
DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Celso Vilardi e Domitila Köhler em 
favor de DALTON DOS SANTOS AVANCINI e JOÃO RICARDO AULER, contra decisão 
proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que, nos autos do Pedido de Busca e 
Apreensão Criminal  nº  5073475-13.2014.404.7000,  relacionado à  denominada  Operação 
Lava-Jato, converteu a prisão temporária dos pacientes em prisão preventiva.
 

Sustenta a defesa, em síntese, que: (a) impossibilidade de converter a prisão 
temporária em preventiva sem novos fatos; (b) o Ministério Público, ao requerer a prisão 
temporária,  já  havia  reconhecido  a  inexistência  de  periculosidade; (c) o  depoimento  de 
delatores  não  é  suficiente  para  fundamentar  a  restrição  à  liberdade; (d) a  decretação  da 
preventiva se socorre das razões lançadas na decisão anterior - temporária -, na qual ficou 
consignada a desnecessidade da custódia drástica; (e) a decisão sequer refere os requisitos 
para  a  preventiva; (f) os  pacientes  sempre  colaboraram  com  as  investigações; (g) a 
apresentação de contratos supostamente falsos não pode ser imputada objetivamente aos 
pacientes;(h) a  prisão preventiva está sendo usa como meio de obter dos pacientes uma 
eventual confissão. Requereu medida liminar para suspender o decreto de preventiva, com a 
imediata expedição de alvará de soltura. Ao final, a concessão da ordem.
 

É o relatório. Passo a decidir.
 

1. Da prisão preventiva
 

A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém 
será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 
sem fiança. No sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual é a 
exceção.
 

Com tal norte,  o legislador infraconstitucional garantiu, por meio da prisão 
preventiva, a possibilidade de supressão da liberdade durante o curso da investigação ou do 
processo criminal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 
da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 
existência do crime e indício suficiente de autoria. Tal medida encontra previsão no art. 312 
do Código de Processo Penal:
 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem  
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,  
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
 

Por certo, trata-se de medida rigorosa, excepcional,  mas justificável.  Para a 
decretação da prisão preventiva, é imprescindível que o delito esteja materializado e que 
existam indícios de autoria, acrescidos de um de seus fundamentos: risco à ordem pública, à 



instrução ou à aplicação da lei penal.
 

A par  disso,  a  lei  não  estabelece  que  nível  de  prova  dos  pressupostos  é 
necessário para a decretação da prisão cautelar, mas é certo que, em se tratando de decisão 
proferida em cognição sumária, não é possível aqui exigir prova cabal da responsabilidade 
criminal.
 

2. Da decisão atacada e dos motivos que levaram à prisão
 

A  prisão  preventiva  decorre  da  conversão  da  prisão  temporária,  antes 
decretada pela decisão lançada no evento 10 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº  
5073475-13.2014.404.7000.  Após  promoção  ministerial,  o  magistrado  de  origem 
determinou a conversão, nos seguintes termos:
 

(...)
Na referida decisão datada de 10/11/2014 (evento 10), decretei, a pedido da autoridade policial e  
do MPF, examinei longamente, embora em cognição sumária, as questões jurídicas, as questões de  
fato, as provas existentes, inclusive a competência deste Juízo. Desnecessário transcrever aqui os  
argumentos então utilizados.
Reportando-me aquela decisão reputei presentes, em cognição sumária, provas dos crimes do art.  
90 da Lei n.º 8.666/1993, do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998, do art. 333 do CP, do art. 317 do CP, do  
art. 304 c/c art. 299 do CP, além do crime de associação criminosa.
Reavaliando os fatos, possível também cogitar do crime do art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, do art.  
96, I, da Lei n.º 8.666/1993, e até mesmo do peculato, já que o preço ajustado em frustração às  
licitações da Petrobrás eram inflados para pagamento de propina a Diretores e agentes daquela  
empresa estatal.
Mais uma vez, reitero que não faz parte do objeto deste feito crimes de corrupção ativa de agentes  
políticos com foro privilegiado.
Em decorrência dos requerimentos da autoridade policial e do MPF de diferentes medidas em  
relação  aos  investigados,  preventiva  para  uns,  temporária  para  outros,  houve  um  tratamento  
distinto em relação a eles.
Não  obstante,  difícil  o  tratamento  distinto,  pois  os  crimes  narrados  nas  peças  retratam  uma  
empreitada  delituosa  comum,  com  a  formação  do  cartel  das  empreiteiras,  as  frustrações  das  
licitações, a lavagem de dinheiro, o pagamento de propina a agentes da Petrobrás e as fraudes  
documentais, todo o conjunto a merecer idênticas consequências.
Não obstante, há diferenças pontuais no que se refere ao conjunto probatório colhido em relação a  
cada grupo empresarial.
É certo que o depoimentos dos criminosos colaboradores a todos implicam.
Também é certo o que já consignei na decisão anterior:
 

