
 

R. Pedroso Alvarenga, 1221 - cj. 8/B - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012 - www.rcva.adv.br 

EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE 
DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACIENTE PRESO 
 
Pedido de liminar 
(Item 7 – pág. 25) 
 

 Os advogados FLÁVIA RAHAL, GUILHERME ZILIANI CARNELÓS e CAMILA VARGAS 

DO AMARAL, inscritos na Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil sob ns. 

118.584, 220.558 e 246.634, respectivamente, com escritório no endereço abaixo 

indicado, vêm à presença de V. Exa., com fundamento nos arts. 5º, nº LXVIII, da 

Constituição da República e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar 

 
“HABEAS  CORPUS” 

 

em favor de ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, qualificado nos documentos anexos, o qual 

sofre constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal Criminal 

da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que, a despeito de manifestamente incompetente, 

decretou, nos autos do pedido de busca e apreensão criminal nº 5024251-

72.2015.4.04.7000/PR, sua prisão preventiva (doc. nº 1), em decisão carente de 

fundamentação e em manifesta inobservância dos requisitos estabelecidos no Código de 

Processo Penal, como a seguir se expõe. 
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1. SÍNTESE DOS FATOS 

No dia 14 de novembro de 2014, o paciente foi surpreendido com o cumprimento 

de busca e apreensão em sua residência e no seu endereço profissional, quando 

deflagrada o que se denominou de “Sétima Fase da Operação Lava Jato”. A decisão que 

determinara a medida referia-se a inquérito policial instaurado para apurar suposta 

prática de delitos envolvendo empresas ligadas à CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 

(“ODEBRECHT”).   

 

Na mesma decisão em que determinou a medida, o Juízo da 13ª Vara Federal 

Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR indeferiu pedido ministerial de prisão 

temporária do paciente, assim como de seu superior, MÁRCIO FARIA DA SILVA, por entender 

que os elementos probatórios até então obtidos decorriam “principalmente da palavra 

dos criminosos colaboradores, sem ainda provas documentais mais robustas que a 

amparem” (p. 48 do doc. nº 2). 

 

 Ciente de que estava sendo investigado, o paciente prontamente se colocou à 

disposição daquele d. Juízo para atender a quaisquer determinações e especialmente para 

esclarecer os fatos em apuração (doc. nº 3), manifestação que foi solenemente ignorada 

tanto pelo d. magistrado a quo quanto pelo Ministério Público e pela autoridade policial. 

 

 Mais de três meses depois, sem que as autoridades indicassem algum interesse em 

ouvi-lo, foram divulgadas pela Imprensa notícias envolvendo o nome do paciente a partir 

de afirmações feitas, em 21 e 24 de novembro de 2014, pelo criminoso delator PEDRO JOSÉ 

BARUSCO FILHO. 

 

 Diante disso, ROGÉRIO novamente peticionou ao d. Juízo de 1º grau reiterando o 

pedido anterior, bem como requerendo acesso à integralidade dos procedimentos 

correlatos à investigação Lava-Jato, no âmbito do qual o delator BARUSCO havia sido ouvido 

e apresentado um tal “Anexo 5” atrelado ao nome do paciente (doc. nº 4). 
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 Mais uma vez fez-se ouvidos moucos ao pleito do paciente, impedindo que lhe 

fosse concedido acesso a documentos de seu absoluto interesse. Ignorou-se, ainda, o fato 

de que ele se colocava à disposição das autoridades. 

  

 Inconformado com a negativa em ter acesso aos documentos, o paciente dirigiu 

uma terceira petição à d. Autoridade coatora para que disponibilizasse todo o material 

colhido na Operação Lava-Jato, registrando, uma vez mais sua disponibilidade (doc. nº 5). 

 

 No entanto, o d. magistrado a quo não franqueou acesso ao tal anexo 5, nem aos 

procedimentos relacionados à investigação, ou, tampouco, chamou o paciente para ser 

ouvido. Curiosamente, S. Exa. deferiu um pedido que nunca foi feito: o de franquear à 

Defesa acesso aos termos de declaração de PEDRO BARUSCO, os quais já eram do 

conhecimento não só do paciente, mas de todas as pessoas que acompanham os 

noticiários. A íntegra está disponível, aliás, no blog do jornalista FAUSTO MACEDO1... 

 

 Diante disso, uma quarta petição foi apresentada insistindo na obtenção da 

documentação solicitada e reiterando a disposição do paciente em atender às 

determinações que lhe fossem dirigidas (doc. nº 6).   

 

 As quatro petições foram em vão. ROGÉRIO ARAUJO nunca foi instado a dar explicação 

alguma sobre o que os delatores disseram, além de não ter tido até hoje acesso à 

integralidade da investigação que lhe diz respeito e nem mesmo teve ele vista do tal anexo 

5 antes mencionado, cujo título – vejam Vv. Exas. – é exatamente “Rogério Araujo”. 

  

 Num verdadeiro pau-de-arara dos tempos modernos, em que se prende para ouvir, 

o paciente foi surpreendido na última sexta-feira por policiais federais que o prenderam 

                                                             
1. http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/veja-na-integra-a-delacao-premiada-de-pedro-barusco/.   
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em sua residência, preventivamente, porque estaria ele colocando em risco a ordem 

pública e a instrução criminal (doc. nº 1). 

 

 É curioso que os pouquíssimos fatos atribuídos a ROGÉRIO e que serviram de 

fundamento para sua prisão já eram de conhecimento do juízo há meses, o que torna 

manifesta a inexistência da imprescindível cautelaridade que deveria embasar a medida 

extrema de privação da liberdade. 

 

A r. decisão atacada funda-se exclusivamente nas palavras de delatores, baseia-se 

em suposições relacionadas não ao paciente, mas ao GRUPO ODEBRECHT, e não aponta um 

único elemento concreto que justifique a prisão decretada. 

 

É curioso e difícil entender o critério do qual se vale a d. Autoridade no ato coator. 

Em verdade, o que se percebe é uma lógica perversa que define quem pode ficar solto, 

em inegável inversão da regra máxima de que a prisão é exceção. 

 

O criminoso delator PEDRO BARUSCO, por exemplo, a despeito de todas as provas 

cabais de seu envolvimento no recebimento de propina na PETROBRÁS sequer teve sua 

prisão requerida pelo Ministério Público quando da deflagração da famigerada 7ª fase da 

Operação Lava-Jato, no dia 14 de novembro último. Curiosamente, assinou Termo de 

Colaboração 5 dias após (doc. nº 7), escapando ileso num verdadeiro feirão de 

informações que tem como moeda de troca a liberdade. 

