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Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal Regional 

Federal/4ª Região 

 

(...) Não se nega que a sociedade tem 
justificadas e sobradas razões para se 
indignar com notícias de cometimento de 
crimes como os aqui indicados e de esperar 
uma adequada resposta do Estado, no 
sentido de identificar e punir os 
responsáveis. Todavia, a sociedade saberá 
também compreender que a credibilidade 
das instituições, especialmente do Poder 
Judiciário, somente se fortalecerá na exata 
medida em que for capaz de manter o 
regime de estrito cumprimento da lei, seja na 
apuração e no julgamento desses graves 
delitos, seja na preservação dos princípios 
constitucionais da presunção de inocência, 
do direito à ampla defesa e ao devido 
processo legal, no âmbito dos quais se 
insere também o da vedação de prisões 
provisórias fora dos estritos casos 
autorizados pelo legislador1. 

 

 Nélio Roberto Seidl Machado, Eduardo de Moraes, João 

Francisco Neto, Alexandre Lopes, Gabriel de Alencar Machado e 

Renato de Moraes, advogados inscritos na OAB/RJ sob os nºs 23.532, 

84.471, 147.291, 81.570, 159.422 e 99.755, vêm, com base na 

Constituição Federal e no Código de Processo Penal, impetrar ordem 

de  

 

 Habeas Corpus  

(com pedido de concessão de liminar) 

 

em favor de Jorge Luiz Zelada, qualificado nas peças que instruem a 

presente impetração, atualmente custodiado na Superintendência da 

                                                           
1 STF, HC nº 127.186/PR, 2ª Turma, ministro Teori Zavascki, julgado em 
28/4/2015. 
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Polícia Federal em Curitiba, por estar sofrendo constrangimento ilegal, 

decorrente de prisão preventiva decretada pelo Juízo Federal da 13ª 

Vara Criminal/PR, no processo de autos nº 5027771-

40.2015.4.04.7000/PR, conforme se passará a expor: 

1. DENOMINADA OPERAÇÃO “LAVA-JATO”. 15ª ETAPA. PRISÃO 

PREVENTIVA DE JORGE LUIZ ZELADA. BANALIZAÇÃO DA 

MEDIDA EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. ODIOSO MÉTODO DE PRENDER PARA 

INVESTIGAR, PROCESSAR E OBTER CONFISSÕES/DELAÇÕES 

SOB PROMESSA DE PREMIAÇÃO. INVERSÃO DA REGRA 

CONSTITUCIONAL. ABSOLUTA DESNECESSIDADE/UTILIDADE 

DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DO PACIENTE, QUE 

DEIXOU A PETROBRAS HÁ MAIS DE 3 ANOS. SUPOSTAS 

EXISTÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO DE VALORES, EM CONTA NO 

EXTERIOR, BLOQUEADA E ENCERRADA HÁ CERCA DE 6 MESES, 

QUE NÃO JUSTIFICAM, À LUZ DA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA, O CLAUSTRO PREVENTIVO. PACIENTE AINDA SOB 

INVESTIGAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO FORMULADA DENÚNCIA 

E/OU FORMAÇÃO DE CULPA EM SEU DESFAVOR. INTELIGÊNCIA 

DO ARTS. 382 E 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (HC nº 

127.186/PR, 2ª TURMA, STF). CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE 

POSTULA E VINDICA. 

 

 A repercussão, nos meios de comunicação, que, 

propositalmente, os investigadores (o triunvirato: juiz, Ministério 

Público e Polícia Federal) da “Lava-Jato” têm imprimido às 

espetaculosas operações e aos atos processuais dispensa tópico 

introdutório acerca da gênese do decreto de prisão preventiva ora 

atacado. 
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 O “largo uso da imprensa”2, bradado pelo juiz coator, 

independente do sigilo constitucional/legal, pautou e pauta as 

investigações.  

 

 Mas tudo deve ter limite.  

 

 Considerar que o paciente estava na pecha de investigado, sem 

ter sido convocado ou cientificado de qualquer ato, o que só aconteceu 

no dia de sua prisão, em 2/7/2015, não encontra respaldo na legislação 

processual e chega às raias do absurdo.  

 

 Para o juiz coator, a pretensa existência de pressupostos 

(indícios de autoria e materialidade delitiva) autorizou a segregação da 

liberdade do paciente, passando ao largo da necessidade de 

evidenciar, com fundamento hígido e contemporaneidade, o 

verdadeiro risco à ordem pública na hipótese. 

 

 Para o juiz extremamente coator, o mérito da acusação permite, 

por si só, a prisão cautelar, sem analisar e apontar os basilares do art. 

312, CPP. 

 

 Enfim, para o juiz coator, é válida a prisão como antecipação de 

pena, desprezando princípios constitucionais, como o da não 

culpabilidade. A relação processual sequer se estabeleceu e Jorge 

Zelada já está preso/condenado. 

 

 A bem da realidade, se, solto, Jorge Zelada ameaçasse a 

integridade da sociedade brasileira, juiz, que só indefere pleitos 

defensivos, Ministério Público e Polícia Federal teriam prevaricado por 

                                                           
2 Sergio Fernando Moro, “Considerações sobre a Operação Mani Pulite”, 
publicado na Revista CEJ, n.º 26, p. 56-62, jul/set 2004. 
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meses, porquanto as informações vindas do Principado de Mônaco e o 

próprio bloqueio e encerramento de conta já eram de ciência dos 

aludidos perseguidores, no mínimo, desde fevereiro do corrente. 

 

 Não há reiteração delitiva alguma a sustentar a custódia do ex-

diretor da Área Internacional, entre 2008 e 2012, salvo o desiderato de 

punir sem processo, antecipar preconcebidas reprimendas corporais, 

escarmentar a honra alheia, em detrimento da Lei Maior, a pretexto de 

“moralizar” o país. 

 

 Se não afastada “a substituição do democrático apurar e julgar 

pelo autoritário prender e punir”, na expressão de Antonio Carlos 

Barandier, em observância, sobretudo, ao Estado de Direito posto, que 

“é o estado submetido ao Direito, ou seja, o Estado cujo poder e 

atividade vêm regulados pela lei”3, colher-se-á adiante retrocesso sem 

igual, que se imaginava superado pela redemocratização, a partir e 

sempre do art. 5º da Constituição de 1988. 

 

 É óbvio, porém, que nada disto importa à “Força Tarefa” 

composta por juiz, Ministério Público e Polícia Federal.  

 

 A demonstração concreta da transgressão à ordem pública, 

apesar do deliberado pela Suprema Corte no HC nº 127.186/PR, 

revela-se irrelevante no panorama de Curitiba, bastando invocar, com 

jogo de palavras, a indignação social, o clamor público e a gravidade 

dos fatos, inflados pelo “largo uso da imprensa”, como sinônimo do 

requisito de índole aberta, que malfere e excepciona a presunção de 

inocência. 

 

                                                           
3 “As Garantias Fundamentais e a Prova”, Lumen Juris, 1997, ps. 7/11, grifou-se. 
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 Esquece-se a “Força Tarefa” da moldura vergonhosa de presos 

provisórios no Brasil, móvel para o ministro Ricardo Lewandowski 

propor alterações no Código de Processo Penal sobre a atuação do 

Judiciário na substituição do cárcere por medidas outras, estatuídas em 

lei, sempre quando possível. Esquece-se oportunamente. 

