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URGENTE 
Réu Preso 

Pedido de liminar 

(item 6 – pág. 18) 

 

Os advogados ARNALDO MALHEIROS FILHO, DANIELLA MEGGIOLARO 

e ARTHUR SODRÉ PRADO, inscritos respectivamente na Ordem dos Advogados do 

Brasil – Secção São Paulo sob os ns. 28.454, 172.750 e 270.849, com escritório no 

endereço abaixo, 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 JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, qualificado nos documentos 

anexos, em razão de constrangimento ilegal imposto pelo D. Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba consistente na decretação ilegal de prisão preventiva (procedimento nº 5056156-

95.2015.4.04.7000)
1
, nos termos expostos a seguir. 

                                              
1
. Cópia integral dos autos do pedido de prisão do paciente segue anexa como doc. nº 1. 
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1. OS FATOS 

JOSÉ CARLOS BUMLAI foi preso ontem, em Brasília, para onde se deslocara a fim 

de atender convocação da Câmara dos Deputados para prestar depoimento à Comissão 

Parlamentar de Inquérito destinada a apurar eventuais irregularidades na concessão de 

empréstimos pelo BNDES.  

 

O paciente é um conhecido pecuarista que, nos últimos anos, tem lutado para 

socorrer os negócios de sua família, que estão em estado pré-falimentar. BUMLAI é um 

senhor de 74 anos, quatro filhos e sete netos, que não tem passaporte estrangeiro, não 

movimenta contas em paraísos fiscais, não destruiu provas, não tentou fugir, não coagiu 

testemunhas, não deu nenhum indicativo de que iria obstruir as investigações sobre os 

fatos que lhe imputam, cessados em 2009. 

 

Entretanto, a Força-Tarefa da Lavajato decidiu que o momento era conveniente 

para lançar um novo desdobramento contra ele, sob alegação de que seria um amigo 

pessoal do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA que teria abusado de sua 

influência para ajudar o Partido dos Trabalhadores
2
.  

 

Assim como ocorrera com outras pessoas presas no âmbito dessa Operação (sim, 

pessoas e não potenciais fontes de delação), a partir de um determinado momento o nome 

do paciente passou a ser noticiado todos os dias pelos veículos de comunicação, com a 

reprodução de trechos de documentos sigilosos, especialmente termos de colaboração 

premiada. 

                                              
2
 . O nome dado à operação, “passe livre”, foi noticiado da seguinte forma: “Prisão de Bumlai tira Lula 

do altar intocável”, “Prisão de Bumlai é mais um passo para investigar Lula” e “Bumlai Preso: a hora de confirmar 

o terror dos petistas” – Reportagens disponíveis, respectivamente, em 

http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2015/11/24/prisao-de-bumlai-tira-lula-do-altar-de-intocavel/, 

http://www.blogdokennedy.com.br/prisao-de-bumlai-e-mais-um-passo-para-investigar-lula/ e 

http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/bumlai-preso-hora-de-confirmar-os-temores-dos-petistas.html., 

acesso em 24.11.2015.  

http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2015/11/24/prisao-de-bumlai-tira-lula-do-altar-de-intocavel/
http://www.blogdokennedy.com.br/prisao-de-bumlai-e-mais-um-passo-para-investigar-lula/
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/bumlai-preso-hora-de-confirmar-os-temores-dos-petistas.html
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Já sofrendo enormes penas em sua reputação e considerado persona non grata no 

meio empresarial antes de saber do que está sendo investigado, BUMLAI então se dirigiu 

ao D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para colocar-se à disposição das autoridades 

para elucidação de quaisquer fatos, bem como para pleitear acesso aos documentos 

vazados das investigações. O paciente tem sido, inclusive, bastante procurado pela 

Imprensa, e não tem se negado a apresentar esclarecimentos e nem a exibir documentos 

comprobatórios (cf. docs. 2 e 3). O pedido não recebeu resposta, certamente por entender 

a D. autoridade coatora não haver urgência alguma no esclarecimento de fatos que 

terminaram em 2009. 

 

Convocado pela CPI do BNDES, BUMLAI não hesitou em viajar a Brasília para 

atender ao chamado dos congressistas. Por qual motivo, então, teria ele de ser preso 

preventivamente, se não há risco de reiteração de conduta delituosa, nem elementos 

indicativos de sua obstrução à coleta de provas? Por qual razão seria requerida a prisão 

de todo o seu núcleo familiar (decidindo-se que é incabível por ora), se não para coagi-

lo a entrar para a rede de delatores dessa Operação?  