 

Aliás, esta é a tônica dos profissionais que trabalham na Lava Jato: quem fala vai 

para casa; quem cala, que enfrente a fúria da Força-Tarefa. Para tristeza e vergonha da 

Democracia brasileira, isso está escancarado na decisão ora combatida: 

 
“Até razoável, no contexto, discutir a sobrevivência das empresas através de 
mecanismos de leniência, para preservar a economia e empregos. 
Entretanto, a condição necessária para a leniência é o reconhecimento de suas 
responsabilidades, a revelação dos fatos em sua inteireza e a indenização dos 
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prejuízos. Sem isso, o que se tem é o estímulo a reiteração das práticas corruptas, 
colocando as empresas acima da lei” (item 11). 

 

Como se vê, segundo a lógica da d. autoridade coatora, ou bem o investigado 

reconhece a responsabilidade por ilegalidades, “revelando fatos em sua inteireza”, ou está 

sendo conivente com as “práticas corruptas”. A possibilidade de ser inocente e de 

acreditar na própria inocência simplesmente não existe. 

 

Apesar de nunca ter deixado sua residência, de não ter dado nenhuma mostra de 

que se furtaria à aplicação da lei penal, um fictício risco à ordem pública foi criado em 

relação ao grupo empresarial e sem que houvesse qualquer individualização efetiva dos 

atos dos acusados, a ordem de prisão foi proferida. 

 

À exceção de declarações de delatores envolvendo o nome do paciente e 

desprovidas de veracidade, nada aconteceu desde a busca e apreensão de novembro 

último. Nenhum fato que pudesse justificar a suspeita de que a liberdade de ROGÉRIO 

comprometeria a ordem pública e a regular instrução criminal. Ao contrário, além de ter 

renunciado em 4 de fevereiro de 2015 aos Conselhos dos quais fazia parte, ou seja, da 

ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S.A., ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A e ENSEADA INDÚSTRIA 

NAVAL S.A., igualmente desde fevereiro o paciente está licenciado do trabalho por força de 

determinação médica (docs. ns. 8 e 9), e afastou-se de suas funções anteriores, tendo se 

vinculado ao setor de “projetos industriais privados” da Construtora Norberto Odebrecht 

(doc. nº 10).   

 

Tivesse o paciente a intenção de opor empecilhos à aplicação da lei penal, haveria 

a d. autoridade coatora de indicar algum fato concreto por ele praticado, até mesmo 

porque a busca e apreensão ocorreu em 14 de novembro e quando da prisão, mais de 

sete meses depois, ele ainda estava onde sempre esteve, à disposição das autoridades em 

seu endereço residencial. 
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2. A SITUAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE 

Apesar de extensa, a r. decisão atacada deixa muito a desejar no que toca ao 

respeito às garantias constitucionais e, essencialmente, ao que é tecnicamente necessário 

para se levar alguém ao cárcere. 

 

Para que se possa tomar qualquer medida processual penal contra alguém, de grau 

mais ou menos constritivo, é fundamental expor, ainda que não com o rigor necessário a 

uma condenação, o motivo pelo qual o indivíduo específico deve ser a ela submetido. No 

caso de uma ordem de prisão preventiva, a respectiva decisão deve descrever, ainda que 

minimamente, a razão pela qual esse indivíduo específico há de ser preso. 

 

Isso parece muito óbvio, mas a lógica adotada pela r. decisão combatida é 

inteiramente invertida. Para o d. Juízo a quo, ROGÉRIO ARAÚJO deve ser preso porque é 

executivo da ODEBRECHT. Como a ODEBRECHT (não o paciente) alegadamente participou de 

uma série de fatos, ele, simplesmente por dela fazer parte, há de ser encarcerado. Ao fazer 

isso, a d. autoridade coatora transferiu para o indivíduo um fato que, se existente, 

envolveria a corporação, sem se preocupar em delimitar responsabilidades, o que, por si, 

já é causa de ilegalidade da decisão 

 

As imputações contidas na r. decisão atacada2, como dito, são dirigidas à 

ODEBRECHT, como se esta fosse uma empresa pequena, e não um enorme grupo 

econômico composto por muitas empresas que, de acordo com dados presentes no site 

do Grupo, é uma organização “formada por 181 mil Integrantes, de 78 nacionalidades, 

que atuam em 23 países”3. 

 

Para que fosse possível chegar a determinar a prisão do paciente, haveria de se ter 

dividido o que efetivamente é relacionado à empresa em que ele trabalhava. Demais 

                                                             
2. Há de se esclarecer: a referência ao nome do paciente somente apareceu na boca dos delatores e não na decisão 
em si.  
3. http://odebrecht.com/pt-br/organizacao-odebrecht/sobre-a-organizacao.   
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disso, seria necessário que o ato relacionado a essa empresa envolvesse o paciente com 

base em dados concretos, não em ilações. 

 

Mas isso não é possível, pois ROGÉRIO, na qualidade de engenheiro e diretor de 

desenvolvimento de negócios, não decidia, não contratava, nem descontratava ou fazia 

pagamentos. Ele era um engenheiro, técnico. Nada além. E ainda que fosse, essa condição 

nunca esmiuçada pela d. autoridade coatora não implicaria em nenhum requisito de 

cautelaridade. 

 

É fundamental registrar, aliás, que ROGÉRIO nunca deteve cargo estatutário na 

ODEBRECHT CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e está desde fevereiro de 2015 licenciado de 

seu cargo. Licenciou-se para tratamento médico, mas além disso se desvinculou da função 

que exercia, tendo se atrelado aos projetos industriais privados, área completamente 

desvinculada de contratos públicos, tais como os relacionados à PETROBRAS (doc. nº 10).  

 

 Ademais, como dito, renunciou aos mandatos que exercia nos Conselhos de 

empresas do Grupo, quais sejam: ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S.A. e ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL S.A., 

conforme documento nº 8. 

 

Portanto, ainda que houvesse algum risco à ordem pública ou à instrução criminal 

– não há! –, segundo a lógica da própria decisão, este não seria atribuível a ROGÉRIO 

ARAUJO, que já há muito não atua nas contratações da ODEBRECHT com o Poder Público, 

nem pode vir a atuar, seja em razão de sua licença, seja porque quando e se voltar à 

empresa estará vinculado a outra área de negócios, a de Projetos Industriais Privados no 

âmbito da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT. 