 

 Para a “Força Tarefa”, o processo penal, que “não é um 

instrumento de arbítrio do Estado”4, mas, positivamente, direito e mais 

que direito do jurisdicionado, como destaca o ministro Celso de Mello, 

só se aperfeiçoa a quem confessa, a quem delata, a quem sucumbe à 

tortura psicológica da iminente ou da própria “cadeia”, a quem mente à 

cata de prêmios prometidos, à margem da legislação mui mal 

importada. 

 

 Ao perscrutado, que ousa exercer seu dever/direito 

constitucional, o sacrossanto direito de se defender, de contraditar as 

acusações, de refutar as aleivosias, o destino é a masmorra, enquanto 

ao criminoso-colaborador o livre trânsito, ex vi Pedro Barusco, 

personagem que, em termo complementar, transcrito no ato violento – 

o que já alumia excrescência jurídica: delação a conta-gotas; não se 

conta tudo de uma vez, vai se contando ao ajuste das pretensões da 

“Força Tarefa” –, voltou mencionar o nome de paciente. 

 

 Princípios, como aqueles olvidados do art. 5º da Constituição 

Federal, são caros. São caros porque conquistados a duras penas. 

Custaram liberdade e vida. Relativizar princípios devido à causa de 

ocasião é fórmula que implicou, na História, resultados nefastos; é 

método que nunca deu bons resultados. 

 

                                                           
4 STF, Pleno, DJ de 13/10/1995, p. 34.247, RTJ 162/1, grifos no original. 
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 Fazendo dos impetrantes a palavra de Sérgio Salomão 

Shecaira, apoiado no magistério de Maria Lúcia Karam, in verbis: 

 

(...) Aqui se postula uma nova atuação da justiça criminal, 
superando o Estado Liberal e vivenciando o Estado 
Democrático de Direito. Uma justiça orientada para a 
aplicabilidade efetiva das garantias penais, asseguradas 
pelas legislações constitucional e infraconstitucional, 
constituir-se-ia em enorme avanço no sentido de fazer do 
exercício do poder contido na função judiciária um 
instrumento de limitação, controle e redução da violência 
punitiva; mas, principalmente, de crítica reflexiva ao 
sistema punitivo e de aplicação penal. Estamos diante 
daquilo que Nils Christie chama de métodos de decisão 
sobre a dor. Cabe a nós refletirmos como utilizá-los, tendo 
em conta aquilo que Friedrich Nietzsche disse em uma de 
suas principais obras, Assim falou Zaratustra: 
“Desconfiai de todos em que o impulso de castigar é 
poderoso!”5. 

  

 Avulta, in casu, a desconfiança mesmo. O impulso repressor 

precoce desvela-se incomensurável. 

 

 Pois bem. 

 

 Eis a decisão objurgada, na parte em que abordou os 

pressupostos reinantes do art. 312 do Código de Processo Penal, 

indicando os crimes de “lavagem” de dinheiro e corrupção passiva, e 

sempre se balizando na fala de criminosos-delatores: 

 

(...) Jorge Luiz Zelada, dirigente da Petrobrás à época dos 
fatos, também se insere nesse contexto. 
Pedro José Barusco Filho declarou Jorge Luiz Zelada 
também teria recebido parte da propina destinada pelas 
empreiteiras à Diretoria de Engenharia e Serviços, no 
período em que ele era gerente geral da Área de 

                                                           
5 Revista Brasileira de Ciências Criminais, “Circunstâncias do crime”, ano 6, nº 
23, julho-setembro, 1998, p. 78, grifou-se. 
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Engenharia. Transcrevo parcialmente os depoimentos 
pertinentes de Pedro Barusco a esse respeito: 

 
"QUE os quatro grandes pacotes da RNEST foram 
efetivamente licitados, mas os contratos foram 
fechados no “topo do limite”; QUE em anexo 
próprio, o declarante fornecerá maiores detalhes 
sobre o cartel na PETROBRÁS; QUE o pagamento 
de propina se dava em diversos contratos firmados 
com a PETROBRÁS; QUE organizava isso 
mediante uma contabilidade, sendo que parte se 
destinava a RENATO DUQUE, ao declarante e, 
excepcionalmente, a JORGE LUIZ ZELADA; (...)" 
(termo 2, evento2, comp13) 
"QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal 
sobre como era a sistemática de divisão das 
propinas a partir de tais contratos, afirma que 
quando os contratos envolviam a Diretoria de 
Abastecimento, o percentual cobrado de propina 
normalmente era de 2%, sendo que 1% era 
gerenciado por PAULO ROBERTO COSTA, o qual 
promovia a destinação, e os outros 1% eram 
divididos entre o Partido dos Trabalhadores – PT, 
na proporção de 0,5%, representado por JOÃO 
VACCARI, e a “Casa”, na proporção de 0,5%, 
representada por RENATO DUQUE, o declarante 
e, muito eventualmente, uma terceira pessoa – 
algumas vezes JORGE LUIZ ZELADA participou e 
pouquíssimas vezes ROBERTO GONÇALVES 
participou; (...)" (termo 3, evento 2, comp14) 
"QUE o pagamento de propinas referente as esses 
contratos foram totalmente “liquidados” por ZWI, 
que realizou pagamentos entre 2003 a 2013, sendo 
que a propina referente ao contrato da P52 foi p a r 
a o Partido dos Trabalhadores – PT, RENATO 
DUQUE e outros, mas não sabe dizer como foi 
operacionalizado, pois não participou; QUE em 
relação aos outros contratos, em regra, a divisão foi 
feita entre metade para o Partido dos 
Trabalhadores – PT e a outra metade para a 
“Casa” – declarante e RENATO DUQUE -, sendo 
que nos contratos da P51 e da P56, JORGE LUIZ 
ZELADA também participou na “Casa”; (...)" (termo 
4, evento 2, comp15) 
"QUE JORGE ZELADA, à época em que foi 
Gerente Geral das obras que a engenharia fazia 
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para a Área de Exploração e Produção, era 
beneficiário na divisão de propinas já descrita no 
Termo 03, mas em poucos casos; QUE na parcela 
da “Casa”, quando JORGE ZELADA participava ao 
lado de RENATO DUQUE e do declarante, aquele 
recebia a menor parte, por exemplo, 50/30/20; QUE 
o declarante recebia em nome JORGE ZELADA, 
mas na realidade fazia um “encontro de contas” 
com ele, pois ZELADA negociava propinas 
diretamente junto a algumas empresas que não 
sabe dizer quais, em contratos menores na Área de 
Exploração e Produção; QUE dos valores que 
ZELADA recebeu ou tinha a receber, o declarante 
fazia o encontro de contas; QUE recorda-se dele 
ter entrado na divisão de propina nos contratos da 
P51 e da P52; QUE num desses “encontros de 
contas”, o declarante ficou devendo cerca de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) a JORGE 
ZELADA, sendo que entregou o montante em mãos 
a ZELADA, na casa dele na rua Getulio das Neves, 
no Rio de Janeiro/RJ; QUE no período em que ele 
foi Gerente Geral não consegue estimar quanto ele 
recebeu de propina; QUE em nenhum momento o 
declarante fez transferência de valores no exterior 
para ZELADA; QUE indagado se JORGE ZELADA 
recebeu propinas no exterior, afirma que acha que 
sim, pois ele tinha um conta no mesmo banco do 
declarante na Suíça, no BANCO SAFRA, mas não 
sabe o nome da conta; QUE JORGE ZELADA 
assumiu a Diretoria Internacional no lugar de 
NESTOR CERVERO; QUE não sabe dizer se 
JORGE ZELADA, já na condição de Diretor 
Internacional, recebeu vantagem indevida; (termo 
6, evento 2, comp16) 
"QUE em relação quanto aos pagamentos de 
ZELADA, o declarante reafirma que 
esporadicamente JORGE LUIZ ZELADA recebia 
pagamentos de propina devida à Diretoria de 
Engenharia e Serviços; QUE, dentre outras obras, 
menciona as Plataformas P 51, P 52 e P 56 como 
contratos em que ZELADA foi beneficiado; QUE, 
em relação aos pagamentos em favor do ZELADA, 
a maioria se operava mediante um sistema de 
compensação entre o declarante e ZELADA; QUE, 
em relação à Plataforma P56 e P51 sobrou um 
saldo de cerca de R$ 120.000,00 em favor de 
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ZELADA; QUE em razão disso o declarante foi 
obrigado a pagar esta quantia a ZELADA 
pessoalmente; QUE o pagamento da vantagem 
indevida ocorreu mediante pagamento em espécie 
na residência de ZELADA rua Getulio das Neves, 
25, AP. 502, no Rio de Janeiro/RJ; QUE para 
efetivar este pagamento o declarante compareceu 
três vezes na residência de ZELADA entre os 
meses de abril e dezembro de 2011; QUE neste 
período se comunicava habitualmente com 
ZELADA por meio do telefone celular para discutir 
assuntos diversos; QUE por celular marcava 
encontros pessoais para discutir acerto de 
propina.(...)" (termo complementar nº 1, evento 2, 
compt17) 
 

