
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 91.093 - PB (2017/0280813-4)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : FLAVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : RAONI LACERDA VITA  - PB014243    

INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO  - PB016676    
ISRAEL REMORA PEREIRA DE AGUIAR MENDES  - 
PB017757 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 

DECISÃO

FLAVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS, ora recorrente, 
estaria sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, em 
decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba no Habeas Corpus n. 0804264-43.2017.8.15.0000.

Depreende-se dos autos que o Juízo singular acolheu o 
requerimento do Ministério Público Federal e decretou a prisão preventiva do 
paciente, por envolvimento em "suposta formação de organização criminosa, 
com atuação no âmbito da Prefeitura Municipal deste município, desde o ano 
de 2013" (fl. 8). Irresignada, a defesa impetrou prévio mandamus , cuja ordem o 
Tribunal de Justiça denegou.

Neste writ , a defesa alega que são frágeis os indícios de autoria, 
bem como a fundamentação do decreto preventivo para justificar a imposição 
da medida cautelar extrema. Asserem que o decisum  "toma por base 
UNICAMENTE o fato de ser este vereador da Cidade de Santa Rita" (fl. 78). 
Todavia, "ultrapassaram-se 04 (quatro) anos das investigações, o vereador em 
liberdade, no entanto, não se tem noticia de qualquer ato praticado por este que 
pudesse atrapalhar as investigações ou desabonar a sua conduta" (fl. 79).

Por fim, assevera que "o vereador TUBARAO indicado na 
Delação Premiada como quem recebia todos os cheques, já não faz parte da 
Câmara Municipal de Santa Rita, perdeu as eleições, ou seja, NÃO EXISTE 
EMBASAMENTO AINDA QUE MÍNIMO A INDICAR A PERMANÊNCIA 
DO VEREADOR EM CÁRCERE PRIVADO ATE O JULGAMENTO DO 
MÉRITO DESTE RECURSO" (fl. 86).

Requer, liminarmente, possa aguardar em liberdade o 
julgamento final do writ .
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Decido.

Não há dúvidas de que o deferimento da medida cautelar é 
excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade e em que 
evidenciados o fumus boni iuris  e o periculum in mora .

Da análise dos autos, ao menos em um juízo de cognição 
sumária, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a ensejar o 
deferimento da medida de urgência.

Depreende-se dos autos que se investiga, no âmbito da 
"Operação Shark" o envolvimento do paciente, vereador do município de Santa 
Rita – PB, em "organização criminosa, voltada a praticar fraudes em licitação e 
lavagem de dinheiro" (fl. 62). Conforme destacado no decreto preventivo, a 
prefeitura efetuava pagamentos a empresas com que mantinha contrato, "os 
lavores ingressavam na conta [das empresas], o valor era retirado e passado 
para o colaborador e este, após receber sua parte, repassava o restante 
para o vereador" (fl. 9, destaquei).

Como bem assinalado pela própria defesa, a participação do 
paciente na organização criminosa foi apontada por duas ex-funcionárias da 
Prefeitura de Santa Rita – PB, "que afirmaram terem recebido os cheques do 
Sr. Flávio Frederico, ora Recorrente, sendo um de R$ 5.000,00 e outro de 
R$15.000,00, segundo elas, depositado, sacado e entregue a este no mesmo dia, 
na frente das agências nas quais as mesmas possuem conta" (fl. 74, destaquei).

O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, salientou que 
"os indícios são veementes, o que basta nesta fase, e permanecendo em 
liberdade, principalmente os dois primeiros, se utilizando do conhecimento e da 
posição política (ex-vereador e atual vereador, respectivamente) poderão 
continuar em meio aos procedimentos fraudulentos, junto à Prefeitura 
Municipal" (fl. 11, destaquei).

Realmente, os fatos se iniciaram no ano de 2013. Contudo, a 
operação apenas foi deflagrada em 27/7/2016, dadas as provas colhidas em 
delação premiada de um dos corréus em 19/7/2016. Não obstante, o fato de o 
paciente, membro da organização criminosa, ser ainda vereador em exercício, 
evidencia o apontado risco de reiteração delitiva e o perigo à própria 
instrução processual.

De todo modo, cumpre esclarecer que, segundo relatado no 
acórdão em questão, a defesa aventou tão somente "a tese de que não há 
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motivos para a segregação cautelar, tendo sido o provimento hostilizado 
lançado sem a devida fundamentação necessária, baseando-se, em grande parte, 
na gravidade abstrata do delito e ilações genéricas" (fl. 61).

Dessa forma, percebe-se que o Tribunal de Justiça não 
procedeu à análise da ausência de contemporaneidade entre os fatos e o 
decreto preventivo, tampouco a possibilidade de perda do mandato em 
razão do afastamento de suas atividades. Portanto, em creditamento às 
instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, 
então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica 
inviabilizado o conhecimento do mandamus  neste ponto.

Nesse passo, por todos:

[...]
I. O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador 
componente da Turma Criminal do Tribunal a quo, sem que 
tenha sido ajuizado o agravo interno e alcançado tal decisum o 
trânsito em julgado, inviabiliza o acesso a esta Corte Superior, 
em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.
II. Evidenciado que os temas levantados não foram objeto de 
debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de 
origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das 
matérias, sob pena de indevida supressão de instância [...] (HC 
n. 164.785/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., DJe 8/6/2011).

À vista do exposto, não concedo a medida liminar.

Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau - a quem se 
encarece relato sobre o andamento do feito e sobre a persistência dos motivos 
da cautela adotada - e à autoridade inquinada coatora sobre os fatos alegados na 
inicial.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal 
para manifestação.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 31 de outubro de 2017.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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