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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE  

DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

 

 

 

 

 

 

URGENTE 
Réu Preso 

Pedido de liminar 

(Item 5 – pág. 30) 

 

Os advogados JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 

DANIELLA MEGGIOLARO, EDWARD ROCHA DE CARVALHO e CONRADO 

DE ALMEIDA PRADO, inscritos respectivamente na Ordem dos Advogados do 

Brasil sob os ns. 8.862/PR, 172.750/SP, 35.212/PR e 303.058/SP, com escritórios nos 

endereços 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 pela 5ª Turma do E. 

Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus 

n° 69.575/PR
1
, deixando de reformar decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, manteve ilegal decreto de prisão preventiva determinado 

pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba (procedimento nº 

5056156-95.2015.4.04.0700), nos termos expostos a seguir. 

                                              
1
. Acórdão anexo como doc. n º 1 e cópia integral do recurso ordinário em habeas corpus anexa como 

doc. n° 2 
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2. 

1. OS FATOS 

JOSÉ CARLOS BUMLAI foi preso preventivamente
2
 no dia 24 de novembro de 

2015, em Brasília, para onde se deslocara a fim de atender à convocação da Câmara 

dos Deputados para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a apurar eventuais irregularidades na concessão de empréstimos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  

 

O paciente é um conhecido pecuarista – hoje demonizado pela Acusação, que 

para isso se vale da Imprensa – que nos últimos tempos tem procurado auxiliar os 

negócios de sua família, os quais se encontram em estado pré-falimentar. Além disso, 

é um senhor de 71 anos, com quatro filhos e sete netos, diagnosticado com a grave 

doença denominada Carcinoma Urotelial In Situ (nome clínico para câncer na bexiga) 

e recuperando-se de cirurgia cardíaca recentemente realizada. 

 

Ao contrário do que muito se tem lido nos jornais sobre réus na Operação Lava 

Jato, BUMLAI não tem passaporte estrangeiro, não movimenta contas em paraísos 

fiscais, não destruiu provas, não tentou fugir, não coagiu testemunhas e não deu 

nenhum indicativo de que poderia obstruir as investigações ou a instrução criminal. 

Aliás, de 2009 para cá – data do último fato supostamente criminoso a ele imputado 

– não praticou nenhuma conduta que pudesse ser classificada de delituosa.  

 

Não obstante, a Força-Tarefa da Lava Jato decidiu que o momento era 

conveniente para lançar um novo desdobramento da operação e o paciente, sob 

                                              
2
. Cópia da decisão proferida pelo D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba segue anexa ao presente 

como doc. nº 3.  
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3. 

alegação de que seria amigo pessoal do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e 

que, assim, teria abusado de sua influência para ajudar o Partido dos Trabalhadores
3
, 

passou a ser alvo de constantes imputações e pedidos cautelares, dentre eles o de 

prisão.  

 

Antes disso, porém, BUMLAI se dirigiu ao D. Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba, frente às notícias que vinculavam seu nome à essa Operação, para colocar-

se à disposição das autoridades a fim de elucidar quaisquer fatos controversos, bem 

como para pleitear acesso aos documentos das investigações vazados pela Imprensa, 

dispondo-se, ainda, a viajar para Brasília para atender ao chamado dos congressistas 

que compõem a mencionada CPI. 

 

No entanto, ignorando sua pré-disposição em colaborar, o D. Juízo de 1º grau 

decretou sua prisão preventiva, alegando a presença “óbvia” de “risco à investigação 

e à instrução”, pois os “crimes foram praticados através de complexas operações 

financeiras e triangulações corporativas, com o emprego” “rotineiro de fraudes”, “em 

um jogo de sombras para acobertar a verdade” (p. 22/23 do doc. nº 3). Daí por que, 

em liberdade, o paciente poderia “recorrer a novos expedientes fraudulentos para” 

“ocultar a realidade dos fatos” (p. 23 do doc. nº 3).  

 

                                              
3
. O nome dado à operação, “Passe Livre”, foi noticiado da seguinte forma: “Prisão de Bumlai tira 

Lula do altar intocável”, “Prisão de Bumbai é mais um passo para investigar Lula” e “Bumbai 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 1º.3.2016. Com a deflagração da 24ª fase da Lava Jato no último dia 4 de março, a 

desconfiança da mídia de que a prisão do paciente tinha como escopo atingir o ex-Presidente da República 

finalmente se confirmou. 

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
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/bumlai-preso-hora-de-confirmar-os-temores-dos-petistas.html
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4. 

O decreto afirmou também que ele “teria se servido, por mais de uma vez, e de 

maneira indevida, do nome e autoridade do ex-Presidente da República” LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA “para obter benefícios”, levando o Juízo ao “natural receio de que o 

mesmo nome seja de alguma maneira, mas indevidamente, invocado para obstruir ou 

para interferir na investigação ou na instrução”. Assim, haveria “danos não só ao 

processo, mas também à reputação do ex-Presidente, sendo necessária a preventiva 

para impedir ambos os riscos”
4
 (p. 23 do doc. nº 3). 

 

Além disso, alegou ser imperiosa a custódia cautelar ante o “risco à ordem 

pública” (p. 23 do doc. nº 3), decorrente de prejuízos “à credibilidade das instituições” 

(p. 25 do doc. nº 3), porque a Operação Lava Jato revolveria fatos muito graves – tão 

graves quanto antigos – e altas somas de dinheiro público, sendo medida 

indispensável para combater o “quadro de corrupção sistêmica” que assola o País (p. 

23 do doc. nº 3).  

 

Diante da manifesta ilegalidade dessa decisão, foi impetrado habeas corpus ao 

E. Tribunal Federal da 4ª Região (fls. 3 do doc. n° 2), com pedido de liminar, 

requerendo a concessão da ordem pelas seguintes razões: i) a prisão preventiva do 

paciente não passa de inaceitável antecipação do juízo sobre a culpa, fundamentada 

em presunções de que ele traria risco à instrução criminal, sem menção a qualquer 

acontecimento objetivo no sentido de que tenha constrangido, ameaçado, utilizado ou 

acobertado alguém a fim de justificar o risco de reiteração delitiva ou de obstrução à 

coleta de provas; ii) não subsiste o argumento de que é necessário defender a honra e 

                                              
4
. A Operação “Alethea” é enfim o resultado do namoro da jiboia com o boi: A condução coercitiva 

de LULA e todo clamor causado por ela são o maior demonstrativo de que, diferentemente do que assentava a 

r. decisão de 1º grau, o zelo pela reputação do Ex-Chefe do Executivo nunca foi a preocupação do D. Juízo da 

13ª Vara Federal... 
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5. 

reputação do ex-Presidente LULA, o que, pelo Código Penal, é de interesse exclusivo 

do ofendido; iii) a gravidade abstrata dos crimes imputados ao paciente – que 

ocorreram há mais de 7 anos – desacompanhada de outros elementos não justifica a 

medida extrema e; iv) a falta de justificativa para não aplicação das medidas cautelares 

diversas da prisão previstas na Lei n° 12.403/2011. 