'Importante  inicialmente  destacar  que,  em  um  esquema  criminoso  da  magnitude  como  o  
examinado, seria bastante improvável que os dirigentes maiores das empreiteiras dele não tivessem  
conhecimento,  já que envolveriam não só valores milionários,  mas as licitações de várias das  



principais obras das empresas. Na esteira do decidido pelo STF em situação similar envolvendo  
crime  financeiro,  'não  se  trata  de  pura  e  simples  presunção,  mas  de  compreender  os  fatos  
consoante a realidade das coisas' (HC n.º 77.444-1, Rel. Min. Néri da Silveira, 2.ª Turma, un., DJ  
de 23/04/99, p. 2.)'
 

Mas  quanto  às  provas  documentais  já  colacionadas,  especialmente  em  relação  às  transações  
comprovadas documentalmente com o escritório de lavagem de Alberto Youssef, há prova mais  
significativa em relação a certos grupos de empresas do que em relação a outros.
A prisão preventiva é um remédio amargo no processo penal. A regra é a punição apenas após o  
julgamento. Embora a preventiva não tenha por função punir, mas prevenir riscos à sociedade, a  
outros indivíduos e ao próprio processo até o julgamento, tem efeitos deletérios sobre a liberdade,  
motivo pelo qual deve ser imposta a título excepcional.
Nesse  contexto  e  embora  entenda,  na  esteira  do  já  argumentado  na  decisão  anterior,  que  se  
encontram presentes,  para  todos,  os  riscos  que  justificam a  imposição  da  preventiva,  resolvo  
limitar esta modalidade de prisão cautelar ao conjunto de investigados em relação aos quais a  
prova me parece, nesse momento e prima facie, mais robusta.
(...)
3.  É  o  caso  dos  dirigentes  do Grupo  Camargo  Correa,  em  relação  aos  quais,  além  dos  
depoimentos  dos  criminosos  colaboradores,  existem  provas  decorrentes  da  interceptação  
telemática e telefônica, provas documentais colhidas nas quebras de sigilo bancário e nas buscas e  
apreensões, inclusive do fluxo milionário de valores até as contas controladas por Alberto Youssef,  
de materialidade e autoria dos crimes, conforme descrito cumpridamente na decisão do evento 10.
Na ocasião decretei a prisão preventiva de Eduardo Herminio Leite, Diretor Vice-Presidente da  
Camargo  Correa.  Reputo  igualmente  presentes  provas  suficientes,  nessa  fase,  de  autoria,  em  
relação  a  Dalton  dos  Santos  Avancini,  Diretor  Presidente  da  Camargo Correa  Construções  e  
Participações S/A, e João Ricardo Auler, Presidente do Conselho de Administração da empresa. Os  
três foram citados pelos criminosos colaboradores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef como  
responsáveis, na Camargo Correa, pelos crimes. Dalton assinou os contratos das obras nas quais  
as  fraudes  foram  constatadas  e  também  assinou  o  contrato  celebrado  com  a  Costa  Global,  
consultoria de Paulo Roberto Costa, utilizada para ocultar e dissimular o pagamento de vantagem  
indevida que havia ficado pendente. Informa ainda o MPF que Augusto Ribeiro de Mendonça Neto,  
empreiteiro da Toyo Setal que também resolveu colaborar,  apontou Dalton e João Auler como  
responsáveis, no âmbito da Camargo Correa, pelo cartel fraudulento.
Assim,  presentes  suficientes  provas  de  autoria  também,  no  âmbito  dos  crimes  praticados  pelo  
Grupo  Camargo  Correa,  em  relação  a  Dalton  dos  Santos  Avancini  e  João  Ricardo  Auler,  
reportando-me, quanto ao restante da fundamentação, ao exposto na decisão do evento 10, defiro o  
requerido e decreto a prisão preventiva de ambos. Expeçam-se os mandados de prisão.
 