 

Diante disso e do que adiante se demonstrará, é evidente a impossibilidade de se 

levantar em relação ao paciente a validade de qualquer traço de cautelaridade, 

especialmente que justifique sua prisão preventiva. 
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3. NADA ALÉM DA PALAVRA DOS DELATORES 

A despeito de sua extensão, as menções ao nome do paciente feitas na r. decisão 

atacada foram pouquíssimas, todas elas unicamente associadas a informações 

apresentadas por criminosos delatores.  

 

No primeiro dos pouquíssimos trechos em que o nome de ROGÉRIO é mencionado, 

a r. decisão combatida reporta-se à delação de PAULO ROBERTO COSTA: 

 
“Paulo Roberto Costa, em depoimento no acordo de colaboração, afirmou que 
quase todos os valores recebidos nas contas off-shores que mantinha na Suíça 
seriam provenientes da Odebrecht. A propina teria sido paga por Rogério Araújo, 
Diretor da Odebrecht” (item 4 da decisão).   

  

 A segunda presunção de que ROGÉRIO teria participado de práticas criminosas 

fundou-se no que disse o também delator PEDRO BARUSCO: 

 
“PEDRO BARUSCO, além de confirmar, como adiantado o esquema criminoso e 
declarar que a ODEBRECHT também pagou propina nos contratos para a 
construção de seis sondas para a Petrobrás explorar o pré-sal por intermédio da 
Sete Brasil, revelou que recebeu pagamentos em contas na Suíça por parte da 
empreiteira. ROGÉRIO ARAÚJO, da ODEBRECHT, seria o responsável específico pelos 
pagamentos” (item 4 da decisão). 

 

 Imagina-se, então, que existisse alguma prova de que o paciente seria “o 

responsável específico pelos pagamentos”. Mas não há até mesmo porque ele nunca foi 

vinculado à área financeira, seja da ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS S.A., seja de qualquer 

outra empresa da Organização Odebrecht, o que ninguém nega. 

 

É importante registrar que, embora o d. Juízo a quo queira fazer crer que há prova 

documental de pagamento de propina, tal conclusão parte de informações decorrentes 

exclusivamente do que disse PEDRO BARUSCO. Mas a decisão é sorrateira ao afirmar que 

não são só as palavras do criminoso delator que suportam essa conclusão. Diz o d. Juízo a 

quo que “há pelo menos um comprovante de depósito de USD 300.000,00 em 30/09/2013 
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na conta da off-shore Canyon View Assets S/A controlada por Pedro Barusco e no qual 

conta expresso o nome da Odebrecht como responsável pela transação”. 

 

Contudo, o d. magistrado a quo só esqueceu de dizer que esse comprovante “de 

depósito” não reflete “depósito” nenhum, muito menos feito pela ODEBRECHT. Afinal, esse 

comprovante, nem mesmo “de depósito” é. Trata-se de correspondência do RBC  

WEALTH MANAGEMENT que indica a aquisição pela CANYON VIEW ASSETS S.A. de papéis (“bds” 

é a abreviação de bonds) que somaram USD 300.000,00. Portanto, esse documento tão 

valorizado na r. decisão vergastada mostra que, do bolso da ODEBRECHT, não saiu um único 

centavo. E ao Juízo, sobrou apenas as palavras do delator... 

 

Mesmo que assim não fosse, mesmo que o Juiz tivesse lido corretamente o 

comprovante que ele diz ser “de depósito”, em que isso se relacionaria ao paciente?   

 

Ainda que houvesse algum documento que vinculasse a CANYON ou a CONSTRUTORA 

DEL SUR à ODEBRECHT, o que isso teria a ver com ROGÉRIO? Como se viu no item anterior, a 

ODEBRECHT é um grupo empresarial de enormes proporções, não sendo de se esperar que 

o paciente tivesse sob sua gestão todo e qualquer tipo de negócio e, mais, tivesse 

autorização e expertise para fazer pagamentos. Basta uma rápida olhada na decisão para 

se notar que todas as referências a quaisquer atos de corrupção, ainda que claramente 

equivocadas, têm a ODEBRECHT como personagem, não o paciente...  

 

Mais um motivo, pois, da ilegalidade da segregação cautelar: o nome “Rogério 

Araujo” apareceu na r. decisão atacada apenas da boca dos delatores. Conquanto a 

própria decisão afirme que a prova oral obtida pelas declarações dos delatores não é 

suficiente para fundamentar a prisão, foi com base nelas e exclusivamente nelas que a 

prisão do ora paciente foi decretada. 

 

A Constituição da República, de modo expresso, determina que todas as decisões 

devem ser fundamentadas (art. 93, IX). O ato decisório, portanto, sem motivação ou 
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dotado de motivação deficiente – conforme sua espécie – é nulo, e, portanto, não pode 

acarretar a manutenção da prisão. 

 

Sendo o direito penal a ultima ratio e sendo a prisão preventiva a medida 

processual penal mais drástica, seu decreto há de ser antecedido por sólida motivação, o 

que só se dá com fatos concretos, nunca suposições. 

 

Outro não poderia ser o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: 

 
“(...) A jurisprudência desta Corte diz que toda prisão imposta ou mantida antes 
do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole 
excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em 
elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas, ou, 
ainda, simplesmente fazendo-se alusão à presença dos requisitos necessário à 
segregação cautelar (art. 312 do CPP). 
“As instâncias ordinárias, in casu, não indicaram fatos concretos aptos a justificar 
a prisão preventiva do recorrente, estando as decisões fundamentadas em 
conjecturas, com simples reportação abstrata aos pressupostos previstos no 
art. 312 do Código de Processo Penal e à suposição de que solto o recorrente 
irá comprometer a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, 
o que configura nítido constrangimento ilegal”4. 

 
“Da leitura das decisões apontadas verifica-se que a ordenação e preservação do 
sequestro corporal antecipado dos pacientes está fundada na gravidade dos fatos 
criminosos noticiados, haja vista a quantia em dinheiro de que teriam em tese se 
apropriado e/ou desviado, pertencentes à municipalidade de Pitangueiras/SP, bem 
como em presunções de que, soltos, poderiam influir na colheita de provas ou fugir 
do distrito da culpa. 
“E, como já se decidiu: ‘O juízo valorativo a respeito da gravidade da prática 
supostamente criminosa, a comoção e repercussão social e periculosidade dos 
réus, se desvinculadas de fatos concretos que não a própria ação delitiva, como 
ocorre em regra, não constituem motivação de cunho cautelar, com vistas a 
assegurar o resultado final do processo, pois a própria prática criminosa, por si só, 
é suficiente para intranqüilizar a sociedade" , devendo tais fatores, por isso, 
"permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva’ (HC n. 
42.012/AL, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. em 3-11-2005). 
(...) 