 

A liminar foi indeferida sob o argumento de que os autos da prisão preventiva 

não são suficientes para analisar a necessidade de soltura [a da prisão seria a regra...], 

devendo ser apreciado o histórico da Operação como um todo, principalmente 

relacionado às empreiteiras (das quais o paciente não participa e não são objeto das 

investigações contra ele levadas a efeito), punindo-se antecipadamente, sem defesa, 

sem processo e por fatto d’altrui.  

 

Asseverou ainda o Relator ser necessária a segregação cautelar para cessar a 

atividade criminosa narrada, para “inibir a possibilidade de uso indevido pelo paciente 

de sua proximidade com figuras exponenciais da política nacional” (fls. 2.418 do doc. 

nº 2) e para evitar os efetivos riscos à investigação, embora não existisse nenhuma 

prova de que ele tenha agido para tal fim. Por derradeiro, inovou e supriu a falta de 

menção à não aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, criando 

fundamentação sequer aventada pelo Juízo de 1º grau, até mesmo porque este havia 

se omitido. 

 

Paralelamente ao trâmite do writ, o paciente foi interrogado pela d. Autoridade 

policial e confessou
5
 a prática de parte dos atos a ele atribuídos, esclarecendo não só 

                                              
5
. Cf. fls. 2.444/2.454 do doc. n° 2. 
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6. 

como se deram os fatos, mas também uma série de situações até então desconhecidas 

pela Força-tarefa.  

 

No entanto, no mesmo dia em que o paciente confessava, os membros do 

Ministério Público Federal, muito embora alertado pelo Delegado de Polícia Federal 

sobre as revelações que estavam sendo prestadas por ele no bojo da investigação – 

que, registre-se, sequer havia sido concluída até aquele momento – ofereceram 

denúncia contra BUMLAI e mais uma dezena de acusados pela prática dos crimes de 

corrupção ativa, gestão fraudulenta de instituição financeira (qual? Qual das posições 

do art. 25 da Lei de regência ocuparia ele?) e lavagem de dinheiro. Assim é que, 

ignorando todas as novas informações apresentadas e que certamente mudariam o 

rumo das investigações, foi proposta a inoportuna inicial pela Procuradoria da 

República, acompanhada, obviamente, de entrevista coletiva à Imprensa previamente 

agendada...  

 

Diante da confissão do paciente, que reforçava ainda mais a desnecessidade da 

segregação cautelar, a Defesa requereu ao magistrado a reconsideração da decisão, 

tendo sido indeferido o pedido (fls. 2.486/2.500 do doc. n° 2), pois, muito embora S. 

Exa. entendesse louvável a atitude, havia surgido no curso das investigações uma série 

de fatos novos – não necessariamente ilícitos, como registrou o próprio Juízo – para 

os quais ele não havia dado explicação (que não lhe fora solicitada) e que 

necessitavam de melhor apuração. 
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7. 

Pois bem. Quase três meses depois
6
, o habeas corpus foi finalmente levado a 

julgamento, tendo o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região denegado a ordem 

pleiteada. Para a Colenda Turma julgadora, “as razões que levaram ao indeferimento 

da liminar merecem ser prestigiadas” (fls. 2.529 do doc. nº 2), pois já estava assinalada 

“a presença dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP, bem como da necessidade 

da segregação cautelar” (fls. 2.520 do doc. nº 2). No mais, asseverou que sua confissão 

não teria o condão de afastar “o risco à ordem pública ou ao processo”, pois “relativa 

apenas a parte dos fatos imputados”, “sendo que em relação aos demais ainda se fazem 

presentes os fundamentos do artigo 312 do CPP” (fls. 2.529 do doc. nº 2). 

 

Para embasar sua argumentação, o E. TRF-4 utilizou como ratio decidendi a 

decisão proferida pelo MM. Juiz da 13ª Vara Federal, e que, portanto, “foram 

indicados indícios do envolvimento do acusado em diversos outros fatos delitivos” 

sobre os quais “não foram, em princípio, dadas explicações satisfatórias” pelo 

paciente “ou por sua Defesa” (fls. 2.530 do doc. nº 2). Sobre a substituição da 

reprimenda por medidas alternativas, alegou não ser “recomendável quando aquela 

estiver justificada na ‘periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade 

efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada’” (fls. 2.531 do 

doc. nº 2). 

 

Pois bem. Certos da evidente ilegalidade da decisão, os impetrantes 

interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, sustentando: i) a ilegalidade da 

prisão para averiguação, pretendida pelo Tribunal e pelo Juízo a quo, ao afirmarem a 

necessidade de maiores elucidações de alguns fatos, conforme já exposto acima; ii) a 

                                              
6
. Sem que os tais novos fatos apontados pelo Juízo de 1º grau tivessem resultado em qualquer ação 

penal ou até mesmo em investigação policial. 
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8. 

ilegalidade da prisão preventiva baseada na gravidade abstrata do delito, apenas 

porque os fatos se relacionam à Operação Lava-Jato; iii) a inexistência de risco de 

reiteração delitiva pelo paciente, bem como o infundado receio de que poderia se 

evadir do distrito da culpa; iv) a ilegalidade da extrapolação argumentativa do ato 

coator, que incluiu nova motivação ao decreto prisional; v) a imputação objetiva que 

pretendeu o acórdão, sem ao menos se atentar que BUMLAI não tinha o domínio do 

fato e; vi) a necessidade de fundamentação para a não aplicação das medidas 

cautelares diversas da prisão. 