 

Não há nenhum indicativo de que, intimado, JOSÉ CARLOS BUMLAI obstruiria as 

diligências, o que nunca fez nos últimos seis anos, nem de que faria algo além de dar a 

sua versão sobre o teor das delações premiadas que embasam a investigação contra ele 

instaurada e apresentar documentos que as contradizem. Nada indica que ele deixaria de 

entregar espontaneamente os documentos objeto de busca realizada no dia de ontem em 

todos os endereços residenciais e comerciais de sua família... 
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Todavia, a decisão que decretou a prisão preventiva menciona a presença de 

“risco à investigação e à instrução” (p. 22)
3
 com base em três lucubrações: i) Como o 

paciente está sendo investigado de simular quitação de um empréstimo, a autoridade 

coatora entende que ele “poderá recorrer a novos expedientes fraudulentos para 

acobertar a verdade” (p. 23). ii) Embora não existam provas do envolvimento de LULA 

em ilícitos, haveria um “natural receio” de que BUMLAI poderia utilizar seu nome “para 

obstruir ou para interferir na investigação ou na instrução” (p. 23). Além disso, iii) a 

prisão preventiva seria necessária para impedir “danos” “à reputação do ex-Presidente” 

(p.23). Ou seja, tudo são suposições sobre um futuro inocorrido. O paciente poderá 

mudar de pensamento e fazer amanhã o que nunca fez até hoje! De fato, à exceção de 

Deus pecar e assar manteiga no espeto, tudo poderá acontecer no futuro... 

 

Por outro lado, a medida cautelar seria necessária em decorrência do “risco à 

ordem pública” (p. 23), porque a Operação Lavajato revolveria fatos muito graves e altas 

somas de dinheiro público, conquanto o paciente seja alheio a isso. A prisão preventiva, 

no contexto desses processos, serviria para debelar a corrupção que assola o país. 

Ressalvando as críticas reputadas como pontuais às suas decisões, o Juízo de primeiro 

grau ainda afirma que o “grau de deterioração da coisa pública”(p. 24) justificaria a 

medida extrema.  

 

Embora não compactuem com prisões decretadas com base em termos de 

colaboração premiada e a despeito de terem sido narradas histórias inverossímeis na 

decisão atacada, os impetrantes não se dedicarão ao debate sobre a desconstituição das 

alegadas “boas provas de materialidade e autoria”, deixando-o para momento posterior. 

Assim procedem porque não querem, de forma alguma, causar a impressão de 

necessidade de revolvimento do acervo probatório. 

                                              
3
. As páginas indicadas ao longo de toda essa petição se referem à decisão da D. autoridade coatora, anexa 

como doc. nº 4.  
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Por ora, cabe tão-somente lembrar que, nos termos do § 16 do art. 4º da Lei nº 

12.850/13, “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador”, seja um ou sejam dez. A delação há de ser fonte de 

prova, ou seja, vale na medida em que indicar onde estão as provas do que se diz, não 

no oco uso da palavra no interesse de comprar a liberdade. 

 

Dito isso, nos parágrafos seguintes os impetrantes demonstrarão que nenhum dos 

argumentos suscitados para a decretação da prisão preventiva do paciente pode subsistir. 

A revogação urgente dessa medida se impõe diante da ausência de indicativos concretos 

do risco às investigações, face à proibição do uso dessa medida cautelar com o caráter 

de antecipação do juízo sobre a culpa. É preciso conceder a ordem, também, por restar 

constatada a falta de fundamentação do decisum quanto à necessidade da prisão 

preventiva e a insuficiência das demais medidas cautelares.  

2. A AUSÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL 

  Presságios, temores e receios de risco à instrução criminal pelo que alguém 

“poderia” fazer não se prestam a justificar uma prisão preventiva. A restrição à liberdade 

antes do julgamento só é permitida mediante “demonstração concreta e objetiva” do 

periculum libertatis
4
, o que não ocorre no caso em tela.  

 

 Os tempos verbais utilizados pelo despacho ora combatido são o maior indicativo 

da presunção adotada pelo Juízo a quo. Em nenhum momento é narrado pelo magistrado 

algum acontecimento objetivo, ocorrido no passado. Não se fala que BUMLAI 

constrangeu, ameaçou, utilizou ou acobertou. Há apenas conjecturas de que poderia, 

                                              
4
. CF. STF, HC 125.555/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, DJe 14.4.2015. 
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inquietações de que agiria, devaneios de que obstaria as investigações tudo num 

condicional sem base empírica alguma. 

