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DECISÃO 
 
Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de 

liminar, impetrado pelo Advogado ANTONIO IANOWICH FILHO, em 
proveito de JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA, contra ato imputado 
ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaina-TO. 

 
Consta nos autos, ter sido decretada a prisão 

preventiva da paciente/JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA em 11 de 
novembro de 2018 (evento 9 dos autos 0022009-32.2018.827.2706), pela 
suposta prática do crime descrito no artigo 54, § 2º, da Lei nº 9.605/98 - autos 
0022008-47.2018.827.2706. 

 
Extrai-se da decisão (evento 9: autos nº 0022009-

32.2018.827.2706), que houve lançamento de resíduos hospitalares em um 
galpão de propriedade da empresa AGROMASTER S/A, localizado no 
Distrito Agroindustrial de Araguaína-TO, pelo período de mais de 02 (dois) 
meses, oferecendo riscos de contaminação do solo, lençol freático e 
moradores vizinhos, (processos de número: 0022008-47.2018.827.2706 e 
0022009-32.2018.827.2706). 

 
O causídico contesta o decreto condenatório 

aduzindo inexistir os fundamentos previstos na primeira parte do art. 312 do 
CPP que juridicamente subsidiam a decretação da prisão cautelar, em 
desobediência ao comando previsto no art. 93, IX da CF/88. 
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Assevera que o Mandado de Prisão, foi expedido de 
forma totalmente arbitrária e desnecessária, pois até o presente momento 
jamais prestou sequer um depoimento sobre o assunto, jamais foi sequer 
intimado para prestar informações sobre o mesmo, ou esclarecer quaisquer 
fatos a respeito do que quer que seja, e, portanto se viu acusado e penalizado 
sem que pudesse sequer esclarecer os fatos. 

 
Ressaltou que o ora Paciente sempre exerceu suas 

atividades como advogado na cidade de Araguaína-TO, sendo também 
empresário e agropecuarista com diversas atividades e bens de raiz naquela 
comarca. 

 
Sustenta que o paciente não se evadiu da comarca e 

que jamais esteve foragido, ao tempo que esclarece que o mesmo se 
encontrava apenas se recuperando de uma cirurgia de vesícula e fígado 
realizada recentemente. 

 
Alega que necessitava se restabelecer para ter o 

mínimo de condições de defender-se das acusações e por estes motivos,  
informa que no dia 27 de novembro de 2018, se apresentou espontaneamente 
na cidade de Palmas – TO, na sala de Audiência de Custodia, na presença do 
Dr. Luiz Otavio de Queiroz Fraz, para cumprimento do Mandado de Prisão, 
demonstrando assim seu intuito de esclarecer os fatos justificando que os 
motivos que o impediram de se apresentar antes, se deu tão somente por 
questões de saúde. 

 
Ao final, pugna pela concessão da ordem impetrada 

neste writ, para que JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA tenha a sua 
prisão preventiva revogada, vindo a gozar da prerrogativa da prisão domiciliar 
ou lograr das medidas cautelares diversas da prisão ao argumento de que teme 
por sua segurança e saúde em razão da condição momentânea que se 
encontra. 

 
Vieram os autos à minha Relatoria por prevenção 

instantânea ao Habeas Corpus nº 0026569-84.2018.827.0000. 
 
É o relatório. DECIDO 
 
Pois bem. 
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Inicialmente anoto que o impetrante protocolou 

pedido de revogação da custódia do paciente formulado ao juízo de origem, 
que o indeferiu (evento 15: processo nº 0022297-77.2018.827.2706), bem 
como ingressou com Habeas Corpus autos nº 0026569-84.2018.827.0000, 
perante este Egrégio Tribunal, o qual foi denegado a liminar, pelo fato do 
paciente se encontrar em lugar não sabido naquela oportunidade. 

 
Diante do exposto e pelo que consta de todo o 

expediente investigativo então analisado nos autos de origem, consta que nos 
termos dos artigos 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de 
Processo Penal, foi decretado a prisão dos seguintes indiciados: JOÃO 
OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA, LUDMILA ANDRADE DE PAULA 
e WALDINERY DE SOUSA MARTINS, pela suposta prática do crime 
tipificado no artigo 54, § 2º, da Lei nº 9.605/981. Decisão encartada ao evento 
9 autos nº 0022009-32.2018.827.2706. 