 

 Enquanto aguardava o processamento do feito, o paciente infelizmente recebeu 

a triste notícia de que fora diagnosticado com Carcinoma Urotelial In Situ.  

 

 Em razão desses fatos, os impetrantes propuseram medida cautelar no Superior 

Tribunal de Justiça (doc. n° 4), ao mesmo tempo em que peticionaram ao D. Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba, requerendo, em ambos, a revogação da prisão preventiva 

ou a sua substituição pela prisão domiciliar, para que fosse possibilitada a realização 

do tratamento necessário para a cura de sua doença, dado o periculum in mora para a 

integridade física do paciente em caso de não concessão do benefício.  

 

 Tal pedido foi deferido pelo D. Juízo de primeiro grau para substituir a prisão 

preventiva por domiciliar pelo prazo de 3 meses. Durante o tratamento do câncer, 

entretanto, o paciente foi também submetido de urgência, no dia 21.4.16, a uma 

cirurgia de revascularização do miocárdio para tratamento de doença aterosclerótica 

coronariana. Por esse motivo, o regime domiciliar foi estendido até o próximo dia 19 

de agosto, medida que visava a permitir a continuação do tratamento previamente 
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9. 

estabelecido, bem como a recuperação do problema cardíaco que veio a ser descoberto 

ulteriormente.  

 

Pois bem. Passados dois meses da decisão que concedeu provisoriamente a 

prisão domiciliar a BUMLAI, o recurso em habeas corpus foi julgado e negado pela 5ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que o decreto de prisão 

preventiva estaria “suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, 

tendo em vista a gravidade em concreto das condutas tidas por delituosas e do fundado 

receio de reiteração” (p. 14 do doc. n° 1). 

 

Nos termos do v. acórdão, a gravidade em concreto estaria calcada na 

“dinâmica dos fatos e os desdobramentos da Operação Lava-Jato” “que excedem, e 

muito, àquelas insítas aos tipos penais em apuração” (p. 14 doc. n° 1), já que a 

“evolução dos acontecimentos” demonstram “verdadeiro modus operandi criminoso 

de realização de negócios com a Administração Pública, que podem totalizar um 

prejuízo aos cofres públicos da ordem de 20 bilhões de reais” (p. 15 do doc. n° 1). 

 

Afirma, ainda, que o paciente teria articulado “um complexo esquema 

criminoso que envolvia, de um lado, representantes do Banco Schahin, do outro, 

dirigentes da Petrobras e políticos, com a finalidade de burlar contrato público para a 

operação do Navio-sonda Vitória”, bem como intercedido “com o apoio financeiro de 

Fernando Soares, e através do pagamento de propinas aos dirigentes da Petrobras” 

para forçar a contratação da SCHAHIN. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, essas 

são atitudes – repita-se, ocorridas há mais de 6 anos – que demonstram “a intensa 

participação do recorrente no suposto esquema criminoso” e a “expressividade da 
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10. 

lesão, consubstanciada em vultosos prejuízos ocasionados aos cofres públicos” (p. 15 

do doc. n° 1). 

 

Ademais, não obstante os fatos supostamente criminosos terem se consumado 

em 2009, a Corte Superior afirmou a existência de risco de reiteração criminosa, 

novamente fazendo referência a fatos não criminosos e já esclarecidos. 

 

Já no que toca à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – que 

sequer foi mencionada no decreto cautelar proferido pela 13ª Vara Federal de Curitiba 

– o relator do recurso em habeas corpus limitou-se a afirmar que “não parece 

suficiente” “em razão da gravidade em concreto da conduta e da real possibilidade de 

que o recorrente retome as práticas ilícitas” (p. 16 do doc. n° 1) sem, contudo, explicar 

o que levou a tal raciocínio.  

 

Com o devido respeito, o que se nota não só do v. acórdão recorrido, mas de 

todas as decisões que o antecederam, é que o paciente está preso por receio de reiterar 

em “práticas” de fatos pelos quais sequer foi acusado ou mesmo investigado e que 

nem se sabe se são ou não criminosos.  

 

Mas desde quando a segregação cautelar se sustenta em razão da prática de 

possíveis condutas não necessariamente ilícitas? E qual é cautelaridade de uma prisão 

decorrente de condutas cessadas há mais de 6 anos? 

 

Como já dito reiteradamente, Senhores Ministros, nenhum desses supostos 

outros fatos
7
 compõem a acusação formulada contra o paciente, tampouco foram eles 

                                              
7
. Que, diferentemente do que assenta o E. Superior Tribunal de Justiça, não são ilícitos penais. 
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11. 

objeto de qualquer outra denúncia ou mesmo de investigação. Sobre a imputação que 

contra ele recai – datada de 2009 e pela qual se encontra preso – JOSÉ CARLOS BUMLAI 

não só confessou os crimes como também apresentou esclarecimentos essenciais à 

compreensão do que lá se apura. Não bastasse, informou ao D. Juízo a pretensão de 

oferecer um imóvel de sua propriedade a título de reparação do produto do crime e 

dos prejuízos causados
8
, não havendo nenhuma razão para que permaneça preso 

provisoriamente, já que, contrariamente ao que presumem os Tribunais a quo, está 

claro que o paciente continuará a colaborar com a Justiça. 

 

Como se verá a seguir, a manutenção da prisão do paciente é, portanto, 

verdadeira afronta ao Estado Democrático de Direito, com a qual essa Colenda Corte 

não pode compactuar.  

2. AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA 

Ao negar a soltura do paciente, a Colenda Turma julgadora – reiterando os 

termos de decisão do D. Juízo da 13ª Vara Federal – alegou que a prisão preventiva 

se encontra devidamente fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal “pois 

a gravidade em concreto das condutas, por si só, já é motivação suficiente para 

decretação da prisão cautelar com o fim de assegurar a ordem pública” (p. 17 do doc. 

nº 1), bem como em razão da “da real possibilidade de que o recorrente, caso em 

liberdade, retome as práticas do crime” (p. 16 do doc. nº 1), que, segundo a denúncia, 

se consumou há sete anos (!). 

                                              
8
. A petição apresentada ao D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR segue anexa a fls. 2.667/2.669 

do doc. n° 2.  
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12. 

  

Como se verá adiante, entretanto, os fundamentos elencados pelo Tribunal a 

quo são absolutamente inconsistentes. 

