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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:  
 

DARCY DA SILVA VERA, paciente neste habeas corpus, 
estaria sofrendo constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, em 
decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, 
acolhendo pleito da acusação nos Autos n. 0063978-92.2016.8.26.0000, 
determinou, ad cautelam, entre outras medidas, a sua imediata segregação do 
convívio em sociedade, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei 
penal, dada a sua suposta participação, em razão do exercício do cargo de 
Prefeita do Município de Ribeirão Preto-SP, em associação criminosa 
responsável pela prática de 43 crimes de corrupção passiva e apropriação 
indébita de bens ou rendas públicas (art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, c/c o 
art. 29, caput, do Código Penal, e arts. 317, § 1º, e 288, caput, na forma do art. 
69, caput, todos também do Código Penal). 

Busca a impetrante, inclusive in limine, a revogação da custódia 
preventiva da paciente ou, ao menos, sua substituição por medidas diversas do 
cárcere, sob a assertiva de que o édito prisional está desprovido de 
fundamentação idônea (fl. 18) e de cautelaridade, pois, “noutro momento das 
investigações, o pedido de prisão da paciente foi negado” por aquele Tribunal, 
sem que houvesse tido “de lá para cá” qualquer alteração no quadro fático para, 
agora, se subsumir que “sua permanência no cargo ou sua liberdade geraria 
riscos à ordem pública e à aplicação da Lei Penal” (todas à fl. 8). 

Apontam, ainda, que, de qualquer forma, a adoção da medida 
extrema é desproporcional e desarrazoada, consideradas “as características 
dos crimes supostamente investigados e os predicados da paciente” (fl. 7), a 
permitir a sua permanência em liberdade, ainda que restrita, bastando, quando 
muito, providências outras, menos gravosas, como o seu afastamento da 
administração do Município e o bloqueio de seus bens particulares – que já 
foram impostas – ou o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de viagens e 
comparecimento periódico em Juízo para “evitar a reiteração criminosa e 
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interromper o suposto ciclo delitivo” (fl. 13), bem como para preservar a sua 
"saúde extremamente frágil" (fl. 19). 

Em 13/12/2016, o Ministro Sebastião Reis, então relator do 
feito, deferiu medida liminar (fls. 438-440) para, "mantendo as demais 
cautelares fixadas pelo Tribunal a quo, substituir a prisão preventiva da paciente 
pela a) proibição de acesso, por qualquer meio, à Administração Municipal de 
Ribeirão Preto, aos demais órgãos e empresas envolvidos nos fatos (art. 319, II, 
do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos 
fatos objeto da ação penal (art. 319, III, do CPP); e c) proibição de ausentar-se 
da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP) – isso, sob o 
compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e sem prejuízo de 
decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos 
novos e concretos para tanto" (fl. 440). 

A par do referido decisum, os corréus Marco Antonio dos 
Santos e Maria Zuely Alves Librandi pugnaram pela extensão dos efeitos 
em seu benefício (fls. 443-458 e 475-559, nessa ordem), o que lhes foi 
indeferido às fls. 563 e 562, respectivamente. 

O Tribunal a quo prestou informações às fls. 589-665 e 675-754, 
além de prontamente noticiar, à fl. 767, a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara 
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto-SP, em 30/1/2017, ante a cassação do 
mandato de Prefeita, que conferia à paciente a prerrogativa de ser processada e 
julgada diretamente por aquela Corte. 

O Ministério Público Federal, em parecer ofertado às fls. 
573-584, ratificado às fls. 757-759, manifestou-se pela denegação da ordem. 

Em 17/3/2017, os autos foram a mim redistribuídos (fl. 773), 
ante a sua conexão com os HHCC n. 382.661 e 382.883 – pois todos 
relacionados com a Operação Sevandija –, dos quais tornei-me relator para o 
acórdão ao inaugurar a divergência no órgão colegiado, ocasião em que votei 
pela cassação das liminares ali deferidas e pela denegação da ordem. 

