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro.
Por meio do despacho de 16.4.2015 (fl. 56), determinei que
fossem solicitadas informaçOes do orgao apontado como coator.
0 impetrante, as fls. 61-62, emendou a inicial e requereu a

concessão de liminar, pois "pode serpreso a qualquermomento" (fl. 61).
No despacho de fl. 64, ante o pedido de apreciacao imediata
da liminar, entendi recomendável se aguardar a prestacao de informacoes pelo
órgao apontado como coator, por nao vislumbrar nos autos nenhum elemento
que esciarecesse os motivos da prisao preventiva.
0 impetrante, as fls. 67-68, apontando a demora de mais
de onze dias por parte da autoridade coatora para prestar as informacOes
solicitadas por esta Corte Superior, reiterou o pedido de liminar para concessão
da ordem.
Por meio da peticao protocolada sob o n° 8.578/2015 (fl. 70), o
impetrante juntou cópia do acOrdäo do TRE/RJ no qual se decretou a sua
prisao preventiva.
As fls. 242-249, deferi o pedido de liminar e concedi
salvo-conduto em favor do paciente, determinando que o TRE/RJ se
abstivesse de cumprir a prisao determinada nos autos do Recurso Criminal
no 3769.2009.619.0100.
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0 Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
prestou informaçoes as fls. 171-237.
As fls. 239-241, Assis Gomes da Silva Neto, corréu na ação

penal supracitada, solicitou a extensão da liminar deferida, pleito a que atendi
por rneio da decisao de fls. 242-249.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral,
As fls. 264-268, opinou pela concessão da ordem, ante a ausência dos
pressupostos da prisão preventiva.
Em 13.10.2015, foram apensados ao presente feito os autos
do HC n° 292-54.2015.6.00.0000, impetrado pela corré Nübia da Cunha Costa,
no qual se discute o mesmo decreto de prisao. No referido feito, também havia
deferido, por meio de decisão de 19.5.2015, a lirninar pleiteada para sustar os
efeitos da ordem expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
no Recurso Criminal n° 3769.2009.619.0100.

E o relatOrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA (relator):
Senhor Presidente, conforme relatado, o impetrante apresentou habeas corpus
preventivo pleiteando que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro se
abstivesse de cumprir a ordem de prisao preventiva decretada por ocasião do
julgamento do recurso eleitoral no Processo-Crime n° 3769.2009.619.0100.
Aduz que a custOdia cautelar nao pode ser decretada
exclusivamente corn base na gravidade do delito e que, dado o transcurso do
tempo em relaçao a data da suposta infraçao penal, não existiriam riscos a
ordem püblica ou a ordem econômica.
Destaco os fundamentos para a decretaçao da prisao
preventiva, que constam do voto-vista proferido pelo eminente Desembargador
Marco Couto (fl. 121):
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Considerando que a ordern pUblica deve ser resguardada,
considerando que os crimes praticados pc/os réus demonstram que
c/es não tern o mInirno comprornisso com o ordenamento jurIdico,
considerando que a prática dc/it iva de tal calibre deve ser firmemente
combatida - ate para que sitva de exemplo para os demais
envo/vidos no processo politico -, considerando que Os réus foram
condenados em duas instâncias, considerando que não houve
substituicao das penas privativas de liberdade pc/as penas restritivas
de direitos e considerando que foi fixado o regime fechado, encaminho
voto pc/a decretação da prisão preventiva dos réus Thiago Machado
Ca/it, Ass/s Gomes da Silva Neto e NUbia da Cunha Costa, para a
garantia da ordern pCb/ica, corn base no art. 312, caput, do CPP,
corn a consequente expedicao dos respectivos mandados de pr/são.