  

2.1. A prisão fundamentada na gravidade abstrata de crime e na 

“dinâmica geral dos fatos” e nos desdobramentos da Operação Lava-Jato 

 

Para fundamentar a manutenção da prisão preventiva do paciente, o Superior 

Tribunal de Justiça se baseou no que chamou de “gravidade concreta”, 

consubstanciada na “dinâmica geral” dos fatos e desdobramentos da vultosa Operação 

Lava Jato, bem como no prejuízo total, “da ordem de 20 bilhões de reais”,  que teria 

sido causado aos cofres públicos (p. 14/15 do doc. n° 1). 

 

Com todo o respeito, os fatos cometidos por BUMLAI não são, nem de perto, 

semelhantes à dinâmica comum dos casos desvendados na Lava Jato. Ao contrário da 

maioria dos acusados nessa Operação, BUMLAI não pagou propina a ninguém, nunca 

trabalhou nem fez lobby para construtora alguma, não foi apontado como operador 

financeiro, tampouco participou de qualquer cartel ou efetuou remessa de dinheiro 

para o exterior. 

 

A acusação que lhe recai diz respeito tão somente ao repasse de um empréstimo 

fraudulento tomado por ele no BANCO SCHAHIN cujo destino era o PARTIDO DOS 

TRABALHADORES.  

 

Sobre esse único fato – cujas condutas, repita-se, cessaram em 2009 – o STJ 

afirmou que a gravidade concreta dos atos de BUMLAI estaria demonstrada porque: i) 

foi responsável por viabilizar o empréstimo fraudulento ao PT; ii) “articulou um 
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13. 

complexo esquema criminoso” para amortizar o montante retirado e burlar contrato 

público para a operação Vitória 10.000; iii) intercedeu junto à PETROBRAS e com o 

apoio de FERNANDO SOARES “através de pagamento de propinas” para seus dirigentes,  

a fim de atingir o objetivo do Banco e; iv) foram vultosos os prejuízos causados por 

ele aos cofres públicos, revelando a expressividade da lesão. 

 

Dessas afirmações, apenas a primeira condiz com a realidade e foi, inclusive, 

confessada pelo paciente (fls. 2.444/2.454 do doc. n° 2). No mais, não é verdade que 

BUMLAI tenha articulado um complexo esquema criminoso para a obtenção do 

contrato de operação da sonda Vitória 10.000 pela SCHAHIN. Como explicado na 

decisão de primeiro grau, o colaborador SALIM SCHAHIN “procurou João Vaccari Neto 

no ano de 2006 e solicitou auxílio político para que Schahin fosse contratada pela 

Petrobrás para operar o navio-sonda Vitoria 10000”, “sendo convencionado que a 

contratação da Schahin levaria à quitação do empréstimo” (p. 10 do doc. n° 3). 

 

Tampouco se sustenta que BUMLAI teria ajudado no pagamento ou arrecadação 

de propinas aos dirigentes da PETROBRAS. Naquela decisium, apenas há a menção de 

que o paciente teria pedido ajuda a FERNANDO SOARES. Quanto às propinas, essas 

teriam sido negociadas por JORGE LUZ com os executivos da SCHAHIN, sem qualquer 

notícia de interferência de BUMLAI
9
. 

 

                                              
9
. Segundo trecho do depoimento de Fernando Soares, reproduzido na decisão, “Jorge Luz questionou 

se poderia ajudar o depoente na negociação da comissão com o Grupo Schahin; que o depoente respondeu a 

Jorge Luz que não existia negociação de comissão no caso, porque o Grupo Schahin tinha vindo, em 

atendimento a uma solicitação do Partido dos Trabalhadores; que Jorge Luz disse que tinha uma relação antiga 

e forte com o grupo Schahin e que ele teria condição de obter uma comissão para o grupo; que questionado 

quem seria o grupo, respondeu que incluiria o depoente, Nestor Cerveró, Luis Carlos Moreira, Cezar Tavares e 

Eduardo Musa” (p. 8 do doc. n° 3). 
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14. 

Por fim, não há menção no v. acórdão coator de quais seriam os “vultosos 

prejuízos” aos cofres públicos causados pela conduta do paciente, mas sim uma 

estimativa do dano de 20 bilhões de reais, provocado por todos os crimes da Lava-

Jato, o qual, obviamente, não pode ser base para sua segregação. Ora, ao paciente não 

há de recair a responsabilidade – consubstanciada em sua prisão cautelar – por todos 

os prejuízos causados pelos delitos desvendados na operação!  

 

O que se depreende disso tudo é que o Superior Tribunal de Justiça 

fundamentou sua decisão tão somente na repercussão da maior Operação anti-

corrupção em curso no País, apontando a prisão do paciente como “única medida 

cabível” a demonstrar uma atuação “firme do Poder Judiciário” a “evitar a reiteração 

de práticas delituosas”:  

 

“ressalto que os gravíssimos crimes supostamente ocorridos e 

revelados pela ‘Operação Lavajato’ reclamam uma atuação 

firme do Poder Judiciário no sentido de evitar a reiteração das 

práticas delitivas, no intuito de possibilitar a devida apuração 

dos fatos praticados contra a administração Pública e, em 

última análise, a população brasileira, sendo a prisão 

preventiva, na hipótese, ainda que excepcional, a única medida 

cabível para atingir tais objetivos” (p. 19 do doc. n° 1). 

 

Em resumo, BUMLAI deve continuar preso não só em razão da acusação da 

prática de crimes ocorridos há pelo menos 7 anos (o que, por si só, já seria um 

absurdo!), mas também porque a sociedade brasileira precisa reconhecer a forte 

atuação do Judiciário no combate à corrupção.  
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15. 

Ninguém nega, E. Tribunal, a importância da Operação Lava Jato nem 

tampouco que o esquema criminoso instalado na PETROBRAS não deva ser 

devidamente apurado com a responsabilização de todos os envolvidos. Contudo, a 

punição destes não pode ser realizada sem observância aos princípios da presunção 

de inocência e do devido processo legal e muito menos antecipada por meio da prisão 

preventiva! 

 

Com efeito, não há dúvida de que os fatos apurados naquela Operação são 

graves, inclusive aqueles que são atribuídos ao paciente. No entanto, concreta ou 

abstrata, a gravidade do crime não serve como fundamento para a custódia cautelar e 

sua invocação – disse-o certa vez o Min. PERTENCE – é mal disfarçada nostalgia da 

prisão preventiva obrigatória. 

