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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL              

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO  

DD. PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JACINTO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, DANIELLA MEGGIOLARO, EDWARD ROCHA DE 

CARVALHO e CONRADO DE ALMEIDA PRADO, advogados inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil, sob números 8.862/PR, 172.750/SP, 35.212/PR e 

303.058/SP, com escritórios nos endereços abaixo declinados vêm, à presença de 

Vossa Excelência, impetrar o presente:  

 HABEAS CORPUS, 

 COM PEDIDO DE LIMINAR, 

 com base no art. 5º, LXVIII, da CR, e art. 647 e ss., 

do CPP, em favor de José Carlos Costa Marques Bumlai, já qualificado no 

processo-crime de autos nº 5061578-51.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na d. 13ª 

Vara Federal da Subseção de Curitiba, tendo como autoridade coatora seu d. 

Juízo, em face de excesso de prazo em sua prisão preventiva, decretada nos autos nº 
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5058178-29.2015.4.04.7000/PR, tudo por esperarem deferimento em face dos 

motivos adiante expostos: 

 01. O paciente foi preso em 24 de novembro de 

2015 por ordem da d. autoridade coatora (EVENTO 3, DESPADEC1, autos nº 5058178-

29.2015.4.04.7000), tendo sido oferecida denúncia pelo i. órgão do MPF no dia 14 

de dezembro de 2015 (EVENTO 1, DENUNCIA1, autos nº 5061578-51.2015.4.04.7000), 

a qual foi recebida pelo d. Juízo de 1º grau em 15 de dezembro de 2015 (EVENTO 3, 

DESPADEC1, autos nº 5061578-51.2015.4.04.7000). 

 02. Sua prisão preventiva foi decretada porque a d. 

autoridade coatora entendia presentes riscos à instrução criminal e à ordem pública. 

 03. A instrução criminal foi encerrada, estando 

os autos conclusos para sentença desde o dia 15 de agosto de 2016; e, por tal razão, 

este fundamento não persiste mais. 

 04. A ordem pública estaria ameaçada com a 

liberdade do paciente na medida em que: (a) estaria envolvido num quadro grave de 

corrupção sistêmica, com participação ativa nele; (b) a gravidade concreta dos fatos 

assim o recomendaria, conforme precedente há muito superado do e. STF. 

 05. De toda forma, ao contrário de outros casos da 

Operação Lavajato, o processo ao qual o paciente responde é simples: seja porque 

se não trata de uma multiplicidade de fatos envolvendo obras bilionárias, seus 

contratos e aditivos; seja porque dos onze réus, quatro são colaboradores, uma 

teve a denúncia rejeitada e o paciente – o principal alvo aparente do caso –, é réu 

confesso de todos os fatos que lhe foram imputados, havendo discordância técnica 

– porque incorreta a imputação – em relação à qualificação jurídica dada aos fatos. 
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 06. E por tal simplicidade é que se se verifica o 

excesso de prazo da prisão preventiva a que está submetido o paciente, sendo de 

interesse a verificação dos seguintes termos processuais ocorridos: 

Prisão preventiva: 24/11/2015. 

Oferecimento da denúncia: 14/12/2015. 

Recebimento da denúncia: 15/12/2015. 

Testemunhas de acusação: 29/2/2016 e 4/3/2016. 

Testemunhas de defesa: 14/3/2016 a 20/4/2016. 

Interrogatórios: 30/5/2016. 

Alegações finais do MPF: 18/7/2016. 

Alegações finais da defesa: 12/8/2016. 

Conclusão para sentença: 15/8/2016. 

 07. Com as devidas vênias, há excesso de prazo.  

 08. Desde logo porque os precedentes desse e. 

TRF4 sobre o tema não são aplicáveis: 

 (a) não há pluralidade de réus que não sejam 

confessos, tampouco complexidade dos fatos, como, por ex., atuação em diversos 

estados do país ou no exterior (HC 5029701-10.2016.4.04.000, Rel. Des. Fed. Marcio 

Rocha, DJe de 12/8/2016; HC 5029694-18.2016.0.04.000, Rel. Des. Fed Sebastião 

Ogê Muniz, DJe de 19/7/2016), tampouco se tratando de grande organização 

criminosa, tanto que não há denúncia pelo correspondente tipo penal (HC 529364-

21.2016.404.0000, Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz, DJe de 22/7/2016); 

 (b) o “prazo global percorrido” é superior a nove 

meses, quando a lei processual penal estabelece prazos muito menores para réus 

presos (HC 5027988-97.2016.4.04.0000, Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, Dje 

de 28/7/2016), sendo ônus do Juiz cumprir tais prazos; 

 (c) não há razoabilidade na demora entre 

determinados momentos processuais em se tratando de réu preso, ainda que se 
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considerasse um “esquema sofisticado e especializado” como existente, o que não 

é o caso (HC 5025797-79.2016.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Marcio Antonio Rocha, DJe 

de 5/7/2016), como, por ex., o lapso de 2 meses entre o recebimento da denúncia e 

o início da oitiva de testemunhas de acusação, 1 mês entre o término da oitiva 

das testemunhas os  interrogatórios dos réus, e 3 meses entre a realização dos 

interrogatórios e a conclusão para a sentença, incluindo-se os prazos de alegações 

finais, por evidente. 