Às fls. 776-778, os impetrantes noticiam que a paciente "vem 
cumprindo, rigorosamente, as medidas a ela impostas" e que ela obteve 
autorização "para deslocar-se à cidade de São Paulo a fim de concluir curso de 
pós-graduação que cursava, antes do início da operação Sevandija, na USP", aos 
finais de semana. 
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Solicitadas informações ao Juízo da 4ª Vara Criminal da 
Comarca de Ribeirão Preto-SP (fl. 825), confirmou-se que a paciente está 
cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas e que os autos da 
agora Ação Penal n. 0009522-95.2017.8.26.0506 aguardam apenas a sua 
digitalização para regular prosseguimento e citação da ré (fl. 839). 

Às fls. 828-832, peticionam novamente os impetrantes, desta vez 
para colacionar à impetração cópia de petição apresentada ao Juízo de origem, 
"onde se levou aos autos, documentos (mídias televisivas e radiofônicas) que 
contrariam parte das acusações formuladas pelo delator na colaboração 
celebrada" (fl. 829). Alegam que "se demonstra que houve ampla divulgação das 
tratativas do acordo – entre particulares – que seria celebrado entre a advogada 
Maria Zuely e o Sindicato e que, para tanto, seria necessária a aceitação dos 
sindicalizados" (fls. 829-830).  

Destacam os impetrantes que, conquanto "tais elementos 
refiram-se ao mérito da causa debatida em primeiro grau [...] o conhecimento 
sobre tais fatos e circunstâncias se fazem necessários, pois, se houve análise de 
mérito para a decretação da preventiva, não se pode deixar escapar tais situações 
para a análise de sua revogação" (fl. 830). 
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HABEAS CORPUS Nº 381.871 - SP (2016/0323676-4) 
   