 

Como se sabe, a prisão cautelar é medida excepcional e só pode ser decretada 

nas hipóteses do art. 312 do CPP. Daí porque não basta o v. acórdão reproduzir todos 

os argumentos lançados pelo Juízo de 1° grau no sentido de demonstrar a participação 

do acusado nos fatos descritos na denúncia e em outros que, além de não serem 

necessariamente criminosos, nem são objeto da ação penal. 

 

Menos ainda é suficiente afirmar que “a dinâmica dos fatos” [da Operação 

Lava jato como um todo] “revelam, a toda evidência, a gravidade concreta das 

condutas praticadas, que excedem, e muito, àquelas ínsitas aos tipos penais sob 

apuração” (p. 14 do doc. n° 1). 

 

De acordo com AURY LOPES JUNIOR, “qualquer que seja o fundamento da 

prisão, é imprescindível a existência de prova razoável do alegado periculum 
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16. 

libertatis, ou seja, não bastam presunções ou ilações para a decretação da prisão 

preventiva. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com 

um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida”
10
. 

 

No caso dos autos, a r. decisão combatida não demonstra de que maneira a 

ordem pública seria ameaçada com a soltura do paciente, limitando-se a afirmar que 

as condutas praticadas “revelam expressividade da lesão” (p. 15 do doc. n° 1). 

 

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, o que não ocorreu no 

presente. Bem por isso, esse Supremo Tribunal Federal tem decidido que “para que o 

decreto de prisão cautelar (assim como sua manutenção) seja idôneo, é necessário que 

o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos 

aptos a justificar tal medida”
11
 e que a garantia da ordem pública “baseada tão somente 

na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação”
12
 são fundamentos 

“insuficientes para se manter o paciente no cárcere”
13
. 

 

Ademais, é fundamental observar a inversão de valores e a evidente agressão 

ao Estado Democrático de Direito de uma prisão preventiva mantida pela necessidade 

de resposta aos anseios da sociedade. É o que afirmou o Min. TEORI ZAVASCKI em 

recente decisão relacionada à “Operação Lavajato”: 

                                              
10

. Direito Processual Penal, Saraiva, 10ª ed., São Paulo, 2013, p. 837/839. 
11

. STF, HC n° 127.366/SP, 5ª Turma, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, DJe 31.7.2015. 
12

. Idem.  
13

. Ibidem. 
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17. 

 

“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 de prisões provisórias fora dos estritos 

casos autorizados pelo legislador”
14
. 

 

No mais, a tal “gravidade em concreto” invocada pelo decisium nada mais é 

que a gravidade do crime, inerente aos tipos penais imputados e, portanto, abstrata
15
. 

Por essa razão, na contramão do citado pelo v. acórdão atacado, “a dinâmica dos fatos 

e os desdobramentos da denominada ‘Operação Lava-jato’” (p. 14 do doc. n° 1) não 

são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva. Sobre o tema, essa 

Corte Suprema 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, 

                                              
14

.  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, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 14.11.2011, destacamos. 
15

. Por mais óbvio que pareça ser, não é demais lembrar que todo crime é grave, afinal, sendo o Direito 

Penal a ultima ratio, aquilo que não é grave não poderia nem mesmo ser tipificado. 
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18. 

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’”
16
. 

 

Daí porque somente a concessão da ordem, com cassação da prisão preventiva 

decretada contra o paciente, reparará a injusta e ilegal coação a ele imposta. 

 

2.2. O não demonstrado receio de reiteração criminosa  

 

O v. acórdão atacado, assim como as decisões que o antecederam, impõem 

como necessária a prisão preventiva diante da “real possibilidade de que o recorrente, 

caso em liberdade, retome as práticas ilícitas” (p. 13 do doc. nº 1). Curioso é que, sem 

ter um único fundamento a sustentar tal afirmação, o decisium limita-se a reproduzir 

trecho do decreto prisional de primeiro grau: 

 

“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 

                                              
16

. STF, HC 127.186/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 31.7.2015. 



 

 

 

 

 
Rua Almirante Pereira Guimarães, 537 

São Paulo – 01250-001 – Tel: (11) 3864 7233 – Fax: (11) 38623816 
www.malheirosfilho.adv.br 

Rua Alberto Folloni, 1.400 

Curitiba – 80540-000 – Tel: (41) 3072 2243 – Fax: (41) 3072 2244 
www.mirandaoutinho.adv.br 

 

19. 

reforma agrária (fls. 33-34 da representação)” (p. 16 do doc. n° 

1). 

 

Sobre os saques, a própria decisão do D. Juízo da 13ª Vara Federal destacou se 

tratar de fato que, “em si não é crime” (fls. 20 do doc. n° 3), o que, portanto, jamais 

poderia fundamentar uma alegação de risco à ordem pública. Aliás, 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 2013. 

 

Já em relação ao “suposto pagamento de propina no Caso Sanasa”, cabe dizer 

que em 2011 o paciente já foi investigado a respeito desses fatos, bem como já prestou 

esclarecimentos ao Ministério Público do Estado de São Paulo e, como não cometeu 

qualquer delito, não foi denunciado.  

 

Além disso, as tais “supostas” irregularidades na venda de uma fazenda para o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, também utilizadas 

como prova do envolvimento sistemático do paciente em atos criminosos, foram 

embasadas 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. 

  

Ou seja, o que não presta nem mesmo para avaliação de antecedentes bastou 

para privação da liberdade! 

 

 Sobre esse aspecto, vale lembrar que “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 
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20. 

obstruirá as investigações ou continuará delinqüindo. Seria indispensável, também aí, 

a indicação de elementos concretos que demonstrassem, cabalmente, a necessidade 

da medida extrema”
17
. 

 

Com efeito, o único fato novo concreto atribuído ao paciente – que, se diga de 

passagem, não fora sequer apontado na r. decisão que decretou sua prisão preventiva, 

tendo somente agora sido ventilado pelo D. Juízo de 1º grau
18
 – é aquele objeto da 

ação penal nº 0042543-76.2016.401.3400 da 10ª Justiça Federal de Brasília, ou seja, 

a suposta prática do crime de obstrução à justiça, em razão da alegada participação do 

paciente no esquema arquitetado pelo ex-Senador DELCÍDIO DO AMARAL para impedir 

a delação premiada de NESTOR CERVERÓ.  