 09. Por fim, parece claro ao paciente que eventual 

aplicação da “proporcionalidade” não é cabível, com as devidas vênias, até mesmo 

pelas demonstrações precitadas de inaplicabiliudade dos precedentes denegatórios ao 

caso concreto, mas, especialmente, porque tal alegação, de exclusão de direitos e 

garantias a determinados cidadãos mediante a “ponderação entre a violação 

constitucional e legal e o resultado obtido por esta violação” ou 

“proporcionalidade”, ofende diversos princípios legais e constitucionais. 

 10.  Não podem também os mencionados 

“princípios” – eles não o são! – ser aplicados de modo a excepcionar – ou a ampliar 

exceções – direito ou garantia de status constitucional, mormente quando se sabe que 

as restrições aos direitos e garantias constitucionais vêm expressas no texto 

constitucional e legal. O i. Min. Eros Grau, por sinal, é incisivo ao criticar tal atuação: 

Tenho criticado aqui – e o fiz ainda recentemente (ADPF 144) – a 

“banalização dos ‘princípios’” [entre aspas] da proporcionalidade e da 

razoabilidade, em especial do primeiro, concebido como um “princípio” 

superior, aplicável a todo e qualquer caso concreto, o que conferiria ao 

Poder Judiciário a faculdade de “corrigir” o legislador, invadindo a 

competência deste. O fato, no entanto, é que proporcionalidade e 

razoabilidade nem ao menos são princípios – porque não reproduzem as 

suas características – porém postulados normativos, regras de 

interpretação/aplicação do direito. 

No caso de que ora cogitamos esse falso princípio estaria sendo vertido na 

máxima segundo a qual “não há direitos absolutos”. E, tal como tem sido 
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em nosso tempo pronunciada, dessa máxima se faz gazua apta a arrombar 

toda e qualquer garantia constitucional. Deveras, a cada direito que se 

alega o juiz responderá que esse direito existe, sim, mas não é absoluto, 

porquanto não se aplica ao caso. E assim se dá o esvaziamento do quanto 

construímos ao longo dos séculos para fazer, de súditos, cidadãos. Diante 

do inquisidor não temos qualquer direito. Ou melhor, temos sim, vários, 

mas como nenhum deles é absoluto, nenhum é reconhecível na 

oportunidade em que deveria acudir-nos. 

Primeiro essa gazua, em seguida despencando sobre todos, a pretexto da 

“necessária atividade persecutória do Estado”, a “supremacia do interesse 

público sobre o individual”. Essa premissa que se pretende prevaleça no 

Direito Administrativo – não obstante mesmo lá sujeita a debate, aqui 

impertinente – não tem lugar em matéria penal e processual penal. Esta 

Corte ensina (HC 80.263, relator Ministro Ilmar Galvão) que a 

interpretação sistemática da Constituição “leva à conclusão de que a Lei 

Maior impõe a prevalência do direito à liberdade em detrimento do direito 

de acusar”. Essa é a proporcionalidade que se impõe em sede processual 

penal: em caso de conflito de preceitos, prevalece o garantidor da liberdade 

sobre o que fundamenta sua supressão. A nos afastarmos disso 

retornaremos à barbárie.
1
 

 11. Por tal razão, merece o presente writ 

provimento, inclusive liminarmente (porque presentes o fumus boni juris e o 

periculum in mora), a fim de que o paciente seja colocado imediatamente em 

liberdade ou, ao menos, permaneca no regime domiciliar em que atualmente se 

encontra, até julgamento final do habeas corpus, quando, então, espera-se seja 

concedida em definitiva a ordem, em razão do excesso de prazo. 

 

 

 

                                              
1
 STF, Pleno, HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, DJU de 19/12/2008. 
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 POSTO ISTO, 

 requerem se digne Vossa Excelência receber e 

conhecer o presente writ para que seja:  

 (a) concedida a liminar para colocar o paciente 

em liberdade até o julgamento final do presente writ;  

 (b) intimar os impetrantes da data da sessão de 

julgamento do presente writ, a fim de se realizar sustentação oral, nos termos do 

Regimento Interno desse e. Tribunal; 

  (c) ao fim, ser deferido o writ para se reconhecer o 

excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, com sua colocação em liberdade, 

ou, alternativamente, sua manutenção em prisão domiciliar. 

 Pedem deferimento. 

 Curitiba, 2 de setembro de 2016 

 

 

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO DANIELLA MEGIOLLARO 

O.A.B./PR nº 8.862     O.A.B./SP nº 172.750 

 

 

 

 

EDWARD ROCHA DE CARVALHO     CONRADO G. DE ALMEIDA PRADO 

O.A.B./PR nº 35.212     O.A.B./SP nº 303.058 