 

O pré-julgamento 

 

Segundo o D. magistrado, os fatos apurados envolvem um “emaranhado 

financeiro e corporativo”, um “jogo de sombras para acobertar a verdade”, razão pela 

qual haveria risco de que “em liberdade, o investigado poderia recorrer a novos 

expedientes fraudulentos para acobertar a verdade e ocultar a realidade dos fatos”, como 

teria feito “no passado” (p. 23). 

 

Ora Senhores Desembargadores, a decisão se refere a supostas falsificações em 

aval concedido pelo paciente a empréstimo feito pelo Banco Schahin, no ano de 2004, 

que alegadamente teria como destinatário final o Partido dos Trabalhadores (p. 6 e 9). 

Teria havido, também, uma entrega inexistente de embriões de gado para efetuar 

simulação de pagamento, feito em 2009. Qual motivo teria o paciente, um colaborador 

espontâneo da Justiça, para alterar a verdade dos fatos, se até hoje, mais de uma década 

anos após os fatos, esses documentos se mantém hígidos?  

 

Com o devido respeito, é assustador observar uma situação em que indivíduo é 

investigado por corrupção e já arca com as conseqüências de uma futura condenação 

penal transitada em julgado, antes mesmo de fazer prova de sua inocência! 

 

Afinal, a “verdade” e a “realidade dos fatos” só serão reveladas após o exercício 

do contraditório
5
. Quem pode assegurar que o delator SCHAHIN está dizendo a verdade? 

                                              
5
. Como observa a doutrina, “a função do discurso de perigo, na forma como relacionado com a prisão 

preventiva, é a permissão do exercício de poder punitivo sem discurso de verdade. Enquanto este se constitui num 

saber cujas regras de produção lhe conferem um status de certeza a respeito do passado, o discurso de perigo 

representa uma virtualidade, uma afirmação da probabilidade de um evento futuro, produzida com regras mais 
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Como aponta o Pretório Excelso, “o devido processo penal, convém realçar, obedece a 

fórmulas que propiciam tempos próprios para cada decisão. O da prisão preventiva não 

é o momento de formular juízos condenatórios”
6
.  

 

 

A exacerbada deferência ao ex-Presidente Lula 

 

A decisão ora atacada sustenta o “natural receio” de que o paciente utilize o “de 

alguma maneira [sic], mas indevidamente” o nome de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA “para 

obstruir ou para interferir na investigação ou na instrução” (p.23), ou, ainda, que haja 

danos à “reputação do ex-Presidente”. 

 

Não é possível compreender por qual motivo o paciente conseguiria influenciar 

as autoridades utilizando o nome do amigo que está sob notório risco, malgrado esse 

namoro da jibóia com o boi. Também não foi dito, na decisão, no que consiste, 

concretamente, esse pressentimento do juiz. Aliás, se essas autoridades lerem os jornais, 

inferirão que LULA não tem se mostrado nem um pouco solidário com o companheiro
7
.  

 

Não se pode perder de vista, também, que o Código Penal concede 

exclusivamente ao ex-Presidente o juízo de oportunidade sobre a tutela penal de sua 

honra e reputação (art. 145). Mesmo em vista do maior respeito e consideração que tem 

pela figura de LULA, o magistrado a quo não é competente para avaliar quais fatos são 

danosos à sua reputação, e muito menos para prender alguém pela ameaça de difamação. 

                                              
flexíveis que as da verdade e que nunca atinge graus de certeza” – ANDRÉ SZESZ, O juízo de periculosidade na 

prisão preventiva, Fórum, Belo Horizonte, 2014, p.108.   
6
.  STF, HC 127.186/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, DJe 31.7.2015. 

7
. Cf. “Lula afirma a aliados que é o alvo político da Operação Lava Jato” e “Lula nega favorecimento 

de Bumlai a sua nora” – Reportagens disponíveis respectivamente em 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1710580-lula-afirma-a-aliados-que-e-o-alvo-politico-da-operacao-

lava-jato.shtml e http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/201144/Lula-nega-favorecimento-de-Bumlai-a-sua-

nora.htm . 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1710580-lula-afirma-a-aliados-que-e-o-alvo-politico-da-operacao-lava-jato.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1710580-lula-afirma-a-aliados-que-e-o-alvo-politico-da-operacao-lava-jato.shtml
http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/201144/Lula-nega-favorecimento-de-Bumlai-a-sua-nora.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/201144/Lula-nega-favorecimento-de-Bumlai-a-sua-nora.htm
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A interpretação constitucional do art. 312 do CPP 

 

É sabido que nenhum indivíduo deve permanecer enclausurado apenas para ficar 

“por tempo indeterminado” à disposição do Estado, como nos campos de concentração 

de Guantánamo ou Abu Gharib. Mercê da garantia constitucional da presunção de 

inocência (art. 5º, LXVI)
8
, a expressão “conveniência da instrução criminal”, prevista no 

art. 312 do CPP, não pode ser interpretada como a conveniência de punir por antecipação 

o paciente
9
.  