 

Contudo, Senhores Ministros, nem mesmo essa imputação – repita-se, nunca 

antes aventada como motivo de segregação cautelar – pode servir como fundamento 

para manutenção da prisão preventiva.  

 

Isso porque, em primeiro lugar, os fatos lá imputados, além de inverídicos, 

teriam ocorrido entre abril e setembro de 2015, meses antes de sua prisão. Em segundo 

porque nenhuma das pessoas que foram denunciadas nessa nova ação penal 

permanece presa pelos fatos nela apurados! 

 

                                              
17

 . STF, HC 95.009/SP, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 18.12.2008 
18

. Como se verá mais adiante. 
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21. 

Fundamental registrar que em razão da homologação da delação de NESTOR 

CERVERÓ19, esse E. Supremo Tribunal Federal entendeu não existir mais periculum 

libertatis20 em relação aos acusados detidos naquele feito, determinando a revogação 

das prisões preventivas e a aplicação de medidas cautelares diversas. 

 

Além disso, a prisão preventiva decretada em nome da ordem pública sob o 

argumento da reiteração delitiva, “além de ser um diagnóstico absolutamente 

impossível de ser feito (salvo os casos de vidência e bola de cristal), é flagrantemente 

inconstitucional, pois a única presunção que a Constituição permite é a de inocência 

e ela permanece intacta em relação a fatos futuros”
21
. 

 

No mais, a ação penal movida contra o paciente em Curitiba e que originou o 

decreto de prisão cautelar ora questionado apura, repita-se, fatos criminosos 

supostamente ocorridos há mais de 7 anos, sem qualquer indício de que ele tenha 

reincidido em tal conduta. 

 

Ora, Senhores Ministros, qual é a situação concreta que fez a C. Turma 

Julgadora do Tribunal a quo chegar à conclusão de que o paciente iria voltar a 

delinquir? No que resiste o “fundado receio” de reiteração criminosa? 

 

                                              
19

. Frisa-se que em nenhum momento de sua delação premiada, NESTOR CERVERÓ citou a participação 

do peticionário em irregularidades nem tampouco confirmou ter recebido qualquer quantia em dinheiro da 

família BUMLAI para que se calasse em seu termo de colaboração premiada. 
20

. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, na decisão da revogação da prisão de Delcídio do 

Amaral, o STF afirmou: “É inquestionável que o quadro fático atual é bem distinto daquele que ensejou a 

decretação da prisão cautelar: os atos de investigação em relação aos quais o senador poderia interferir, 

especialmente a delação premiada de Nestor Cerveró, já foram efetivados, e o Ministério Público já ofereceu 

denúncia contra o agravante” (http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/medida-extrema-ja-nao-e-

indispensavel-diz-teori-ao-soltar-delcidio/). 
21

. AURY LOPES, Direito Processual Penal, RT, 3ª ed. São Paulo, 2015, p. 979. 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/medida-extrema-ja-nao-e-indispensavel-diz-teori-ao-soltar-delcidio/)
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/medida-extrema-ja-nao-e-indispensavel-diz-teori-ao-soltar-delcidio/)
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22. 

O fato é que não há no decisum, ou mesmo nos autos – com exceção da 

infundada ação penal que tramita na Justiça Federal de Brasília, cujos fatos ocorreram 

há mais de um ano e cujo periculum libertatis já cessou – qualquer elemento ou 

indícios da reiteração de qualquer conduta delitiva por parte de BUMLAI após a 

deflagração da Operação Lava Jato, ocorrida, como todos sabem, há quase 2 anos! 

 

Por outro lado, como leciona GUSTAVO BADARÓ, “não se deve aceitar que a 

prisão preventiva para a garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após a 

prática delitiva. Difícil aceitar que necessidade de assegurar ou garantir a ordem 

pública subsista muito tempo depois do cometimento do delito”
22
. 

 

 Frisa-se, mais uma vez, que o último fato criminoso imputado na denúncia a 

BUMLAI ocorreu em janeiro de 2009, sendo que não há nenhum indício de que tenha 

agido do mesmo modo, após essa data. Em situação semelhante, o Min. GILMAR 

MENDES já alertou sobre o cuidado necessário na análise de continuidade delitiva 

como fundamento de prisão cautelar: 

 

“os fatos estão associados a práticas nos anos de 2005 a 2009 

e, portanto, está-se usando a possibilidade de que se dê 

continuidade a uma prática delitiva nos tempos atuais 

(...)Tenho sérias dúvidas, na linha da jurisprudência, quanto à 

possibilidade de utilização da prisão preventiva em relação a 

fatos tão longínquos no tempo”
23
. 

 

                                              
22

. Processo Penal, RT, 3ª ed. São Paulo, 2015, p. 979. 
23

 . STF, Agravo Regimental no HC n° 128.261/MT, 2ª Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, DJe 

20.8.2015, trecho do voto do Min. GILMAR MENDES. 
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23. 

 Demonstrado está, portanto, o manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo 

paciente a ser sanado com a concessão da ordem do presente writ.  

3. A AUSÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL 

 Conquanto não tenha sustentado diretamente que a segregação cautelar se 

justifica em razão de riscos à instrução criminal – até porque não teria fundamento 

para tanto – o v. acórdão reproduziu trechos do ilegal decreto de prisão preventiva no 

qual se afirmou sobre a necessidade de prevenir “riscos à investigação e à instrução” 

(p. 12 do doc. n° 1) 

 

 Ocorre, Egrégio Tribunal, que os argumentos expostos não passam de mera 

presunção e os tempos verbais utilizados pelo despacho ora combatido são o maior 

indicativo disso. Em nenhum momento é narrado algum acontecimento objetivo, 

ocorrido no passado, capaz de sustentar o temor de risco ao processo. Não se fala que 

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

poderia, inquietações de que agiria, devaneios de que obstaria as investigações tudo 

num condicional sem base empírica alguma. 

 

No entanto, 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
24
, o que não ocorre no caso em tela.  

 

                                              
24

. CF. STF, HC 125.555/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, DJe 14.4.2015. 
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24. 

Consta do v. acordão que os fatos apurados envolvem um “emaranhado 

financeiro e corporativo”, um “jogo se 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. 12 do doc. n° 1). 

