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EXCELENTÍSSIMO MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 
 
 

 
Prevenção do em. Min. TEORI ZAVASCKI, por força do HC nº 125.555. 
 

 

PACIENTE PRESO - URGENTE 

 

 Os advogados ALBERTO ZACHARIAS TORON, 

CARLA VANESSA T. H. DE DOMENICO e LUISA MORAES ABREU FERREIRA, brasileiros, 

casados, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n.º 65.371, 146.100 e 296.639, 

com escritório em São Paulo na Av. Angélica, n. 688, cj. 1111 respeitosamente, vêm à 

elevada presença de Vossa Excelência impetrar  

 

HABEAS CORPUS 

COM PEDIDO DE LIMINAR  

 

em favor do engenheiro RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, portador da 

Cédula de Identidade R.G. n.º 6.8484 (SSP/BA), atualmente preso na Custódia da 

Superintendência da Polícia Federal de Curitiba (PR) em razão de constrangimento 

ilegal decorrente de acórdão da  5ª T. do STJ que não conheceu o HC 312.368 (docs. 1 e 

2) impetrado contra v. acórdão da eg. 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região que manteve a prisão preventiva do paciente sem qualquer justa causa (Autos 

n.º 5073475-13.2014.404.7000 (PR); HC n.º 5029016-71.2014.404.0000). 

 

 Os impetrantes arrimam-se no disposto no artigo 

5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de 

Processo Penal e, ainda, nos relevantes motivos de fato e de direito adiante aduzidos. 
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 Nesses termos, do processamento, 

 Pedem deferimento. 

 São Paulo, 13 de março de 2015. 

 

 ALBERTO ZACHARIAS TORON 

         O.A.B./SP n.º 65.371 

 

CARLA VANESSA T. H. DE DOMENICO 

           O.A.B./SP nº 146.100 

 

LUISA MORAES ABREU FERREIRA 

            O.A.B./SP nº 296.639 
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EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

COLENDA 2ª TURMA: 

DOUTO SUB-PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA: 

Ementa do pedido: 
1. Jurisprudência do STF antiga e firme no sentido de que a gravidade do delito por 

si só ou o prestígio do sistema penal não autorizam a decretação da prisão 
preventiva. Precedentes: “Os elementos próprios à tipologia bem como as 
circunstâncias da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão 
preventiva, sob pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena 
ainda não imposta (...)”. (HC 83.943/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO)”; apud: HC 
100.430; rel. Min. CELSO DE MELLO; DJ 27/8/2012. 

2. Quando se trata de assegurar a instrução criminal há de se ter dados concretos de 
ação do paciente contra as finalidades do processo. Instrução acusatória encerrada. 
Se a custódia cautelar foi decretada com fundamento na conveniência da 
instrução criminal, e esta já se encontrar encerrada, não mais persistirá a 
necessidade da prisão preventiva (HC 83.806, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; DJ 
18/6/2004). 

3. Prisão preventiva para evitar a fuga não pode se apoiar na condição financeira do 
paciente. Do contrário, se criaria uma modalidade de prisão processual por classe 
social. Precedentes: “É certo (...) que a prisão cautelar para garantia da aplicação 
da lei penal fundada na situação econômica do paciente e em contatos seus no 
exterior não encontra ressonância na jurisprudência do STF, sob pena de 
estabelecer-se distinção entre ricos e pobres, para o bem e para o mal” (HC 
95.009, Pleno, Min. EROS GRAU, DJ 06.11.08). 

4. Paciente sexagenário, com passado limpo e ligado ao trabalho e à família, que dois 
meses antes da prisão já havia se colocado à disposição do juiz e da polícia. Prisão 
consumou-se em sua casa. 

5. Liberdade do paciente que não coloca em risco a sociedade, pois já não é mais 
dirigente da empresa, a qual está proibida de contratar com a Petrobrás. 

6. Paciente preso há 4 meses. Possibilidade de utilização das medidas alternativas do 
art. 319 do CPP que neutralizam os temores do juiz. Se o paciente for suspenso da 
prática atos negociais da gestão da empresa (inc. VI), afasta-se o alegado perigo de 
não se interromper o “ciclo delitivo”. Também a utilização de tornozeleiras (inc. 
IX), mais a proibição de se aproximar de testemunhas (inc. III), além do 
comparecimento periódico em juízo (inc. I) e da entrega do passaporte (art. 320) 
anulam os temores relativos à higidez da instrução criminal e aplicação da lei 
penal. Afora tudo, há a possibilidade de se impor fiança (inc. VIII). 
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 Eminente Ministro Relator, 

 

 1. Vossa Excelência já apreciou alguns pedidos de 

habeas corpus impetrados em favor do paciente, mas os fulminou monocraticamente em 

razão do óbice imposto pela Súmula 691 deste eg. STF. Esta impetração, porém, a 

despeito de a col. 5ª Turma do eg. STJ ter examinado os fundamentos da impetração ali 

aforada, volta-se contra o anômalo não conhecimento do writ (docs. 1 e 2). 

 

 O v. acórdão atacado (doc. 2) não conheceu a 

impetração por entender que não se pode manejar habeas substitutivo do recurso 

ordinário. Todavia, diante da possibilidade de se conceder a ordem de ofício, examinou 

os fundamentos da impetração a pretexto de que se deva verificar a ocorrência de 

“ilegalidade ou abuso de poder”. Independentemente da censura que tal posicionamento 

tem merecido desta eg. 2ª Turma [“O eventual cabimento de recurso não constitui óbice à 

impetração de habeas corpus, desde que o objeto esteja direta e imediatamente ligado à 

liberdade de locomoção física do Paciente” HHCC n.s 112836, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 

15/8/2013; 110.118, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 8/8/2012; 111.210, rel. Min. GILMAR 

MENDES, DJ 17/8/2012 e, entre muitos outros, 110.289, rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ 

21/3/2012], pois o writ foi manejado em razão direta e imediatamente para se 

conseguir a liberdade do paciente, o fato é que as razões do remédio heroico, bem ou 

mal, mal ou bem, foram examinadas e, portanto, esta c. Corte não mais encontra o óbice 

da referida S. 691 para analisar a matéria aqui posta. 

