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segundo par~rrafo); 4) assim, mesmo sem previsão legal específica, a 

condução coercitiva seria um meio de garantir a eficácia (não prejuízos) 

à produção de provas, sem que s.e lance mão de uma restrição de 

liberdade muito mais gravosa (fl. 356verso, penúltimo parágrafo); 5) a 

condução coercitiva precisaria ser compreendida sistemicam.ente como 

uma medida decorrente do poder geral de cautela e sena uma medida 

proporcional; 6) o tema não seria novo no direito comparado, citando a 

doutrina estrangeira de Nicolas Gonzald-Cuellar Serrano, segundo a 

qual seria possível que os juízes aplicassem medidas alternativas às 

legalmente previstas, desde que observadas três condições: a) 

ícl.oneidade e menor lesividade da medida alternativa; b) cobertura legal 

suficiente da limitação dos direitos que a medida restrinja; e) existência 

de infraestrutura necessária para sua aplicação ((ls. 358/359); 7) Para o 

parquet, a cobertura legal suficiente da medida seria o art. 260 do 

Código de Processo Penal; 8) o direito ao silêncio seria garantido 

incondicionalmente; 9) a oitiva conjunta seria essencial para evitar a 

manipulação de versões apresentadas, destruição de elementos de 

prova ou construção de docum~ntos fraudulentos (fl. 361verso). 

É o relato da questão. 

Decido. 

Observo que a argumentação principal da 

Policia Federal e do Ministério Público Federal é evitar a combinação de 

versões. 

Conforme anteriormente fundamentado, 

considero que tentar influir no depoimento de outra pessoa, seja ela 

investigada ou testemunha, excede o âmbito do principio da ampla 

defesa, sendo considerado ilicito (ainda que sem uma sanção especifica) 
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na medida em que caracteriza risco à instrução criminal, o que enseja a 

decretação de prisão preventiva. 

Portanto, questiona-se se é possível a condução 

coercitiva para prestar depoimento no inquérito policial. 

O julgado do Supremo Tribunal Federal 

mencionado pelo MPF dizia respeito a um processo-crime de latrocínio. 

Lendo o teor integral do aresto do Supremo Tribunal Federal2 , verifico 

que, naquele caso, teria havido uma confissão informal do acusado do 

latrocínio·, além do que ele estaria em posse de folhas de cheque que 

estavam, anteriormente, em poder da vitima. 

O Relator do julgado, o Ministro Ricardo 

Lewandovski aduziu, diante de tais circunstâncias., não ser necessária a 

utilização da teoria dos poderes implícitos. Em voto separado, porém 

acompanhando o Relator, o Ministro Luiz Fux teceu as seguintes 

considerações: 

"Alinho-me, no caso, ao entendimento do 

eminente Relator, no sentido de que a condução coercitiva do paciente à 

presença do Delegado de Polícia - visando à apuração de uma infração 

penal gravíssima (latrocínio), em vista da posse pelo paciente de objetos 

(no casp, folhas de cheque) que estavam em poder da vitima antes de sua 

morte e que foram objeto de subtração - deu-se de forma válida e legal, 

inserindo-se dentro das atribuições constitucionalmente estabelecidas à 

policia judiciária (CF, art. 144, § 4~· CPP, art. 6~ incisos 11 a VI). 

Alguns doutrinadores .. inclusive, classificam esse 

proceder, que não tem o significado de prisão, como custódia ou retenção. 

2 h11p:ijse,c!ir,~if.jus.bripugio,l<;lorpubij:,a~ina<l9.r.jsp'?docTP··U~&doclD= 152025 i., acesso em 02i(!6!2016. 
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Denominam custódia o ato: a) - para averiguação, enquanto se esclarecem 

dúvidas, ou para garantia da incolumidade de pessoas ou coisas, ou b) -

para investigação sumaríssima, mantendo-se o custodiado em cela 

separada ou solt algemas pelo tempo estritamente necessário. Por sua vez, 

a retenção ocorreria.· c) - para averiguação de dúvidas ou garantia de 

incolumidade (itens de custódia), mas com a diférença de que não se 

utiliza, em ca~os como esse, cela nem algemas, em face da mio existência 

de perigo aparente e da mio gravidade dos fatos a serem esclarecidos. 

( ... ) 

Ademais, como ressaltado pelo eminente 1\1in. 

