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DECISÃO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de 
FERNANDO LUIZ SEMEDO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 0044334-
27.2020.8.26.0000).

O paciente, prefeito do Município de Palestina (SP), foi preso em 17/12/2020, 
em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos de procedimento 
investigatório criminal deflagrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para 
apurar supostos delitos cometidos por organização criminosa voltada à prática de crimes 
contra a administração pública.

A defesa do paciente impetra o presente writ. Alega a ocorrência de 
constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida de forma originária 
pelo desembargador relator do feito.

Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo 
em vista que o paciente já foi afastado das funções públicas inerentes ao cargo de prefeito 
municipal, cujo respectivo mandato eletivo se encerra em 31/12/2020, inexistindo, dessa 
forma, o risco de reiteração delitiva que justifique a decretação da prisão preventiva com 
fundamento na garantia da ordem pública.

Quanto à possibilidade de risco à aplicação da lei penal, entende o impetrante 
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que não se sustenta o fundamento de que a segregação do paciente seja necessária para 
evitar possível dissipação do produto do crime, impossibilitando, assim, a reparação do 
dano supostamente perpetrado contra o erário, uma vez que a decisão impugnada 
também decretou ampla busca, por todos os meios, de documentos indicativos de 
ocultação de bens, transferências de valores, procurações, promessas de compra e venda 
de bens, de titularidade de propriedades (mesmo em nome de terceiros), arrombamento 
de cofres, além do sequestro e indisponibilidade de bens móveis, imóveis, direitos e 
ativos financeiros pertencentes ao paciente. 

Alega ainda a nulidade da prisão preventiva, tendo em vista a não realização 
de audiência de custódia.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão 
preventiva em que se encontra o paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da 
medida extrema por prisão domiciliar.

É, no essencial, o relatório. Decido.

O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível 
apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.

Verifica-se que ao paciente, atual prefeito do Município de Palestina (SP), é 
imputado o cometimento de crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei n. 201/67 
e o delito de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Segundo a decisão impetrada, existem indícios suficientes de autoria e de 
materialidade delitivas, estando presente ainda o periculum libertatis, tendo em vista a 
necessidade de interromper o fluxo de atividades espúrias desenvolvidas pela suposta 
organização criminosa, além de impedir a dissipação do produto do crime, possibilitando 
eventual futura reparação do erário pelos danos supostamente praticados.

Inexiste, portanto, ilegalidade premente na decisão impugnada, uma vez que 
dela consta a necessária fundamentação, nos termos legais.

Não obstante, entendo que não ficou caracterizada a impossibilidade de 
adoção de medida cautelar substitutiva menos gravosa, conforme disposição do art. 282, 
§ 6º, do Código de Processo Penal.

Isso porque, a despeito de ter o Juízo de origem feito a análise sobre a 
impossibilidade das medidas restritivas de liberdade menos drásticas que a prisão, fê-lo 
de forma genérica, muito mais vinculada às circunstâncias de tratar-se de organização 
criminosa e do fato de ter o paciente, sendo atual prefeito, notória influência.

 
Apesar do iminente fim do mandato do prefeito, entendo que 
simplesmente lhe vedar o direito de livremente viajar, determinar que 
use tornozeleira eletrônica ou que compareça com certa regularidade ao 
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foro não o impediriam de, dada sua notória influência na cidade de 
Palestina, agir ou ter amplo contato com pessoas, de forma a 
obstaculizar à acusação o integral acesso a provas ou à localização da 
quantia desviada.
(...)
Também não se pode negar que o prefeito, mesmo depois do fim de seu 
mandato, e os demais denunciados, poderão causar embaraços à 
instrução criminal. Como bem ponderou a i. PGJ, é fato que a simples 
existência de uma organização criminosa instalada na administração 
municipal por tanto anos, tendo o alcaide e o seu principal "assessor 
jurídico" como alguns de seus líderes e servidores, do mesmo grupo 
criminoso, executando suas ordens, além de particulares recebendo 
valores desviados do erário, é suficiente para sustentar aplicação da 
medida restritiva de liberdade mais drástica, com o fim de coibir 
condutas que possam causar embaraço à instrução criminal e à busca da 
verdade real.

.

