
 

Decisão: A Turma, por maioria, concedeu parcialmente a 
ordem, para, nos termos do voto do Relator, substituir a prisão 
preventiva do paciente decretada no Processo 5073475-
13.2014.404.7000/PR pelas seguintes medidas cautelares, se por outro 
motivo não estiver preso: a) afastamento da direção e da 
administração das empresas envolvidas nas investigações, ficando 
proibido de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos, e 
suspensão do exercício profissional de atividade de natureza 
empresarial, financeira e econômica; b) recolhimento domiciliar 
integral até que demonstre ocupação lícita, quando fará jus ao 
recolhimento domiciliar apenas em período noturno e nos dias de 
folga; c) comparecimento quinzenal em juízo, para informar e 
justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem 
autorização; d) obrigação de comparecimento a todos os atos do 
processo, sempre que intimado; e) proibição de manter contato com os 
demais investigados, por qualquer meio; f) proibição de deixar o 
país, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas; 
g) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica. 
Destacou que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas 
medidas ensejará o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 
4º, do Código de Processo Penal). Determinou, ainda, por força do 
art. 580, do Código de Processo Penal, estender os efeitos da 
concessão parcial da ordem deste habeas corpus a JOSÉ RICARDO 
NOGUEIRA BREGHIROLLI, AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, SÉRGIO 
CUNHA MENDES, GERSON DE MELLO ALMADA, ERTON MEDEIROS DA FONSECA, 
JOÃO RICARDO AULER, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO e MATEUS COUTINHO 
DE SÁ OLIVEIRA para substituir a prisão preventiva decretada nos 
aludidos autos pelas mesmas medidas cautelares aplicadas a RICARDO 
RIBEIRO PESSOA, se por outro motivo não estiverem presos. Vencidos 
os Senhores Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia, que denegavam a 
ordem. Falaram, pelo paciente, o Dr. Alberto Zacharias Toron e, pelo 
Ministério Público Federal, o Dr. Edson Oliveira de Almeida. 
Presidência do Senhor Ministro Teori Zavascki. 2ª Turma, 28.04.2015. 

 


