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 VOTO DIVERGENTE

O Senhor Ministro Edson Fachin :  1. Senhor Presidente, com a devida
vênia,  ouso dissentir da conclusão externada por Vossa Excelência, na
condição de Relator do caso, na medida em que concedeu a ordem de 

 habeas corpus , para restabelecer ao paciente o pleno exercício do cargo de
Vice-Prefeito do Município de Mongaguá/SP, bem como para possibilitar-
lhe o livre trânsito por órgãos públicos.

Tais restrições haviam sido impostas no bojo da nominada “Operação
Prato Feito”, instituída, a pedido do Tribunal de Contas da União, para
apuração de possíveis crimes de organização criminosa (art. 1º da Lei 12.850
/2013), fraudes em procedimentos licitatórios (arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666
/1993), peculato (art. 312 do CP) e corrupção passiva (art. 333 do CP),
perpetrados, em tese, em diversos municípios paulistas, mediante o desvio
de verbas do FUNDEB.

2. Ao examinar os autos, verifico, de pronto, que, sobre a medida mais
extremada aplicada no caso concreto, ser necessário observar que “A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o 
afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus 
por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de
locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria)” (HC 150.059, Redator(a)
do acórdão: Ministro Roberto Barroso , Primeira Turma, julgado em
22.05.2018). 

 3. Ainda que assim não fosse, o  writ foi impetrado contra decisão
 monocrática que , proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

indeferiu liminarmente remédio heróico manejado perante aquela Corte,
porquanto ausente teratologia ou flagrante ilegalidade a viabilizar a
mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte.

É dizer, trata-se o presente  mandamus de ação de impugnação
autônoma com vistas a provimento judicial a ser conferido em dupla

 supressão de instâncias .

 4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, tem posição firme pela
impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão
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proferida por  membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo
102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade
coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se
perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão

 colegiado , atue nessa condição. Nessa linha, menciono os seguintes
precedentes:

“É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo
5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se
há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a
competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha
sido proferido  por Tribunal Superior  . Entender de outro modo, para
alcançar os atos praticados por  membros de Tribunais Superiores ,
seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela

 Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém
no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao
cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da 

 Constituição como regra de competência , estabelecendo antinomia
entre normas constitucionais. 

Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator
negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como
porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a
competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator
for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a

 autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a
 interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. 

Luiz Fux , Primeira Turma, julgado em 12.08.2014,  grifei ).
[...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de

Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não
compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob
pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a):
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015,  grifei )

[...] A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do
julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de
que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de
Justiça e, portanto, a ausência de análise da decisão monocrática pelo
Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta
Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a
escolha do Tribunal para conhecer e julgar a causa, o que configuraria
evidente abuso do direito de recorrer. III. Não há teratologia, flagrante
ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados  ictu oculi e
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que mitigariam a impossibilidade da análise  per saltum das questões
trazidas no presente habeas corpus. [...] (HC 190.084 AgR, Relator(a):
Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, julgado em 25.09.2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE
TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. 
Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste
Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão
monocrática  de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC
151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC
116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10
/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe
de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O
exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para
ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem

 sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência
de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante

 constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega
provimento. (HC 190213 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em 28.09.2020, grifei)

“ HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA 
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “ HABEAS CORPUS” NÃO
CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR
DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS
COMO ESTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL
DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 0

9/
10

/2
0 0

0:0
0

4

RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É
incognoscível o remédio constitucional de “ habeas corpus”, quando
impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal,
contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal
Superior da União, pois a admissibilidade desse “writ” supõe a
existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes
Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta
causa. (HC 189231 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello , Segunda
Turma, julgado em 03.10.2020,  grifei )

Não bastasse, há muito tem-se reconhecido o descabimento de habeas
corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de

 liminar . Tal entendimento, aliás, pode ser extraído a partir da leitura da
Súmula 691/STF:

“  Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
corpus impetrado  contra decisão do Relator que, em  habeas corpus
requerido a tribunal superior,  indefere a liminar.”

Esta Suprema Corte apenas admite a superposição desse verbete em
casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a
necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar  flagrante
constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida
liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção
de situação que seja  manifestamente  contrária à jurisprudência do STF”
(HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, 

 grifei ).

Tal qual decidido pela autoridade inquinada coatora, não reconheço ser
 esse o caso dos autos  .

 5. Com efeito, na situação posta sob em exame, apenas  vol d’oiseau ,
verifico tratar-se o paciente de pessoa acusada de participação em fraudes
em processos licitatórios para fornecimento de merenda escolar, uniforme
escolar e produtos de limpeza, em caso que ficou conhecido como “Máfia
da Merenda”.

