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 ANTONIO PALOCCI FILHO e 

BRANISLAV KONTIC, qualificados às folhas e investigados, nos autos do 

Inquérito Policial em epígrafe, cujos trâmites se dão sob controle de 

legalidade desse douto Juízo, vêm, por seus advogados infra-assinados, 

a Vossa Excelência para expor, ponderar e, a final requerer o seguinte: 

 

 

 1 – Na representação constante 

do evento 54, a autoridade policial pleiteia a convolação da prisão 

temporária dos Requerentes – cujo prazo de duração hoje expira – em 

modalidade preventiva, aos seguintes argumentos: 
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Tais vantagens, em sua grande maioria 

traduzidas em dinheiro em espécie, 

ainda não foram rastreadas a partir 

desta investigação, motivo pelo qual 

não existe qualquer medida cautelar 

diversa da prisão que inviabilize 

ANTONIO PALOCCI FILHO e BRANISLAV 

KONTIC – seu funcionário até a 

presente data – de praticarem atos que 

visem a ocultar e obstruir a descoberta 

acerca do real paradeiro e emprego dos 

recursos em espécie recebidos. Muito 

embora possa se aventar que eventual 

prisão domiciliar possa evitar a fuga 

por parte dos investigados, não há, 

repito, medida cautelar diversa da 

prisão que os inviabilize de manter 

contato ou determinarem a terceiros 

para que venham a praticar atos 

visando dissipar o produto do crime, 

colocando e mantendo, assim, em risco 

a aplicação da lei penal. Deve ser 

destacado, também, que, durante o 

cumprimento das medidas cautelares 

na sede da empresa PROJETO – 

CONSULTORIA EMPRESARIAL E 

FINANCEIRA LTDA, evidenciou-se que 

podem ter sido tomadas medidas por 

parte de seus funcionários, dentre os 

quais os investigados BRANISLAV 

KONTIC e ANTONIO PALOCCI FILHO, 
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para ocultar das autoridades 

responsáveis pela persecução penal 

policial possíveis fontes de obtenção de 

provas, uma vez que foram 

constatadas que diversas estações de 

trabalhos na empresa estavam 

plenamente equipadas, à exceção dos 

gabinetes dos computadores, o que 

pode indicar que tenham sido até 

mesmo destruídos ou colocados fora do 

alcance da POLÍCIA FEDERAL – 

Informação – Equipe SP 05 (Evento 

atual, ANEXO7) 

... 

Observou-se, também, que é possível 

que a esfera de atuação de ANTONIO 

PALOCCI FILHO em benefício da 

ODEBRECHT não tenha se limitado aos 

projetos e obras já descritos no pedido 

inicial, razão pela remanescerá em 

perigo à ordem pública caso ele e 

BRANISLAV KONTIC permaneçam 

soltos.” 

 

 

 2 – Cumprindo o dever de 

restabelecer a verdade aqui maltratada e afastar falsas premissas, 

ponha-se para logo em destaque que, em realidade, DOIS (2) – e não 

diversos – “gabinetes dos computadores” não se encontravam nas 

dependências da sede da empresa quando da realização das diligências 
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de busca e apreensão. Explicite-se também que um dos ex-sócios da 

empresa Projeto Ltda. (James Adrian Ortega), que há pouco tempo 

deixara seus quadros para se estabelecer autonomamente, levou 

consigo, como é natural, a “torre” de que se utilizava e que é de sua 

propriedade. Daí a ausência material interpretada pelos investigadores, 

pelo critério suspicaz de sempre imaginar o pior, que teria ocorrido 

“destruição de provas”. Ilação sem qualquer contato com a realidade e 

fruto, talvez, de inquietante idiossincrasia de quem pode agir em nome 

do Estado, que tem de ser equilibrado, razoável e imparcial... 

3 – Inverossímil, por isso, a 

temerária presunção - in malam partem - que de resto preside todo o 

roteiro da peça policial em apreço. A mesma circunstância se deu com o 

segundo aparato, este de uso do colaborador André Palocci, que 

presentemente se acha executando trabalho – para a AVIANCA – fora 

da sede da empresa e, para tanto, a transportou (a “torre”) para o local 

onde está a desenvolver tais atividades. Se interesse houver em se 

espelharem os respectivos conteúdos, basta assim se determinar e, sem 

necessidade de qualquer dispêndio de recursos públicos e energia, 

seguramente ambos prontamente atenderão a tal comando.  

 4 – Daí a se industriar, do nada, 

uma teoria conspiratória que levaria ao delírio de que se sabia 

previamente da iminência de diligência policial constritiva secreta 

desencadeada (quem teria vazado?) e, por essa razão, se “desapareceu” 

com ambas, vai uma oceânica distância. Passou da hora de se por cobro 

a tais e arbitrárias extravagâncias processuais, sempre e sempre 

engendradas contra libertatis. Pior ainda é delas se utilizar para 
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pretender suprimir o mais fundamental dos direitos que é a liberdade 

pessoal. 

 5 – Nessa perspectiva, os 

supedâneos da pretendida modalidade de custódia cautelar não 

ultrapassam a esfera do “possível”, do “provável”, do “talvez”, do 

“quem sabe”.  Isso não é digno de ser conceituado como ato que se 

encadeia no devido processo legal. Anátema! 

 6 – Aliás, essas suposições 

“javertianas” constituem a tônica constante da investigação em 

apreço. Não há qualquer elemento de natureza empírica que possa 

sustentar as falsas premissas assentadas na linha investigatória, 

sofismas estes que só podem conduzir a uma desacreditada e falsa 

conclusão. 