Ressalto, ademais, os fundamentos do voto do eminente
Desembargador Fábio UchOa no que diz respeito a decretaçao da prisao
preventiva (fls. 123-124):
Corn re/a ção ao pedido de pr/são preventiva, subscrevo todos os
fundamentos trazidos pelo Desembargador Marco Couto e acrescento
rnais urn. 0 Pacto de São José da Costa Rica - que, na verdade, é a
Convençao Americana dos Direitos Humanos - e sempre vent//ado
por aqueles que se dizern garantistas e são citados a todo momento
para just/f/car uma série de supostos dire itos que os acusados
teriarn. Mas, o prOprio Pacto estabelece, na parte que trata da
presuncao de inocência, que essa presuncao tern vigéncia e
ap/icabi/idade ate prova em contrãrio.
Estamos aqui diante de urna acão penal na qua/ já foi produzida a
prova ern contrário, foi reconhecida pc/a sentenca de Prirneiro Grau
e, agora, con firrnada em Segunda /nstância, indubitave/mente, a
existência dessa prova. Portanto, resta afastada, totalmente, a
presunção de inocOncia.
0 que vern ocorrendo, na verdade, é uma interpretaçao equivocada
do art. 50 da CRFB188, quando se fa/a que a presuncão de inocência
deve preva/ecer ate o trans/to em julgado. Na verdade, a Constituiçao
disse muito ma/s do que deveria ter dito ou queria dizer porque, na
minha maneira de ver, aguardar-se o trânsito em ju/gado quando já
se tern todas as provas é urn verdadeiro disparate. Inclusive, é urna
dernonstração de instabi/idade social fornentando linchamentos que
temos visto reiteradamente pc/a cidade.
A sociedade, como urn todo, espera do Poder Judiciário uma resposta
penal adequada, e este f/ca protelando por dez ou quinze anos para
produzir essa resposta. A sociedade não entende isso. E a
criminalidade, consequentemente, sabedora disso, está aumentando
tambérn.
Ass/m, essa interpretaçao literal da Constituiçao Federal - quando
c/a diz mais do que deveria dizer - não tern corno preva/ecer. 0 que
precisa ocorrer e uma interpretação sistemática da presunção de
inocência com o prOprio Pacto de São José da Costa Rica. Portanto,
uma vez produzida a prova em contrário, está afastada a presunção
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de inocência e e perfeitamente fact/ yel o recoihimento daquele réu
que já se sabe que será condenado posteriormente.

Da leitura dos trechos supratranscritos, nota-se que a prisao
preventiva do paciente foi decretada corn base em elementos genéricos,
atinentes a gravidade do delito, e como medida de antecipacao da pena
"daquele réu quejá se sabe que será condenado posteriormente" (fl. 124).

Todavia, e orientaçao consolidada, tanto no piano doutrinário
quanto no jurisprudencial, que a prisao preventiva, no regime constitucional de
liberdades, e hipOtese excepcional, subordinada a plena demonstracao, corn
base em elernentos concretos constantes dos autos, do fumus comissi delicti e
do periculum libertatis.
Em outros termos, para a decretacao da prisao preventiva, não
basta que o Orgao jurisdicional aluda ao desvaior da conduta, o qual já é
considerado na prOpria deiirnitacao do tipo penal pelo legislador.

E essencial

que se dernonstre o risco ao proprio resultado do processo e da tutela penal,
de modo que se justifique a privacao temporária daquele que, nos termos da
ordem constitucional vigente, é presumivelmente inocente.
Nesse sentido, toda prisao preventiva, para que se legitime,
deve ter ares de instrumentalidade e de cautelaridade, corn a demonstraçao
inequlvoca da necessidade e da proporcionalidade da medida.
Sobre o tema, cito as licoes de Eugenio Pacelli:
E assim O porque o reconhecimento da situação juridica de inocente
(art. 50, LVII) impOe a necessidade de fundamentacao judicial para
toda e qualquer privação da Jibe rdade, posto que sO o Judiciário
poderá determinar a prisão de urn inocente. E, mais, que essa
fundamentaçao seja construIda em bases cautelares, isto é, que
a prisao seja decretada como acautelamento dos interesses da
jurisdicao penal, como marca da indispensabilidade e da
necessidade da medida.
Em tempo, urn esciarecimento que pode se revelar átil: toda prisâo
antes do trânsito em julgado deve ser considerada uma prisäo
provisOria. Provisôria unicamente no sentido de não se tratar de
prisão-pena, ou seja, aquela decorrente de sentença penal
condenatória passada em julgado, também chamada de prisâo
definitiva, embora se saiba que nao existe pr/são por tempo
indeterminado (perpétua) no nosso ordenamento jurIdico.
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De outro lado, toda prisão anterior ao trânsito em julgado deve
também ser considerada urna prisão cautelar. iCautelar o que se
refere a sua funçao de instrumentalidade, de acautelamento de
determinados e especIficos interesses de ordem püblica. Assirn,
a prisao que nao decorra de sentenca passada em julgado será,
sempre, cautelar e também provisOria. (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli
de. Curso de processo penal. 3. ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey,
2004, pp. 490-491, grifo nosso.)