Destaque-se que as razões de decidir não se confundem com juízo de certeza 
quanto  à  responsabilidade  criminal  dos  pacientes,  como  aquela  apta  a  redundar  na 
condenação penal. E tal nem se exige para a custódia preventiva, pois a existência somente 
de indícios é comum ao momento processual.

 

De resto, a decisão atacada está devidamente fundamentada e não se funda em 
meras suposições. Por certo que não se pode dissociar a decisão agora atacada com aquela 
proferida na fase inaugural das diligências policiais. A decisão do evento 10 dos autos refere 



claramente a condição dos pacientes no esquema criminoso e as provas que levaram a tal 
conclusão.

 

Os depoimentos  prestados  por  Paulo Roberto  Costa  e  Alberto Youssef  são 
convergentes  no  sentido  de  apontar  o  nome  dos  pacientes  como  integrantes  do  grupo 
responsável pela cartelização dos contratos públicos firmados pela Petrobrás. Confira-se:
 

A partir dos depoimentos de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, é possível apontar que os  
principais responsáveis pelo cartel criminoso seriam, na Camargo Correia, Eduardo Hermelino  
Leite, Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler, na OAS, José Aldemário Pinheiro Filho  
(Leo  Pinheiro)  e  Agenor  Franklin  Magalhães  Medeiros,  na  UTC,  Ricardo Ribeiro  Pessoa,  na  
Queiroz  Galvão,  Othon  Zanoide  de  Moraes  Filho  e  Ildefonso  Colares  Filho,  na  Galvão  
Engenharia, Erton Medeiros Fonseca, na Engevix, Gerson de Mello Almada, na Mendes Júnior,  
Sergio Cunha Mendes,  como sintetizado em quadro pela  autoridade policial  nas  fls.  65-69 da  
representação policial.
Alguns desses nomes também encontram-se anotados em agenda que foi apreendida na residência  
de Paulo Roberto Costa,  em parte  atinente a contatos junto às empreiteiras para obtenção de  
doações eleitorais (reproduzida na fl.70 da representação).
Na representação policial, foi aberto um tópico pela autoridade policial em relação a cada uma  
das empreiteiras, apontando as provas disponíveis relativamente aos responsáveis específicos.
 

O fato de o magistrado não ter determinado a prisão de outros investigados ou, 
inicialmente, ter decretado apenas a temporária dos pacientes, não socorre a defesa, pois 
revela, ao contrário do que sustentado na inicial, a necessária cautela de que se serviu o  
juízo  de  origem,  reservando  a  medida  mais  gravosa  apenas  para  os  casos  de  absoluta 
imprescindibilidade e para os investigados de maior relevância.
 

Com  efeito,  a  medida  drástica  não  toma  como  fundamento  um  ou  outro 
momento  processual,  ou  vem  estampada  em  uma  ou  outra  decisão  isoladamente.  O 
encarceramento cautelar tem como foco o conjunto de fatos e circunstâncias, não havendo 
qualquer ilegalidade ao reforço de razões e conversão da prisão temporária em preventiva.
 

Dalton  dos  Santos  Avancini  é  Diretor  Presidente  da  Camargo  Correa 
Construções  e  Participações  S/A  e  José  Ricardo  Auler,  Presidente  do  Conselho  de 
Administração da empresa, e - frise-se - a participação de ambos no esquema criminoso não 
era de menor importância.
 