Haveria ainda, segundo o MPF, fundada suspeita de que 
Jorge Luiz Zelada também teria recebido propina quando 
ocupou o cargo de Diretor Internacional da Petrobras, 
sucedendo Nestor Cerveró, isso no período entre 
08/03/2008 a 20/07/2012, especialmente em contratos de 
fornecimento de navios sondas para a Petrobrás. 
Baseia-se o MPF em auditoria realizada pela própria 
Petrobras (Relatórios de Auditoria R-02 e 03/2015, 
evento2, comp2, comp3 e comp12). 
Na contratação do aluguel navios-sondas Ensco DS-5 
(Pride-janeiro de 2008) e Titanium Explorer (Vantage-
22/01/2009), foram identificadas, pela auditoria, uma série 
de irregularidades, parte delas imputáveis ao então 
Diretor da Área Internacional, Jorge Luiz Zelada. Sintetizo 
algumas: 
- superfaturamento na contratação da sonda Ensco-DS5; 
- necessidade de contratação baseada em premissas 
otimistas, sem o embasamento em dados geológicos ou 
negócios firmes; 
- falta de pesquisa no mercado de negócios com melhores 
condições para a Petrobrás; 
- assinatura dos contratos antes da autorização da 
Diretoria Executiva; 
- taxa de bônus de performance de 17% em favor da 
contratada, superior à praxe de mercado de 10%; 
- extensão do prazo para a apresentação do navio-sonda 
Titanium Explorer, com um ano de atraso, com aditivo 
aprovado por Jorge Zelada e sem aplicação de qualquer 
penalidade. 
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Em ambos os casos, a ilustrar a contratação sem melhor 
embasamento técnico, ambos os navios-sondas teriam 
permanecido ociosos após a contratação por períodos 
significativos. 
Os relatórios de auditoria apontam a celebração de 
contratos desfavoráveis à Petrobrás. A motivação de 
Jorge Luiz Zelada para a contratação pode, 
eventualmente, ter sido o recebimento de propinas. 
De todo modo, a prova mais contundente do envolvimento 
de Jorge Luiz Zelada em crimes de corrupção passiva 
consiste na descoberta mais recente de que ele manteria 
contas secretas no exterior, com saldos milionários. 
No processo 5004367-57.2015.4.04.7000, a pedido do 
Ministério Público Federal, decretei a quebra de sigilo 
bancário e o bloqueio de ativos mantidos em contas 
secretas titularizadas por dirigentes da Petrobrás e 
mantidas em instituições financeiras no Principado de 
Mônaco (evento 3 daquele feito). 
Sobreveio resposta das autoridades daquele país. 
As autoridades de Mônaco informaram que foram 
identificadas duas contas naquele país, especificamente 
no Banco Julius Bär. 
A conta 5140291 em nome de Jorge Luiz Zelada teve 
saldo sequestrado de 32.301,91 euros, valor que não é 
incompatível com os rendimentos dele. 
Já a conta 5132266, aberta em nome da off-shore 
Rockfield International S/A, constituída no Panamá, tem 
saldo sequestrado de 10.294.460,10 euros. 
Pela documentação da conta em nome da Rockfield, 
Jorge Luiz Zelada é o único beneficiário dela e, portanto, 
real titular da conta e dos valores nela mantidos. 
A conta foi aberta em 15/02/2011, quando Jorge Zelada 
era Diretor da Área Internacional da Petrobrás 
A movimentação da conta Rockfield também revela que 
os valores tem como procedência principal transferências 
da Suíça. 
Parte dos valores foi transferida ainda em 2011, cerca de 
2.854.317,00, conforme informação constante no evento 
37, out13, p. 4. 
Chama, porém, a atenção o fato de que, entre julho e 
agosto de 2014, a conta recebeu  7.558.496 euros 
provenientes de contas na Suíça. 
Consta, por exemplo, que, em 18/07/2014, a conta da 
Rockfield recebeu USD 700.000,00 de conta em nome 
da off-shore Stone Peach Investments, mantida no Banco 
Lombard Odier Darier, de Genebra, na Suíça, e que 
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também teria por beneficiário Jorge Luiz Zelada  (evento 
37, out13, fl. 4, do processo 5004367-57.2015.4.04.7000). 
As transferências em julho e agosto de 2014 permitem 
concluir que, já durante as investigações da assim 
denominada Operação Lavajato, Jorge Luiz Zelada, 
receoso de ter suas contas na Suíça sequestradas, como 
ocorreu com Paulo Roberto Costa, transferiu os saldos 
 para contas no Principado de Monaco, esperando por a 
salvo seus ativos criminosos do sequestro e confisco da 
Justiça. 
Além da conta ser mantida em Mônaco, conhecido refúgio 
de ativos milionários, em nome de uma off-shore para 
dificultar a identificação do real proprietário, também não 
foi ela objeto de declaração à Receita Federal pelo 
investigado, como se verifica no documento constante no 
evento 2, comp1, p. 9-11 e no comp8). 
Pela exame da movimentação da conta, foram 
identificados ainda débitos com transferências para outras 
contas no exterior. Destaco alguns: 
- transferências de USD 449.000 em 19/09/2012 e de 
USD 360.000,00 em 04/03/2013 para conta em nome 
Atlas Assets S/A também em Monaco; 
- transferência de USD 150.053,37 e de USD 200.052,05 
em 27/10/2004 e em 22/12/2014, a título de 
investimentos, para contas em nome de Xia Fern Ying Co 
Ltd. no Industrial and Commercial Bank of China  na 
China; 
Já há informação nos autos de que conta Atlas Asset S/A 
tem como beneficiário controlador Raul Schmidt Fellipe 
Júnior (evento 37, out13) 
Jorge Luiz Zelada consta como administrador da empresa 
TVP Solar do Brasil, CNPJ 20.231.881/0001-06, desde 
12/05/2014 (evento 2, comp1, p. 9 em diante), onde tem 
por sócio o próprio Raul Shmidt. Nas fls. 18-14, relata o 
MPF, com base em documentos bancários, que Raul 
Schmidt seria responsável por depósito, via terceiro, de 
USD 2.000.000,00 na conta da off-shore Milzart no Banco 
Julius Bär em Monaco e que seria controlada por Renato 
de Souza Duque, ex-Diretor de Serviços da Petrobrás. 
Esses fatos encontram prova documental nos autos. Além 
dos próprios documentos da conta (evento 37, processo 
5004367-57.2015.4.04.7000, out13 a 0ut23 e out30 , o 
MPF apresentou relatórios de exame da movimentação 
financeira dela (evento 2, comp5). 
Tem-se, portanto, em cognição sumária, o seguinte 
conjunto de provas: 
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- criminosos colaboradores, em especial Pedro Barusco, 
relataram o recebimento de propina por Jorge Luiz Zelada 
quando este ocupava cargos de direção na Petrobrás; 
- relatórios de auditoria da Petrobrás apontam 
irregularidades severas em contratos conduzidos sob a 
responsabilidade de Jorge Luiz Zelada; 
- identificada conta secreta no exterior controlada por 
Jorge Luiz Zelada, com saldo de 10.294.460,10 euros 
absolutamente incompatível com sua capacidade 
econômica, este foi formado por transferências de contas 
da Suíça. 
Forçoso concluir pela presença, em cognição sumária, de 
provas de autoria e de materialidade de crimes de 
corrupção e de lavagem de dinheiro, pressupostos para a 
decretação da prisão preventiva. 