A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no mesmo
sentido da excepcionalidade da decretacao da prisao preventiva, conforme se
ye nos julgados abaixo:
Prisâo em flagrante. Constrangimento lie gal. Caracterizacao. Prisão
corn contornos de antecipacao lie gal de pena. Precedentes. Liminar
deferida. Concessâo da ordern.

E lie gal a prisao preventiva que, sern am paro na le,, constitui
antecipaçao de pena eventual.
(HG n° 537, rel. Mm. Cezar Peluso, DJ de 8.8.2006.)
Acao Penal. Prisâo preventiva
Considerando a concessâo de habeas corpus anterior por este
Tribunal (HC no 666) em favor dos mesrnos pacientes, cuja prisão
preventiva havia sido decretada corn base em motivos idênticos aos
agora objeto do novo decreto, nao cabe repristinar os rnesrnos
fundamentos genéricos de eventual gravidade dos delitos imputados
aos pacientes, sem a indicaçao de motivos concretos e fatos
contemporâneos, que atendam aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
Ordern concedida.
(HC n° 4286-66, rel. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 30.9.2011, grifo
nosso.)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 72, lii, DA
LEI No 9.504197. QUEBRA DE URNA ELETRONICA. PR/SAO EM
FLAGRANTE. CON VERSA 0 EM PREVENT/VA. AUSENCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INCIDENCIA AOS CA SOS
EXCEPC!ONAIS. POSSIB/LIDADE DA A pucA cÁO DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PR/NO. ART. 319 DO CPP.
RECURSO PRO V/DO PARA CONCEDER A ORDEM.
1. Segundo a assente jurisprudência do STJ, "a prisao preventiva
constitui medida excepcional ao princIpio da não culpabilidade,
cabIvel, mediante decisâo devidamente fundamentada, quando
evidenciada a existéncia de circunstâncias que demonstrem a
necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e
seguintes do Codigo de Processo Penal" (STJ-HC n° 262. 775/SP,
Sexta Turma, We de 16.5.2013, Re!. Mm. Sebastião Reis JUnior).
2. A constriçao cautelar, por ser medida extraordinária e
excepcional, deve estar subordinada a parâmetros de legalidade
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estrita e aos princIpios da presuncão da inocência, do devido
processo legal e da proporcionalidade, sendo inviável sua
ado çao como punicão antecipada.
3. A gravidade da conduta, diante da pena cominada ao crime, a
ausência de emprego fixo, a dificuldade de localizaçao da
residência do acusado e a instauraçao de inqueritos po!iciais
por fatos ocorridos ha mais de 10 anos, sem condenacao, não
autorizam a segregaçao cautelar.
4. Levando-se em conta o pr/nc/plo da excepc/onalidade da prisão
preventiva, o disposto no art. 319 do COdigo Penal, que prevê outras
custOdias cautelares diversas da pr/são; o excesso de prazo da
prisao preventiva aplicada; e a dUvida quanto a integridade mental
do acusado, ha de se aco/her a pretensão recursal.
5. Recurso ordinário pro vido para conceder a ordem e determinar ao
juIzo de origem que substitua a prisão preventiva por uma ou mais
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, que entenda
apI/cave/s ao paciente.