 

 No mais, para referendar o acerto da 

jurisprudência desta col. 2ª Turma quanto à validade do manejo do habeas substitutivo 

do recurso ordinário, basta dizer que o RHC 56.787, interposto contra a decisão do eg. 

TRF-4, ainda está em trâmite perante o col. STJ e, o que é pior, sem parecer do MPF 

juntado aos autos (cf. doc. 3). Ou seja, se fôssemos esperar o lento trâmite do RHC, 

ainda não teríamos acesso à jurisdição desta eg. Suprema Corte. 

82
71

30
65

10
0 

HC 1
27

18
6



 

5 
Av. Angélica, 688 11º andar Cj. 1111 São Paulo SP Cep 01228-000 Tel/Fax: 11 3822-6064 

 

 

 Nessa conformidade, tratando-se de habeas que 

cuida da tutela da liberdade, aguarda-se o seu conhecimento. 

 

 2. Superada a questão do conhecimento, é de se 

ver que três foram os fundamentos invocados para se impor a preventiva contra o 

paciente: 

 

i. gravidade do delito e necessidade de se interromper o “ciclo delitivo”; 

ii. conveniência da instrução criminal e 

iii. garantia da aplicação da lei penal. 

 
 Quanto aos dois últimos é preciso, ainda que 

sumariamente, dizer-se o seguinte: 

 

 2.1. A invocação da garantia da aplicação da lei 

penal feita pelo il. Magistrado inicialmente apontado como coator tem, sem tirar nem 

pôr, o mesmo substrato que a decretada em relação a RENATO DUQUE que este Excelso 

Pretório fulminou no conhecido HC n. 125.555.  

 

 Para o il. magistrado de primeiro grau, a prisão 

temporária de ambos se justificaria porque, verbis:  

 

Com o poder econômico de que dispõem, o risco de prejudicarem as 
investigações e a instrução ou de obstruírem o processo através da 
produção de provas falsas ou da cooptação de testemunhas e mesmo de 
agentes públicos envolvidos de alguma forma no processo é real e 
imediato. 
Encontra-se presente igualmente certo risco à aplicação da lei penal. 
Várias das empreiteiras, senão todas, tem filiais no exterior, com recursos 
econômicos também mantidos no exterior, o que oportuniza aos 
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investigados fácil refúgio alhures, onde podem furtar-se à jurisdição 
brasileira (doc. 5). 
 

 A única diferença entre a decisão que decretou 

a prisão preventiva do Paciente e a decisão que decretou a prisão de RENATO DUQUE é a 

de que, no caso do segundo, haveria risco específico ainda maior à aplicação da lei 

penal porque ele “mantém verdadeira fortuna em contas secretas mantidas no exterior, com a 

diferença de que os valores ainda não foram bloqueados, nem houve compromisso de devolução” e 

“dispondo de fortuna no exterior e mantendo-a oculta, em contas secretas, é evidente que não 

pretende se submeter à sanção penal no caso de condenação criminal” (doc. 4, p. 11). 

 

 Ao afastar o fundamento de risco de aplicação da 

penal sob o argumento de que a mera manutenção de valores no exterior não é 

suficiente para presumir-se o risco de fuga, e, com isso, revogar a prisão de RENATO 

DUQUE, o r. acórdão deste eg. STF nada mais fez do que rechaçar decreto de prisão 

preventiva baseado nos demais argumentos genéricos e apenas em prova de 

materialidade e autoria, evitando-se, assim, indevida antecipação de pena. 

 

  Eminentes Ministros: a presença do paciente em 

sua residência na manhã de sua prisão, após oito meses do início da investigação, sem 

que tenha alterado minimamente sua rotina, representa fato concreto que, data venia, 

afasta a suposição do i. magistrado de primeiro grau e revela que tudo não passa de 

conjectura a ser afastada. Aliás, se fosse aceito tal raciocínio, a prisão processual seria 

obrigatória para investigados com posses e, mesmo assim, outros, em igual situação 

econômica, ou até melhor, foram colocados em liberdade... Nesse sentido é o 

entendimento do eg. STF: 

 

“(...) É certo (...) que a prisão cautelar para garantia da aplicação da lei 
penal fundada na situação econômica do paciente e em contatos seus no 
exterior não encontra ressonância na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (HCs ns. 72.358, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 
09.06.95 e 86.758, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 01.09.06), pena de 
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estabelecer-se distinção entre ricos e pobres, para o bem e para o mal” 
g.n. (HC 95.009, Min. EROS GRAU, DJ 06.11.08).  

 

 E também do eg. STJ: 

 

“A mera alusão à boa condição financeira do agente não implica 
presunção de descumprimento de possível sanção penal, não  sendo 
suficiente para a manutenção da custódia cautelar fundada na hipótese de 
se assegurar a aplicação da lei penal”g.n. (HC 110.917, Min. ARNALDO 

ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 19.12.08). 
 

 No mais, valham-nos os argumentos esgrimidos 

pelo em. Min. TEORI ZAVASCKI, no HC 125.555, impetrado em favor de RENATO DUQUE, 

que rechaçou a validade deste argumento, verbis: 

 

No ponto, a custódia cautelar do paciente está calcada em presunção de 
fuga, o que é rechaçado categoricamente pela jurisprudência desta Corte 
(HC 122.572, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 
04/08/2014; HC 114661, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, DJe 01/08/2014; HC 103.536, Relator Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, DJe 22/03/2011; HC 92.842, Relator: Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/04/2008 (...) 