 

 Dois processos licitatórios, conduzidos pela Área Internacional, 

subsidiaram, a título de pressupostos, o provimento prisional, 

consistentes na “contratação do aluguel navios-sondas Ensco DS-5 

(Pride-janeiro de 2008) e Titanium Explorer (Vantage-22/01/2009)”.  

 

 E lá se vão mais de 6 anos da alardeada materialidade... 

 

 Os pressupostos, destarte, não são contemporâneos.  

 

 Sabido que não se deve debater mérito, na via do habeas 

corpus, contudo, o Ministério Público Federal, conforme 

confessado/delatado, fundou-se em “Relatórios de Auditoria” da 

Petrobras, seu habilitado e onipresente assistente (a Petrobras) – não 

fosse trágico seria cômico –, onde “desconformidades” teriam sido 

identificadas. 

 

 Erigir “desconformidades”, isto é, aventada inobservância a 

regras e procedimentos da Cia., a ilícito penal parece-nos – e é – um 

passo largamente demasiado, arremedando o ministro Marco Aurélio. 
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 No tocante ao criminoso Pedro Barusco, ainda que, repita-se, 

não se pretenda discutir questão de fundo, um de seus depoimentos 

em Juízo foi disponibilizado pelo bem informado jornalista Fausto 

Macedo6.  

 

 A audição do termo merece reflexão: indagado pelo juiz coator 

da razão de as empresas pagarem propina para ele e outros servidores 

– neste depoimento, o delator nada disse a respeito do paciente –, 

o meliante Pedro Barusco respondeu ter dificuldade em explicitar, não 

declinando um só ato de ofício praticado por ele ou por outrem (p. 

ex.: facilitação da aprovação de aditivos) para beneficiar as 

empresas de construção arruinadas na “Lava-Jato”. 

 

(...) Acho que se elas não pagassem propina, até pela 
importância dessas empresas, a gente está falando das 
maiores empresas do Brasil na área de construção (...), 
elas teriam uma deferência natural (...), talvez com a 
propina tivesse um pouco mais de deferência, mas eu 
acho que não valia a propina para o delta, o diferencial de 
atenção que eles recebiam, não valia. 
(Vídeo, 2ª Parte, 14min40s). 

 

 É isto, Excelência.  

 

 Há algo de muito errado, para dizer o menos, na indústria da 

delação em que se transformou a capital do Paraná, sob o controle da 

13ª Vara Federal Criminal. 

 

 Some-se: o pressuposto maior, na dicção do édito, pousa no 

seguinte (e mesmo fato): 

 

                                                           
6 Em http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/vaccari-e-duque-
tratavam-de-propinas-por-bilhetes-revela-barusco/; acessado em 3/7/2015. 
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(...) A prova mais contundente do envolvimento de Jorge 
Luiz Zelada em crimes de corrupção passiva consiste na 
descoberta mais recente de que ele manteria contas 
secretas no exterior, com saldos milionários. 
(...) 
As transferências em julho e agosto de 2014 permitem 
concluir que, já durante as investigações da assim 
denominada Operação Lavajato, Jorge Luiz Zelada, 
receoso de ter suas contas na Suíça sequestradas, como 
ocorreu com Paulo Roberto Costa,  transferiu os saldos 
 para contas no Principado de Monaco, esperando por a 
salvo seus ativos criminosos do sequestro e confisco da 
Justiça. 

 

 Ver-se-á que o pressuposto “mais contundente” confunde-se, 

e intencionalmente confunde-se, com o requisito manejado para dar 

azo ao ergástulo provisório, o que, de per si, enseja a desqualificação 

jurídica do decisório restritivo. 

 

 Avance-se, porém.  

  

 Delimitados os pressupostos (“contratação do aluguel navios-

sondas Ensco DS-5 (Pride-janeiro de 2008) e Titanium Explorer 

(Vantage-22/01/2009)”), de se transcrever a passagem do deciso 

combatido, na qual verificou a sobeja (in) existência de risco à ordem 

pública: 

 

(...) Analiso os fundamentos, a presença de algum risco. 
Os fatos acima ainda revelam que, mesmo com a 
deflagração e a notoriedade obtidas em 2014 pela assim 
denominada Operação Lavajato, persistiu o referido 
investigado na prática reiterada de novos crimes, desta 
feita de lavagem de dinheiro. 
A transferência dos ativos criminosos de contas secretas 
na Suiça para contas secretas em Monaco, em ambos os 
casos com utilização de off-shores para esconder a 
titularidade dos valores, representa, em cada operação, 
novos atos de lavagem de dinheiro. 
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Além disso, representam a tentativa de Jorge Luiz Zelada 
de frustrar o sequestro e o confisco dos ativos criminosos, 
uma vez que foram realizadas após a notícia do sequestro 
de ativos de Paulo Roberto Costa na Suíça. 
Ainda não se tem, por outro lado, informações seguras do 
montante recebido por Jorge Luiz Zelada no esquema 
criminoso que lesou à Petrobrás. 
Observando os extrato das contas mantidas em Monaco, 
há também registro de transferências a débito vultosas 
para outras contas na China e outras conta na Suíça, 
aparentemente esta controlada por sócio no Brasil do 
investigado. 
Esses ativos ainda não foram recuperados ou 
sequestrados. A conduta do investigado colocou em 
risco as chances de recuperação integral dos ativos 
criminosos. 
Não se deve excluir a possibilidade de existirem outras 
contas, pois, há indícios de que Jorge Luiz Zelada tem 
outras contas na Suíça (como a Stone Peach) e é 
provável que seu sócio no Brasil esteja ocultando ativos 
para ele (como na Atlas Asset). 
Sem a preventiva, há risco concreto da prática de novos 
atos de lavagem por parte de Jorge Luiz Zelada em 
relação aos ativos secretos ainda não bloqueados, com o 
que as chances de recuperação dos ativos pela Justiça 
brasileira serão frustrados. 
Enquanto a recuperação de cerca de 97 milhões de 
dólares de Pedro Barusco, assim como dos valores 
acordados para devolução com Paulo Roberto Costa no 
exterior e no Brasil, representam, em princípio, um grande 
trunfo institucional, fruto do trabalho da Polícia Federal, do 
Ministério Publico Federal e do DRCI/MJ, a recuperação 
integral dos valores mantidos no exterior em contas 
secretas por Jorge Luiz Zelada será frustrada caso se 
admita que ele permaneça em liberdade quando se 
verificou que, já no curso das investigações, praticou 
novos atos de lavagem de dinheiro buscando  ocultar 
ainda mais o produto de sua atividade criminosa. 