 

Essa tônica deve ser aplicada ao apreciar o argumento de que a prisão seria 

necessária a fim de evitar “cooptação de testemunhas para dar amparo a versões 

fraudulentas” (p. 23). Trata-se, evidentemente, de alegação genérica, não lastreada em 

nenhuma prova dos autos e rechaçada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Afinal, 

“tratando-se de medida excepcional de privação da liberdade ‘ante tempus’, simples 

presunção de ameaça a testemunhas não tem relevo para a decretação da prisão 

cautelar”
10
. 

 

 O ato coator, com o devido acatamento, viola frontalmente o ordenamento jurí-

dico
11
. Afinal, a manutenção da prisão preventiva do paciente tão-somente com base em 

                                              
8
. Art. 5º, LXVI, da CR: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança”. 
9
 .  Como ressalva a melhor doutrina, “tratando-se de providência restritiva da liberdade, deve entender-se 

conveniente a prisão para a instrução criminal quando estritamente necessária, isto é, quando sem ela a instrução 

não se faria ou se deturparia. Assim, por exemplo, se o acusado livre está destruindo provas, corrompendo 

testemunhas, influenciando peritos, etc., a prisão é conveniente à instrução criminal. Não a justifica, porém o 

comodismo, a facilidade de ter o acusado sempre à mão - HÉLIO TORNAGHI, Manual de Processo Penal (Prisão e 

Liberdade), vol. II, Livraria Freitas Bastos S/A, Rio de Janeiro, 1963, p. 624. 
10

. STF, HC 94.144/SP, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 15.8.2008.  
11

. Como decide o Supremo Tribunal Federal : “A privação cautelar da liberdade individual – cuja 

decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República 

(CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) 

- reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real 

necessidade. A prisão processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação 

dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de 
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“possibilidades”, sem a presença de qualquer elemento concreto quanto à presença de 

seus requisitos autorizadores, torna premente a necessidade de concessão de habeas 

corpus para sanar flagrante constrangimento ilegal. 

 

3. A AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA 

 

A prisão preventiva não se coaduna com o caráter de antecipação de efeitos de 

uma sentença penal condenatória, nem pode ser decretada em atenção ao clamor social 

pelo combate à impunidade. 

 

Para fundamentar a “gravidade em concreto dos crimes em apuração” e a 

“necessidade de prevenir a sua reiteração, já que o esquema criminoso é sistêmico”, o D. 

Juízo a quo se vale da presunção de que o paciente, solto, continuará [sic] a delinquir 

porque a corrupção é endêmica no Brasil (p. 25).  

 

Na decisão atacada, são atribuídos ao paciente diversos crimes, reputados como 

carecedores de “melhor apuração antes que se possam [sic] extrair maiores conclusões” 

(p. 21/22), mas considerados como suficientes para a prisão. Trata-se de um conjunto de 

saques que, “em si não é crime” (p. 20) e empréstimos que “necessitam de melhor 

apuração” (p. 21), que jamais poderia fundamentar uma alegação de risco à ordem 

pública. No entanto, para afirmar que o acusado pratica “lavagem sistêmica” de ativos 

(p. 24), a decisão resolveu deixar de lado quaisquer ressalvas para dizer que: 

 

                                              
autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da 

imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Doutrina. 

Precedentes” – HC 105.556, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 30.8.2013. No mesmo sentido é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: “a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência 

somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional. Não basta invocar, para 

tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às 

expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana” - STJ, 

HC 304.265/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4.2.2015. 
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“José Carlos Bumlai (...) disponibilizou seu nome e suas empresas 

para viabilizar de maneira fraudulenta recursos a partido político, 

com todos os danos decorrentes à democracia e, posteriormente, 

envolveu-se na utilização de contrato público de empresa estatal 

para obter vantagem indevida para si e para outrem. Além disso, 

presentes elementos probatórios que indicam o envolvimento dele 

em outros episódios criminosos ou em condutas suspeitas de 

lavagem de dinheiro, como pagamentos a operador de propina e 

de lavagem de dinheiro da Petrobrás, saques sucessivos vultosos 

em espécie de suas contas bancárias e que se estendem a 2014, 

expediente não raramente utilizado para evitar rastreamento 

bancário, envolvimento, segundo apontado pelo MPF, em outros 

casos criminais, como suposto pagamento de propina no Caso 

Sanasa (fl. 33 da representação) e suposta venda superfaturada de 

fazenda ao INCRA para reforma agrária (fls. 33-34 da 

representação). Tudo isso com o agravante da utilização indevida 

do nome e da autoridade do ex-Presidente da República, que, 

mesmo não mais no cargo, ainda é uma das pessoas mais 

poderosas do país” (p. 24). 