(RHC n° 742-76, rel. Mm. Marco Aurélio, redator para o acOrdão
Mm. Dias Toffoli, We de 6.9.2013, grifo nosso.)
Tal entendimento também é consagrado no Supremo Tribunal
Federal, consoante se ye dos julgados adiante indicados:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEL/TO DE ROUBO.
PR/SÃO CAUTELAR BASEADA NA GRA V/DADE ABSTRATA DO
DELITO E NA PRE5uNçAO DE INTERFERENCIA NA INSTRUçÃO
CRIMINAL. FUNDAMENTAçÃO INIDONEA.
1. Segundo o art. 312 do Cod/go de Processo Penal, a prevent/va
poderá ser decretada quando houver prova da ex/stênc/a do
crime (mater/a//dade) e /ndIc/o suf/c/ente de autoria, ma/s a
demonstraçao de um elemento variável: (a) gara nt/a da ordem
pUbilca; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conven/ênc/a
da /nstrução criminal; ou (d) para assegurar a api/cacao da /e/ penal.
Para qualquer dessas h/pOteses, e /mperiosa a demonstracao
concreta e objet/va de que ta/s pressupostos /nc/dem na especie,
ass/rn como deve ser /nsuflciente o cab/mento de outras med/das
cautelares, nos termos do art. 282, § 6 0, do Cod/go de Processo
Penal.
2. 0 decreto prisional nao descreve, corn base em informaçoes
concretas, a necessidade de resguardar a ordem pUblica, não
sendo suficiente, para esse firn, a invocação da gravidade
abstrata do delito. Precedentes.
3. As afirrnacOes de poss/bil/dade de reiteraçao delitiva e de
interferência na /nstrução cr/rn/nal não estão apoiadas em nenhurn
elemento dos autos, tratando-se, portanto, de meras presunçOes, o
que O rechaçado categor/camente pe!a jur/sprudênc/a desta Corte.
4. Ordem conced/da para revogar a pr/são prevent/va imposta ao
paciente, ressa!vada a hipOtese de o juIzo cornpetente /mpor,
cons/derando as c/rcunstâncias de fato e as cond/coes pessoa/s do
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paciente, medidas cautelares diversas da prisao previstas no
art. 319 do COdigo de Processo Penal. Ordem estendida aos demais
corrOus, nos termos do art. 580 do COdigo de Processo Penal.
(HO n° 126.846, rel. Mm. Teori Zavascki, Segunda Turma, We
de 6.4.2015, grifo nosso.)
"HABEAS CORPUS" - PR/SÃO PREVENT/VA DECRETADA
COM APOIO NA GRA V/DADE OBJET/VA DO DEL/TO FUNDAMENTO INSUFIC/ENTE QUE, POR S1 S6, NAO AUTORIZA
A DECRETAçAO DA PR/SAO CAUTELAR - IND/SPENSAB/LIDADE
DA VERIF/CAçÃO CONCRETA DE RAZOES DE NECESS/DADE
SUBJACENTES A UT/LIZAcÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA
EXTRAORD/NAR/A - DECRETABILIDADE DA PR/SÃO CAUTELAR
- POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFE/TOS OS REQUISITOS
MENC/ONADOS NO ART. 312 DO CPP - slTuAcAo
EXCEPCIONAL NÃO VERIF/CADA NA ESPECIE - AUSENCIA DE
FUNDAMENTAçÃ0 JURID/CA IDONEA - CONS/DERAçAO, PELO
MAG/STRADO DE PR/MEIRO GRAU, DE QUE A SUPOSTA
EX/STENC/A DE PROCESSO PENAL EM CURSO LEG/TI MA A
UT/L/ZAçAO, CONTRA A PACIENTE, DA MEDIDA EXCEPC/ONAL
DA PR/VA AO CAUTELAR DA LIBERDADE - /NADMISS/BILIDADE
- /NJUSTO CONS TRANG/MEN TO CONF/GURADO - "HABEAS
CORPUS" DEFER/DO. PR/SAO CAUTELAR - CARATER
EXCEPC/ONAL. - A privação caute/ar da /iberdade individual - cuja
decretação resu/ta possIve/ em virtude de expressa clãusu/a inscrita
no prOprio texto da Constituiçao da RepUblica (CF, art. 50, LXI), não
con flitando, por isso mesmo, corn a presunção constituciona/ de
inocência (CF, art. 50, LVII) - reveste-se de caráter excepcional,
somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situacOes de
abso/uta e real necessidade. A prisão processual, para legitimarse em face de nosso sistema jurIdico, impôe - além da
satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP
(prova da existêncja material do crime e indIcio suficiente de
autoria) - que se evidenciem, corn fundamento em base empIrica
idônea, razöes justificadoras da imprescindibiidade dessa
extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do
indiciado ou do réu. Doutrina. Precedentes. A PR/SAO