 

 Além disto, por fidelidade e honestidade que não faltam e 

nunca faltaram aos impetrantes, o juiz sempre coator fez reproduzir 

jurisprudência, reconhecendo, entretanto:  
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(i) “que a maioria dos precedentes citados não se refere a 

crimes de lavagem de dinheiro”, ou seja, não se aplica ao 

caso; 

  

(ii) insistindo na negativa de seguimento ao HC nº 

315.158/PR, pelo ministro Newton Trisotto, em que 

paciente Erton Medeiros Fonseca, só que já colocado em 

liberdade pelo Supremo Tribunal Federal, no HC nº 

127.186/PR (entendimento do ministro Newton Trisotto 

reformado pela 2ª Turma do STF, portanto); 

 

(iii) e, por fim, lastreando-se em informação 

convenientemente equivocada: “O caso de Jorge Luiz 

Zelada diferencia-se ainda dos empreiteiros, sendo similar 

ao de Renato Duque, ao qual o Supremo Tribunal Federal 

negou extensão do habeas corpus concedido aos 

aludidos empresários”. Para ciência do próprio 

magistrado, se não a tiver, consultando o andamento no 

sítio eletrônico do STF, constata-se que Renato Duque 

não aviou pedido de extensão no HC nº 127.186/PR, não 

tendo o STF estendido a ele, de ofício, porque o decreto 

que lhe impingiu a custódia era outro. Basta olhar. 

 

 Nada representam, a não mais poder, tais ponderações.  

 

 Sobre a existência e a movimentação de valores, em meados de 

2014 (junho e agosto), em conta no exterior, conquanto inexista 

acusação formal, o paciente, desde logo, nega ser titular dela; no 

momento oportuno, levantará os incidentes processuais dispostos em 

lei para desconstituir a increpação. 
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 Como o habeas corpus não se presta ao rechaço de pontos 

meritórios, a suposta movimentação de recursos financeiros da Suíça 

para o Principado de Mônaco, realizada em meados de 2014, não atrai 

o signo reiteração delitiva, como quer fazer crer o juiz coator. 

 

 A teor do aduzido, o “largo uso da imprensa”7 não substituiu, 

nem substituirá, as formalidades do Código de Processo Penal.  

 

 Ter o paciente debaixo de apuração, sem que convocado ou 

cientificado de qualquer ato, o que só aconteceu no dia de sua prisão, 

em 2/7/2015, não encontra respaldo na legislação processual, nem no 

não catalogado “Código Moro”, onde manchetes de jornal, telefonemas 

e e-mails visam à intimação/notificação/citação de fustigados.  

 

 Não mesmo! 

 

 Tanto é verdade que, em 6/8/2014, o paciente prestou 

depoimento à “CPMI da Petrobras” na condição de testemunha, 

respondendo a todas as indagações8. Não estava sob o jugo da “Lava-

Jato” ou da operação “Mãos Limpas” do “Código Moro”. 

 

 O magistrado de origem, no entanto, deixou de informar, no 

decreto, situação incontroversa: desde o início do ano de 2015, a 

conta nominada “Rockfield International S/A” está bloqueada em 

Mônaco, sendo encerrada, pela autoridade do Principado, em 

fevereiro de 20159.  

 

                                                           
7 Sergio Fernando Moro, “Considerações sobre a Operação Mani Pulite”, 
publicado na Revista CEJ, n.º 26, p. 56-62, jul/set 2004. 
8 Em http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=1801&data1=2014-
08-06&data2=2014-12-04; acessado em 3/7/2015. 
9 Basta compulsar o “Relatório de Análise nº 072/2015” anexado à impetração. 
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 Como se excogitar de reiteração delituosa, na espécie, com 

conta bancária encerrada há quase 6 meses? Não pode! 

 

 Relativamente à ilação – “possibilidade de existirem outras 

contas” (grifou-se) –, à guisa de “novos atos de lavagem”, permissa 

venia, padece de substancialidade, exato por se tratar de ilação, 

desservindo como esteio ao remédio mais excepcional do arcabouço 

processual-penal. 

 

 E no que se refere à imaginada frustração de recuperar ativos 

criminosos, embora esbarre no mérito tal assertiva, porque passa por 

prejulgamento, como sói e sói arremessado pelo juiz amiúde coator, 

mais uma vez, cuida-se de construção conjectural, inválida a respaldar 

o binômio necessidade/utilidade, imanente ao tema prisão provisória. 

Valores estão bloqueados e a conta encerrada! 

 

 Nessa corredeira, segundo Heleno Fragoso, somente o vocábulo 

necessidade, em sua essência, está a justificar o decreto e a 

manutenção, no cárcere preventivo, de um concidadão. Fragoso, com 

absoluta certeza temporal, extraiu tal lição antes da publicação de 

novéis leis despenalizadoras, da recente mudança no Código de 

Processo Penal, especificamente no campo da adoção substitutiva, e 

mesmo da Carta de 1988. 

 

 Em março do ano em curso, a existência de dita “conta 

secreta”, encerrada em fevereiro, veio a lume midiático, inclusive com 

a prisão de Renato de Souza Duque, sendo que, desde fevereiro, ao 

menos, o Ministério Público Federal dela tinha conhecimento. 

Incontroversa a asserção pelos documentos adunados ao mandamus. 
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 Meses passaram-se, até julho/2015, mais precisamente 2/7, 

apesar de a decisão datar de 23/6, com o paciente em liberdade e sem 

ser intimado para depor ou manifestar-se no bojo da malfadada “Lava-

Jato”. Onde está o risco à ordem pública? O que fez o paciente, neste 

período, de ameaça à sociedade? De qual reiteração se está a falar? 

Retórica persecutória, apenas, egrégio Tribunal. A ânsia punitiva. O 

açodamento descabido contra quem (o paciente) nem sequer se dirigiu 

acusação formal, tangenciando-se contratações de 2008 e 2009, 

distantes no espaço e no tempo. 