EMENTA 
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
CORRUPÇÃO PASSIVA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E 
SUFICIENTE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA 
EXTREMA. ORDEM DENEGADA. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal 
Federal é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão 
cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 
312 do Código de Processo Penal, e somente quando providências, 
tais como as elencadas no art. 319 do mesmo diploma processual, se 
mostrarem insuficientes ou mesmo impertinentes. 
2. A decretação de prisão de membros de associação ou organização 
criminosa – sobretudo quando se tratar de pessoa que tenha posição de 
destaque no grupo – justifica-se como forma de diminuir ou 
interromper suas atividades. Precedentes. 
3. A anterior denegação de pedido de prisão temporária não tem o 
poder de macular a ordem de prisão preventiva, pois, malgrado ambas 
sejam dotadas de provisoriedade, têm requisitos e escopos diversos 
mais ainda se demonstrada a persistência da prática dos atos 
criminosos, a vindicar a adoção da medida extrema, anteriormente 
rejeitada. 
4. Na espécie, o juízo de origem, com amparo em delação efetuada por 
corréu e em outros elementos de informação colhidos na fase 
pré-processual, acolheu pleito de prisão preventiva da paciente com 
arrimo na existência de prova da materialidade e de veementes 
indícios de relevante atuação em organização criminosa que, desde o 
início de seu mandato de Prefeita, em 2008, até 2016, seria 
responsável pela prática de 43 crimes de corrupção passiva e 
apropriação indébita de vultosa e imprescindível quantia de bens ou 
rendas desviados dos cofres públicos daquele Município – no mínimo, 
R$ 45 milhões –, destinada à administração dos serviços públicos 
demandados pela população daquela Comarca, diretamente para o 
desfrute e o acréscimo patrimonial do grupo criminoso (fumus comissi 
delicti).  
5. O mesmo se diga quanto à demonstração do periculum libertatis, a 
impedir ou revelar ser insuficiente a imposição de medidas cautelares 
diversas da prisão, além das que já foram determinadas, para 
salvaguardar os bens jurídicos atingidos pela organização criminosa, 
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bem como para evitar a pulverização do capital e da interferência na 
instrução criminal, pois, apesar de a paciente já haver sido destituída 
de seu mandato e da notícia de que vem cumprindo regularmente as 
restrições à sua liberdade, foi claramente evidenciado pela instância de 
origem o seu relevante papel no grupo, o modus operandi 
supostamente perpetrado em ao menos um dos crimes que lhe são 
imputados e o milionário valor amealhado ilicitamente e ainda não 
localizado.  
6. Os novos meios de comunicação disponibilizados pela tecnologia 
francamente acessível, afora ainda conter dispositivos a inviabilizar o 
seu rastreio e o acesso ao seu conteúdo, dispensam deslocamento 
físico, comprovação de identidade e etc., de forma a permitir tanto a 
qualquer pessoa estar fisicamente em um lugar e presente em outros 
tantos como se passar por outra pessoa para realizar movimentação 
bancária e etc., e são, por isso mesmo, de dificílimo controle. Assim, 
do conforto de seu lar ou de outro local que lhe foi permitido 
frequentar ou mesmo por interposta pessoa, sobre a qual não recai 
qualquer medida restritiva, são possíveis a movimentação, a 
dissimulação ou a dissipação dos ativos que se busca resgatar. 
7. Conquanto os fatos criminosos atribuídos à organização criminosa 
tenham se iniciado em 2008, com a assunção da paciente em seu 
primeiro mandato de Prefeita, a cautelaridade da prisão preventiva 
encontra arrimo na persistência da conduta delituosa; havendo 
menção, inclusive, a fatos contemporâneos ao decreto prisional, com a 
extensão dos efeitos do crime até 2018. De toda sorte, é entendimento 
assente nesta Corte Superior que, "Se não houve prisão em flagrante e 
somente após as investigações realizadas [...] foram colhidos 
elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão 
preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de 
contemporaneidade entre o fato delituoso [...] e a prisão preventiva 
[...]" (RHC n. 79.041/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 
4/4/2017). 
8. Não faz jus a prisão domiciliar o réu que não ostenta idade 
avançada tampouco qualquer doença crônica grave que exija cuidados 
especiais ou específicos e inviáveis de ser atendidos dentro do sistema 
penitenciário.  
9. Cassada a liminar e denegada a ordem. 
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VOTO 
 

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator): 
  

I. Contextualização 

Os fatos que circundam a nominada "Operação Sevandija" não 
são de todo inéditos para este órgão colegiado, que, como relatado, já teve 
oportunidade de examinar algumas das medidas adotadas pelas instâncias de 
origem nas persecuções penais que envolvem a investigação de organização 
criminosa supostamente instalada na Administração Pública do Município 
de Ribeirão Preto, durante o exercício dos dois mandatos de Prefeito pela ora 
paciente, e responsável pela prática de diversos crimes contra a Administração 
Pública, a envolver, até o momento: a) a “Terceirização de mão-de-obra” na 
CODERP, por intermédio da empresa Atmosphera, de propriedade de Marcelo 
Plastino; b) a contratação da empresa ENGEPAV para obras de infraestrutura p/ 
o DAERP e c) o pagamento ilegal de honorários advocatícios para a advogada 
Maria Zuely Alves Librandi. 

 Ao que se sabe, as acusações são graves. Já alcança a “Operação 
Sevandija” a apuração do maior caso de corrupção e de desvio de recursos 
públicos da história da cidade de Ribeirão Preto, estimados em mais de R$200 
milhões, que teria se iniciado em 2008 e teria projeção de continuidade até 2018. 
É que, entre os fatos até agora conhecidos, imputa-se a homologação de um 
falso acordo para que, com o aval do Poder Judiciário, alguns dos 
integrantes da organização criminosa passassem a receber mensalmente e 
com previsão de pagamento até  agosto de 2018, ou seja, mesmo após a 
assunção de novo Prefeito, quantias próximas a R$ 1 milhão – consoante 
consta da denúncia inicialmente ofertada à 4ª Vara Criminal em desfavor dos 
corréus Marco Antonio dos Santos, Sandro Rovani Silveira Neto e Maria 
Zuely Alves Librandi (às fls. 3.372-3.471, do HC n. 382.661/SP, em que me 
tornei relator para o acórdão). 