 

 E, com propriedade, ressalta: 

 

O próprio magistrado de primeiro grau aplicou medidas cautelares 
diversas da prisão para outros investigados tão ou mais capazes de fazer 
uso, em tese, de sua condição econômica para evadir-se (...) 
 

 Assim, também pelas razões invocadas no HC n. 

125.555, aguarda-se o afastamento deste fundamento para a prisão preventiva do 

paciente.  
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 2.2. Quanto ao asseguramento da instrução 

criminal, sem maiores divagações, com segurança pode-se dizer que o paciente já está 

preso há 4 meses e, neste período, além de já terem sido feito todas as buscas e 

apreensões necessárias para a coleta da prova documental, toda a prova acusatória já 

foi colhida. Numa palavra: se o d. Magistrado de piso temia o sumiço de alguma prova 

ou a ameaça a alguma testemunha de acusação, tal situação já está superada pelo 

decurso do tempo e o encerramento da prova oral requerida pela acusação. Enfático, no 

ponto, v. aresto da lavra do em. Min. JOAQUIM BARBOSA: 

 

1. A gravidade abstrata dos crimes imputados à paciente, por si só, não é 
motivação hábil para configurar ameaça à ordem pública. 2. Se a custódia 
cautelar foi decretada com fundamento na conveniência da instrução 
criminal, e esta já se encontrar encerrada, não mais persistirá a 
necessidade da prisão preventiva (HC 83.806; DJ 18/6/2004). 

 

 No mesmíssimo sentido, pela voz do em. Min. 

CEZAR PELUSO, esta eg. 2ª Turma também decidiu: 

 

Prisão preventiva. Decreto fundado em conveniência da instrução 
criminal. Encerramento desta. Desnecessidade daquela. 
Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. Inteligência do art. 312 
do CPP. Superação do obstáculo da súmula 691. Precedentes. Se a 
custódia cautelar foi decretada apenas com fundamento na conveniência 
da instrução criminal, o encerramento desta torna desnecessária aquela 
(HC 93.629; DJe 1º/8/2008). 

 

 No voto condutor deste último v. aresto vem 

gizado: 
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 Portanto, independentemente de quaisquer outras 

considerações ou conjecturas que se possa lançar, a verdade é uma só: temos a prova 

acusatória colhida e recolhida e, sob essa óptica, não mais se justifica a custódia 

cautelar. Sendo certo, no ponto, que se qualquer dúvida remanescer as cautelares 

alternativas à prisão são mais do que suficientes para garantir o restante da instrução, 

limitada à realização de uma perícia requerida pela defesa e a oitiva de suas 

testemunhas (docs. 6 e 7). 

 

 Por tais razões, a manutenção da prisão cautelar 

com fundamento na conveniência da instrução criminal não pode mais prevalecer. 

 

 2.3. Last but not least, resta a gravidade do delito e 

necessidade de se interromper o “ciclo delitivo”. 

 

 Neste ponto, independentemente de quaisquer 

outras considerações, há dois fatos novos que alteram o painel da necessidade 

preventiva: 

 

i. o paciente se afastou da direção da empresa que presidia (UTC)! 

ii. A Petrobrás notificou a UTC para comunicar que não mais irá celebrar 

contratos com ela. 
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 Portanto, essas duas novas situações revelam, com 

absoluta clareza, que não há possibilidade de se prosseguir no “ciclo delitivo”. De mais a 

mais, mesmo que por epítrope se admitam as práticas delitivas imputadas ao paciente, 

além de todo o escândalo que estamos presenciando, depois de 4 meses de cadeia e sem 

que nenhum dos diretores corruptos esteja mais na estatal, é inconcebível a 

continuação de qualquer crime econômico, o que, por si só, fala a favor do fim da 

preventiva. 

 

 Mas, mesmo que se desprezem estes argumentos 

iniciais, a prisão preventiva não pode e não deve subsistir porque, malgrado toda a 

retórica do em. Magistrado de piso, reconhecidamente talentoso, tem nítido caráter de 

antecipação de pena. 

 

 De saída, frise-se que o que vale para a aferição da 

validade do decreto prisional são os termos pelos quais ele veio vazado e não as 

posteriores achegas que recebeu do TRF-4 ou do STJ. Disse-o primorosamente Vossa 

Excelência, eminente Relator, no HC 125.555: 

 

(...) a eventual invocação de qualquer desses outros fundamentos pela instância 
superior representaria, não um mero esforço argumentativo, mas a inovação da 
causa determinante da preventiva, o que não tem o beneplácito da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (cf.: HC 119457, Relator(a): 
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29-05-2014; HC 95290, Relator(a): 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 31-07-2012; HC 101980, Relator(a): 
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 04-062010; HC 90064, Relator(a): 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 22-06-2007). 

 

 E arremata: 

 

Se nos recursos criminais da defesa já é vedada a figura da reformatio in pejus, 
tanto mais incabível em habeas corpus a apresentação de novos fundamentos 
dessa natureza com o objetivo de suplantar a decisão originária (grifamos). 
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 3. Pois bem. Assentada esta premissa, vejamos os 

termos da decisão de primeiro grau e que, de imediato produziu efeitos, ocasionando a 

prisão do paciente; ei-la: 

 

“A autoridade policial, na representação originária, pleiteou a prisão 
preventiva de Ricardo Ribeiro Pessoa. Na ocasião, embora este Juízo 
entendesse presentes os pressupostos e fundamentos, deferi, em vista do 
parecer do Ministério Público Federal, apenas a prisão temporária. Assim, 
considerando a alteração da posição do MPF e presentes suficientes 
provas de materialidade e de autoria também no âmbito dos crimes 
praticados pelo Grupo UTC/Constran em relação a Ricardo Ribeiro 
Pessoa, reportando-me, quanto ao restante da fundamentação, ao exposto 
na decisão do evento 10, defiro o requerido e decreto a prisão preventiva 
dele. Expeça-se o mandado de prisão” (doc. 4). 