Ricardo Lf..,i,vandowski em seu voto, também poder-se-ia aplicar, à espécie, 

a teoria dos poderes implícitos, que constitui um verdadeiro postulado da 

hermenêutica e um efl.caz instrumento interpretativo. 

Convém destacar, desde logo, que a doutrina dos 

inherent powers - exsurgida no mundo jurídico a partir dos célebres 

julgamentos dos casos 1vfcCulloch vs. 1'\faryland e 1\1yers v. Estados Unidos 

US- 272 - 52, 118 pela Suprema Corte norte-americana - foi acolhida 

em precedentes deste Supremo Tribunal (HC n(J 93.930/RJ, Segunda 

Turma .. Rei. ]v!inistro Gilmar J\1endes, DJe de 312/11; }!C n" 94.173/BA, 

Segunda Turma, Rei. l14inistro Celso de Afello, DJe de 27/11109). 

Note-se que, na doutrina nacional. notadamente 

no campo do Direito Constitucional, esse fundamental postulado da 

hermenêutica tem sido largamente utilizada. 

Aliás, mediante o acionamento desse postulado da 

a,·te de interpretação pode-se depreender. por exemplo, que assiste a 
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determinado servidor público (em sentido amplo), ao exercer o seu munus 

constitucional, o direito e o dever de dispor de todas as funções - ainda 

que implícitas - indispensáveis para o fiel e adequado desempenho do seu 

ministério, ficando a salvo, entretanto, no ponto, apenas as condicionantes 

constitucionais expressas. " 

Observando casos semelhantes de condução 

coercitiva de.cretada, constatei inúmeras críticas à realização da 

condução coercitiva, baseadas principalmente na inexistência de 

previsão legal a respeito e na desproporcionalidade da medida, tendo 

em vista que a pessoa tem o direito ao silêncio e, nesse caso, não 

deveria ser conduzida coercitivamente apenas para ficar em silêncio na 

Delegacia. 

Quanto ao aspecto da inexistência de previsão 

legal, realmente considero não existir lei a respeito. As disposições já 

existentes sobre "condução. coercitiva" dizem respeito a situações 

diversas, as quais referem-se a uma ausência injustificada a algum ato 

processual. Decerto, as disposições existentes não se aplicam ao 

presente caso. 

Há um ponto, então, favorável aos críticos da 

presente "condução coercitiva". 

Todavia, resta a questão: seria o caso da 

utilização da teoria dos poderes implícitos? 

Ainda que não tenha mencionado 

expressamente, o Ministério Público Federal parece aderir a essa 

doutrina., ao mencionar que a "condução coercitiva" seria uma medida 

menos gravosa do que a prisão preventiva ou temporária. 

Sim, decerto a conduçãó para depoimento é 

uma medida muito menos grave do que uma prisão. 
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Portanto, coloca-se a questão: está implícita 

essa possibilidade no ordenamento jurídico? 

Para quem examinar o. ordenamento jurídico de 

forma absolutamente literal, não existiria essa possibilidade. O juiz 

pode determinar a prisão de alguém, porém, se não for o caso de prisão, 

não poderá de terminar a condução para esclarecimentos perante a 

autoridade policial por falta de previsão legal. 

Todavia, a presente medida teria a justificativa 

de antecipar e evitar um possível risco à instrução criminal. Seria, pois, 

uma medida para evitar uma eventual decretação de prisão preventiva 

com base no risco à instnlÇão c.riminaJ. 

Çom a devida vênia aos que entendem em 

contrário, considero essa p,ossi~ilidade existente) desde que com os 

devidos detalhes que serão feitos logo mais. 

De fato, se é possível a prisão para acabar com 

risco à instrução criminal, é possível a condução imediata à 

autoridade policial para depoimento, com o objetivo de se evitar 

combimwão de depoimentos,.ou tentativa de influenciar os depoimentos 

dos outros, o que poria em risco a instrução criminal. Se utilizarmos a 

classificação mencionada pelo Ministro Luiz Fux, no trecho acima 

transcrito, ter-se-á uma espécie de custódia para averiguação e 

esclarecimento de dúvidas sobre a investigação. 

Observo que propositalmente não mencionei 

a possibilidade .da "condução coercitiva". Isto porque, embora ·a 

conducão imediata seja possível (com as observações que serão 

adiante formuladas), o segundo óbice, o da desprop.orcionalidade da 

medida me parece insuperável. 
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Com efeito, conduz-se coercitivamente 

alguém para prestar depoimento na Delegacia. Porém, em 

Delegacia, será garantido o direito ao silêncio. Ora, é 

evidentemente desproporcional conduzir alguém à força à 

Delegacia para só então garantir-lhe o direito ao silêncio. 