                                                             
4. STJ, HC 40.839/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25.8.2014. 
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“Com efeito, as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras 
constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir fulcrada 
em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-
probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e 
individualizada a motivá-la. 
“E, como se pode observar, as razões invocadas para fundamentar e preservar a 
custódia antecipada estão fundadas na própria prática criminosa imputada aos 
pacientes e em suposições de que, soltos, poderiam atrapalhar a instrução criminal 
ou mesmo furtarem-se a aplicação da lei penal, argumentos que no caso se 
mostram inidôneos para embasar a medida extrema, até porque não apontados 
elementos concretos que permitissem tais conclusões. 
(...) 
“Em casos análogos, esta Corte Superior tem entendido não ser idônea a mantença 
da segregação cautelar calcada em decisão com motivação abstrata, como a que 
ora se examina, por se tratar de constrangimento ilegal ao qual os pacientes não 
podem ser submetidos, ainda que os delitos que lhes são imputados revistam-se 
de gravidade”5. 

 

O Supremo Tribunal Federal decide da mesma forma: 

 
“O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), como norma de tratamento, 
significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no 
curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse 
equiparado. 
“Em sua mais relevante projeção como norma de tratamento, a presunção de 
inocência implica a vedação de medidas cautelares pessoais automáticas ou 
obrigatórias, isto é, que decorram, por si sós, da existência de uma imputação e, por 
essa razão, importem em verdadeira antecipação de pena. 
“A presunção de inocência, aqui, imbrica-se com outros direitos individuais, uma vez 
que a prisão provisória derivada meramente da imputação se desveste de sua 
indeclinável natureza cautelar, perde seu caráter de excepcionalidade (art. 5º, LXVI, 
CF), traduz punição antecipada - violando o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) - e 
resulta no tratamento do imputado como culpado. 
“A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da 
autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada 
pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração 
de que essa situação de risco somente poderia ser evitada com a máxima compressão 
da liberdade do imputado. 
“Em outras palavras, para a prisão preventiva, é mister a indicação dos pressupostos 
fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para 

                                                             
5. STJ, HC 172.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 3.5.2013, grifamos e destacamos. 
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os meios ou o resultado do processo, sob pena de faltar a ela justificação 
constitucional”6. 

 

A fundamentação de uma decisão não é mero formalismo, mas condição 

necessária ao exercício da ampla defesa! Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, tal 

providência, “além de ser imposta expressamente por lei, é uma exigência da própria 

função jurisdicional, o que a legitima e distingue do poder arbitrário”7. Assim, “é para 

obviar ao possível arbitrium judicis que as legislações modernas exigem a fundamentação 

da decisão, possibilitando a sua sindicabilidade externa e obrigando à racionalização das 

operações de determinação da pena concreta”8. 

 

Assim, por ter se fundado exclusivamente em informações obtidas por meio de 

declarações prestadas por criminosos delatores, a decisão que decretou a prisão 

provisória carece de fundamentação, sendo de rigor a concessão da presente ordem de 

habeas corpus. 

 

4. NÃO HÁ RISCO À INSTRUÇÃO 

 

No que toca ao infundado risco à instrução, a r. decisão atacada também não 

individualiza a conduta de ROGÉRIO ARAÚJO. Aliás, ela não fala de um único ato seu! 

 

Afirma o ato coator que há risco para a investigação e instrução sob a premissa de 

que “empreiteiras têm condições de interferir de várias maneiras na colheita de provas” 

(item 12 da r. decisão), passando a elencar o que chamou de “registros de pontuais 

interferências na colheita da prova por pessoas a ela subordinadas ou ligadas”, quais 

sejam: 

 

                                                             
6. STF, HC 122.057/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 10.10.2014, grifamos. 
7. Individualização da Pena, RT, São Paulo, 2ª ed., 2007, p. 345/346. 
8. Idem, p. 346. 
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a) BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS “destruía as provas das movimentações 

das contas no exterior” além de ter fugido; 

b) JOÃO ANTONIO BERNARDI FILHO “buscou alterar fraudulentamente o quadro 

social da” HAYLEY DO BRASIL; 

c) A CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR “foi dissolvida no curso das 

investigações em 25/08/2014, o que configura tentativa aparente de 

apagar os rastros que poderiam relacioná-la” à ODEBRECHT; 

d) ALBERTO YOUSSEF assumiu a especial função de “prevenir dirigentes da 

Galvão Engenharia ‘a fim de que os mesmos parassem de furar os 

contratos’”. 

 

É inacreditável, mas nenhum desses “fundamentos” se relaciona ao paciente. 

Supõe-se o poder de interferência “das empreiteiras” (não do paciente especificamente) 

na colheita de provas para justificar o encarceramento de funcionário de uma de suas 

empresas! Além disso, os exemplos dados pela decisão coatora das tais interferências, 

mais uma vez, demonstram a falta de relação entre o que se aponta como fundamento 

para a prisão e o que se pode atribuir ao paciente. Vejamos. 

 

Ora, BERNARDO SCHILLER FREIBURGHAUS era, segundo a decisão, o operador do 

pagamento de propina no exterior, sendo, portanto, senhor de seus atos, responsável por 

qualquer ação que indique ter ele apagado rastros de operações que realizou. Como pode 

ato de terceiro vir a ser fundamento para a prisão do paciente? 

 

O mesmo se pode dizer em relação a JOÃO ANTONIO BERNARDI FILHO; que 

responsabilidade pode ter ROGÉRIO sobre o que ele fez ou deixou de fazer? Nenhuma! 

 

O item “c” acima indicado é realmente difícil de compreender, pois, em primeiro 

lugar, a dissolução de uma empresa, de fato, não implica em “apagar rastros”: ela continua 

registrada nos órgãos de controle, mas em situação inativa. Ainda que assim não fosse, o 
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que tem ROGÉRIO a ver com isso? Como, quando, onde ele agiu materialmente para a 

dissolução dessa empresa?  

 

Como se vê, apesar de longa, a decisão é recheada de ilações, não de fatos 

concretos! 