 
Os termos “ordem pública”, “conveniência da 

instrução criminal” ou “assegurar a aplicação da lei penal” não foram utilizados na 

decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. 

 

Essa decisão, no entanto, faz referência a decisão 

anterior, que, de uma só vez sem especificar os fundamentos, decretou a prisão 

preventiva de seis investigados e a temporária de outros dezessete (incluindo o 

Paciente). 

 

Vejamos, um a um, esses “fundamentos”: 

 

1. Risco à ordem pública: 

“encontra-se evidenciado risco à ordem pública, caracterizado pela prática 
habitual e reiterada e que se estende ao presente, de crimes de extrema 
gravidade em concreto, entre eles lavagem e crimes contra a Administração 
Pública, o que impõe a preventiva para impedir a continuidade do ciclo delitivo 
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e resgatar a confiança da sociedade no regular funcionamento das instituições 
públicas e na aplicação da lei penal” (doc. 5, p. 44). O ainda: 
O respeito ao Estado de Direito demanda medida severa, mas necessária, para 
coibir novas infrações penais por parte dos investigados, por ser constatada a 
habitualidade criminosa e reiteração delitiva, com base em juízo fundado nas 
circunstâncias concretas dos crimes que constituem objeto deste processo (doc. 5, 
p. 13). 
A gravidade em concreto dos crimes também pode ser invocada como 
fundamento para a decretação da prisão preventiva. A credibilidade das 
instituições públicas e a confiança da sociedade na regular aplicação da lei e 
igualmente no Estado de Direito restam abaladas quando graves violações da lei 
penal não recebem uma resposta do sistema de Justiça criminal (doc. 5, p. 13). 
(...) nos últimos 20 anos, nenhum fato relacionado à corrupção e à improbidade 
administrativa, nem mesmo o famigerado ‘mensalão’, causou tanta indignação, 
tanta ‘repercussão danosa e prejudicial ao meio social’, indignação, tanta 
‘repercussão danosa e prejudicial ao meio social’, quanto estes sob investigação na 
operação “Lava-Jato” – investigação que a cada dia revela novos escândalos” 
(doc. 5 p. 24). 
 

2. Risco à investigação e à instrução penal:  

“Vislumbro igualmente risco à investigação e à instrução penal. Os crimes foram 
cometidos através da produção de uma gama significativa de documentos falsos, 
especialmente contratos e notas fiscais, visando acobertar as transferências 
milionárias para o grupo criminoso de Alberto Youssef. Há risco de que, 
mantidos sem controle os principais responsáveis, novas falsidades, documentais 
ou mesmo com utilização de testemunhas, serão fabricadas, prejudicando a 
integridade do processo.  
Não se trata de um risco remoto. 
Como adiantado, este Juízo, a pedido da autoridade policial, concedeu às 
empreiteiras a oportunidade de esclarecerem os fatos e justificarem as 
transferências às empresas controladas por Alberto Youssef no diversos 
inquéritos individuais instaurados. 
Para surpresa deste Juízo, parte das empreiteiras omitiu-se, mas, o que é mais 
grave, parte delas simplesmente apresentou os contratos e notas fraudulentas 
nos inquéritos, o que caracteriza, em tese, não só novos crimes de uso de 
documento falso, mas também tentativa de justificar os fatos de uma forma 
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fraudulenta perante este Juízo, afirmando como verdadeiras prestações de 
serviços técnicos de fato inexistentes. 
(...) Agregue-se que as empresas investigadas são dotadas de uma capacidade 
econômica de grande magnitude, o que lhes concede oportunidade para 
interferências indevidas, em várias perspectivas, no processo judicial. 
Relata a autoridade policial que emissários das empreiteiras tentaram cooptar, 
por dinheiro ou ameaça velada, uma das testemunhas do processo, a referida 
Meire Bonfim Pozza (fls. 420-432 da representação). 
Os diálogos foram gravados e as tentativas de cooptação e ameaças por um dos 
emissários, identificado apenas como 'Edson', são relativamente explícitas, 
inclusive com referência reprovável a familiar da testemunha. Referida pessoa 
afirma, na gravação, estar agindo a mando das empreiteiras e estaria relacionada 
a advogados que teriam sido contratados pelas empreiteiras e inclusive se 
deslocado para Curitiba, segundo a gravação, em avião fretado por uma das 
empreiteiras. 
(...) Há notícia ainda, como divulgado amplamente na imprensa, de que uma das 
empreiteiras envolvidas no esquema criminoso teria pago vantagens indevidas a 
parlamentar federal já falecido para obstruir o andamento de pretérita Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre as atividades da Petrobras, a revelar a ousadia 
dos investigados e o risco que a investigação e a instrução sofrem. 
Também merece referência, a ilustrar o poder das empreiteiras em cooptar e 
corromper agentes públicos, o aludido episódio no qual utilizaram Alberto 
Youssef para lograr êxito em 'negociação' para o pagamento de precatório com o 
Governo do Maranhão, com graves indícios de pagamento de vantagens 
indevidas a agentes públicos. Com o poder econômico de que dispõem, o risco 
de prejudicarem as investigações e a instrução ou de obstruírem o processo 
através da produção de provas falsas ou da cooptação de testemunhas mesmo de 
agentes públicos envolvidos de alguma forma no processo é real e imediato” 
(doc. 5, p. 44/45). 