 

 A solução para dar freio ao mal da Impunidade nunca perpassou 

o Direito Penal, e não será o mecanismo canhestro de – 

desnecessárias pelo aspecto temporal – prisões novelescas em 

série, por etapas, anunciadas em coletivas via “PowerPoint”, por 

justiceiros da hora, o desencadeador da nova quadra alvissareira 

almejada, conforme afivelado no HC nº 127.186/PR.  

 

 O ministro Marco Aurélio, não de hoje, adverte: 

 

(...) 
Paga-se um preço por viver em uma democracia e é 
módico, estando ao alcance de todos: o respeito irrestrito 
ao arcabouço normativo, às leis. Fora isso, instaura-se a 
desordem, a afronta à Constituição Federal. Conserte-se 
o Brasil, afastando-se as mazelas que o emperram, 
mas não se jogue para a plateia, muito menos 
adjetivando a visão do Supremo. A absurdez tem 
outro endereço. 

 

 Os aplausos da “plateia”, metodicamente colhidos pela “Força 

Tarefa”, em show off a cada semana/mês, soam ilusórios, 

sobremaneira porque desvestidos de envergadura legal e de eficácia 

no espectro social. 
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 No julgamento do HC nº 127.186/PR, examinando os contornos 

da “Lava-Jato”, a 2ª Turma do STF sintetizou as “premissas” 

indispensáveis ao uso da exceção à regra: 

 

(...) Algumas premissas são fundamentais para um juízo 
seguro a respeito das questões suscitadas no presente 
pedido de habeas corpus. A primeira delas é a de que, 
conforme reconhecido expressamente pela decisão que 
decretou a prisão preventiva, essa medida cautelar é a 
mais grave no processo penal, que desafia o direito 
fundamental da presunção de inocência, razão pela qual 
somente “deve ser decretada quando absolutamente 
necessária. Ela é uma exceção à regra da liberdade” (HC 
80282, Relator(a): Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, 
DJ de 02-02-2001). Ou seja, a medida somente se 
legitima em situações em que ela for o único meio 
eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei 
penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de 
Processo Penal. Fora dessas hipóteses excepcionais, a 
prisão preventiva representa simplesmente uma 
antecipação da pena, o que tem merecido censura pela 
jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo porque 
antecipa a pena para acusado que sequer exerceu o seu 
direito constitucional de se defender (HC 122072, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/09/2014; 
HC 105556 Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, DJe de 29/08/2013). 
A segunda premissa importante é a de que, a teor do 
disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a 
prisão preventiva pressupõe, sim, prova da existência do 
crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; 
todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por 
mais robusta que seja a prova de autoria, esses 
pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o 
encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, 
necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes 
fundamentos, indicativos da razão determinante da 
medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a 
garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da 
instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei 
penal. O devido processo penal, convém realçar, 
obedecer a fórmulas que propiciam tempos próprios para 
cada decisão. O da prisão preventiva não é o momento de 
formular juízos condenatórios. Decretar ou não decretar a 
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prisão preventiva não deve antecipar juízo de culpa ou de 
inocência, nem, portanto, pode ser visto nem como 
antecipação da reprimenda nem como gesto de 
impunidade. Juízo a tal respeito será formulado em 
outro momento, o da sentença final, após oportunizar 
aos acusados o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
É a sentença final, portanto, e não a decisão da 
preventiva, o momento adequado para, se for o caso, 
sopesar a gravidade do delito e aplicar as penas 
correspondentes. 
Mas há ainda uma terceira premissa: em qualquer 
dessas situações, além da demonstração concreta e 
objetiva das circunstâncias de fato indicativas de estar em 
risco a preservação dos valores jurídicos protegidos pelo 
art. 312 do Código de Processo Penal, é indispensável 
ficar evidenciado que o encarceramento do acusado é 
o único modo eficaz para afastar esse risco. Dito de 
outro modo: cumpre demonstrar que nenhuma das 
medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei 
processual penal tem aptidão para, no caso concreto, 
atender eficazmente aos mesmos fins. É o que 
estabelece, de modo expresso, o art. 282, § 6º, do 
Código de Processo Penal: “a prisão preventiva será 
determinada quando não for cabível a sua 
substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. 

 

 Notadamente alinhando o conceito de ordem pública, único com 

mínima densidade sacudida no decisum, o voto do relator, ministro 

Teori Zavascki, costurou com didática: 

 

(...) O outro fundamento do decreto prisional é o da 
necessidade de resguardar a ordem pública, ante a 
gravidade dos crimes imputados, a necessidade de 
“resgatar a confiança da sociedade no regular 
funcionamento das instituições” e o receio de reiteração 
delitiva. Ocorre que a jurisprudência desta Suprema 
Corte, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, 
por mais graves e reprováveis que seja as condutas 
supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a 
decretação da prisão cautelar (HC 94468, Relator(a): Min. 
CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 03-04-2009; 
RHC 123871, Relator(a): Min. RODA WEBER, Primeira 
Turma, DJe de 05-03-2015; HC 121006, Relator(a): Min. 
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21-10-2014; HC 
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121286, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, DJe de 30-05-2014; HC 113945, 
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 
de 12-11-2013; HC 115613, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-08-2014). De igual 
modo, a jurisprudência do Tribunal tem orientação segura 
de que, em princípio, não se pode legitimas a decretação 
da prisão preventiva unicamente com o argumento da 
credibilidade das instituições públicas, “nem a 
repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento 
de indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. 
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011). 
No mesmo sentido: HC 95358, Relator(a): Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, DJe de 06-08-2010; 
HC84662, Relator(a); Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 
DJe de 22-10-2004). Não se nega que a sociedade tem 
justificadas e sobradas razões para se indignar com 
notícias de cometimento de crimes como os aqui 
indicados e de esperar uma adequada resposta do 
Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis. 
Todavia, a sociedade saberá também compreender que a 
credibilidade das instituições, especialmente do Poder 
Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em 
que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento 
da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves 
delitos, seja na preservação dos princípios  
constitucionais da presunção de inocência, do direito a 
ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito dos 
quais se insere também o da vedação de prisões 
provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo 
legislador. 

 

 Pontue-se, outrossim, que, no HC nº 95.518/PR, tendo como 

matéria de peso a suspeição do magistrado prolator do decreto de 

prisão ora em foco, a 2ª Turma, por maioria, denegou a ordem, mas 

registrado nos votos o inaceitável comportamento do Juiz Federal 

da 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR de prender e prender. O 

ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão, acentuou: 

 

(...) Incomum porque não me parece razoável admitir que, 
em causas que versem sobre crimes não violentos, por 
mais graves e repugnantes que sejam, se justifiquem 
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repetidos decretos de prisão, salvo, evidentemente, 
circunstâncias extraordinárias, pois reiteradamente esta 
Corte tem assentado o caráter excepcional da prisão 
antecipada. 
(Grifou-se). 

 

 É a festejada, pela opinião publicada, operação “Lava-Jato”.  

 

 A prisão preventiva de Jorge Zelada não se solidifica em pilar 

constitucional ou infralegal. 

 

 Nas outras “14 etapas” de uma corrida tonta, capitaneadas por 

juiz incompetente no plano processual, e apelidadas com o mau gosto 

inerente ao mau gosto, além de título que vulnerou sigilo entre 

advogado e cliente10, a advertência de Pascal parece escrita para o 

caso: “A violência é inimiga da verdade. Onde há violência, não podeis 

encontrar a verdade”.  