 

Quanto ao que fez ALBERTO YOUSSEF, francamente Excelências, não se consegue 

entender como isso poderia ser fato relacionado à necessidade de encarceramento do 

paciente. Se o delator falou ou deixou de falar com alguém, porque isso demonstra o risco 

de ROGÉRIO vir a ser posto em liberdade? Nem mesmo o criminoso delator aponta ROGÉRIO 

como pessoa a ele ligada. De mais a mais, tal argumento – ainda que remotamente 

pudesse se vincular ao paciente – se confunde com a própria imputação. Portanto, é 

gravidade genérica ínsita ao próprio tipo penal que motivou a ação investigativa e, 

portanto, incapaz de fundamentar ordem de prisão. 

 

E, como se sabe, a prisão preventiva para conveniência da instrução deve ser 

palpável, concreta e, principalmente, relacionada à pessoa que se pretende custodiar. O 

E. Superior Tribunal de Justiça deixa muito claro que a prisão deve estar calcada em atos 

praticados pelo preso e não por corréus ou por quem quer que seja: 

 
“No caso, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do paciente 
descrevendo a conduta delituosa perpetrada por outro corréu, inexistindo o 
exame de qualquer outro fato a justificar a medida constritiva excepcional. 
“Sobressai, portanto, a impropriedade da segregação cautelar do acusado, tendo 
em vista que a determinação de custódia deve ser fundada em fatos concretos que 
indiquem que a prisão se faz necessária, atendendo aos termos do art. 312 do 
Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante”9. 

 

 A E. Corte Superior também assevera necessidade de que a prisão seja embasada 

em fatos concretos: 

                                                             
9. STJ, HC 312.757/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.4.2015, grifamos. 
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“Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui 
natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção 
quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos 
pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 
“Na hipótese dos autos verifico não estarem presentes fundamentos idôneos que 
justifiquem a prisão processual do paciente, tendo em vista que o Magistrado de 
primeiro grau justificou a segregação cautelar na preservação da ordem pública e 
na conveniência da instrução criminal, tendo utilizado fundamentos genéricos, 
sem qualquer embasamento nos fatos concretos. - Restando deficiente a 
fundamentação do Magistrado de piso quanto aos pressupostos que autorizam a 
segregação antes do trânsito em julgado, deve ser revogada, in casu, a custódia 
cautelar do paciente”10. 

 

A realidade dos autos mostra exatamente o contrário do caminho traçado pela 

jurisprudência: não há fatos concretos de ameaça à instrução criminal e os poucos que 

poderiam a isso se assemelhar não estão nem de longe relacionados ao paciente. 

 

Noutra decisão, o Superior Tribunal de Justiça faz alerta para a necessidade de se 

respeitar, mesmo nesta fase, a individualização de condutas: 

 
“É certo que a prisão preventiva, medida de caráter excepcional, somente pode 
ser decretada quando devidamente amparada em fatos concretos, que 
demonstrem a presença dos requisitos legais, em observância ao princípio 
constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar reprimenda a ser 
cumprida, no caso de eventual condenação, respeitando-se, de toda forma, a 
razoabilidade, quanto ao tempo de segregação cautelar do acusado. 
“In casu, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base em 
considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito e em conjecturas 
a respeito do risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sem indicação de 
elementos concretos, que justificassem a necessidade da custódia cautelar do 
recorrente, o que não se admite, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. Ademais, a decisão não individualizou a conduta do paciente e dos 
outros 7 (sete) corréus, sendo idênticos os fundamentos para todos os acusados 
em relação aos quais foi decretada a prisão cautelar, para garantia da ordem 
pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”11. 

                                                             
10. STJ, HC 306.570/SP, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 19.12.2014, grifamos. 
11. STJ, RHC  37.337/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.11.2013, grifamos e destacamos. 
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Aliás, o que efetivamente há de palpável em relação ao paciente que justifique o 

argumento de que ele, em liberdade, haverá de colocar em risco à investigação ou 

instrução criminal? Nada!  

 

 

5. NÃO HÁ RISCO À ORDEM PÚBLICA 

 

Não bastassem as genéricas presunções de que a liberdade do paciente 

prejudicaria a instrução processual, a r. decisão atacada também se vale de argumentos 

absolutamente evasivos para tentar justificar um inexistente risco à ordem pública. 

  
5.1. Ofensa à ordem pública fundada em presunção e no que disseram os delatores 

De acordo com o d. Juízo de 1º grau, a segregação provisória do paciente é 

necessária para “interromper o ciclo delitivo”, na medida em que a ODEBRECHT mantém 

atualmente “diversos contratos em execução” (item 11 do doc. 1), presumindo-se “todos” 

como “possíveis fontes de desvios e de propinas”. 

 

Disso se vê que a decisão não leva em conta um risco concreto, baseado em 

elementos sólidos. Afinal, ainda que se pudesse por absurdo cogitar que a manutenção 

dos contratos mencionados pudesse causar risco à ordem pública, nenhum deles foi 

celebrado em momento posterior ao indeferimento da prisão temporária do paciente. 

Assim, fossem realmente um risco, teria o magistrado naquele momento decretado a 

prisão de ROGÉRIO. 

 

Justifica-se, pois, equivocadamente a prisão com base em conjecturas, não em 

elementos concretos. Isso fica muito evidente na medida em que o próprio magistrado 

admite que contratos mantidos pela ODEBRECHT constituem “possíveis fontes de desvios e 

de propinas”. Ou seja, a suspeita funda-se em possibilidade, e não em dados seguros. 
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O pior é constatar, mais uma vez, que essas conjecturas são genéricas, não 

individualizadas, sem que se comprove ter o paciente qualquer relação com elas. 

 

Com relação à manutenção dos contratos tão criticada pelo d. magistrado coator, 

é fundamental destacar que a própria Justiça Federal – a de São Paulo – determinou que 

um dos contratos indicados na r. decisão atacada seja mantido. A Desembargadora 

Federal MARLI FERREIRA, Relatora do caso, em interpretação consentânea com as garantias 

do Estado Democrático de Direito, fez importante alerta contra a adoção da palavra de 

delatores como verdadeiras: 

 
“Marli Ferreira também refuta os argumentos associados a depoimentos 
colhidos na investigação da Operação Lava Jato. ‘A delação premiada não pode 
ser convertida em coroa das provas, eis que muitas apreciações que dela 
decorrem são meramente subjetivas e não se sustentam dentro de um sério 
conjunto probatório’, completou a desembargadora”12. 