 
No referido decisum, o juiz a quo argumenta ser 

necessário a prisão preventiva dos três representados, por existir elementos 
suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, conforme a descoberta de 
180 toneladas de lixo hospitalar em local inadequado e que o periculum 
libertatis está consubstanciado no risco de contaminação do solo e 
propagação de doenças, além de uma empresa contratada pelo poder público 
não está a trabalhar como desejado, a dar sensível prejuízo aos cofres públicos 
sob os seguintes fundamentos: 

 
“Os nomes das empresárias, pelo apurado até aqui, 
estão diretamente envolvidos com esse crime 
ambiental. E há indícios de serem as duas mulheres 

                                                        
1 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à 
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 
(...) 
§ 2º Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas 
afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, 
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
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testas de ferro do advogado João Olinto, o qual 
ainda possui relação com as empresas, seja ao 
assinar como testemunha de uma alteração 
contratual com menos de quatro meses, seja por 
trabalhar no seu escritório uma das sócias de uma 
das empresas diretamente envolvida com esse 
descalabro.  
 
E agora esse lixo está a ser depositado de maneira 
irresponsável em um inadequado galpão. É preciso 
saber até onde vai a responsabilidade dos três 
representados na prática desse crime ambiental.  
 
Como bem dito pelo Doutor Promotor de Justiça, a 
busca e apreensão nos endereços indicados não 
causam qualquer ofensa aos direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal. O caso é 
gravíssimo e a medida é imprescindível para a 
Polícia Civil dar continuidade segura ao seu 
trabalho investigativo. 
 
A prisão preventiva dos três suspeitos também é 
necessária. Há sinais de abandono de residência e 
dos locais de trabalho após a descoberta do resíduo 
hospitalar e isso em relação aos três representados. 
Encontram-se atualmente os três, segundo o relato, 
em local não sabido. Concordo com o parecer do 
Doutor Promotor de Justiça de não serem 
obstáculos para o deferimento da prisão o exercício 
de atividade lícita e a primariedade”.  
 
Destaco que o art. 312 do CPP vislumbra a garantia 

da ordem pública ante a um risco atual, não sendo seu propósito punir 
previamente o indivíduo por uma ameaça causada.  

 
Na espécie, não há como se ignorar a gravidade das 

condutas imputadas ao paciente que supostamente contribuiu, para a inserção de 
grande quantidade de lixo hospitalar de maneira inadequada no meio ambiente, 
conforme evidenciados nos autos.  
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Porém, por mais graves e reprováveis que sejam essas 
condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da 
prisão cautelar ao passo que não consta registros da atuação do paciente no 
sentido de que solto irá perturbar o desenvolvimento da instrução criminal, ou 
até mesmo influenciar na colheita de provas ou ameaça a testemunhas.  

 
Outrossim, in casu, verifico que o paciente se trata 

de pessoa primária, possui bons antecedentes e residência fixa no distrito da 
culpa, conforme restou demonstrado (evento 1- CERT7; END8; ANEXOS 
PET IN17/18). 

 
Igualmente, verifico que, o mesmo se apresentou de 

forma espontânea no dia 27 de novembro de 2018, conforme se vê do Termo 
de Apresentação (evento 1 – ATA6), bem como ter sido submetido a uma 
cirurgia de “Colangiopancreatografia, conforme depreende-se do relatório 
Médico, assinado por médico Gastroentologista (evento 1 – PRONT15). 

 
Assim, atento para o fato de que o investigado além 

se de ser primário, o delito supostamente cometido não apresenta violência ou 
grave ameaça e que a presente ação não se confunde com a constatação da 
efetiva responsabilidade penal do paciente em relação ao crime cuja autoria 
lhe é imputada, considero inexistir ameaça à ordem pública ou a instrução 
criminal, se a liberdade do paciente for compromissada mediante medidas 
cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

 
Como cediço, a custódia cautelar, em qualquer de 

suas modalidades, é medida extrema, dado que priva o processado de seu jus 
libertatis, antes mesmo da sentença condenatória definitiva.  

 
Daí, em face da predicação pessoal favorável e dos 

fatos não ultrapassarem a graveza inerente ao próprio tipo penal 
hipoteticamente violado, somado ao fato de ter se apresentado 
espontaneamente, sinaliza ser cabível o restabelecimento do seu direito de ir e 
vir, vinculado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas previstas no 
artigo 319 do Código de Processo Penal. 