 

É preciso muita cautela na leitura dessa pré-sentença condenatória, especialmente 

ante a injusta afirmação de “suposto pagamento de propina no Caso Sanasa”. Ora, em 

2011, o paciente já foi investigado a respeito desses fatos, já prestou esclarecimentos ao 

Ministério Público do Estado de São Paulo sobre os fatos relacionados ao caso SANASA 

e, como não cometeu qualquer delito, não foi denunciado
12
. Ou seja, o que não presta 

nem mesmo para avaliação de antecedentes serve para privação da liberdade! 

 

A menção ao ano de 2014 também causa espécie, visto que não existe no Relatório 

de Inteligência Financeira nº 16.937 qualquer saque de grande valor após outubro de 

                                              
12

. Além disso, “supostas” irregularidades na venda de uma fazenda para o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA também são utilizadas como prova do envolvimento sistemático do 

paciente em atos criminosos. Para embasar tal raciocínio, a r. decisão coatora se embasa em uma notícia de jornal, 

que sequer específica se existe uma investigação apurando os fatos ou se a ação do Ministério Público se limita a 

uma discussão de valores no plano cível. 
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2013 – assim como não há qualquer indicação de cometimento de delito, pelo paciente, 

após a deflagração da Operação Lavajato. 

 

Longe de servir como vala comum a fundamentar prisões sem justa causa, o 

conceito de ordem pública pressupõe a finalidade de prevenção social, baseada na 

aferição da periculosidade real daquele que está sendo incriminado, que deve ser 

demonstrada e diretamente relacionada ao caso concreto
13
, o que não ocorreu no presente. 

Afinal, “a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública não pode, igualmente, 

ser decretada com esteio em mera suposição - vocábulo abundantemente usado na 

decisão que a decretou - de que o paciente obstruirá as investigações ou continuará 

delinqüindo. Seria indispensável, também aí, a indicação de elementos concretos que 

demonstrassem, cabalmente, a necessidade da medida extrema”
14
.  

 

Não se trata, portanto, de dizer que por conta do porte que a Operação Lavajato 

ostenta, há risco à ordem pública decorrente de prejuízos “à credibilidade das 

instituições”. O paciente não é dono de empreiteira, não tem nada a ver com obras, 

refinarias ou o preço do petróleo, e não pode ser obrigado a responder a um processo 

preso em decorrência do juízo do magistrado sobre o “grau de deterioração da coisa 

pública” (p. 24). 

 

Afinal, a privação da liberdade de quem não foi condenado é medida excepcional, 

aceitável somente quando se mostre absolutamente necessária. Trata-se, afinal, de “meio 

para se buscar a incriminação, sobre o direito de liberdade, com previsão indeterminada 

das causas da antecipação da execução penal, constitui uma outra característica deste 

                                              
13

. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça asseverou em julgado recente: “Como se vê, o magistrado 

singular não apresentou elemento concreto que demonstrasse a existência dos requisitos indispensáveis à 

decretação da prisão preventiva. Observa-se que, no decorrer da narrativa, fez menção às circunstâncias em que o 

crime ocorreu, bem como à gravidade do delito, sem expor, de forma concreta, que circunstâncias seriam essas a 

evidenciar a gravidade e periculosidade do agente”. HC 287.949/BA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe 

13.2.2015 – destacamos. 
14

. STF, HC 95.009/SP, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 18.12.2008. 
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‘direito criminal’ extremamente vingativo. Este paradigma (que infelizmente não está de 

todo sepultado), envergonha as pessoas que possuem um mínimo de consciência 

humana”
15
. 

 

Nas palavras de ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, “a prisão provisória assume 

aspectos de justiça sumária. É providência cômoda e, pela celeridade com que é decre-

tável, traz à comunidade, como salientado, sensação de eficácia do sistema penal, de 

resposta jurisdicional rápida e severa, uma vez que a prisão é, antes de tudo, a maior 

dentre as várias humilhações que o processo penal pode impor a uma pessoa”
16
. 