 

O risco à ordem pública também foi criado com base em outras afirmações 

genéricas e abstratas relacionadas à alegada suspeita – e não à comprovação – de que “o 

esquema criminoso (...) vai muito além da Petrobrás”. Contudo, essa suspeita decorre 

apenas e tão-somente daquilo que disseram os delatores e mais uma vez é afirmação que 

não se relaciona ao paciente. 

 

Com efeito. Os fatos mencionados que colocariam em risco à ordem pública 

envolvendo questões “além da Petrobrás” foram assim expostos: 

 

i) “Pedro Barusco (...) já declarou que o esquema criminoso foi reproduzido na 

Sete Brasil e já há prova de corroboração nesse sentido” (p.35 do doc. 1) 

 

                                                             
12. http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,justica-de-sp-determina-manutencao-dos-contratos-entre-
sete-e-petrobras-,1710032, grifamos. 
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ii) “Paulo Roberto Costa declarou em juízo a mesma cartelização das grandes 

empreiteiras, com a manipulação de licitações, ocorreria no País inteiro” 
 

iii) Dalton Avancini, Presidente da Camargo Correa, em seu acordo de 

colaboração, revelou acordos de pagamentos de propina envolvendo a 

Camargo Correa, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht nos contratos de 

construção da Hidrelétrica de Belo Monte”. 

 

Mais uma vez o que se vê são presunções fundadas em informações levadas 

apenas por delatores cuja veracidade é altamente questionável diante de manifesto 

interesse que têm em relatar fatos criminosos para benefício próprio. 

 

A alegação de que a ordem pública estaria em risco porque “as empreiteiras não 

foram proibidas de contratar com outras entidades da Administração Pública” beira o 

ridículo. Fosse esse argumento plausível, todos os executivos das empreiteiras envolvidas 

na Operação Lava-Jato permaneceriam presos. E os delatores também, é óbvio! 

 

Como o paciente, nem ninguém da ODEBRECHT, aquiesceu diante das ameaças 

veladas da Força-Tarefa da Lava Jato e “apareceu” para delatar, resolveu-se temperar o 

episódio com uma boa dose de coação. Isso não é Estado de Direito, isso não é respeito à 

lei. Isso é tortura! 

 

Sim, E. Tribunal. Ou alguém nega que submeter alguém a sofrimento físico e 

psicológico para obter informações consiste em tortura? 

 

Felizmente, o Supremo Tribunal Federal soube colocar um pouco de freios nisso 

e, no último dia 28 de abril, determinou a soltura de nove executivos no julgamento do 

habeas corpus nº 127.186, substituindo a desnecessária prisão preventiva por medidas 

cautelares diversas da prisão e, por óbvio, menos gravosas. 
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5.2. Não há fato novo 

 Não é demais repetir que nenhum dos fatos com os quais o Juízo tentou 

fundamentar a segregação provisória do paciente é novo. 

 

As declarações de PAULO ROBERTO COSTA foram prestadas no dia 4 de setembro de 

2014, ou seja, há mais de 9 meses! Do mesmo modo, as declarações de PEDRO BARUSCO 

mencionando o paciente datam de 21 de novembro de 2014. 

 

Ora, se tais informações já eram do conhecimento das autoridades, teria o d. Juízo 

arriscado a ordem pública durante tanto tempo? Que risco é esse que permite uma espera 

de mais de nove meses? Se não há nenhum episódio superveniente aos fatos 

mencionados no decreto de prisão, é inegável a inexistência de perigo atual e iminente a 

justificar a medida cautelar. 

 

O E. Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade de se identificar 

periculum in mora para o juízo de cautelaridade, o que, evidentemente, não vem de fatos 

pretéritos e distantes da data da prisão: 
 

“A prisão provisória é medida odiosa, reservada para os casos de absoluta 
imprescindibilidade, demonstrados os pressupostos e requisitos de cautelaridade, 
respeitada a homogeneidade, proporcionalidade e adequação. 
(...) 
“A indispensável urgência deve ser apurada quando da decretação da medida 
constritiva, sendo ilegal a referência a fatos que já distam no tempo, sem qualquer 
reiteração. In casu, Além dos acontecimentos já referidos na exordial acusatória, 
exsurgiu apenas o depoimento de Suellen, relativo a comportamento ocorrido há 
oito anos. De mais a mais, entre os eventos da incoativa, mais recentes, e a ordem 
de prisão, já havia se passado mais de um ano. Com efeito, como já asseverado, 
com toda propriedade, pelo Ministro Nefi Cordeiro, em situações como a presente, 
não há falar em periculum in mora, a lastrear um juízo de cautelaridade para 
embasar a decretação da prisão preventiva, como assentado, à unanimidade, 
recentemente, por este nobre Colegiado (HC 285.820/DF, de minha relatoria, 
SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014)”13. 

                                                             
13. STJ, HC 306.807/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17.3.2015, grifamos. 
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 Outro não poderia ser o posicionamento dessa C. Corte: 
 

“Por ocasião do deferimento da ordem em mandamus anterior, restou 
expressamente consignado que ‘a possibilidade de fuga e eventual retorno à 
conduta criminosa também não passa de mera suposição, não havendo nada de 
concreto nesse sentido, porquanto os acusados compareceram a todos os atos do 
processo’ e que ‘a prisão processual está ligada à situação atual (presente) e a 
decorrente de decisão condenatória diz respeito a ato praticado no passado. Na 
hipótese em tela, não se verifica qualquer ato recente demonstrando a imperiosa 
necessidade da custódia’. 
“Nesse contexto, possível participação em 'destruição' de provas ocorrida há mais 
de seis anos não altera o entendimento manifestado por esta Corte, eis que tal 
questão permanece, na espécie dos autos, no campo da probabilidade. 
“Ordem concedida”14. 

  

Diversas vezes o Pretório Excelso destacou a exigência de que a ordem pública 

seja devidamente comprovada, e não presumida: 

 
"A busca da proteção da ordem pública há de estar calcada em fatos 
concretos, descabendo potencializar o subjetivismo e, a mercê de 
capacidade intuitiva, imaginar dados passíveis de acontecer (...)"15. 

 
“A metódica e progressiva construção pretoriana, passou a repelir a custódia 
cautelar quando vazada em termos abstratos, sem amparo em fatos concretos, 
fundamentada de forma lacônica ou baseada exclusivamente na garantia da 
ordem pública”16. 