 

3. Risco à aplicação da lei penal 

“Encontra-se presente igualmente certo risco à aplicação da lei penal. Várias das 
empreiteiras, senão todas, tem filiais no exterior, com recursos econômicos 
também mantidos no exterior, o que oportuniza aos investigados fácil refúgio 
alhures, onde podem furtar-se à jurisdição brasileira. 
Recentemente, noticiado em vários veículos de imprensa que parte dos 
investigados teria se refugiado no exterior, temeroso de prisões cautelares. 
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Embora esse tipo de notícia deva ser visto com reservas o fato é que a autoridade 
aponta, mediante consulta aos registros de controle de fronteiras da Polícia 
Federal, que vários dos investigados têm feito frequentes viagens para fora do 
país desde agosto deste ano e que alguns inclusive não teriam voltado (...) 
Comportamento similar tem adotado Fernando Soares, tendo ele, por exemplo, 
segundo registros de fronteira, ficado fora do país durante todo o mês de 
outubro, retornando no dia 24/10 e deixado novamente o país em 27/10. 
Esclareça-se que, em agosto deste ano, surgiram as primeiras notícias sobre 
possível colaboração premiada de Paulo Roberto Costa, o que é indicativo de que 
as viagens ao exterior estão motivas pelo receio do processo. 
Esclareça-se que não se trata de qualquer preconceito em relação a empreiteiras 
ou a investigados com elevado poder econômico, mas uma constatação de riscos 
aos quais o processo se encontra submetido. É indiferente para a Justiça se o 
investigado é hipossuficiente ou afluente, tratando-se aqui apenas de aplicar a 
lei” (doc. 5, p. 45). 

 

E completou o magistrado de primeiro grau: 

 

“Nesse contexto, de risco a ordem pública, de risco à investigação ou instrução 
criminal e de risco à aplicação da lei penal, não vislumbro como substituir de 
maneira eficaz prisão preventiva por medida cautelar substitutiva. Não há, por 
exemplo, como interromper contratos das empresas com a Administração 
Pública Federal, não há como prevenir interferências indevidas na produção 
probatória ou no processo, nem há como, mediante mero recolhimento de 
passaportes, prevenir, em país com fronteiras porosas e em relação a 
investigados afluentes, fuga ao exterior. 
A bem da presunção de inocência, resolvo, porém, limitar a prisão preventiva, 
medida drástica, aqueles investigados de maior importância no esquema 
criminosos, na esteira da posição adotada pela autoridade policial e pelo MPF” 
(doc. 3, p. 45). 

 

Os demais argumentos para justificar a prisão 

foram posteriormente acrescentados pelo TRF4 e STJ nas decisões e acórdãos que 

indeferiram os habeas corpus impetrados pelas defesas. 
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 O acórdão do eg. STJ atacado neste writ reproduz 

como “argumentos” para a decretação da prisão do Paciente, os fundamentos lançados 

pelo eg. TRF4 no acórdão que manteve a prisão (vide pags. 18 a 21 do acórdão do STJ, 

que não correspondem à decisão de primeiro grau e sim às pag. 11 a 14 do acórdão do 

TRF4, doc. 08).  

 
Assim, considerando que especificamente contra o 

Paciente foram alegadas apenas provas de materialidade e autoria, vejamos, um a um, 

os argumentos utilizados para a decretação da prisão do Paciente e dos demais 22 

investigados: 

 

INEXISTENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA E A IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO 

SOB O FUNDAMENTO DE “RESGATAR A CONFIANÇA DA SOCIEDADE NAS INSTITUIÇÕES”: 

 

De forma sintética, é possível dizer que o carro 

chefe da prisão preventiva imposta ao Paciente atina com a garantia da ordem pública, 

de modo a interromper o que se denominou de “ciclo delitivo”.  

 

Renovou-se também, em franco contraste com a 

jurisprudência desta Suprema Corte, a ideia segundo a qual é cabível a prisão “para 

impedir a continuidade do ciclo delitivo e resgatar a confiança da sociedade no regular 

funcionamento das instituições públicas e na aplicação da lei penal”. 

 

É que, segundo a decisão vergastada, “a  

magnitude dos fatos tem motivado inclusive manifestações das mais altas autoridades do país a 

seu respeito. Chamaram a atenção deste Juízo recentes declarações sobre ela da Exma. Sra. 

Presidente da República, Dilma Roussef, e do Exmo. Sr. Senador da República Aécio Neves” e 

“os apelos provenientes de duas das mais altas autoridades políticas do país e que se encontram 

em campos políticos opostos confirmam a necessidade de uma resposta institucional imediata 
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para coibir a continuidade do ciclo delitivo descoberto pelas investigações, tornando inevitável o 

remédio amargo, ou seja, a prisão cautelar” (doc. 05, p. 45). 

 

Não fosse evidente o equívoco da pretendida 

preservação da credibilidade das instituições públicas por conta da imposição da prisão 

preventiva, ademais, com nítido sentido punitivo, de satisfação à opinião pública, é o 

próprio Supremo Tribunal Federal que repele esta possibilidade: 

 

“É de evidência palmar – reforçado pela explicitação constitucional de presunção de 
inocência ou de não culpabilidade – que a prisão preventiva não pode constituir-se 
em antecipação da pena, ainda quando provável a imposição desta (HC 71.954, 
1ª T., PERTENCE, 15.12.1994, Lex 201/345; HC 67.850, 1ª T., PERTENCE, 06.03.1990, 
RTJ 131/667)” 
E – desde a abolição da preventiva obrigatória – nem a gravidade do delito 
imputado é justificativa bastante para decretá-la, se não ocorre qualquer dos 
pressupostos cautelares a que a subordina a lei (HC 65.950, REZEK, RTJ 128/147; 
HC 67.850, PERTENCE, cit. – Apud: RT 769/516)”. 