II. A prisão preventiva 

De toda sorte, releva salientar, preliminarmente, que, em se 
tratando de segregação cautelar, a jurisprudência desta Corte Superior e do 
Supremo Tribunal Federal é firme em assinalar que, para submeter alguém à 
prisão ante tempus, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 
312 do Código de Processo Penal, e somente quando providências, tais como as 
elencadas no art. 319 do mesmo diploma processual, se mostrarem insuficientes 
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ou mesmo impertinentes. 

Nesse contexto, imperioso ressaltar aos impetrantes que a 
anterior denegação de pedido de prisão temporária não tem o poder de macular a 
ordem de prisão preventiva, pois, malgrado ambas sejam dotadas de 
provisoriedade, têm requisitos e escopos diversos, mais ainda se demonstrada a 
persistência da prática dos atos criminosos, a vindicar a adoção da medida 
extrema, anteriormente rejeitada. 

In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à vista de 
colaborações premiadas, de documentos, do conteúdo obtido a partir da quebra 
de sigilo de dados e/ou telefônico e de outros elementos de prova, que levaram 
aos termos da denúncia oferecida em desfavor da paciente e de outras cinco 
pessoas, determinou a prisão preventiva dos membros do grupo sob os seguintes 
fundamentos (fls. 53-60, destaquei): 