 

            Ou seja, para que seja tomada medida tão drástica e constritiva, é necessário o 

preenchimento de seus requisitos autorizadores, que na espécie não se confunde com a 

mera presunção fundada em argumentos genéricos e sem respaldo. 

 

                                                             
14. TRF/4, HC 2004.04.01.0125534, Rel. Des. Fed. ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, DJ 28.4.2004, p. 741, grifamos. 
15. STF, HC 87.794, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 2.2.2007. No mesmo sentido: STF, HC 95.125, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, DJE de 24.9.2010. 
16. STF, HC 95.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24.9.2010. 
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            Do que se viu acima, fica claro que o fundamento da prisão do paciente vem de 

afirmações fundadas em informações antigas trazidas por delatores e desprovidas de 

elementos que realmente coloquem em risco à ordem pública. 

 

Aliás, o que efetivamente há de concreto em relação ao paciente que justifique o 

argumento de que ele, em liberdade, haverá de colocar em risco a investigação ou 

instrução criminal? 

 

Nada! Mesmo ciente de que sua prisão temporária já havia sido requerida e, 

portanto, do risco de que fosse a qualquer momento decretada, ROGÉRIO não deu nenhum 

indicativo de que sua liberdade colocaria em risco a instrução. Ao contrário, sua postura 

deixa muito claro que está como sempre esteve, à disposição das autoridades, pois: 

 

a) Colocou-se à disposição do juízo de 1º grau por quatro vezes (docs. ns. 3,4,5 e 6); 

b) Prontamente atendeu a intimação do Departamento de Polícia Federal em Brasília, 

onde prestou depoimento no último dia 8 de maio de 2015 (doc. nº 11); 

c) Permaneceu residindo no mesmo endereço; 

d) Empreendeu viagem aos Estados Unidos da América no dia 22 de abril de 2015, ou 

seja, há pouquíssimo tempo, tendo retornado ao País (doc. nº 12). 

 

É inegável, pois, que a suspeita de risco à instrução é absolutamente genérica e não 

se sustenta sob nenhum enfoque.   

 

No julgamento dos pedidos de habeas corpus ns. 127.186 e 128.045, impetrados 

no Supremo Tribunal Federal respectivamente em favor de RICARDO PESSOA e RENATO 

DUQUE, ambos publicamente conhecidos como um dos principais alvos da denominada 

Operação Lava-Jato, o eminente Relator, o Ministro TEORI ZAVASCKI, assentou a 

impossibilidade de manutenção da custódia quando ausente risco efetivo à aplicação da 

lei penal:  
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"Da mesma forma como ocorreu em caso recentemente julgado por 
unanimidade pela Turma (HC 125.555, de minha relatoria, cujo paciente era 
Renato de Souza Duque), não houve, aqui, a indicação de atos concretos e 
específicos atribuídos ao paciente que demonstrem sua efetiva intenção de 
furtar-se à aplicação da lei penal”17.   

 

Tal como nos precedentes acima indicados, a decisão atacada não fundamentou 

devidamente a necessidade de que a aplicação penal da lei penal estaria em risco. A 

situação do paciente é ainda mais grave, na medida em que além de ter o magistrado a 

quo deixado de apontar elementos concretos, a postura do paciente demonstra 

justamente a desnecessidade da prisão.   

 

6. AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO 

 

 A prisão provisória, por ter caráter de antecipação dos efeitos condenatórios, é 

medida excepcional e, portanto, há de ser decretada ou mantida somente em casos de 

indiscutível e comprovada necessidade.  

 

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva adquiriu mais ainda o 

status de excepcional, vez que somente pode ser decretada “quando não for cabível sua 

substituição por outra medida cautelar” menos gravosa (art. 282, §6º, do CPP). Ainda 

assim, a cautelar de segregação preventiva sujeita-se às hipóteses em que haja nítida e 

inequívoca necessidade, adequando-se à “gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado” (art. 282, nº II, do CPP).  

 

Por essa razão, sem a comprovação de que a soltura do paciente coloca em risco a 

ordem pública ou instrução criminal, fica evidenciado o constrangimento ilegal.  

 

                                                             
17. STF, HC 127.186/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 28.4.2015.  
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É nesse sentido que dispõe a redação do art. 310, II, do CPP, ao estabelecer que a 

prisão preventiva será decretada quando “se revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão”, o que, de fato, não está demonstrado neste caso.  

 

Como demonstrado acima, os argumentos invocados pelo d. Juízo a quo para 

proteção da ordem pública e da instrução criminal nada, rigorosamente nada, têm a ver 

com ROGÉRIO ARAUJO, razão pela qual não se poderia cogitar nem mesmo de cautelaridade. 

 

Mesmo sem provas, contudo, a sanha punitiva e sensacionalista que vem 

permeando a Operação Lava-Jato poderia ser muito bem satisfeita com medidas menos 

gravosas que o cárcere. Assim, mesmo ilegalmente (pois, repita-se, não há cautelaridade 

suficiente), a ilegalidade seria menos dolorida. 

 

A decisão não foi clara em relação ao paciente, mas supondo, para argumentar, 

que o receio judicial é de reiteração na conduta, desde já o paciente se compromete a se 

afastar da empresa, de onde, repita-se, está há meses licenciado; se o receio é que ele 

fuja, aqui também já se compromete a entregar seu passaporte se lhe for determinado. 

Agora, quanto à “destruição” de provas, E. Tribunal, não há se cogitar, pois nem mesmo 

o D. Juízo coator sugeriu que o paciente agiu com essa intenção, afinal, imputou esse fato 

a outras pessoas. 

 

 Trecho do voto da lavra do eminente Ministro TEORI ZAVASCKI no aresto que julgou 

o habeas corpus nº 126.846 joga uma pá de cal na questão: 

 
“Segundo o art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser 
decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício 
suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a)garantia 
da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c)por conveniência da 
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer 
dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais 
pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento 
de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo 
Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a 
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sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). 
“Além disso, as afirmações de possibilidade de reiteração delitiva e de interferência 
na instrução criminal não estão apoiadas em nenhum elemento concreto, 
tratando-se, portanto, de meras presunções, o que é rechaçado categoricamente 
pela jurisprudência desta Corte”18.  

 

Esse é o entendimento dessa C. Corte: 

 
“A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, 
como fiança, comparecimento periódico em Juízo, proibição de ausentar-se da 
Comarca, comunicar ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço, 
compromisso de não praticar nova infração penal dolosa e proibição de ausentar-
se do país, constitui providência razoável e adequada quando atende a contento a 
necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, em face 
das peculiaridades do caso concreto”19. 