 

Daí a importante advertência do col. Supremo 

Tribunal Federal pela voz do seu atual decano, em. Min. CELSO DE MELLO: 

 

“(...) PRISÃO PREVENTIVA - NÚCLEOS DA TIPOLOGIA - 
IMPROPRIEDADE. Os elementos próprios à tipologia bem como as 
circunstâncias da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão 
preventiva, sob pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena 
ainda não imposta (...).” 
(HC 83.943/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei); apud: HC 100.430; DJ 
27/8/2012. 

 

E tal entendimento, como explica o sempre 

reverenciado Min. CELSO DE MELLO, deita raízes no fato de que “o instituto da prisão 

cautelar - considerada a função exclusivamente processual que lhe é inerente - não pode 

ser utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do 

Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, 
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daí resultando grave comprometimento ao princípio da liberdade (RTJ 202/256-258, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO)”; apud: HC 100.430; DJ 27/8/2012. 

 

No HC n. 91.386 (Operação Navalha) o em. Min. 

GILMAR MENDES, com apoio em expressivos julgados desta col. Suprema Corte, 

averbou: 

 

 
 

No mesmo sentido o HC n. 86.175/SP, também da 

relatoria do preclaro Min. EROS GRAU: 

 

 
 

 Bem examinados, tanto a r. decisão que impôs a 

preventiva, como o v. acórdão do TRF e do STJ que a confirmaram, apoiam-se no mérito 

da investigação. Mas os núcleos da tipologia criminosa não servem para a decretação da 
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preventiva, a menos, é claro, que se esteja querendo mostrar algo para o grande público 
___ que não distingue a prisão preventiva da prisão punitiva. Todavia, como sabemos: 

 

A prisão preventiva - 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.” 
(RTJ 180/262-264, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 

 

Daí a clara advertência do Supremo Tribunal Federal, que tem sido reiterada em 
diversos julgados, no sentido de que se revela absolutamente inconstitucional a 
utilização, com fins punitivos, da prisão cautelar, pois esta não se destina a 
punir o indiciado ou o réu, sob pena de manifesta ofensa às garantias 
constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, com a 
conseqüente (e inadmissível) prevalência da idéia – tão cara aos regimes 
autocráticos – de supressão da liberdade individual em um contexto de 
julgamento sem defesa e de condenação sem processo (HC 93.883/SP, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g.); apud: HC 100.430; DJ 27/8/2012. 
 

 Desde 29 de dezembro de 2014, a empresa do 

requerente está “impedida de ser contratada diretamente e de participar de licitações 

da Petrobrás, inclusive as licitações que ainda estão em curso onde ainda não tenha 

havido recebimento de proposta” (doc. 09).  

 

 Em 30 de dezembro de 2.014, o denunciado 

apresentou formalmente “seu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, 

ao cargo de Presidente da UTC Exploração e Produção S.A”; em 09 de janeiro de 2015 

da UTC Investimentos; UTC Desenvolvimento Imobiliário S.A; UTC Participações; 

Niterói Participações S.A.; Iguatemi Energia S.A.; UTC Engenharia S.A.; UTC Defesa 

S.A. (doc. 10). 
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 Como se vê, o Paciente está impedido de qualquer 

contato ou ato que diga respeito à atividade empresarial e, mais do que isto, qualquer 

negócio com a PETROBRÁS, não representando, portanto, qualquer risco à sociedade. 

 

 Assim mesmo se considerássemos idônea a prisão 

de alguém para “impedir a continuidade do ciclo delitivo” — o que se admite por dever de 

ofício — no caso concreto não há qualquer possibilidade de o Paciente ostentar posição 

estratégica em qualquer ato; muito menos de existir atualmente grupo organizado ou 

desorganizado para atuar em qualquer causa. 

 

O SUPOSTO RISCO À INSTRUÇÃO PENAL E A INVOCAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NADA TÊM A 

VER COM O PACIENTE OU COM OS FATOS OBJETO DAS AÇÕES PENAIS: 

 

 Para fundamentar o alegado risco à instrução, o 

MM. Juiz de primeiro grau argumentou que como “os crimes foram cometidos através da 

produção de uma gama significativa de documentos falsos, especialmente contratos e notas 

fiscais, visando acobertar as transferências milionárias para o grupo criminoso de Alberto 

Youssef” haveria risco de que “mantidos sem controle os principais responsáveis, novas 

falsidades, documentais ou mesmo com utilização de testemunhas, serão fabricadas, prejudicando 

a integridade do processo”.  

 

A juntada de documentos supostamente falsos 

não foi atribuída à UTC ou ao Paciente, o qual, diferentemente de outros executivos, 

não foi acusado dessa prática em nenhum processo (vide denúncias em anexo, docs. 11e 

12). 

 

Se, “Diferentemente das outras empresas, para realizar 

os pagamentos da propina, o grupo CAMARGO CORREA e a UTC ENGENHARIA NÃO 

depositavam diretamente nas empresas de fachada” (doc. 011), o fundamento é, data venia, 

inidôneo para justificar a prisão do Paciente.   
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 No que atina com a suposta cooptação da 

testemunha MEIRE POZA, seu depoimento na ação penal nº 502621282.2014.404.7000 

demonstra que ela procurou a empresa (e não o contrário) e não houve qualquer pedido 

de silêncio por parte da UTC: 

“Depoente: Daí o Matheus foi para Marçans e o Senhor João ficou sozinho no 
escritório, então me pediu ajuda e eu fiquei lá no escritório da GFD com o Senhor 
João. Não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada. Quando o Alberto foi 
preso inclusive, ele devia o meu cheque especial da minha empresa que ele tinha 
pedido emprestado, não tinha de fato dinheiro. E daí o Senhor João falou: 'Meire, 
vamos tentar conseguir algum dinheiro.', ele falou que ele iria até a Camargo 
Correa ver se conseguia alguma coisa e me pediu para ir até a UTC, porque eu 
tinha tido contato com o Valmir e com o Augusto Pinheiro dá... O Augusto é da 
Constran, em função de alguns outros negócios. Então, eu tinha tido contato com 
eles, eu tinha o número do telefone celular do Augusto Pinheiro, então eu liguei 
para ele, entrei em contato com o Senhor Augusto Pinheiro, ele me recebeu lá na 
Constran, eu fui até lá e pedi para ele que arrumasse em prestado R$500 mil que 
serviria para ajudar a pagar os advogados, porque os advogados não vinham 
recebendo(...) 
Juiz Federal: Mas essa... Foi prometido valores em troca de silêncio da senhora 
ou coisa parecida? 
Depoente: Não, não. Eles iam dar dinheiro para ajudar o pagamento dos 
advogados, outras situações. 
Juiz Federal: Certo” (doc.13). 