 

 Em nenhum momento, até agora, buscou-se o prumo da 

legalidade constitucional, tendo o feito da “Força Tarefa” fomentado a 

“imprensa processante”, trazendo a triste memória de julgamentos 

havidos na América do Norte, em meados do século XIX, onde “os 

autores de crime capital, presos em flagrante, eram julgados 

sumariamente, na praça pública, ouvidas testemunhas, permitida a 

defesa, e recolhidos os votos do fortuito tribunal, simbolizados no 

levantar das mãos. Condenado o preso, não havia recurso da 

sentença, e a execução se fazia imediatamente em um forca 

improvisada para o caso”11. 

 

                                                           
10 “Que País é este?” 
11 Evaristo de Moraes, “Reminiscências de um Rábula Criminalista”, Ed. Briguiet, 
1989, ps. 93/34. 
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 A involução democrática, no sentido das leis, cantada e 

decantada pela “Força Tarefa”, a flexibilizar garantias, não trará os 

frutos desejados. 

 

 Vem de antanho: “Arre, estou farto de semideuses! Onde é que 

há gente no mundo?”12. 

 

 De derradeiro, lançou-se, sorrateiramente, em um parágrafo 

escoteiro, o requisito da aplicação da lei penal, “pois as condutas do 

investigado no segundo semestre de 2014 buscaram frustrar o 

sequestro e o confisco dos ativos, ameaçando este importante objetivo 

da Justiça Criminal, a recuperação integral do produto do crime”. 

 

 O argumento utilizado para ordem pública transmuda-se em 

risco à aplicação da lei penal sem qualquer, qualquer mesmo 

substrato tangível, mormente considerando o bloqueio/encerramento 

da conta ‘Rockfield”, há aproximadamente 6 meses, já atingindo a 

“Justiça Criminal”, tirante as imprestáveis inferências e possibilidades 

contidas no decreto, seu “importante objetivo”. 

 

 Ignora a “Força Tarefa”, contudo, que o principal “objetivo” da 

“Justiça Criminal”, no processo, deve representar o acatamento 

irrecusável à Constituição e às leis legitimamente entranhadas no 

ordenamento jurídico, e não o menosprezo aos direitos e garantias 

fundamentais, ideologia que já se fez publicar: 

 

(...) Há a responsabilidade das leis, do Executivo e do 
Judiciário. Das primeiras, pela estruturação de processo 
penal por vezes infindável, com múltiplos recursos que 
impedem que ações penais cheguem ao fim. Do segundo, 

                                                           
12 Fernando Pessoa (Álvaro de Campos), Poema em linha reta, Fernando Pessoa 
- Obra Poética, Cia. José Aguilar Editora, Rio de Janeiro, 1972, p. 418. 
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por se tornar refém da política partidária e não adotar 
postura firme contra a deterioração da vida pública. Do 
terceiro, pela excessiva leniência, com louváveis 
exceções, em relação a esse tipo de criminalidade. 
É necessário alterar a situação. É preciso legislação penal 
que, garantidos os direitos do acusado, permita que os 
processos cheguem ao final. Do Poder Executivo, menos 
fechar de olhos. 
(24/8/2014, grifou-se). 

 

 Nem de longe se presencia ameaça à aplicação da lei penal. 

Muito ao oposto. Soa insustentável. Meses depois, o paciente restou 

preso, em sua residência, sem oposição, acreditando que o Judiciário 

brasileiro haverá de por cobro aos excessos visíveis a olho nu até 

mesmo ao mais jejuno do Direito. 

 

 Exemplo clássico do menoscabo versado e malversado: a 

inversão do ônus da prova povoa a atuação do juiz coator, não raro 

quando desafia, no meio do processo, o réu a provar sua 

inocência para fins de restituição do direito de ir e vir. Onde 

estamos? 

 

 A 2ª Turma do STF, ao julgar o HC nº 125.555/PR, quanto à 

aplicação da lei penal, reafirmou que “o fato de o agente supostamente 

manter valores tidos por ilegais no exterior, por si só, não constitui 

motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva”13. 

 

 De resto, para preservar a ordem pública e a aplicação da lei 

penal, com a edição da Lei nº 12.403/2011, imposições diversas da 

preventiva devem ser adotadas, sob pena, igualmente, de ilegalidade 

manifesta, como deliberado pela Suprema Corte no HC nº 127.186/PR, 

tema não tocado no decreto vergastado.  

 
                                                           
13 DJ de 14/4/2014. 
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 A inteligência dos arts. 282 e 319, ambos do Código de 

Processo Penal, impõe ao juiz “aplicar quaisquer das medidas 

cautelares diversas da prisão previstas neste Código” (art. 310, inciso 

II) e que “a prisão preventiva somente será decretada se outras 

medidas cautelares revelarem-se insuficientes, ainda que aplicadas 

cumulativamente, devendo o juiz fundamentar a eventual ineficácia 

delas nos elementos do caso concreto” (art. 312, §1º), conforme a 

proposta do ministro Ricardo Lewandowski de alteração a dispositivos 

do CPP14. 

 

 O juiz coator está na contramão do caminho de arrefecer a 

“cultura do encarceramento” – máxime provisório – que alimento 

segmento do Judiciário. 

 

 Ao fim e ao cabo, há de se compreender a pessoa do paciente. 

 

 Em demandas criminais, ressabido que se julgam fatos, vigendo 

proscrito o direito penal do autor, que estereotipa e rotula 

determinado grupo de pessoas.  

 

 O ministro Marco Aurélio, que completou 25 anos de Supremo 

Tribunal Federal em 2015, incumbido de processar e decidir o destino 

de pessoas detentoras de prerrogativa de foro15, apregoa, em seus 

votos: “processo não tem capa, tem conteúdo”. 

 

 Jorge Zelada, funcionário de carreira de Petrobras, que galgou, 

por êxito profissional-pessoal, toda a hierarquia estatal, até alcançar o 

cargo de Diretor da Área Internacional, tem filhos, netas e mãe, com 

                                                           
14 Em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259198; 
acessado em 9/7/2015. 
15 Art. 102, CF. 



27 

 

grave patologia, que reside em sua casa e depende dele para 

sobreviver. 

 

 No citado depoimento prestado aos parlamentares no 

Congresso Nacional, como testemunha, o paciente teve a 

oportunidade de se apresentar, humildemente, ao Brasil: 

 

O SR. JORGE LUIZ ZELADA – Obrigado. 
(...) 
Eu queria me apresentar. Eu sou concursado da 
Petrobras. Entrei na Petrobras em 1980, por concurso 
público. Fiquei na companhia por 32 anos, até me 
aposentar, em 2012. Sou engenheiro, entrei no cargo de 
Engenheiro de Equipamentos, na época, no órgão 
responsável pelos projetos das primeiras plataformas da 
Bacia de Campos. Era um grupo executivo de projetos, 
especial, formado para o desenvolvimento desses 
projetos. Era o momento, na época, de uma nova fase da 
produção no mar no Brasil. Novas tecnologias estavam 
chegando, sendo trazidas, com aplicações já, na época, 
no Mar do Norte. Trabalhei, em seguida, em operações de 
perfuração, também na Bacia de Campos, também numa 
fase pioneira, com novas tecnologias. Foi quando a 
Petrobras adquiriu e passou a operar as primeiras 
plataformas semissubmersíveis, que depois vieram a ser 
usadas também como plataformas de produção, e 
permitiam à Petrobras avançar em direção a alto-mar. Era 
uma nova fase da operação offshore. Nessa época, 
assumi diversos cargos gerenciais, até ter sido nomeado 
superintendente daquele órgão de perfurações marítimas. 
Voltei, depois, à área de projetos, já no serviço de 
engenharia, em projetos, agora, de águas mais profundas, 
na exploração e produção na Bacia de Campos. Também 
assumi, no serviço de engenharia, diversas funções 
gerenciais em vários níveis, o que foi compondo a 
trajetória da minha carreira. E por cinco anos exerci a 
função de Gerente-Geral da Engenharia, na implantação 
de projetos de exploração, produção e transporte 
marítimo para diversos órgãos da Petrobras. 
Trabalhei também na Petrobras Distribuidora. Tive uma 
experiência lá por dois anos, trabalhando em projetos de 
energia. Em março de 2008, eu fui nomeado pelo 