Exatamente por isso, irei deferir apenas 

parcialmente o pleito das autoridades policial e ministerial e 

tomarei a liberdade de modificar o nome da medida cautelar 

requerida. Condução coercitiva não será. 
Qual o objetivo. da medida? Garantir o 

depoimento imediato das pessoas a fim de que não sejam combinados 

depoimentos ou a fim de que nenhum deles tente influenciar o 

depoimento dos outros. Porem, garantindo-se o direito ao silêncio. 

Pois bem, para evitar qualquer ofensa ao 

princípio da proporcionalidade, garantir-se-á à pessoa o direito ao 

silêncio antes da condução à Delegacia, esclarecendo o objetivo da 

condução imediata (garantir a espontaneidade do depoimento). Porém, a 

autoridade que efetuar a dlligência deverá informar a pessoa, 

investigada ou possível testemunha, que ela não será conduzida à 

Delegacia se optar, desde já, por permanecer em silêncio. 

Tal solução acaba com dois problemas: 1) o 

caráter "coercitivo" da medida deixa de existir, eis que a pessoa 

somente irá à Delegacia se realmente desejar prestar os 

esclarecimentos (considerando que a própria pessoa investigada, se 

convencida de sua inocência. pode ser justamente a maior 

interessada em prestar imediatos esclarecimentos à autoridade 
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policial31; e 2) a desproporcionalidade deixa de existir, pois o 

direito ao silêncio ê assegurado antes que a pessoa seja conduzida 

imediatamente à Delegacia para prestar depoimentost. 

Nem se venha quere r criticar esta solução, 

alegando-se que ela põe um dilema para a pessoa investigada, que 

poderia prestar esclarecimentos em outra ocasião. Isto porque, de forma 

alguma, a presente decisão implica que a pessoa que manifestar o 

direito de permanecer em silêncio não possa prestar esdarecimentos 

posteriormente, tanto ·na fase policial quanto e!ll Juízo, caso venha. a 

ser denuncíada. 

Portanto, nos termos da fundamentação, defiro 

parcialmente o requerimento de condução formulado pelas autoridades 

policial e ministerial, autorizando a condução imediata das pessoas 

referidas pela autoridade policial e pelo MPF perante à autoridade 

policial. Contudo, a autoridade policial deverá, antes . da condução, 

informar à pessoa o direito de permanecer em silêncio e, caso esse 

direito seja manifestado no momento da diligência, a autoridade 

não realizará a condução. 

Observo que a condução imediata vale , ainda, 

para as pessoas que a autoridade policial posteriormente considerar 

como testemunhas, eis que tambêm têm di.reito ao silêncio sobre 

eventuais questões que possam con1prometê-las. 

E) SOBRE OS DEMAIS REQUERIMENTOS 

' Uma pessoa investiga,da pode .ter o mais do qne justo anseio de csclarec.t;,,- os foto~ imediatamente 
perante a autoridade policial. Lembre-se a gràlldiósa 1ibra de Fr~nz Katka, na qual, logo no inicio do 
romance, Josef K., investigado por dois agcntcs·sem saber o porquê, pede pam .se~ levado ao superior, 
ohlendo como resposta: "Assim que ele desejar, antes não." (O processo. Traduçã,,: Modesto Carone. S~o 
Paulo: Companhia·das Letras, 1997, p. 16). Desta forma, é perfeitamente posslvcl que a pessoa lenha 
justamente· o interesse de ser logo ouvida pela altloridade policial, e.aso não decida exercer o seu direito 
constitucional ao silêncio. 

67 



a
. PODER JUDICIÁRIO . 

JUSTIÇA fiEDERAL 
SEÇÃO JUDICIARIA DE sAo PAULO -
6" VARA FEDERAL CRIMINAL DE SAO PAULO 
ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL E LA VAGEM DE VALORES 

Sobre o requerimento de sigilo até o 

cumprimento das diligências, defiro. Contudo, após o cumprimento das 

diligências, o que deverá ser informado pela autoridade policiá! ou 

ministerial, deverá ser levantado o sigilo total do presente feitq. 