A  segregação  preventiva  foi  decretada  em  atendimento  à  promoção 
ministerial, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, motivada, grosso modo, 
pelos seguintes aspectos: (a) contratos firmados com o Poder Público com indicação de 
superfaturamento;  (b)  contrato  de  prestação  de  serviços  ideologicamente  falso,  cujo 
instrumento teria servido para encobrir o repasse de desvios, contrato este posteriormente 
apresentado  ao  Ministério  Público,  revelando  clara  intenção  de  não  colaborar  com  as 
investigações; (c) segundo depoimento de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, a empresa 



Camargo Correa participava do grupo de cartelização de obras públicas representeada pelos 
pacientes.
 

Registra,  ainda,  a  promoção  ministerial  que,  'em razão  da  posição  desses  
agentes no grupo (diretores e presidentes), há possibilidade concreta de que se valham de  
sua  influência  para  perturbar  as  apurações,  determinando  a  destruição  de  elementos  
importantes. p. ex., o que no caso da Camargo Corrêa é sensível, haja vista o episódio da  
negativa  de  fornecer  documentos  à  perícia  judicial  e  apresentar  documentos  
ideologicamente falso para o MPF'.
 

 Nessa  exata  linha,  as  considerações  tecidas  pelo  juízo a  quo não  revelam 
prejulgamento, mas sim integram o dever de fundamentar as decisões judiciais. Até mesmo 
porque a prova da existência do crime e a existência de indícios suficientes de autoria nada 
mais  são  do  que  requisitos  expressos  contidos  no  art.  312  do  Código  Penal,  não  se 
confundindo,  pois,  com a antecipação de mérito.  A respeito,  confira-se  a jurisprudência 
deste Tribunal:

 

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS.  LIBERDADE  
PROVISÓRIA INDEFERIDA. 1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica  
nas hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para a decretação da  
prisão  preventiva  é  imprescindível  a  presença  do  fumus  commissi  delicti,  ou  seja,  prova  da  
existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à 
ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 3. Verificada a presença dos elementos  
necessários  à  aplicação  da  prisão  preventiva.  4.  Ordem  de  habeas  corpus  denegada.  (TRF4,  
HABEAS  CORPUS  Nº  5028041-49.2014.404.0000,  8ª  TURMA,  Des.  Federal  JOÃO  PEDRO  
GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 17/11/2014).

 

3. Conclusões
 

A  jurisprudência  chancela  tal  entendimento.  Em  se  tratando  de  grupo 
criminoso de incontável capacidade financeira e havendo registro de tentativa de cooptação 
de  testemunha  ou  de  influenciar  na  instrução  criminal,  é  possível  e  aconselhável  o 
encarceramento cautelar, diante dos riscos à ordem pública, à investigação e instrução e à 
aplicação da lei penal.

 

Por fim, inviável a substituição por restrição alternativa prevista no art. 319 do 
Código  de  Processo  Penal.  A posição  é  acolhida  pela  jurisprudência  deste  Tribunal.  'A 
prisão preventiva é medida adequada e necessária para frear a atividade ilícita, diante da  
reiteração  da  conduta  delituosa  (habitualidade  delitiva  ou  crime  como  meio  de  vida),  
diante  da  insuficiência  de  outras  medidas  cautelares  para  obstar  tal  prática'.  (TRF4, 
HABEAS CORPUS Nº 5002073-17.2014.404.0000, 8ª TURMA, Juíza Federal SIMONE 
BARBISAN FORTES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 25/02/2014).

 

Na mesma linha, 'justifica-se a adoção da prisão preventiva como forma de  



garantir  a  ordem pública,  em face do risco de reiteração criminosa '  (TRF4,  HABEAS 
CORPUS  Nº  5029826-80.2013.404.0000,  7ª  TURMA,  Juiz  Federal  JOSÉ  PAULO 
BALTAZAR JUNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 15/01/2014)

 

Em face do exposto, ao menos em juízo de cognição sumário, não merece 
reparos a decisão de primeiro grau, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar.
 

Intimem-se.
 

Dispenso as informações.
 

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.
 

Retornem conclusos.
 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2014.

Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto
Relator