PREVENT/VA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR NAO PODE SER UTILIZADA COMO INS TRUMENTO DE PuN/çÃo
ANTECIPADA DO /NDIC/ADO OU DO REU. - A prisão cautelar
nao pode - nem deve - ser utilizada, pelo Poder PUblico, como
instrumento de punicao antecipada daquele a quem se imputou
a prática do delito, pois, no sisterna jurIdico brasileiro, fundado
em bases democráticas, prevalece o princIpio da liberdade,
incompatIvel corn puniçoes sern processo e inconciliãvel corn
condenaçoes sem defesa prévia. A prisao cautelar - que não
deve ser con fundida corn a prisao penal - não objetiva infligir
punição aquele que sofre a sua decretacao, rnas destina-se,
considerada a fun ção cautelar que Ihe e inerente, a atuar em
benefIcio da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

Precedentes. A GRA V/DADE EM ABSTRATO DO CRIME NAO
CONSTITUI FATOR DE LEG/T/MAçÃ0 DA PR/VA cÃO CAUTELAR
DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, so
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por si, fundamento justificador da decretacao da prisao cautelar
daquele que sofre a persecucão criminal instaurada pelo
Estado. Precedentes. A PRESUNAO CONS TITUCIONAL DE
INOCENCIA IMPEDE QUE 0 ESTADO TRATE COMO SE
CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA NAO SOFREU
CONDENAçA0 PENAL IRRECORRIVEL. - A prerrogativa lurid/ca da
jibe rdade - que possui extra çao constitucional (CF, art. 5°, LXI e
LXV) - nao pode ser ofendida por interpretaçoes doutrinárias ou
jurisprudenciais que, fundadas em preocupante discurso de
conteüdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em
detrimento de dire itos e garantias fundamentais proclamados pela
Constituição da Repüblica, a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que
se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e
ate que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrIvel, não se
revela possivel - por efeito de insuperável vedaçao constitucional
(CF, art. 50, LVII) - presumir-lhe a culpabilidade. Ninguem,
absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado
qualquer que seja o ilIcito penal cuja prãtica lhe tenha sido
atribulda, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial
condenatôria transitada em julgado. 0 princIpio constitucional do
estado de inocência, tal como delineado em nosso sistema jurIdico,
consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Püblico de
agir e de se comportar, em re/a çao ao suspeito, ao indiciado, ao
denunciado ou ao réu, como se estes ja houvessem sido
condenados, definitivarnente, por sentenca do Poder Judiciãrio.
Prececientes. SITUAçOES JUR16ICO-PROCESSUAIS AINDA
NAO DEFINIDAS POR DEC/SAO IRRECORR!VEL DO PODER
JUDICIARIO NÃO PODEM REPERCUTIR EM DESFAVOR DO
REU. - A mera sujeicao de alguem a simples investigacOes policiais
('arquivadas ou nao) ou a persecucoes criminals ainda em curso
nao basta, sO por si - ante a inexistOncia, em ta/s situacOes, de
condenaçao penal transitada em julgado -, para justificar 0
reconhecirnento de que o rOu não possul bons antecedentes ou,
então, para legitirnar a imposiçao de san coes ma/s gravosas, corno a
decretaçao de prisão cautelar, ou a denegaçäo de benefIcios de
ordern legal. Somente a condenacao penal transitada em julgado
pode justificar a ado cäo, contra o md/c/ado, réu ou sentenciado, de
medidas restritivas de direitos, inclusive no âmbito processual, pois,
corn o trânsito em julgado, descaracteriza-se a presuncao "furls
tantum" de inocëncia do réu, que passa, entäo, a ostentar o "status"
jurIdico-penal de condenado, corn todas as consequências legais dal
decorrentes. Precedentes.
(HG n° 105.556, rel. Mm. Celso de Mello, Segunda Turma,
We de 30.8.2013, grifo nosso.)