 
Consta da denúncia, em apertada síntese, que desde o início de 
2012, na Comarca de Ribeirão Preto, a requerida, na condição 
de Prefeita Municipal de Ribeirão Preto e em razão da 
função pública, aceitou promessa de vantagem indevida, 
para realização de ato de ofício. 
Consta, ademais, que entre os meses de janeiro de 2013 até 
agosto de 2016, agindo em concurso com Marco Antonio dos 
Santos, Sandro Rovani Silveira Neto, Maria Zuely Alves 
Librandi, André Soares Hentz e Wagner de Souza Rodrigues, 
desviaram em proveito do grupo criminoso, rendas públicas 
no importe de quarenta e cinco milhões de reais, pertencentes 
ao Município de Ribeirão Preto. 
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de espaço e 
tempo acima descritas, a prefeita associou-se com os agentes 
acima mencionados, para o fim de cometer crimes. 
Todos os agentes envolvidos, inclusive a Prefeita, teriam se 
empenhado para simular pagamento de vultosos valores a 
título de honorários advocatícios, oriundos de um acordo 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o 
Sindicado dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e 
Guatapará, com intuito de se enriquecerem ilicitamente a custa 
do erário público. 
Segundo a Procuradoria, a conduta da Prefeita e demais 
membros da associação criminosa foi preordenada para 
ludibriar, mediante a falsificação de documentos, o Poder 
Judiciário, que homologou acordo de pagamento de verbas 
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honorárias que o próprio Poder Judiciário afirmou não ser 
devida em ação coletiva. 
A propina foi prometida e, ao menos parcialmente, paga 
para a produção do ato de ofício que de fato existiu, sendo 
que a conduta da denunciada foi o ponto fundamental para 
que o esquema criminoso alcançasse o resultado planejado 
pelos consorciados, que estabeleceram, assim, vínculo subjetivo 
e objetivo estável. 
Veja-se que não se tratou de um ato isolado de corrupção 
nem de desvio de valores insignificantes. Entre adiantamentos 
para a realização do ato de ofício e pagamentos posteriores 
constituiu-se um esquema de desvios feitos mensalmente e 
pagos religiosamente a despeito da grave crise financeira em 
que a administração da denunciada imergiu. Há indícios 
seguros de exercício de influência na disponibilização dos 
recursos financeiros pela própria denunciada e por Marco 
Antonio dos Santos, de modo a garantir o fluxo criminoso. 
Prossegue a i. Procuradoria, sustentando a necessidade da 
medida extrema, considerando que os honorários, exceto quanto 
ao importe de dois mil reais definidos na condenação, não eram 
devidos e que o aludido “benefício” legitimador do acordo, na 
verdade, em razão dos cálculos com “erro material”, importou 
em deixar de auferir onze milhões de reais, o valor de rendas 
públicas desviado, [que] poderia suprir inúmeras 
necessidades de primeira ordem do Município de Ribeirão 
Preto. No entanto, o dinheiro foi dragado para o benefício 
pessoal do consórcio criminoso. 
Inolvidável que a estabilidade do grupo, a existência de um 
título jurídico forjado e que ainda não foi desconstituído, a 
permanência da denunciada no exercício do poder político e 
sobretudo a necessidade de localização dos ativos que foram 
repassados por Maria Zuely Alves Librandi para o grupo 
criminoso e, no caso vertente, para a denunciada, significam 
risco à ordem pública. 
Sob este último aspecto, é também certo que enquanto não se 
localizar esses ativos há permanente risco de dissipação das 
rendas públicas. 
Entendo que razão assiste à Procuradoria Geral de Justiça, sendo 
de rigor o deferimento das medidas cautelares extremas. 
É certo que a r. denúncia, rica em pormenores, em suas 29 
páginas, somente poderá ser examinada após manifestação da 
Defesa, nos termos do art. 4º, da Lei 8.038/90. 
A esta altura, pelo relato trazido à apreciação judicial e que 
ainda haverá de ser submetido ao necessário crivo do 
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contraditório, cabe a avaliação da possível atuação da 
denunciada na empreitada criminosa descrita na vestibular 
acusatória. 
Em cognição sumária, a denunciada Darcy, na condição de 
Prefeita de Ribeirão Preto, teria recebido sistematicamente 
vantagem indevida. 
Há indícios suficientes de autoria e materialidade, pois embasada 
a Acusação em delações, documentos e escutas telefônicas 
regularmente autorizadas judicialmente. 
A gravidade concreta das condutas imputadas à prefeita é de ser 
reconhecida nesta fase de análise perfunctória. 
Ao longo dos últimos meses, ela e os demais agentes da alegada 
associação criminosa estariam causando vultosos prejuízos à 
cidade de Ribeirão Preto, desviando verbas públicas para seus 
exclusivos interesses. 
Na condição de Prefeita Municipal Darcy não seria mera 
coadjuvante na associação dita criminosa, mas pelo poder que 
lhe foi conferido teria participação preponderante, sem a qual 
o objetivo ilícito não seria alcançado. 
[...] 
Como dito linhas atrás, existem suficientes indícios de autoria e 
materialidade. 
A segregação provisória da denunciada Darcy é necessária para a 
garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa, 
porquanto ainda no apagar das luzes de sua gestão, referida 
Prefeita ainda tem amplos poderes para, com desvio de 
finalidade, praticar danosas condutas em detrimento do erário 
municipal. 
[...] 
Os casos de corrupção não podem ser tratados como crimes 
menores, pois a gravidade de ilícitos penais não deve ser medida 
apenas sob o enfoque da violência moral (grave ameaça) e física 
(agressão imediatas). É certo que a conduta de um agente que 
empunha uma arma de fogo e subtrai bens de um cidadão atenta 
contra a ordem pública, que precisa ser garantida, mas é inegável 
que a conduta de um agente público corrupto de alto escalão, 
igualmente, é potencialmente lesiva, prejudicando um número 
infinitamente maior de cidadãos, sobretudo os mais pobres, que 
mais sofrem com a ineficiência dos serviços públicos essenciais. 
Vislumbra-se ainda risco à aplicação da lei penal. 
Ainda não se logrou apurar o destino de parcela considerável 
da alegada propina que a Advogada Maria Zuely Alves 
Librandi teria repassado à Prefeita, havendo potencial risco 
de dissipação do produto do crime, inviabilizando a 
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recuperação do dinheiro pertencente ao erário municipal de 
Ribeirão Preto. A aplicação da lei penal, que exige reparação 
do dano, precisa ser resguardada, evitando-se a odiosa 
sensação de que “o crime – mormente o de corrupção – 
compensa”. 
Essa necessidade faz-se ainda mais presente diante da 
notória situação de ruína das contas públicas do município 
de Ribeirão Preto, confirmada pelos diálogos entre os 
suspeitos, dando conta de que a prefeitura não estava 
conseguindo pagar seus fornecedores, como no caso da 
empresa responsável pelo recolhimento do lixo, que ameaçou 
paralisação dos serviços, caso não recebesse o que entendia 
devido. 
Destarte, presentes se encontram os pressupostos para a 
decretação da prisão preventiva, vale dizer, indícios de autoria e 
materialidade e riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal. 
Levando-se em conta a elevada gravidade em concreto dos 
crimes que teriam sido praticados pela Prefeita, ao meu aviso, 
não é possível substituir, de maneira eficaz, a prisão cautelar por 
medidas cautelares alternativas, que seriam insuficientes para a 
tutela da ordem pública, pois é grande a probabilidade de 
reiteração delitiva. 
Os graves crimes imputados à denunciada possuem estreita 
ligação com a função pública que exerce e pelos mesmos 
fundamentos acima expostos, o afastamento do cargo, previsto 
no inciso II do artigo 2º do Decreto-Lei n. 201/67 também é 
medida de rigor, sobretudo por incompatibilidade do exercício 
das funções públicas com a segregação cautelar. 
As condutas teriam causado lesão ao patrimônio público, 
merecendo acolhimento, também, o pedido de indisponibilidade 
dos bens da denunciada. 