 

Ora Senhores Ministros, 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. Teria 

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

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

espontâneo da Justiça, para alterar a verdade dos fatos que já confessou? 

 

É sabido que ninguém 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)
25
, 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
26
.  

 

                                              
25

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

liberdade provisória, com ou sem fiança;”. 
26

. 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. 
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25. 

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. 12 do doc. n° 1). 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”
27
. Até mesmo porque a instrução penal já se encerrou, 

encontrando-se o feito em fase de alegações finais dos réus, conforme se observa do 

doc. nº 5, não tendo o paciente, enquanto cumpria prisão em regime domiciliar, em 

nenhum momento oferecido qualquer dificuldade ao processo ou descumprido 

qualquer determinação do Juízo.  

 

O ato coator, ao reproduzir os esdrúxulos argumentos do decreto prisional, 

violou frontalmente o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante dessa 

Colenda Corte Suprema
28
. Por mais esse motivo, é premente a necessidade de 

concessão de habeas corpus para sanar o flagrante constrangimento ilegal. 

                                              
27

. STF, HC 94.144/SP, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 15.8.2008.  
28

. Como decide esse 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 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. 
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26. 

4. A EXTRAPOLAÇÃO ARGUMENTATIVA DO ATO COATOR E A 

NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO 

Conforme já exposto, o paciente vem sofrendo constrangimento que essa Corte 

Suprema já afirmou, há muito tempo, ser ilegal. Tal situação reside também na 

omissão do Juízo de 1° grau em justificar porque não caberia nenhuma outra medida 

cautelar do art. 319, CPP, como alternativa da prisão.  

 

No entanto, em vez de anular a prisão arbitrária decretada contra JOSÉ CARLOS 

BUMLAI, o Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que alega ter se atido 

“exclusivamente aos motivos elencados pelo juiz de primeiro grau” para analisar a 

prisão do paciente, buscou corrigir a falta de fundamentação da decisão de segregação 

cautelar, à semelhança da ilegalidade cometida pelo TRF da 4ª Região. 

 

Tentando sanar o insanável, o v. acórdão coator afirmou ser insuficiente “a 

imposição de medidas cautelares alternativas, na medida em que a prisão preventiva 

se encontra devidamente fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal” , 

em razão da “gravidade em concreto da conduta e da real possibilidade de que o 

recorrente (...) retome as práticas ilícitas” (p. 16 do doc. n°1).  

 

Ora, a lei processual penal estabelece que “a prisão preventiva será 

determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 

319)” (art. 282, § 6º. CPP). Daí se extraí a conclusão lógica de que primeiro o 

magistrado deve explicar por qual motivo não cabe aplicar uma medida alternativa, 

para então ordenar a prisão preventiva, o que não foi feito no caso do paciente desde 

a primeira decisão que decretou a segregação. 
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27. 

Essa Casa tem o entendimento pacífico de que “não cabe à instância superior, 

em habeas corpus, aduzir novos fundamentos para suprir vício de motivação da 

decisão originária”
29
.  

 

No caso dos autos, ao invés de reconhecer a nulidade da decisão proferida em 

1º grau – que restou omissa quanto a não aplicabilidade das cautelares diversas da 

prisão – o aresto atacado afirma, sem qualquer fundamentação, que nenhuma das 

medidas seria recomendável ao caso, eis que a custódia está justificada na “gravidade 

em concreto da conduta e na real possibilidade de que o recorrente, caso em liberdade, 

retome as práticas ilícitas” (p. 16 do doc. nº 1). Em poucas palavras e, como se atribui 

aos juristas portenhos, não são aplicáveis por que lo digo yo! 

 

 Ora, essa Colenda Corte vem reiterando o entendimento em julgamentos 

recentes, inclusive naqueles da denominada operação Lava Jato
30
, de que “além da 

demonstração concreta e objetiva das circunstâncias de fato indicativas de estar em 

risco a preservação dos valores jurídicos protegidos pelo art. 312 do Código de 

Processo Penal, é indispensável ficar evidenciado que o encarceramento do acusado 

é o único modo eficaz para afastar esse risco. Dito de outro modo: cumpre demonstrar 

que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal 

tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins. É o que 

estabelece, de modo expresso, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal: ‘a prisão 

                                              
29

. STF, HC 122.626/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14.11.2014. 
30

.  Nesse sentido, HC n° 132.233, HC n° 132.229, HC n° 127.186 e  HC n° 128.878, todos da Operação 

Lava-Jato. 
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28. 

preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar (art. 319)’”
31
. 

 

Assim, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão deve ser 

fundamentada no momento do juízo de adequação
32
, que necessariamente parte da 

medida “menos gravosa, e, se esta não se mostrar adequada”
33
, deverá “ir ascendendo 

em uma escala crescente das medidas alternativas mais leves para as mais gravosas, 

e, somente se nenhuma dela se mostrar adequada”
34
, chegará “à prisão preventiva”

35
. 

 

Diante do entendimento desse Supremo Tribunal Federal, fica ainda mais 

evidente que “o magistrado que continuar a raciocinar a partir da prisão preventiva, 

como primeira, principal e preferencial medida, eventualmente, podendo ser 

‘substituída’ por ‘outra medida cautelar’, tal qual um ‘favor judicial’ ou um 

‘benefício’ generosamente concedido ao acusado, estará violando o caráter 

subsidiário da prisão e o reconhecimento da liberdade do acusado como regra no 

processo”
36
. 

 

Infelizmente é esse o caso do presente feito: a exceção da prisão virou a regra, 

quando, pela letra da lei, deveria ser justamente o inverso.  

 

                                              
31

. STF, Habeas Corpus n° 127.823, 2ª Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.8.2015. 
32

. CPP, “art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou 

acusado”. 
33

. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, 3ª ed., RT, São Paulo, 2015, p. 952. 
34

. Idem.  
35

. Ibidem. 
36

. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, op. cit., p. 960 – grifamos. 
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29. 

Sobre o tema, essa Suprema Corte, também no seio da Operação Lava Jato 

proferiu recente decisão revogando a prisão preventiva do acusado, alertando 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”
37
. 