 

Sua Excelência sabe da ilegalidade da prisão! Tanto que buscou justificá-la por 

meio de explicação pífia e que, nem de longe se coaduna com a lógica adotada em relação 

a seus protegés: 

 
“Não reputo o mero afastamento do cargo medida suficiente para prevenir tais 
males, pois parte dos executivos é também acionista e, mesmo para aqueles que 
não são, é na prática impossível, mesmo com o afastamento formal, controlar a 
aplicação prática da medida” (item 11). 

 

E com relação aos criminosos delatores? Porque a mentalidade é outra? Ora, a 

folha de antecedentes de ALBERTO YOUSSEF já contém sua segunda delação que, como 

cediço, implica num compromisso de não reiterar na prática criminosa. Mas, como o 

intuito da custódia cautelar é ver o passarinho cantar, é evidente que, no silêncio, as 

medidas alternativas jamais seriam deferidas pela d. autoridade coatora. 

 

 Também é fundamental destacar que o estado de saúde do paciente é delicado, 

tendo este inclusive se licenciado de suas funções, conforme se depreende dos 
                                                             
18. STF, HC 126.846/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 31.3.2015, grifamos. 
19. TRF/4, HC 5005525-98.2015.404.0000, Rel. LEANDRO PAULSEN, 8ª Turma, D.E. 30.4.2015.  
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documentos que seguem como doc. 9. Ele sofre de transtornos psicológicos 

evidentemente decorrentes da situação de estresse causada pelo duro golpe de ver seu 

nome envolvido – sem prova alguma – nos graves fatos apontados na Operação Lava-Jato. 

 

 E não era para menos! Da noite para o dia, teve contra si deferida uma busca e 

apreensão. Também houve um pedido de prisão temporária que, embora indeferido, não 

lhe trouxe tranquilidade alguma: depois disso, seu nome veio a ser martelado a partir da 

delação do criminoso PEDRO BARUSCO num tal “anexo V” ao qual não lhe foi franqueado 

acesso. 

 

 Além disso, o paciente foi acometido de um tumor, do qual foi operado 

recentemente, tudo como mostra o doc. 9. Mais essa circunstância, E. Tribunal, fez com 

que o paciente tivesse de, definitivamente, ficar longe de sua atividade profissional, 

tendo, inclusive, sido internado por alguns dias. 

 

Também disso vem a patente ilegalidade da r. decisão atacada.  

 

7. PEDIDO DE LIMINAR 

 

 Afirmando a falta de proibição de a empreiteira ODEBRECHT contratar com o poder 

público, a manutenção dos contratos vigentes, o poderio econômico, a imaginada 

possibilidade de interferir na colheita da prova, a fuga do suposto operador BERNARDO 

FREIBURGHAUS (!), além de outros fatos não atribuíveis ao paciente, o D. Juízo a quo julgou 

necessária a cautelar máxima do paciente. 

 

 Acontece que se alguém fugiu, este alguém não foi ROGÉRIO ARAUJO, nem do ato 

coator consta que ele prestou algum tipo de auxílio material para que essa fuga ocorresse. 

E nem poderia constar, pois, ele sempre esteve à disposição da d. Autoridade coatora e 

de qualquer outro participante da Força Tarefa Lava-Jato. Tanto é assim que quando 
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convocado para prestar depoimento no Inquérito Policial em trâmite em Brasília 

prontamente compareceu no Departamento de Polícia Federal na data designada sem 

embaraço nenhum (doc. 11). 

 

Além disso, por quatro vezes, peticionou nos autos do inquérito especificamente 

instaurado para apurar fatos relacionados à ODEBRECHT colocando-se à disposição e nunca 

foi chamado.   

  

 Não bastasse isso, a ordem de prisão expedida contra o paciente foi inteiramente 

embasada nas suspeitas e interessadas palavras de criminosos delatores. As mesmas 

palavras que o D. Juízo a quo reputou insuficientes a decretar sua prisão provisória quando 

da deflagração da fase 7 de Operação Lava-Jato em 14 de novembro de 2014: 

 
“Pleiteou ainda o MPF a decretação da prisão temporária de Marcio Faria da Silva 
e Rogério Santos Araujo, dirigentes da ODEBRECHT, o que não foi requerido pela 
autoridade policial. Embora haja algumas provas da participação da ODEBRECHT no 
cartel de empresas e no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, ela 
decorre, por ora, principalmente da palavra dos criminosos colaboradores, sem 
ainda provas documentais mais robustas que a amparem” (doc. nº 2). 

 

 Não se prende ninguém com base em palavra de delator, nem por atos atribuídos 

a uma pessoa jurídica. A prisão, ainda que cautelar, exige provas robustas da participação 

individualizada de cada um dos alvos da medida. Como o que ocorreu na espécie dos 

autos foi exatamente o contrário do imposto na Lei e na Carta da República, resta inegável 

o fumus boni juris que impregna a pretensão ora deduzida. 

 

 O periculum in mora é evidente: mesmo acometido de sérios transtornos 

psicológicos e de um tumor recém operado (doc. nº 9), o paciente encontra-se 

injustamente preso na carceragem da Superintendência da Polícia da Polícia Federal em 

Curitiba. Cada dia no cárcere representa uma marca indelével em sua vida. 
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            Diante disso, requerem os impetrantes a concessão de medida liminar para imediata 

soltura do paciente. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Há mais de sete meses o paciente foi alvo de busca e apreensão e pedido de 

prisão temporária. Desde então, o tom ameaçador das especulações veiculadas na mídia 

só fizeram crescer a expectativa de que a Força Tarefa Lava-Jato não se satisfaria não 

houvesse a prisão dos dirigentes e executivos da ODEBRECHT. 

 

No entanto, durante todo esse período, o paciente ficou onde sempre esteve: em 

sua casa, confiante de que a d. Autoridade policial se interessaria em ouvi-lo, já que se 

colocou à disposição por quatro vezes. A liberdade do paciente, como se demonstrou, em 

nada coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal. 

 

Por todo o exposto, requerem os impetrantes a concessão da presente ordem de 

habeas corpus para revogação do decreto de prisão preventiva ora veiculado nos autos 

do pedido de busca e apreensão criminal nº 5024251-72.2015.4.04.7000/PR, da 13ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 

 

Pedem deferimento. 

De São Paulo para Porto Alegre, 21 de junho de 2015. 
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