28 

 

Conselho de Administração da Petrobras para ocupar a 
posição de Diretor. 
Eu queria aqui destacar que foi com grande orgulho e 
satisfação que assumi esse posto, corroborando a 
evolução da minha carreira dentro da companhia. Tenho 
uma carreira na Petrobras, portanto, de 32 anos, com 
muita dedicação à companhia. Tive reconhecimento 
profissional e gerencial em todos os órgãos por que 
passei. 

 

 Um acréscimo para terminar mesmo: o paciente reside, com 

sua mãe doente – único responsável por sua saúde e bem estar –, 

em imóvel financiado16, e ainda não quitado, exatamente onde foi 

preso no dia 2/7/2015. Instrui o habeas atestado médico que comprova 

a dependência e a importante patologia da Sra. Yone Zelada:  

 

Atesto, para fins judiciais, que o Sr. Jorge Luiz Zelada é 
acompanhante de sua mãe, a Sra. Yone Maria 
Schwengber Zelada, uma paciente idosa com diagnóstico 
de mieloma múltiplo (CID C90.0). 
A Sra. Yone está em tratamento com quimioterapia para a 
sua doença neoplásica e necessita de visitas médicas 
regulares e exames laboratoriais frequentes. Tem 
eventual necessidade de internações para estabilização 
do quadro clínico. 
Durante os diversos procedimentos médicos o Sr. Jorge 
tem acompanhado sua mãe, que não tem condições de 
sozinha vir às consultas ou exames. 
(Rodrigo Doyle Portugal, CRM 52 54335-4). 

 

 Não bastassem a desnecessidade, a inutilidade e a 

extemporaneidade da prisão de Jorge Zelada, sua genitora, 

gravemente enferma, depende dele para subsistir. 

  

                                                           
16 “INTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM 
FINANCIAMENTO PACTO ADJETO DE SUA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E 
OUTRAS AVENÇAS”. 
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 Em suma, os fatos investigados (autoria e materialidade delitiva 

– pressupostos da custódia), na seara policialesca, não devem e 

podem, ao mesmo tempo, prestar-se a requisito da prisão cautelar.  

 

 O conteúdo do depoimento de Jorge Zelada, com mais de 30 

anos de vida prestante, somente na Petrobras, somado à inanidade 

do texto constritivo, às escâncaras, grita pela concessão da ordem de 

habeas corpus. 

 

 É o que se suplica. 

 

2. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 

 

 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC nº 125.555/PR, 

sobre coinvestigado na “Lava-Jato”, já deliberou, de maneira colegiada, 

pelo voto do ministro Teori Zavascki, que “o fato de o agente 

supostamente manter valores tidos por ilegais no exterior, por si só, 

não constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva”. 

 

 E ao julgar o HC nº 127.186/PR, impetrado em favor de Ricardo 

Ribeiro Pessoa, outro coinvestigado, remarcou o entendimento de que 

“decretar ou não decretar a prisão preventiva não deve antecipar juízo 

de culpa ou de inocência, nem, portanto, pode ser visto como 

antecipação da reprimenda nem como gesto de impunidade”. 

 

 As razões de fato e de Direito caminham no sentido da 

concessão da ordem, no mérito.  

 

 A plausibilidade jurídica do pedido está ancorada nos 

fundamentos que amparam a presente impetração, conjugada com o 

resultado dos HCs nºs 125.555/PR e 127.186/PR (STF). 
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 O paciente permaneceu em liberdade, regra, diga-se, até 

2/7/2015, mesmo com a notícia do bloqueio do numerário, no início 

do ano corrente, e a tal descoberta das contas, no mínimo, em 

fevereiro de 2015, pelo triunvirato acusatório, não se 

compreendendo o motivo de prendê-lo extemporaneamente. Tem 

vigorado a sanha perseguidora, mas o tempo há de virar e dar sol à 

democracia, à luz constitucional.  

 

 Repisa-se: a definição de ordem pública foi ratificada pelo STF, 

no HC nº 127.186/PR: 

 

(...) Não se nega que a sociedade tem justificadas e 
sobradas razões para se indignar com notícias de 
cometimento de crimes como os aqui indicados e de 
esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de 
identificar e punir os responsáveis. Todavia, a sociedade 
saberá também compreender que a credibilidade das 
instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente 
se fortalecerá na exata medida em que for capaz de 
manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja na 
apuração e no julgamento desses graves delitos, seja na 
preservação dos princípios constitucionais da presunção 
de inocência, do direito à ampla defesa e ao devido 
processo legal, no âmbito dos quais se insere também o 
da vedação de prisões provisórias fora dos estritos casos 
autorizados pelo legislador. 

 

 O perigo da demora, de igual modo, prescinde de demonstração, 

haja vista o encarceramento ilegal, a que posto o paciente, desde 

2/7/2015. 

 

 O Estado de Direito, na concepção democrática, não pode 

compactuar com tamanho desapego às disposições legais, sob o 

argumento repetitivo de ofensa à ordem pública, por mantença de 
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“contas secretas”, no exterior, quando nada autoriza tal 

enquadramento. 

 

 Patenteados a fumaça do bom direito e o risco da espera, em 

juízo de cognição sumária, reclama-se a concessão da medida 

liminar para que, em liberdade, com imposição de cautelares 

diversas, ou não, possa o paciente aguardar o julgamento do mérito 

da impetração, oportunidade em que o deferimento definitivo da ordem 

restabelecerá a dignidade de cidadão, presumidamente inocente, a 

despeito do ideário do juiz coator. 

 

* * * 

 

 De forma a prestigiar o contraditório e a ampla defesa, e em 

consonância com o entendimento do STF17, clama-se pela 

comunicação, com antecedência razoável, da data em que o habeas 

corpus será levado a julgamento, objetivando assegurar a presença 

dos impetrantes à sessão. 

 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2015. 
 
 
 

Nélio Roberto Seidl Machado 
OAB/RJ 23.532 

 
 

Eduardo de Moraes 
OAB/RJ 84.471 

 
 

Alexandre Lopes 
OAB/RJ 81.570 

 

                                                           
17 P. ex.: 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, HC nº 86.551/SC, DJe de 
29/5/2009. 
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João Francisco Neto 

OAB/RJ 147.291 
 
 

Gabriel de Alencar Machado 
OAB/RJ 159.422 

  
 

Renato de Moraes 
OAB/RJ 99.755 
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