 

Ao que se vê – e ao contrário do que asseveram os impetrantes –, 
o Tribunal a quo apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 
312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para 
justificar a imperiosidade de, cautelarmente, não apenas afastar a paciente 
do cargo público então por ela exercido e bloquear seu patrimônio 
particular mas também privá-la de sua integral liberdade. 

Com efeito, ressaltou a Corte paulista a existência de prova da 
materialidade e de veementes indícios do relevante papel da paciente na 
associação criminosa para que, desde o seu primeiro mandato de Prefeita de 
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Ribeirão Preto-SP até a sua prisão ao fim de 2016, teria desviado dos cofres 
públicos daquele Município vultosa e imprescindível quantia destinada à 
administração dos serviços públicos demandados pela população daquela 
Comarca – no mínimo, R$ 45 milhões –, diretamente para o desfrute e o 
acréscimo patrimonial do grupo criminoso ao qual, ao menos em tese, ela 
pertence (fumus comissi delicti).  

Houve, ainda, clara descrição no decisum do modo como ao 
menos um dos delitos dos quais a paciente é acusada haveria sido cometido, a 
afastar, assim, o argumento da defesa de que apenas a gravidade abstrata dos 
crimes foi considerada. 

Observe-se que, conquanto os fatos criminosos tenham se 
iniciado anos antes da determinação da ordem de segregação da paciente, a 
cautelaridade da prisão preventiva encontra arrimo na persistência da 
conduta criminosa; há menção, inclusive, a fatos contemporâneos ao decreto 
prisional. De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, também é assente 
no sentido de que a decretação de prisão de membros de associação ou 
organização criminosa – sobretudo quando se tratar de pessoa que tenha 
posição de destaque no grupo – justifica-se, simplesmente, como forma de 
diminuir ou interromper as suas atividades, independentemente de se tratar 
de bando armado ou não (HC n. 375.067/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª 
T., DJe 23/2/2017; RHC n. 70.097/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, 5ª T., DJe 17/2/2017; RHC n. 108.834, Rel. Ministro Celso de Mello, 
2ª T. do STF, DJe 9/2/2012 e RHC n. 122.182, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T. do 
STF, DJe 12/9/2014).  

