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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIA 

LUCIANA DE SOUSA MASCENA VERAS contra decisão proferida pelo Desembargador 

Relator da Medida Cautelar Inominada n. 0000835-33.2019.815.0000.

Consta dos autos que, concedida a ordem de habeas corpus no julgamento do HC 

n. 554.349/PB, o Relator do feito originário, além das medidas cautelares impostas naquele 

julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, fixou outras providências, 

inclusive o recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados, bem como 

o monitoramento eletrônico da ora Paciente.

Irresignada, a Parte Impetrante sustenta que o decisum agravou a situação da 

Paciente, acrescentando as mencionadas "obrigações extremamente gravosas" (fl. 6). Aduz a 

ausência de justa causa e a desproporcionalidade das medidas, além do excesso de prazo das 

constrições. Afirma que "soa absolutamente estranho" (fl. 7), a Corré Estelizabel Bezerra de 

Souza não ter sido compelida a cumprir o uso de tornozeleira eletrônica, embora tenha sido 

colocada no mesmo capítulo da denúncia, "numa demonstração cabal de seletividade do sistema

" (ibidem). Argumenta, ainda, que, na condição de enfermeira lotada na Seção de Apoio da 

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba/PB, foi designada "para 

acompanhar a vacinação contra a Covid-19 no território indígena na Paraíba, em locais 

absolutamente longínquos, de difícil acesso e diversos da comarca que reside, [...] sendo certo 

que até agora não iniciou seu importante mister à falta, exatamente, de autorização judicial 

para suspensão das cautelares ora hostilizadas" (fl. 8).

Requer, liminarmente e no mérito, que a Paciente responda ao processo apenas com 

as cautelares determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 

554.349/PB.

Às fls. 536-537, a Defesa adita ao pedido inicial para que o mandamus contemple 

também o recolhimento nos finais de semana e feriados. 

É o relatório.

Decido o pedido urgente.

A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige 

a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito 

arguido e do perigo na demora.

Verifico que se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente 

requerida no caso em apreço tão somente em relação ao recolhimento domiciliar noturno, 

finais de semana e feriados, sobretudo em razão do que foi decidido pela maioria da Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 564.325/PB, em que suprimiu a 

restrição de recolhimento domiciliar imposta ao Corréu Ricardo Vieira Coutinho, sob a seguinte 
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motivação no voto do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que inaugurou a divergência do 

meu entendimento:
 

"Porém, não vejo suficiente justificativa para a imposição da cautelar de 
recolhimento noturno, considerando que os crimes imputados ao agravante não 
têm nenhuma ligação direta com a permanência, ou não, dele em sua residência à 
noite. Os fatos a serem evitados, descritos na decisão atacada – contato com outros 
envolvidos, etc –, podem acontecer de noite ou de dia.

Assim, dou provimento ao agravo regimental apenas para afastar a cautelar 
relacionada ao recolhimento noturno."

 
Lado outro, quanto ao monitoramento eletrônico, não verifico de plano a patente 

ilegalidade do decisum, tendo em vista que a medida cautelar foi imposta em substituição à 

prisão preventiva requerida pela Acusação, considerando-se a sua imprescindibilidade para a 

implementação e fiscalização daquelas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis (fls. 

497-499):
"(6) Monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica (art. 319, IX, do 

CPP), porquanto, igualmente, em conjunto com as demais cautelares aplicadas, 
mostra-se proporcional e adequado às finalidades acautelatórias pretendidas, quais 
sejam, evitar o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, na medida 
em que possibilita a constante localização do indigitado, o qual, ciente de sua 
monitoração, não medirá esforços em cumprir as outras restrições impostas pelo 
Judiciário, ao menos assim sendo esperado.

Disso, o uso da tornozeleira eletrônica justifica-se, outrossim, como medida 
de fiscalização do cumprimento das demais cautelares impostas, a maioria delas 
fixadas pela própria r. Corte Superior, sobretudo as previstas no art. 319, incisos 
III, IV e V, do CPP.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do STJ:
[...]
Portanto, a medida se revela adequada também para asseguramento da 

ordem pública, levando em consideração a complexidade da organização sob 
investigação, evidenciada pelo número de integrantes e presença de diversos 
núcleos de atuação, o papel de destaque por eles assumido no âmbito do suposto 
agrupamento delituoso, bem assim a influência econômica exercida no meio em que 
circulavam.

Diante de toda a base objetivamente fática aqui exposta, verifico íntima 
correlação das medidas coercitivas aplicadas com as peculiaridades a envolverem o 
caso concreto, bem assim porque encontram pertinência aos riscos que, com elas, se 
pretende evitar.

As referidas medidas cautelares, e aqui entendo oportuno ressaltar, 
guardam estreito liame etiológico com o tipo de criminalidade em liça, sendo 
proporcionais e adequadas, porquanto encerram, sobretudo, verdadeiras 
precauções tendentes à preservação da escorreita colheita da prova e da profilaxia 
de eventual renitência delitiva."

 
Tal entendimento não se mostra, prima facie, desprovido de razoabilidade, 

notadamente diante da dimensão da suposta organização criminosa e do número de Investigados, 

alguns já denunciados, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas diversas.

Ilustrativamente, cito o seguinte julgado:
 
"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
PÚBLICA E USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. 
MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO 
DESPROVIDO.

1. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas 
cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, 
sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação.

2. O crime em tese praticado pelo recorrente – organização criminosa – 
possui relação direta com sua função pública, já que 'utilizava-se da função e 
influência no local para conquistar eleitores entre as pessoas que procuravam 
atendimento na saúde pública da região'.

3. A necessidade e a adequação do afastamento das funções públicas é 
evidente com o fito de evitar reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal, já 
que o réu poderia se valer do cargo para influenciar testemunhas.

4. O uso da tornozeleira eletrônica justifica-se como medida de fiscalização 
do cumprimento das outras medidas a ele impostas, como o recolhimento domiciliar 
no período noturno, proibição de acesso ao Hospital Regional do Agreste e a 
proibição de ausentar-se da comarca.

5. Recurso em habeas corpus desprovido." (RHC 75.198/PE, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, DJe 25/10/2017; sem grifos no original.)

 
Em relação ao excesso de prazo do monitoramento eletrônico e à necessidade de 

extensão do que foi decidido em favor de uma Corré, verifico que as teses carecem de prévia 

apreciação pelo Tribunal estadual, sendo inviável o seu conhecimento, sob pena de supressão de 

instância.

Ante o exposto, em atenção à orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça no HC n. 564.325/PB, DEFIRO em parte o pedido liminar para suspender a medida 

cautelar de recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados da Paciente até o 

julgamento final do presente writ.

Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba sobre as medidas cautelares impostas em desfavor da Paciente que se encontram 

vigentes, bem como sobre o andamento atualizado da ação penal sub judice.

Após, ouça-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.    

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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