 

No caso do paciente, a alegação de inaplicabilidade das medidas cautelares 

diversas torna o constrangimento ainda mais gritante. BUMLAI tem mais de 70 anos 

de idade e é portador de diversos problemas de saúde, neles incluídos um câncer na 

bexiga e uma grave doença cardíaca. Por esse motivo, no último dia 18 de março lhe 

foi concedia a substituição da prisão preventiva para a domiciliar, a fim de a 

possibilitar “tratamento mais leniente”, recentemente prorrogada até meados do mês 

de 19.8.16 (cf. doc. n° 6). 

 

Durante o tempo que vem cumprindo a custódia domiciliar, não há qualquer 

notícia de que tenha praticado qualquer delito, falado com pessoas ou até tentado se 

esquivar da aplicação da Lei Penal. Pelo contrário, sua prisão está sendo seguida à 

risca e JOSÉ CARLOS BUMLAI tem se apresentado às autoridades sempre que 

requisitado. 

 

Assim, fica demonstrada a ilegalidade da fundamentação inovadora do v. 

acórdão, por não ter fixado medidas cautelares substitutivas da prisão, perfeitamente 

aplicáveis ao paciente. 

                                              
37
. STF, HC 130.254/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática, DJe 19.10.2015 – 

destacamos. 
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30. 

5. PEDIDO DE LIMINAR 

Primário e de bons antecedentes, o paciente submeteu-se ao D. Juízo de 

primeiro grau durante toda a instrução sem causar qualquer tumulto, atendendo às 

determinações das autoridades prontamente. Sem pedir nada em troca, colaborou 

voluntariamente com o esclarecimento dos fatos e desde que foi transferido à prisão 

domiciliar jamais descumpriu as regras estabelecidas.  

  

Não obstante todas essas circunstâncias favoráveis, ainda recai sobre ele um 

ilegal decreto de prisão preventiva que, como exaustivamente demonstrado, carece de 

fundamentos idôneos, não havendo na argumentação um único elemento concreto que 

justifique sua manutenção no cárcere. 

 

O fumus boni juris deflui dos dispositivos constitucionais e legais mencionados 

e se concretiza nas decisões dessa Colenda Corte 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, que permanece preso preventivamente em razão de 

condutas ilícitas ocorridas há mais de 7 anos, cuja autoria já confessou. 

 

 De outro lado, inegável a existência de perigo de dano irreparável a ser causado 

pela custódia cautelar do paciente, pois, como cediço, é ela a medida mais extrema 

prevista no ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, dotada de absoluta 

excepcionalidade, de forma que sua manutenção injustificada pode causar indeléveis 

prejuízos ao paciente, cuja saúde, como dito, encontra-se bastante frágil. 

 

O dano torna-se ainda mais evidente após decisão proferida pelo D. Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba na data de ontem. É que, por considerar que “os 
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31. 

pressupostos e fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos” e que o 

acusado não se enquadra mais “nas hipóteses legais que permitem o regime de prisão 

domiciliar”, o magistrado de primeiro grau revogou o regime concedido para o 

tratamento das doenças e restabeleceu a prisão no Complexo Médico Penal de 

Curitiba, determinando que paciente se apresente “à Polícia Federal no dia 

23/08/2016” (cf. doc. nº 7). 

 

Em razão da inegável existência do fumus boni juris e pelo extremo periculum 

in mora, os signatários requerem a concessão de liminar para o fim único de o paciente 

aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus interposto, mediante a pronta 

expedição de alvará de soltura. 

 

Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., requer seja concedida liminar 

para permitir que paciente aguarde o julgamento do presente writ em regime de prisão 

domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.   

 

Importante registrar, Eminente Relator, que a simples aplicação de uma medida 

cautelar menos gravosa – como o uso de tornozeleira eletrônica – já se mostrou 

adequada e suficiente ao caso. Ora, como se disse ao longo dessa impetração, desde 

que cumpre prisão domiliciar com o uso do equipamento de monitoração, o paciente 

jamais quebrou as condições estabelecidas, de modo que não há nenhum indicativo 

de que sua manutenção nesse regime possa colocar em risco a ordem pública ou a 

aplicação da Lei Penal. Pelo contrário, sua volta ao cárcere, além de ser desnecessária, 

poderá prejudicar sobremaneira os tratamentos das graves doenças recentemente 

descobertas, especialmente em razão do evidente abalo emocional inerente à presente 

situação.  
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32. 

 6. CONCLUSÃO  

“(...) a prisão provisória assume 
aspectos de justiça sumária. É 

providência cômoda e, pela celeridade 
com que é decretável, 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”
38

. 

 

Em virtude de seu caráter de antecipação dos efeitos condenatórios, a prisão 

provisória é medida excepcional e, portanto, há de ser decretada e mantida somente 

em casos de indiscutível e comprovada necessidade. É ela, afinal, a mais violenta 

medida assecuratória processual penal, não podendo ser justificada pelas condutas de 

terceiros desvendadas dentro de um esquema de corrupção sistêmica ou pela suposta 

conduta do paciente em relação a fatos que, além de não serem ilícitos, sequer 

investigados foram. 

 

Noutro passo, a fundamentação do decreto prisional não pode ser fruto de 

desprezo pelos direitos fundamentais de um idoso primário e de bons antecedentes, 

acometido por uma série de enfermidades que, em momento algum, deu mostras a 

afrontar a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, tampouco reiterou as 

condutas a ele atribuídas, cessadas no ano de 2009. 

 

Daí decorre o manifesto desrespeito à garantia da presunção de inocência na 

decisão atacada que, no final das contas, pune BUMLAI tão somente por sua conduta 

                                              
38

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

Rio de Janeiro, 1998, p. 9.  
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33. 

estar inserida no contexto dos “fatos revelados pela ‘Operação Lava-Jato’”
39
 (qual se 

prisão preventiva fosse punição!), argumento imprestável para excluir o respeito à lei. 

 

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

discurso de “flexibilização” das garantias constitucionais, sempre usado pelas 

ditaduras para justificar arbitrariedades, o paciente e impetrantes requerem a Vv. 

Exas. seja concedida a ordem de habeas corpus a JOSÉ CARLOS BUMLAI, para anular 

a ilegal prisão preventiva decretada pelo D. Juízo de 1º grau, mantida pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região e corroborada pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

 Pedem deferimento. 

 De São Paulo para Brasília, em 11 de agosto de 2016. 
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 Cf. p. 19 do doc. n° 1 
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