Em face de tal orientaçao, entendo não estar evidenciada a
necessidade e indispensabilidade da prisao preventiva para a garantia da
ordem pUblica e, no mais, considero acertadas as ponderacOes do eminente
Desembargador Flávio Willeman (fl. 124):
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Estava ponderando aqui corn a Desembargadora Ana Tereza Basiio.

E preciso que haja urn perigo ao pie/to eieitorai, rnas nenhum se
avizinhando nesse mornento. Não vejo aqui urn perigo dernonstrado,
corn todas as vênias a divergencia, para se decretar a preventiva
agora, neste caso, por fatos ocorridos ha mais de cinco anos sern
que se tenha urn pleito eleitoral que se avizinhe para justificar-se tal
restricao a iiberdade dos rOus.

Por fim, ressalto que o Ministério PUblico Eleitoral, por meio da
Procuradoria-Geral Eleitoral, opinou pela concessão da ordem. Ressalto 0
seguinte trecho da sua manifestacao, o qual acrescento a presente ratio
decidendi:
A decretacao da prisao preventiva, por constituir medida de natureza
cautelar, pressupoe a coexistência do furnus comissi delicti e do
periculum Libertatis. 0 prirneiro requisito se traduz na "exigência de
que o fato investigado seja criminoso, bern como da existência de
indicios de autoria e prova da materialidade da infração em
apuração". 0 periculum libertatis, por sua vez, refere-se,
essencia/mente, a necessidade de se adiantar a atuacao estatal
repressiva, visando preservar a instrucao criminal, a aplicacao da lei
penal, ou, de alguma forma, acautelar o meio social.
Nos termos do art. 312, caput e paragrafo Unico, a prisäo prevent/va
pode ser decretada como garantia da ordem pUblica, da ordem
econômica, por con veniência da instrucao criminal, para assegurar a
aplicacão da lei penal, ou em caso de descumprirnento de qualquer
das obrigaçOes irnpostas por forca de outras medidas cautelares.
Contudo, corno se sabe, "não basta a mera explicitaçâo textual dos
requisitos previstos, sendo necessário que a alegacao abstrata ceda
a demonstracao concreta e firme de que tais condiçôes realizam-se
na espécie" (STF, Segunda Turma, HC fl.° 119.0951MG, Ministro
Gilmar Mendes). Trata-se, portanto, de rnedida excepcional, que
somente deve ser decretada quando devidamente amparada pelos
requisitos legais.
Na hipOtese, o TRE/RJ adotou como fundamento para decretacao da
prisão preventiva a "garantia da ordem pUblica" que, nas palavras do
doutrinador Eugênio Pace/h, "não se destina a proteger o processo

penal enquanto instrumento de aplicaçâo da lei penal. Dirige-se, ao
contrário, a proteçao da própria comunidade, coletivamente
considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida
pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem
intranquilidade social."
Ordem pUblica, pois, é a paz social, o estado de normal/dade de
convivência de certa comunidade, que poderia ser aba/ada corn a
jibe rdade de acusado, cuja conduta revela clara tendência de
cometer crimes reiteradamente. A jurisprudência inc/ui no conceito,
ainda, o prestIgio da Just/ca, que poderia ser afetada corn a
liberdade de agente de crime gravIssimo ou que, por sua conduta
criminosa, e ternido socialmente. Ja decidiu o STF, por exemplo, que

