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Exmo. Sr.

Ministro Teori Zavascki

Relator da Medida Cautelar no Habeas Corpus 125.555

2ª Turma do Supremo Tribunal Federal

Brasília - DF

 

Curitiba, 26 de janeiro de 2015.

 

 

Sr. Ministro,

 

Relativamente ao pedido de informação encaminhado na
Medida Cautelar no Habeas Corpus 125.555, venho esclarecer o que segue.

Pouco tenho a agregar além do que consta nas decisões
atacadas, datadas de 10 e 18 de novembro de 2014 no processo 5073475-
13.2014.404.7000 (eventos 10 e 173 no processo eletrônico).

Justifiquei provisoriamente a competência deste Juízo na
primeira decisão. Remeto ao ali exposto. A conclusão final quanto à
competência dependerá da apresentação da denúncia contra o ora paciente,
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permitindo-se após o contraditório, o que ainda não foi feito pelo
Ministério Público Federal.

Na segunda decisão, expus as razões de meu convencimento
quanto à presença dos pressupostos e fundamentos para a preventiva
requerida pelo Ministério Público Federal.

Quanto à alegação  do Impetrante de que se prende para obter
confissões involuntárias, ela não corresponde à realidade, como também
fundamentado na primeira decisão. Já  a equiparação da prisão à "tortura
psicológica", não vislumbro sentido nela salvo se então admitido que todos
os presos brasileiros sejam também considerados "torturados psicológicos".
Tributo essas alegações e outros argumentos "ad hominem" a meros
arroubos retóricos do Impetrante e que não guardam consistência com o
caso concreto ou com a realidade das coisas.

Era o que tinha a informar.  Seguem anexas as decisões
referidas.

Cordiais saudações.
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