 
Nesse sentido: 
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EMENTA Habeas corpus. Constitucional. 
Processual Penal. Crimes previstos nos arts. 2º, § 
4º, II, da Lei nº 12.850/13 e nos arts. 288, 317, caput 
e § 1º, 319, 321, todos do Código Penal. Prisão 
preventiva. Artigo 312 do Código de Processo 
Penal. Pretendida revogação da prisão ou da 
substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 
319 do Código de Processo Penal. Garantia da 
instrução processual e aplicação da lei penal. 
Fundamentos afastados pelo Superior Tribunal de 
Justiça no aresto questionado. Análise circunscrita 
à necessidade de manutenção da constrição sob a 
óptica da garantia da ordem pública. Insubsistência 
diante das atuais circunstâncias. Hipótese em que 
as medidas cautelares diversas da prisão se 
mostram suficientes para obviar o periculum 
libertatis reconhecido na espécie. Ordem 
concedida. Prejudicialidade do agravo regimental 
da Procuradoria-Geral da República. 1. O princípio 
constitucional da presunção de inocência (CF, art. 
5º, LVII), como norma de tratamento, significa 
que, diante do estado de inocência que lhe é 
assegurado, o imputado, no curso da persecução 
penal, não pode ser tratado como culpado nem ser 
a esse equiparado. 2. A imposição de qualquer 
medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama 
a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem 
a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará 
riscos para os meios ou o resultado do processo, 
pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em 
verdadeira antecipação de pena. 3. A prisão 
preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a 
que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta 
se as outras medidas cautelares dela diversas não 
se mostrarem adequadas ou suficientes para a 
contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, 
CPP) (...) 7. Essas circunstâncias, não obstante 
compreensão diversa da Procuradoria-Geral da 
República em seu parecer, quando analisadas em 
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conjunto, fragilizam consideravelmente a 
remanescente justificativa da custódia - garantia da 
ordem pública -, sendo que a adoção de medidas 
cautelares outras (CPP, art. 319) seriam suficientes 
para a contenção do periculum libertatis verificado. 
8. Estando descaracterizada a necessidade da 
prisão do paciente em face da garantia da ordem 
pública, a imposição de medidas cautelares 
diversas da custódia mostra-se suficiente para 
mitigar o aventado risco que sua liberdade 
representaria à ordem pública, até porque, como já 
reconheceu esta Corte, as outras medidas 
cautelares previstas na lei processual podem ser tão 
onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. 
HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15). 9. 
Habeas corpus concedido para, uma vez ratificada a 
liminar deferida, substituir a prisão preventiva do 
paciente por medidas cautelares dela diversas 
(CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de 
origem. 10. Prejudicialidade do agravo regimental 
interposto pela Procuradoria-Geral da República 
contra a decisão liminar proferida. 
(HC 151788, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06-
11-2018 PUBLIC 07-11-2018) 
 
Assim, observada a excepcionalidade da Prisão 

Preventiva, a considerar as circunstâncias fáticas, in casu, verifica-se que a 
hipótese em análise recomenda o não encarceramento do paciente, mas a 
imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, com amparo no 
artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual, determino 
a imposição ao paciente/JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA as 
seguintes medidas cautelares: 

 
1- Proibição de manter contato com os investigados e testemunhas dos 
fatos investigado; 
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2- Informar ao Juízo processante e à Autoridade Policial onde poderá ser 
encontrado para as intimações necessárias e comunicar qualquer 
mudança e atualização de endereço. 
 
3- Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem prévia 
autorização judicial; 
 
4- Obrigação de comparecer perante a Autoridade Policial e Judiciária 
que preside as investigações e o processo sempre que intimado para tanto 
com o fim de prestar os necessários esclarecimentos. 

 
Ressalto que, nos moldes do §4º do artigo 282 do 

Código de Processo Penal, a autoridade impetrada, por estar mais próxima 
dos fatos, poderá, diante das circunstâncias e condições pessoais da paciente, 
determinar outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de 
Processo Penal. 

 
Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE a ordem impetrada, substituindo a prisão preventiva de 
JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA pelas medidas cautelares acima 
transcritas. 

 
COMUNIQUE-SE, incontinenti, a autoridade 

judiciária apontada como coatora o teor desta decisão. 
 
Após OUÇA-SE a Douta Procuradoria-Geral da 

Justiça. 
 
Intime-se. Cumpra-se 
 
Palmas-TO, 29 de novembro de 2018. 
 
 
Desembargador MOURA FILHO 
                      Relator 
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