Segundo extrai-se dos autos, o paciente, Vice-Prefeito, assim como o
próprio Prefeito de Monguaguá/SP, ao menos em tese, faria parte do grupo
de agentes políticos que, durante suas campanhas eleitorais, eram
procurados com propostas de financiamento, em troca de terceirização da
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merenda fornecida às escolas primárias. Supostamente, determinado grupo
estipulava valores de lances e em quais processos licitatórios cada um deles
seria vencedor. De outro lado, por meio do pagamento de “propinas”,
editais eram elaborados com inclusão de cláusulas restritivas, que
direcionavam o certame, bem como, durante a execução do contrato, eram
formalizados aditamentos, à margem da lei, com o escopo de amplificar o
lucro das empresas corrompedoras.

Assinala-se que, muito embora a Polícia Federal tenha requerido a
prisão temporária de 62 (sessenta e duas) pessoas, com a anuência do
Ministério Público Federal, apenas as medidas cautelares menos gravosas já
elencadas foram aplicadas ao paciente.

Nessa toada, pela simples leitura do ato inquinado coator (eDOC 24), já
me parece haver suficientes razões para se reconhecer a inexistência de
qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia no indeferimento do pleito

 pela Corte antecedente , sobretudo a vindicar a atuação do Supremo
Tribunal Federal em prol do paciente.

Afinal, pontuado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz que: (destaquei):

O Juiz Federal decretou as medidas cautelares diversas da prisão
sob os seguintes fundamentos:

[...] trata-se de investigação complexa, que apura a participação de
cinco associações criminosas, com a participação de diversos
intermediadores (lobistas), nos delitos supracitados, que contam com

 o apoio de agentes públicos de dezenas de Prefeituras paulistas .
Assim, narra a autoridade policial que o objetivo da representação em
apreço, por medidas constritivas, é a reunião de elementos que
convergem para a participação de empresários, lobistas e agentes
públicos nos delitos de corrupção e fraudes em licitações e contratos
públicos ainda em andamento. Ressalte-se que as grandes somas
dadas a candidatos a Prefeito (muitos deles com mandato em exercido
e candidatos a reeleição) se insere em contexto de entregas de
vantagens indevidas concedidas regularmente: antes, durante e,

 também, muito tempo depois das eleições .
Ou seja, segundo a autoridade policial, o prolatado

"financiamento de campanha", sempre utilizado como argumento a
 justificar as elevadas somas de dinheiro transferidas de empresários

para agentes políticos, nada mais seria que uma "roupagem" para
pagamento de propinas. Isso porque os valores "doados" se perfaziam
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numa troca clara, abjeta e alheia aos preceitos legais: os agentes
públicos teriam recebido valores monetários e, em troca - atuando em
nome do Estado -, teriam firmado com os corruptores contratos
superfaturados para fornecimento de insumos e serviços aos

 municipios-vitimas . [...]
Tais dados, somados às provas obtidas de monitoramento

telefônico e telemático, vigilâncias, gravação ambiental e dados
bancários, resultou na elaboração de detalhados relatórios por
Prefeitura, constantes dos anexos deste apuratório. Os fatos

 investigados compreendem as seguintes prefeituras : Águas de
Lindóia, Araçatuba, Araras, Cubatão, Itaquaquecetuba, Jaguariúna,
Leme, Mairinque, Mauá, Monte Mor, Peruibe, Pirassununga, São
Bernardo do Campo, São Paulo, São Sebastião, Sorocaba, Tietê, Várzea
Paulista, Votorantim, Holambra, Mogi Guaçu, Mauá, Laranjal
Paulista, Barueri, Caconde, Cosmópolis, Embu das Artes, Hortolândia, 

 Mongaguá , Paulínia, Pirassununga e Registro. [...]
[...] observo ser imprescindível a adoção de medidas cautelares

 diversas , derivadas do poder geral de cautela do juiz, para sobrestar
desde logo as práticas lesivas supra narradas, bem como para impedir

 a reiteração/continuidade de supostas condutas criminosas . Ademais, 
tais medidas mostram-se oportunas para a própria garantia da

 aplicação da lei penal . Ressalte-se que estão presentes os pressupostos
gerais para aplicação de medidas cautelares. Com efeito, há elementos
concretos a evidenciar a práticas e de atos criminosos e alguns de seus
autores, bem como há necessidade de pronta intervenção do Poder
Judiciário, a fim de ao menos minorar os gravíssimos efeitos danosos

 decorrentes das práticas delitivas narradas . Neste sentido, há que se
consignar, inicialmente, a evidente participação de agentes públicos
nos delitos narrados, que ainda ostentam cargos na Administração