"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuaçâo de
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integrantes de organizaçâo crirninosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem püblica, constituindo fundamentacao cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva". E segundo o STJ, a
preventiva "poderá ser decretada para garantia da ordem püblica que e a 'hipótese de interpretação mais ampla e flexivel na avaliacão
da necessidade da prisâo preventiva. Entende-se pela expressäo a
indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como
regra, é abalada pela prática de urn delito. Se este for grave, de
particular repercussâo, corn reflexos negativos e traurnáticos na vida
de muitos, propiciando àqueles que tornam conhecirnento da sua
realizaçao urn forte sentimento de irnpunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recoihimento do agente' (Guilherme
de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, desde que a
permanência do réu, livre ou solto, possa dar rnotivo a novos crimes,
ou cause repercussäo danosa e prejudicial ao melo social, cabe ao
juiz decretar a prisâo preventiva como garantia da ordem pUblica."
Segundo o Tribunal apontado coator, neste caso, a pr/são se justifica
porque a) os crimes praticados demonstram que os réus não tern
corn prornisso corn o ordenamento jurIdico; b) a prática delitiva
(corrupcão eleitoral cometida por quadrihia) deve ser firmernente
combatida, ate para que sirva de exernplo no processo politico;
c os réus foram condenados em duas instâncias em regime
fech ado.
Não fica dificil notar que as prernissas eleitas pelo Orgão julgador
não sustentam a conclusão de que a liberdade dos acusados aba/a a
ordem pUblica. Nenhurn dos fatos mencionados pelo Tribunal
ameaca a paz social e o prestIgio da Justiça não pode sofrer
qualquer arneaca por urn fato ocorrido nas eleicOes de 2008, ha
quase sete anos.
Mesmo que se considere as circunstâncias especIficas do caso
concreto, em que ha condenacão pelo crime de quadrilha, é
irnpossIvel reconhecer que se trata de hipOtese de protecão a ordem
pb/ica, mesmo porque nâo ha notIcia de que os pacientes tenham
incorrido em reiteracão criminosa apOs a prática dos fatos pelos
quais foram julgados. Desse modo a medida imposta pelo Tribunal
apontado corno coator parece desproporcional, jã que não ha
qua/quer e/ernento que demonstre sua necessidade para garantir a
paz social.
Desse modo, tendo em vista que, por ora, não foi possIvel vislumbrar
a presença dos pressupostos autorizadores da decretaçao da prisão
preventiva, deve ser concedida a ordern, corn a confirmaçao da
liminar anteriormente deferida.
Por essas razöes, voto no sentido de conceder a ordern

de habeas corpus, corn a confirmacao das liminares anteriormente
deferidas e a revogacao, em relação aos pacientes e a todos os
corréus que se encontrern na mesma situação jurIdica (art. 580 do CPP),
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da prisão preventiva decretada no julgamento do Recurso Criminal
n° 3769.2009.619.0100.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro.
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EXTRATO DA ATA

HC n° 209-38.2015.6.00.0000/RJ. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Impetrante: Thiago Machado Calil. Paciente: Thiago Machado
Calil (Advogado: José OlImpio dos Santos Siqueira). Paciente: Assis Gomes da
Silva Neto (Advogado: Antonio MaurIcio Costa). Orgão coator: Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
HC n° 292-54.201 5.6.00.0000IRJ. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Impetrante: Renato Luiz de Azevedo Manhaes. Paciente:
NUbia da Cunha Costa (Advogado: Renato Luiz de Azevedo Manhaes). Orgao
coator: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem, nos
termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana LOssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugenio José Guilherme de Aragao.

SESSAO DE 10.12.2015.