 

Por isso, em casos nos quais a necessidade da medida cautelar é substituída pela 

resposta aos anseios da sociedade, há uma inversão de valores que agride o Estado 

Democrático de Direito. É o que afirmou o Min. TEORI ZAVASCKI em decisão 

recentíssima relacionada à “Operação Lavajato”: 

 

“Como já consignado em outros casos, 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 

                                              
15

 . NEREU JOSÉ GIACOMOLLI, “Para que serve o processo penal?”, Boletim do IBCCrim nº 94, Setembro 

de 2000, p. 5. 
16

 . ROBERTO DELMANTO JUNIOR, As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, Renovar, 

São Paulo, 2ª ed., 2001, p. 11.  
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de prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo 

legislador”
17
. 

 

No mais, a tal “gravidade em concreto” mencionada pelo MM. Juiz de 1º grau 

nada mais é que a gravidade do crime, inerente aos tipos penais investigados e, portanto, 

abstrata. Por essa razão, na contramão do citado pela r. decisão atacada, “os danos 

decorrentes dos crimes em apuração na Operação Lavajato” (p. 25) não são suficientes 

para fundamentar a decretação da prisão preventiva. A esse respeito o Pretório Excelso 

também já se pronunciou: 

  

“(...) a jurisprudência desta Suprema Corte, em reiterados 

pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e 

reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso 

não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual 

modo, a jurisprudência do Tribunal tem orientação segura de que, 

em princípio, não se pode legitimar 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’”
18
. 

 

Sendo assim, somente a concessão da ordem, com cassação da prisão preventiva 

decretada contra o paciente, haverá de reparar a injusta e ilegal coação a ele imposta. 

                                              
17

.  STF, HC 130.254/PR, decisão liminar, DJe 20.10.2015. Na mesma linha: “A credibilidade, quer do 

Ministério Público, quer do Judiciário, não está na adoção de postura rigorosa à margem da ordem jurídica, mas na 

observância desta. Prisão preventiva. Episódio. Repercussão Nacional e sentimento da Sociedade. Nem a 

repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade lastreiam a custódia 

preventiva” – STF, HC 101.537/SP, DJe 14.11.2011, destacamos. 
18

. STF, HC 127.186/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 31.7.2015. 
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4. A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA 

Contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decisão ora atacada 

viola o art. 93, IX, da CR e o art. 282, § 6º, do CPP, pois deixou de explicitar porque 

nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para evitar os proclamados riscos à 

ordem pública e à instrução criminal.  

 

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

medida excepcional e, portanto, há de ser decretada ou mantida somente “quando 

absolutamente necessária. Ela é uma exceção à regra da liberdade”
19
.  

 

Com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/2011, as medidas cautelares viram 

incrementado o status de excepcionais e, justamente para evitar abusos, a reforma 

processual penal só autoriza a decretação da prisão preventiva “quando não for cabível 

sua substituição por outra medida cautelar” menos gravosa, como o comparecimento 

periódico a Juízo, prisão domiciliar, proibição de ausentar-se da Comarca e outros (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), na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
20
 e desse E. 

Tribunal
21
. 

 

                                              
19

. STF, HC 80282/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJe 3.10.2000.  
20

. HC 326.355/SC, Rel. Min, SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe 10.11.2015; HC 333.330/SP, Rel. Min. JORGE 

MUSSI, DJe 6.11.2015; RHC 48.083/SP, el. Min. JORGE MUSSI, DJe 12.8.2014. 
21

. HC 5013746-70.2015.404.0000, Rel. Des. Fed. MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, DJe 2.6.2015; HC 5013608-

06.2015.404.0000, Rel. Des. Fed. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, DJe 28.5.2015. 
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Deste modo, resta claro que o decreto de prisão preventiva deverá mencionar 

“concomitantemente, o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a ineficácia das 

medidas cautelares diversas da prisão”
22
. 

 

Com todo o respeito, no caso em apreço o D. Juízo a quo simplesmente ignorou 

tal sistemática. Nas mais de trinta folhas do decreto prisional, nenhuma linha 

fundamentou a não utilização de medidas cautelares diversas da prisão, direito subjetivo 

inalienável do investigado.  

 

A decisão vai de encontro ao entendimento da Supremo Tribunal Federal, no bojo 

da “Operação Lavajato”: 

 

“Ademais, essa medida cautelar 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 

CPP. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma 

das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual 

penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente 

aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de 

Processo Penal”
23
. 