 Pública e detêm, portanto, poderes para, concretamente , destruírem 
provas e intimidar testemunhas, bem como para prosseguirem em

 suas empreitadas criminosas .
Quanto à sustentada ausência de fundamentação idônea para a

aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, verifico
que os elementos acima delineados afastam, à primeira vista, a
plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em
razão de o Juiz de primeira instância ter apontado, de forma idônea,
motivação suficiente para justificar a necessidade de suspender o
paciente do exercício da função pública e de proibi-lo de ingressar em
determinados prédios públicos, ao salientar – após narrar

 exaustivamente as circunstâncias dos delitos – a imprescindibilidade
das "medidas cautelares diversas, derivadas do poder geral de cautela
do juiz, para sobrestar desde logo as práticas lesivas supra narradas,
bem como para impedir a reiteração/continuidade de supostas
condutas criminosas", bem como o fato de que "agentes públicos [...]
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ainda ostentam cargos na Administração Pública e detêm, portanto,
poderes para, concretamente, destruírem provas e intimidar
testemunhas, bem como para prosseguirem em suas empreitadas
criminosas".

 O Desembargador relator do HC n. 5012436-51.2018.4.03.0000, por
sua vez, indeferiu a tutela de urgência, ao "ressalt[ar] haver notícia nos
autos do Mandado de Segurança (processo nº 5009934-
42.2018.4.03.0000), de relatoria do e. Relator originário, que servidores
teriam sido vistos retirando computadores e documentos do prédio de
algumas Prefeituras investigadas (dentre elas, a Prefeitura Municipal
de Monguaguá/SP), o que teria o condão de caracterizar, em tese,
condutas de ocultação de provas e de obstrução da justiça, conforme
ressaltado pelo e Magistrado Estadual que apreciou a liminar
pugnada no bojo do Mandado de Segurança nº 0000152-
65.2018.8.26.0633 em trâmite perante a Justiça Estadual de São Paulo
/SP.

Ao examinar com atenção a íntegra da decisão proferida no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, verifico preenchidos,  primo ictu oculi , os
requisitos estabelecidos na legislação processual penal, e ainda
demonstrado tratar-se de providências cautelares a melhor atender ao caso
concreto, de maneira a não se mostrar cabível a atuação  per saltum desta

 Suprema Corte .

6. À luz dos fundamentos lançados, percebo o seu alinhamento às
balizas decisórias pertinentes ao tema versado nestes autos.

Sob o meu olhar, a manutenção das cautelas encontra-se permeada
pelas peculiaridades que envolvem toda a dinâmica do caso concreto,
apresentando-se fundamentação idônea para alicerçar a persistência das

 providências, nos exatos limites da jurisprudência desta Corte .

Afinal, pontuado pela Corte de origem que:

“o elemento que justifica o afastamento do cargo público encontra
seu fundamento de validade na necessidade legítima de se acautelar a
boa administração pública, supostamente conspurcada pela atuação
ilícita de uma administração descomprometida com o interesse
público (Prefeito, Vice-prefeito e Diretor do Departamento de
Compras de Mongaguá/SP investigados), de modo que se mostra
imperioso o aguardo do resultado das diligências encetadas pela
Polícia Federal (em especial, e pelo menos, das Buscas e Apreensões)



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 0

9/
10

/2
0 0

0:0
0

8

para se evitar que, com a recolocação do impetrante no cargo, haja o
perecimento daquilo que se buscou proteger” .

Outrossim, lembro que as referidas premissas decisórias não se
submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte,
especialmente na estreita via do  habeas corpus , que, como sabido, não se
compatibiliza com o reexame de fatos e provas.

7. Por fim, sem olvidar que estávamos apenas na ordem de um 
 mandamus impetrado, no STJ, contra decisão denegatória de medida

liminar, imperioso recordar que a exigência de motivação estabelecida pelo
artigo 93, IX, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que
o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da
motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo
sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço
robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.

Sob esse viés, o deferimento  in limine de tutela em habeas corpus, 
sobretudo quando antecipatória da decisão de mérito  , constitui medida
excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a
situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto
constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do remédio heroico, a
concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu
indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.

Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é
 extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento

de mérito –, além de não identificar manifesta contrariedade à
jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na

 decisão ora inquinada coatora , mostrava-se recomendável aguardar a
 manifestação conclusiva do Superior Tribunal de Justiça , a fim de não

 incorrer em supressão de instância . Nesse sentido:

“ 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra
indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese
de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses
defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não

 conhecido ” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber , Primeira
Turma, julgado em 13.08.2019)
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8. Atento, pois, aos limites cognitivos do  mandamus , a submissão do
paciente a custódia prisional  ante tempus não se tratou de decisão
manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese
de constrangimento ilegal, de modo que, de fato, não seria o caso de
deferimento da tutela de urgência pela Corte antecedente e, menos ainda,
de processamento do remédio heroico no âmbito desta Suprema Corte.

Por todo o exposto, divergindo do eminente Relator, dou provimento ao
agravo regimental, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem
concedida. 

É como voto.