Afinal, não se pode olvidar que a simples "necessidade de se 
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa 
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo 
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 
n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª T., DJe 20/2/2009). 

Ainda que assim não fosse, é entendimento firmado nesta Corte 
Superior que, "Se não houve prisão em flagrante e somente após as 
investigações realizadas [...] foram colhidos elementos indiciários suficientes 
para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar 
em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso [...] e a prisão 
preventiva [...]" (RHC n. 79.041/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 
4/4/2017).   
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Não prospera, ademais, qualquer tipo de invocação de que 
seja aplicada no âmbito penal e processual penal a "teoria do fato 
consumado", a fim de consolidar a liberdade, ainda que clausulada, concedida à 
paciente com o deferimento da medida liminar neste writ – decisão, como 
consabido, de caráter precário, passível de cassação a qualquer momento –, em 
razão do tempo até aqui transcorrido e de sua suposta boa conduta durante esse 
período. 

É de notar, por outro lado, estar suficientemente demonstrado o 
periculum libertatis, a impedir ou revelar ser insuficiente a imposição de 
medidas cautelares diversas da prisão, além das que já foram determinadas. 

Com efeito, como já salientado pelo Ministro Celso de Mello, no 
julgamento do HC n. 95.290/SP, sob sua relatoria, "a prisão cautelar – que não 
deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele 
que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe 
é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 
penal" (STF, 2ª T., DJe 1º/8/2012). 

Nesse diapasão, apesar de a paciente já haver sido destituída do 
mandato que lhe foi outorgado e da notícia de que vem cumprindo regularmente 
as restrições à sua liberdade, entendo que lhe vedar o direito de livremente 
viajar, determinar que use tornozeleira eletrônica ou que compareça com certa 
regularidade ao foro não a impediriam de, dada sua notória influência 
regional, agir ou ter amplo contato com pessoas, de forma a obstaculizar à 
acusação o integral acesso a provas ou à localização da quantia desviada. 

Impossível ignorar, nesse ponto, haver destacado o Tribunal de 
origem que a paciente "não seria mera coadjuvante na associação dita 
criminosa, mas pelo poder que lhe foi conferido teria participação 
preponderante, sem a qual o objetivo ilícito não seria alcançado", além de 
haver claramente asseverado que, a despeito de ser "notória a situação de 
ruína das contas públicas do município de Ribeirão Preto", "não se logrou 
apurar o destino de parcela considerável da alegada propina que a 
Advogada Maria Zuely Alves Librandi teria repassado à Prefeita, havendo 
potencial risco de dissipação do produto do crime, inviabilizando a 
recuperação do dinheiro pertencente ao erário municipal". 

 Destaco que a instrução criminal não se encerrou na origem, 
e, ainda que assim não fosse, a teor do disposto no art. 616 do Código de 
Processo Penal, o Tribunal competente para o julgamento de eventual 
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apelação pode vir a reinquirir testemunhas ou determinar outras 
diligências de caráter probatório, não sendo plausível, dentro desse quadro 
legal, o acolhimento da tese de que a paciente não mais poderia intervir na 
produção da prova. 

Não bastasse isso, os novos meios de comunicação 
disponibilizados pela tecnologia francamente acessível, afora ainda conter meios 
a inviabilizar o seu rastreio e o acesso imediato ao seu conteúdo, dispensam 
deslocamento físico, comprovação de identidade e etc., de forma a permitir tanto 
a qualquer pessoa estar fisicamente em um lugar e presente em outros tantos 
como se passar por outra pessoa para realizar movimentação bancária e etc., 
sendo, por isso mesmo, de dificílimo controle. 

Ora, são de conhecimento público o tamanho dos chips que 
viabilizam o acesso à internet, a tornar completamente irrelevante a inexistência 
de rede sem fio residencial, e a impossibilidade de se decretarem medidas 
restritivas à liberdade de terceiros que não sejam objeto de investigação. 