 

Também no seio dessa operação, a Suprema Corte, no último dia 16 de novembro, 

revogou prisão preventiva, afirmando que “o juiz tem não só o poder, mas o dever de 

substituir a prisão cautelar por outras medidas substitutivas sempre que essas se 

revestirem de aptidão processual semelhante”
24
. 

 

                                              
22

. STJ, HC 304.435/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20.2.2015.  
23

. STF, HC 127.186/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 3.8.2015, destacamos. 
24
. STF, HC 130.254/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática, DJe 19.10.2015 – destacamos. 
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Desse modo, tendo em vista, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a evidente 

ausência de fundamentação para a não aplicação de qualquer medida cautelar diversa da 

prisão, a concessão da ordem é imperiosa. 

5. O PODER JUDICIÁRIO E A CONFIANÇA 

NA REGRA DA LEI E DA DEMOCRACIA 

 

Ao justificar uma prisão ilegal em nome do extermínio à corrupção, a r. decisão 

a quo ignora que não se pode fazer juízo de exceção em nome da “confiança na regra da 

lei e na democracia”.  

 

Como se viu acima, a doutrina e a jurisprudência são tranquilas no sentido da 

ilegalidade de prisões decretadas com base em circunstâncias genéricas como a 

magnitude da lesão causada ao erário, a gravidade do crime imputado ao acusado ou a 

presunção de risco para a instrução criminal. O que justificaria, então, a exclusão da 

dogmática neste caso?  

 

O D. Juízo a quo revela louvável preocupação com o combate à corrupção, 

diagnosticada como mal sistêmico e profundo no País, que rende altos custos e mina a 

confiança no cumprimento das leis. Trata-se, segundo a decisão atacada, de um 

excepcional “grau de deterioração da coisa pública revelada pelos processos na Operação 

Lavajato”, que compromete “a própria qualidade de nossa democracia” (p. 24).   

 

Ocorre que esse voluntarismo bem-intencionado não pode justificar uma decisão 

política, violadora da garantia constitucional da presunção de inocência. Em triste 

quadra, quando os grandes inimigos públicos eram os comunistas, dizia BORGES DA 
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ROSA que só questionaria a incomunicabilidade “quem nunca teve de proceder contra 

delinquentes audazes e astutos, nem conhece o alcance dessas diligências com que a 

Justiça pode surpreendê-los, antecipando-se em frustrar os planos traçados para 

destruir os vestígios e as provas de graves atentados”
25
.  

 

A decisão atacada segue linha semelhante ao defender a prisão preventiva, “para 

coibir novas fraudes documentais” e evitar a uma presumida futura cooptação de 

testemunhas, quando sustenta que os crimes “foram praticados através de complexas 

operações financeiras corporativas, (...) em um jogo de sombras para acobertar a 

verdade” (p. 23). 

 

Baseado no estado de “deterioração da coisa pública” brasileiro, o decisum ora 

atacado afirma que os “enormes prejuízos causados à credibilidade das instituições” e à 

Petrobrás reclamariam “infelizmente um remédio amargo”
26
. Um dos porta-vozes 

forenses da ditadura militar, ARTHUR COGAN, em opúsculo sobre a lei de segurança 

nacional, cita julgado do Superior Tribunal Militar que também resolveu adotar uma 

postura proativa contra a criminalidade, porém aqui de sua vertente armada. Narra o 

autor que:  

 

“‘A prisão preventiva’, é decisão do Superior Tribunal Militar, ‘se 

impõe em casos de terrorismo, não só para garantir a ordem 

pública, mas como um dever para com a população em perigo. É 

o patrimônio, é a tranquilidade, é a vida dos cidadãos que ficam 

                                              
25

. BORGES DA ROSA, Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª. ed. atualizada por ANGELITO AIQUEL 

(1ª. ed. de 1942 e 2ª. ed. de 1961, ambas do autor), RT, São Paulo, 1982, p. 426.  
26

. BORGES DA ROSA deveria pensar de forma semelhante: “As legislações mais humanas consagram esta 

providência, e não devemos nós por vãos temores de opressão, repeli-la, privando assim a Justiça de um meio eficaz 

de obter provas contra crimes gravíssimos, que alteram a ordem social. Seria isso desconhecer os direitos da 

sociedade. Seria desconhecer a necessidade dos direitos da sociedade; seria desconhecer a necessidade de melhor 

proteger a comunhão contra os atentados dos particulares. Suprimir os meios de obter as provas do delito é 

prejudicar a sociedade e animar os maus cidadãos a empresas temerárias” –  Idem, p. 427.  
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expostos à sanha dos fanáticos e sangüinários, se medida eficiente 

e pronta deixa de ser tomada’ (Recurso criminal nº 4.446, SP)”
27
. 