 

O terceiro argumento utilizado pelo magistrado 

de primeiro grau é o de que “uma das empreiteiras envolvidas no esquema criminoso teria 

pago vantagens indevidas a parlamentar federal já falecido para obstruir o andamento de 

pretérita Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as atividades da Petrobras”, o que revelaria 

“a ousadia dos investigados e o risco que a investigação e a instrução sofrem”. Mais uma vez, 

trata-se de fato sem qualquer relação com o Paciente ou com a UTC: as notícias 

indicadas pelo magistrado mencionam somente a empreiteira QUEIROZ GALVÃO.  
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 O que de mais próximo em relação à UTC há, é 

a referência ao precatório do Maranhão, cuja apuração, no entanto, por decisão do em. 

Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, encontra-se naquele Estado, sendo que não foi reconhecida 

conexão com os fatos objeto das ações penais pelas quais o Paciente está preso.  

 

 Falta concretude ao fundamento apresentado, o 

que não se pode admitir para justificar a imposição de prisão preventiva, sabidamente, 

excepcional. Daí a correção do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte 

segundo o qual “a prisão preventiva é medida excepcional que demanda a explicitação 

de fundamentos consistentes e individualizados com relação a cada um dos cidadãos 

investigados” (CF, arts. 93, IX e 5º, XLVI) HC n. 91.386, 2ª T., rel. Min. GILMAR MENDES; 

DJ 16/5/2008).  

Por fim, vale frisar, como dito anteriormente, a 

prova acusatória já se encerrou e, portanto, sob esse enfoque, desnecessária a mantença 

da preventiva. 

 

O SUPOSTO RISCO À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, JÁ RECHAÇADO POR ESTE EG. STF: 

 

 Sobre este tema já discorremos supra (item 2.1.). 
 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 

 

Eminentes Ministros: 

 

Ainda que fosse possível desconsiderar todos os 

argumentos antes apresentados, rigorosamente calcados na jurisprudência desta eg. 

Corte, não pode passar despercebido de Vossas Excelências que com a reforma 

introduzida pela Lei n. 12.403/11, a preventiva, que sempre se considerou uma medida 

de exceção, pode ser concretamente substituída por cautelares diversas da prisão e se 

apresentaram suficientes para se evitar os temores do juiz. 
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As medidas cautelares previstas no art. 319, 

neutralizam por inteiro o temor do magistrado de piso quanto à reiteração dos delitos. 

É óbvio, porém, que, a essa altura, com a saída dos diretores e funcionários corruptos, o 

esquema havido não mais se sustenta, aliás, para alívio dos empresários! 

 

Para comprovar a desnecessidade da prisão no 

caso em análise, empresários estão ou foram colocados em liberdade, como por 

exemplo, Waldomiro Oliveira (GFD); Carlos Alberto Costa, (GFD); Enivaldo Quadrado 

(GFD); Antonio Pieruccini; Mario Lucio Oliveira; Jayme Filho; Adarico Negromonte; 

Marcio Bonilho (SANKO SIDER); Leonardo Meirelles (LABOGEN); Valdir Carreiro e Otto 

Sparenberg (IESA); Othon Zanoide e Idelfonso Colares (QUEIROZ GALVÃO); e Júlio 

Camargo e  Augusto Mendonça (TOYO SETAL). 

 

Mais: executivos da ODEBRECHT, que são referidos 

numa das denúncias contra o paciente (cf. caso Camargo Correa/UTC), também não 

estão presos. E os da ANDRADE GUTIERREZ? É de se perguntar por que, do ponto de vista 

da ordem pública, a prisão de uns é tão necessária e a de outros, não? 

 

É evidente que a liberdade de corréus e outros 

investigados não está propiciando a continuidade do ciclo delitivo e por uma razão 

simples: se ele existiu como apontam as denúncias, já não mais existe!  

 

Afora tudo, veja-se que o v. acórdão recorrido, 

além de cometer a impropriedade de na ementa referir que o paciente está sendo 

acusado da prática de crimes contra o sistema financeiro (cf. n. 03, doc. 02) ___ quando 

não está! ___ é só ver o resumo das imputações no próprio acórdão (fl. 27), refere na sua 

fundamentação o caso do corréu JOÃO PROCÓPIO (cf. fl. 18/24). Ocorre que, a despeito 

das longas linhas fundamentadoras da sua prisão e, por via de consequência, a do 
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paciente, este veio a ser solto; sim solto pelo MM. Juiz Sergio Fernando Moro! E qual a 

razão? 

Por estar colaborando... Vejamos no que interessa 

o r. despacho: 

 

Diante, porém, dos compromissos assumidos recentemente pela Defesa e pelo 
acusado, não em colaboração premiada, mas apenas o compromisso de encerrar 
as contas e auxiliar na disponibilização dos extratos e repatriação dos ativos, 
entendo que é possível rever a prisão cautelar (doc. 14) 

 

Sim a colaboração no processo da Lavajato passou 

a ser pressuposto, motivo, fator, ou que nome possa ter, de revogação da preventiva. 