Assim, no âmbito da sua própria residência, do campus da 
universidade pública localizada em outra Comarca – que lhe foi permitido 
frequentar nos finais de semana –, ou mesmo por interposta pessoa, sobre a qual 
não recai qualquer medida restritiva, são possíveis a movimentação, a 
dissimulação ou a dissipação dos ativos que se busca resgatar. 

Como pondera Eduardo Araújo da Silva: 

 
O caráter multiforme do crime organizado não repercutiu apenas 
no plano material, pois também no processo penal a tendência 
verificada, sobretudo na última década, é para que se 
desenvolvam estratégias diferenciadas para regulamentar com 
mais eficácia a obtenção da prova e o tratamento dispensado aos 
investigados e acusados pela prática de infrações relacionadas à 
criminalidade organizada, na busca da eficiência penal. 
(Organizações Criminosas. Aspectos Penais e Processuais da 
Lei n. 12.850/13. São Paulo: Atlas, 2014, p.31) 
 

Esse caminho, aliás, vem sendo trilhado por esta Corte Superior e 
pelo Supremo Tribunal Federal em casos que envolvem crimes do jaez aos que 
são imputados à paciente e à organização criminosa, em tese, por ela 
co-liderada. Veja-se: 
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[...] V - Havendo [...] receio de que, estando em liberdade, o 
Paciente possa dissimular, desviar ou ocultar a origem de tais 
quantias, justifica-se o decreto de prisão preventiva, pois tal 
possibilidade impede o sequestro e prejudica, assim, a aplicação 
da lei penal. [...] (HC n. 382.493/PR, Rel. Ministro Felix 
Fisher, 5ª T., DJe 23/3/2017) 
 
[...] Assim, a colocação dele [paciente] em liberdade, assim 
como dos demais acusados presos preventivamente, antes de 
todos os fatos estarem elucidados e recuperado todo o produto do 
crime, coloca em risco as chances de sequestro e confisco pela 
Justiça criminal e a aplicação da lei penal, havendo risco que o 
condenado se evada e ainda fique com o produto de sua 
atividade criminosa. (HC n. 130.106/PR, Rel. Ministro Teori 
Zavascki, 2ª T., DJe 23/2/2016)  

 

Outrossim, é de se destacar que a vasta documentação 
apresentada pelos impetrantes, distante de demonstrar "a fragilidade" do 
quadro de saúde da paciente, evidenciam, ao revés, a inexistência de qualquer 
doença crônica, grave ou que requisite cuidados especiais ou específicos, 
inviáveis de serem atendidos dentro do sistema penitenciário.  

Nesse aspecto, conquanto se trate de tema não submetido a 
exame pelas instâncias de origem, não pôde passar despercebido, até mesmo 
para não se inquinar de insensibilidade os integrantes deste órgão colegiado, 
que, à exceção de uma internação hospitalar por 5 dias, em 2014 – que exigiu 
tratamento em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em razão de uma espécie de 
infecção no aparelho urinário –, os boletins médicos apontam a mera "internação 
clínica" da paciente, de menos de 24 horas, de 2002 a 2016, em hospital 
particular, para tratamento de circunstâncias agudas comezinhas, como gastrite 
leve, labirintite, hipoglicemia, inapetência, etc., que podem acometer qualquer 
pessoa e que, inclusive, não vêm lhe impedindo de se deslocar, com frequência, 
à capital do Estado, para concluir curso de pós-graduação, consoante noticiado 
pelos impetrantes à fl. 777.  

Dito isso, entendo que a prisão preventiva da paciente é a 
medida que se impõe, para salvaguardar os bens que se almeja tutelar, pois se 
mostram bastantes e contextualizadas em dados concretos dos autos as 
razões invocadas pela instância de origem para embasar a insuficiência de 
medidas cautelares diversas do cárcere, para garantia da ordem pública e 
da aplicação da lei penal. 
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III. Dispositivo 

À vista do exposto, denego a ordem e casso a liminar deferida. 