 

Como se vê, os temas do utilitarismo e da primazia da segurança social sobre os 

direitos individuais são recorrentes quando se trata de agredir o direito de defesa.  Daí a 

necessidade de rememorar decisão do Supremo Tribunal Federal já citada nesta petição, 

quando adverte que “a própria sociedade que clama, de quando em quando, pela 

suspensão da ordem constitucional”, e “o estado de sítio instala-se entre nós no instante 

em que recusamos aos que não sejam irmãos, amigos ou parentes o direito de defesa, 

combatendo-os - aqui uso palavras de PAULO ARANTES – como se fossem ‘parcelas-

fora-da-Constituição’”
28
. 

6. PEDIDO DE LIMINAR  

Primário e de bons antecedentes (doc. nº 5), o paciente submete-se ao D. Juízo a 

quo sem causar qualquer tumulto, atendendo às determinações das autoridades 

prontamente, em busca da defesa de seus direitos. 

 

Sem que tenha tido oportunidade alguma de se explicar, JOSÉ CARLOS BUMLAI 

encontra-se agora submetido a uma medida extrema, grave e de conseqüências 

irreparáveis. Cada dia que tiver que passar na prisão será uma marca indelével gravada 

em sua vida e na vida de seus familiares. Disso decorre, com clareza gritante, o periculum 

in mora. 

 

                                              
27

 . ARTHUR COGAN, Crimes contra a Segurança Nacional, RT, São Paulo, 1976, p. 83. 
28

. STF, HC 95.009/SP, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 18.12.2008.  
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O fumus boni juris deflui dos dispositivos constitucionais e legais mencionados 

e se concretiza nas decisões dessa Colenda Corte e dos Tribunais Superiores sobre a 

matéria. É bem mais que fumaça do bom direito. É aplicação da letra expressa da lei e 

do respeito aos direitos constitucionais do paciente, pois “os fundamentos apresentados 

(gravidade abstrata do delito, conjecturas de ordem social e mero receio de dificultar a 

instrução criminal) não se sustentam, distanciam-se da exigência de justificativa 

idônea”
29
. 

 

Diante disso, requerem os impetrantes a concessão de medida liminar para o fim 

único de aguardar o paciente em liberdade o julgamento deste pedido, mediante a pronta 

expedição de alvará de soltura. 

7. CONCLUSÃO 

Para que pudesse fundamentar uma medida cautelar contra o paciente, o D. juízo 

a quo deveria apontar indicativos concretos sobre o receio de que ele possa usar o nome 

do “ex-Presidente da República, que, mesmo não mais no cargo, ainda é uma das 

pessoas mais poderosas do país” (p. 24), o que, de si, não chega a configurar crime. Será 

que a poderosa Força-Tarefa Lavajato e sua vasta rede de colaboradores se intimidariam 

com uma carteirada de um “poderoso”?  

 

 A prisão preventiva não é consectário da alegada existência de provas de 

envolvimento em práticas delituosas; para mandar o paciente à prisão antes de ouvi-lo, 

seria preciso apontar fatos concretos revelando que o paciente obstaria as investigações, 

quais são as circunstâncias que colocam a ordem pública em risco.  

 

                                              
29

. STJ, HC 317.809/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, decisão liminar, DJe 10.3.2015.   



 

 

20. 

Rua Almirante Pereira Guimarães, 537 – 01250-001 São Paulo SP Tel:(11) 38647233 Fax:(11) 38623816 

www.malheirosfilho.adv.br 

 

Daí decorre a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e 

da presunção de inocência na decisão ora atacada, que pune BUMLAI sem processo sob 

alegação de que os crimes são escandalosos e que o Brasil precisa acabar com a 

impunidade (qual se prisão preventiva fosse punição!) da corrupção não pode servir de 

escusa para o respeito à lei.   

 

Confiantes de que essa Colenda Corte não se deixará seduzir pelo discurso de 

“flexibilização” de garantias constitucionais, sempre usado pelas ditaduras para justificar 

arbitrariedades, os impetrantes rogam a Vv. Exas. que concedam habeas corpus a JOSÉ 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, anulando a ilegal prisão preventiva decretada pelo 

D Juízo de 1º grau.  

 

 Pedem deferimento. 

 

 De São Paulo para Porto Alegre, em 25 de novembro de 2015. 
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