Com efeito, um Estado Democrático de Direito 

não pode conviver com processos secretos (como o do processo da obra 

de Kafka, acima mencionado). Há evidente interesse da sociedade em 

saber as razões pelas quais, por exemplo, a Justiça determina a prisão 

de um ex-Ministro de Estado. Nesse ponto, a própria decisão do 

,Judiciário deve ser fiscalizada pela sociedade. Todos devem zelar pelo 

devido processo legal. 

A propósito, ao ter conhecimento pela própria 

mídia e imprensa de outros processos da Operação Lava-Jato, verifiquei 

que alguns setores doutrinários, até de respeitadas universidades, têm 

criticado as prisões, que seriam um meio de forçar colaborações 

premiadas. 
É preciso deixar bem claro que a Justiça não 

prende nem prenderá ninguém para forçar colaborações. premiadas. 

Exatamente por isto, será tornada pública a motivação das prisões 

determinadas na presente decisão, que pode até, porventura, ser 

criticada, porém serve para dar certeza que não se pretende com 

isso forçar qualquer tipo de colaboração. 

As decisões sobre prisões preventivas, assim 

como acontece em todo e qualquer processo conduzido ou julgado 

por mim, poderão ser revistas, mediante a demonstração de 
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inexistência de requisitos para a prisão preventiva. Sempre caberá 

recursos para as partes que se sentirem prejudicadas. 

Enfim, deixe-se bem claro que as prisões 

preventivas aqui determinadas o foram com base nas razões 

cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, com 

a devida motivação. 

Não obstante e sem embargo de tudo o que 

foi dito, a .Justiça não poderá interferir nem deve considerar como 

óbice que um investigado ou rêu preso decida fazer colaboração 

premiada. Negar esse direito ao preso que preencher OIJ requisitos 

da colaboração equivaleria a um inconstitucional cerceamento de 

defesa. 

O que ê preciso deixar bem claro, até para se 

evitar a disseminação de opiniões errôneas, é que o juiz não 

participa das negociações entre as partes para eventual acordo de 

colaboração, nos termos do art. 4º, § 6°, da Lei 12.850/2013. 

Acerca das opiniões, faço ainda mais uma 

observação: é preciso deíxar bem claro que a prísão preventiva não 

significa juíw antecipado ·de culpa da pessoa a ser presa. É uma 

decisão baseada, ainda, em indícios e em razões cautelares, podendo 

ser eventualmente revista. O Ministério Público, a princípio, tem o ônus 

de comprovar esses indícios .durante a ínstrução. Os réus mantêm a 

presunção de não culpabilidade até o trânsito em julgado, o que não 

impede a prisão cautelar devidamente motivada. 

Observo, ainda, que, devido à existência: de 

docu.mentos sigilosos no feito, após o cumprimento integral das 

diligências, continuara a existir, ao menos por enquanto, o sigilo quanto 

aos documentos do feito. 
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Quanto ao requerimento de compartilhamento 

de provas com o Supremo Tribunal Federal, em relação ã Senadora 

Gleisi Helena Hoffman, defiro com as devidas e seguintes observações. 

Em razão do foro por prerrogativa de função, a Senadora não é 

investigada na presente ação penal. Nenhuma das medidas 

determinadas na presente de.cisão tem o objetivo de localizar qualquer 

tipo de prova em relação a ela. Tudo o que for, eventualmente de 

maneira fortuita, encontrado em relação à Senadora, ou eventuais 

menções a ela cm depoimentos, será encaminhado ao Supremo 

Tribunal l<'ederal, que terá a competência para decidir sobre a validade 

das provas. As autoridades policiais e ministeriais fica.m autorizadas 

a compartilhar as provas após o cumprimento integral das 

diligências. 
De outro lado, autorizo que as diligências 

sejam acompanhada,s por agentes da Receita. Federal (que poderão 

auxiliar a Policia Federal na seleção de objetos e documentos relevantes 

para a investigação) e por membros do Ministério Público Federal (até 

diante da função con stitucional de exercício do controle externo da 

atividade policial, nos termos do art. 129, inc. VII, da Constituição). 

Diante da complexidade dos atos a serem 

cumpridos pela autoridade policial, defiro que todos os mandados 

tenham o prazo requerido de sessenta dias de validade. 

F) CONCLUSÃO E DECISÃO 

Diante de todo o exposto, decido: 

1) decreto a prisão preventiva de DAISSON 

SILVA PORTANOVA, para garantia da instrução criminal e aplicação 
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