Entretanto, tais circunstâncias já integram os tipos penais, em tese imputados 
ao paciente (sua condição de agente político, crimes contra a administração e organização 
criminosa) não sendo, por si sós, elementos que justifiquem a necessidade de medida 
restritiva mais gravosa, em especial porque, embora graves as condutas imputadas, não se 
trata de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Ademais, não se pode olvidar que o iminente fim do mandato de prefeito seja 
uma circunstância que reduza a potencialidade da influência de um político, notadamente 
quando ocupante de cargo do Poder Executivo em que se tem, em tese, maior domínio do 
fato que se lhe imputa.

Ressalte-se ainda que a decisão ora atacada traz como fundamento 
jurisprudência do STJ (HC n. 382.493/PR, relator Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, 
DJe de 23/3/2017) e do STF (HC n. 130.106/PR, relator Ministro Teori Zavascki, 
Segunda Turma, DJe de 23/2/2016). No entanto, entendo que não são aplicáveis à 
hipótese pela ausência de semelhança concreta com os fatos ora em análise.

Encontra-se pacificado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, 
"diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio 
proporcionalidade e adequação, é possível a aplicação das medidas cautelares alternativas 
quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da 
instrução criminal e a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 623.414/SP, relator 
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/12/2020). No mesmo sentido, os 
seguintes julgados: HC n. 593.996/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta 
Turma, DJe de 7/12/2020; e HC n. 608.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/10/2020.

Na hipótese ora analisada, as medidas cautelares diversas da prisão deferidas 
pela autoridade indigitada coatora afiguram-se suficientes à garantia da ordem pública e 
da aplicação da lei penal, considerando em especial que o paciente, por ordem da mesma 
autoridade, encontra-se afastado da função pública, condição em que supostamente se 
valeu para perpetrar as condutas sob investigação.
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Destaque-se ainda que foram determinadas providências concretas para 
impedir que o paciente venha a dispor do patrimônio supostamente adquirido com os 
frutos das práticas ilegais que lhe são imputadas, o que torna desnecessária a decretação 
da medida extrema, relegada à condição de ultima ratio em nosso sistema processual 
penal.

 É de bom alvitre ressaltar que o paciente, nascido em 31/3/1960, tem  60 anos 
de idade, estando, pois, enquadrado no grupo de risco de contaminação da covid-19 nos 
termos da Recomendação CNJ n. 62/2020.

Considere-se, ademais, o teor da recente decisão do Ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal, no HC n. 188.820 MC/DF, de 17/12/2020, no qual reconhece 
o agravamento do quadro de saúde em relação ao sistema penitenciário, inclusive com 
recente denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, órgão da 
Organização dos Estados Americanos – OEA.

Esse também é o entendimento do STJ:
 
[...] 6. Além do mais, em razão da atual pandemia decorrente da Covid-
19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a 
disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, 
esta Casa e, especialmente, este relator vêm olhando com menor rigor 
para casos como o presente, flexibilizando, pontualmente, sua 
jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave 
ameaça e/ou que não revelem, ao menos neste momento, uma maior 
gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, como é o caso dos 
autos, em que se está diante do crime de tráfico de entorpecentes. 7. 
Ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva por 
medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (HC n. 
607.138/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 
DJe de 18/12/2020.)

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para, mantidas todas 
as demais medidas cautelares determinadas na decisão impugnada, converter a prisão 
preventiva do paciente em domiciliar, até o julgamento final do presente writ, mediante o 
cumprimento das seguintes condições:

a) indicação do endereço onde cumprirá a prisão domiciliar ora deferida, 
franqueando acesso antecipado à autoridade policial para aferir suas condições e retirada 
de toda e qualquer forma de contato exterior;

b) permissão de acesso, sempre que necessário, da autoridade policial;

c) proibição de contato com terceiros, seja quem for, salvo familiares 
próximos, profissionais da saúde e advogados devida e previamente constituídos;

d) desligamento das linhas telefônicas fixas e entrega à autoridade policial de 
todos os telefones móveis, bem como computadores, laptops e/ou tablets que possua;
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e) proibição de saída sem prévia autorização e vedação a contatos telefônicos;

f) monitoramento eletrônico.

Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
para imediato cumprimento desta decisão, solicitando-lhe informações, que deverão 
ser prestadas preferencialmente por meio de malote digital e com senha de acesso para 
consulta ao processo.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 24 de dezembro de 2020.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente
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