Em outras palavras, pesa dizer, mas é indisfarçável que está serve para alcançar aquela. 

Aliás, o fato foi reconhecido em Parecer pelo MPF. Sim, eis o teor da manifestação: 

 

A prisão preventiva “tem importante função de convencer os infratores a 
colaborar com o desvendamento dos ilícitos penais, o que poderá 
acontecer neste caso, a exemplo de outros tantos” (Parecer do MPF no 
HC impetrado no eg. TRF da 4ª Região) 

 

 

Não há nada de concreto, afora uma retórica bem 

desenvolvida, que demonstre a real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ao 

contrário: a situação pessoal a afasta. O mandado de prisão temporária expedido contra 

o Paciente foi cumprido em sua residência no seio familiar. Aliás, local onde o paciente 

com 63 (sessenta e três) anos reside há mais de 20 anos, criou suas filhas e convive 

proximamente com seus netos. Prontamente, o Paciente se colocou à disposição da 

autoridade policial, franqueando a entrada para o sereno cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, o que foi feito. 

 

 Desde o início da operação LAVAJATO, este tem 

sido seu comportamento. Não custa lembrar que há meses antes da prisão, 

82
71

30
65

10
0 

HC 1
27

18
6



 

24 
Av. Angélica, 688 11º andar Cj. 1111 São Paulo SP Cep 01228-000 Tel/Fax: 11 3822-6064 

 

formalmente, a UTC e seus representantes se colocaram à disposição do juízo, do 

Ministério Público Federal e da Polícia Federal para qualquer esclarecimento necessário, 

jamais tendo sido intimado a depor (doc. 15). 

 

 Nessa conformidade, contando com os doutos 

suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da ordem para a revogação 

da preventiva ou, quando menos, sua substituição por medidas cautelares diversas da 

prisão como medida da melhor JUSTIÇA! 

 

DO PEDIDO DE LIMINAR: 

 

 Não há necessidade da prisão cautelar do 

paciente, conforme o art. 282, do CPP. Ao contrário, a situação pessoal a afasta, como 

demonstrado. No mais, qualquer suposta atividade ou influência do aludido grupo 

criminoso e do Paciente não mais subsiste diante do impedimento de negociar com a 

Petrobrás e de seu afastamento das empresas. 

 

 De outro lado, são uníssonas as vozes dos nossos 

Tribunais Superiores no que diz com o afastamento de conjecturas para legitimar a 

preventiva porque “A prisão cautelar não pode apoiar-se em juízos meramente 

conjecturais. - A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a 

decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa” (HC nº 93.352/RJ, rel. min. CELSO DE 

MELLO, DJe 06.11.09; no mesmo sentido: HC nº 95.866, rel. min. CELSO DE MELLO, DJe 

04.12.09; HC nº 92.914, rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 15.05.09 e HC nº 100.828, rel. 

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 04.06.10).  

 

 E mais: “A decisão que ordena a privação cautelar da 

liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a 

necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do 
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magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá gerar insegurança 

ou intranquilidade nas testemunhas”. 

 

 É certo que a manutenção da segregação cautelar 

que já perdura por quatro meses – medida extrema e desnecessária à vista da situação 

concreta – é não só desproporcional, mas ilegal. 

 

 Máxima diante da previsão do artigo 319, do CPP 

que prevê a imposição de medidas alternativas à prisão, as quais são absolutamente 

pertinentes ao caso em discussão. 

 

 Lembre-se que o descumprimento de qualquer 

das condições alternativas tem como resposta o retorno ao cárcere, maior castigo que 

poderia receber o paciente, o que é mais do que suficiente para demonstrar que não há 

qualquer risco de isto acontecer. 

 

 O que se vê, eminente Ministro, é que a r. decisão 

vergastada resgatou a ideia de prisão obrigatória, há muito expungida de nosso Direito 

Penal, quando se consagrou a lição emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça de 

que “É NECESSÁRIO QUE A SOCIEDADE COMPREENDA QUE PERMITIR QUE ALGUÉM 

RESPONDA SOLTO A UM PROCESSO-CRIME É APENAS CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL” 

(HC n.º 41.182, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ 05/09/2005).  

 

 Como já decidiu o em. Min. CELSO DE MELLO: 
 

“A medida liminar, no processo penal de habeas corpus, tem o caráter de 
providência cautelar. Desempenha importante função instrumental, pois destina-
se a garantir – pela preservação cautelar da liberdade de locomoção física do 
indivíduo – a eficácia da decisão a ser ulteriormente proferida quando do 
julgamento definitivo do writ constitucional” (RTJ 147/962).  
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 Insista-se, o paciente se compromete, caso seja 

determinado, colocar seu passaporte à disposição do Juízo, permanecendo à sua 

disposição para o que for necessário, bem como se submeter a qualquer medida 

alternativa à prisão a fim de que possa permanecer em liberdade, inclusive com o uso 

de tornozeleira eletrônica. 

 

 Assim, em caráter liminar, requer sejam aplicadas 

as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a 

utilização de tornozeleira eletrônica e o arbitramento de fiança, determinando-se a 

imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito, aguarda-se seja 

reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, como medida de  

 J U S T I Ç A! 

  

 Nesses termos, 

 Pede deferimento. 

 São Paulo, 13 de março de 2015. 

 

 ALBERTO ZACHARIAS TORON 

         O.A.B./SP n.º 65.371 

 
CARLA VANESSA T. H. DE DOMENICO 

           O.A.B./SP nº 146.100 

 

LUISA MORAES ABREU FERREIRA 

            O.A.B./SP nº 296.639 

 

82
71

30
65

10
0 

HC 1
27

18
6


		2015-03-13T21:47:56-0300
	ALBERTO ZACHARIAS TORON:05402152870