 7 – Não se atina, por isso mesmo, 

como se possa criar, cerebrinamente, a ficção processual de que se 

pode “pressentir”, de que se tem “convicção” (sem indícios) de que os 

Requerentes virão a praticar no futuro “atos que visem a ocultar e 

obstruir a descoberta acerca do real paradeiro e emprego dos recursos 

em espécie recebidos”. Tal raciocínio puramente divinatório, concedidas 

todas as vênias, não pode ter lugar no Templo de Têmis, em que se 

cultua a verdade e a justiça, mas se mostra mais adequado ao Oráculo 

de Delfos, no Altar de Apolo, em que a Pitonisa previa o futuro a partir 

da macroscopia de vísceras animais... 

 8 – Como poderiam os 

Requerentes conspirar contra a integridade indiciária ou probatória? 

Como, aliás, seriam capazes de obstruir a localização de “recursos em 

espécie recebidos” por terceiros há quase de dez anos?  Seria isso 
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possível? Só mesmo como argumento para sustentar um sofisma, 

colmar de aparente legalidade o mais descarado arbítrio. 

Aceitável? 

Jamais! 

9 – A despeito dessa inocultável 

circunstância, há, sim, medida cautelar diversa da prisão que “os 

inviabilize de manter contato ou determinarem a terceiros para que 

venham a praticar atos visando dissipar o produto do crime”, de que é 

exemplo a cautela contemplada no inciso III do artigo 319 do Código de 

Processo Penal. 

10 – Se não bastasse a ausência de 

quaisquer dos requisitos autorizadores do decreto de qualquer 

modalidade de prisão cautelar, é fato que sua imposição está PROIBIDA – 

sob pena de responsabilidade – por expressa determinação do artigo 

236 do Código Eleitoral, que tem esta dicção: 

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, 

desde 5 (cinco) dias antes e até 48 

(quarenta e oito) horas depois do 

encerramento da eleição, prender ou 

deter qualquer eleitor, salvo em 

flagrante delito ou em virtude de 

sentença criminal condenatória por 

crime inafiançável, ou, ainda, por 

desrespeito a salvo-conduto. 

A responsabilidade pela 

inobservância desse normativo: 
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§ 2º  Ocorrendo qualquer prisão o preso 

será imediatamente conduzido à 

presença do Juiz competente que, se 

verificar a ilegalidade da detenção, a 

relaxará e promoverá a 

responsabilidade do coator

 

. 

 

 11 – Como se vê, não cabe aqui 

qualquer modalidade de prisão cautelar, salvo em flagrante delito, eis 

que vivemos o efêmero período de imunidade eleitoral. 

 12 – Nem se diga que tratar-se-ia  

de mera prorrogação de medida cautelar restritiva de liberdade 

anteriormente decretada e já imposta ao sujeito passivo.  

 Nada disso. 

 13 – Primeiramente, porque – 

mostra-se desnecessário e até mesmo acaciano insistir – prisão 

temporária é espécie distinta de prisão preventiva, ambas do gênero 

cautelaridade. Seus fins e pressupostos são diversos e nitidamente 

identificáveis. 

 14 – Numa palavra: os títulos 

legitimadores do cerceamento da constitucional garantia de ir e vir são 

completamente autônomos e diversificados. Imagina-se que não seja 

necessário mais palavras para demonstrá-lo, pelo menos aos que sejam 

minimamente informados sobre a matéria. 

 15 – Não se diga, por igual, que 

prorrogação de prisão temporária constitui, em ambos os tempos, uma 

só e incindível unidade cautelar, quando à sua natureza. 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 

-   8   - 
 

 Não. 

 16 – O título legal da prisão 

temporária, por força de lei, tem validade por até cinco dias, lapso 

temporal determinado e fixo. 

 17 – O caso de renovação implica 

novo decreto, do qual decorre novo título prisional, também com novo 

prazo fixado. Não fora assim e o legislador teria disposto que a 

prorrogação seria automática, sem nova cognição valorativa do 

Judiciário. 

 18 – Como seria possível prorroga-

la sem novo decreto?  

 19 – Pois o que a lei eleitoral está 

a dispor é que FICA PROIBIDA A EDIÇÃO DE ATO, JUDICIÁRIO 

PRINCIPALMENTE, QUE SUPRIMA A LIBERDADE DO CIDADÃO-ELEITOR 

SOB PENA DE RESPONSABILIDADE. 

 20 – E esse direito político, porque 

inabdicável e intocável, deve ser buscado, incansavelmente, até o limite 

das forças da cidadania, em nome das liberdades, da democracia e do 

sufrágio universal. 

 21 – O entendimento da doutrina 

e da jurisprudência: 

 

 

Em apertada síntese, nota-se que a 

leitura do caput do artigo 236 do Código 

Eleitoral, adaptada à legislação 

processual penal contemporânea, 

impede o cumprimento de mandados 
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de prisão temporária, de prisão 

preventiva (salvo a proveniente de 

condenação recorrível por crime 

inafiançável) e de prisão por dívida 

alimentícia em face de eleitor durante o 

mencionado período eleitoral (cinco 

dias antes e quarenta e oito horas 

depois da data da eleição). 

Além da proibição para os eleitores em 

geral, conforme estipula o colacionado 

parágrafo 1º do artigo 236 do Código 

Eleitoral, os membros das mesas 

receptoras e os fiscais de partido, 

durante o exercício de suas funções, e 

os candidatos (estando ou não o 

registro da candidatura sub judice), 

desde quinze dias antes da eleição, só 

poderão ser presos em flagrante delito. 

Vale lembrar que, no tocante à sentença 

condenatória definitiva, por acarretar a 

suspensão dos direitos políticos, o 

agente não poderá ser candidato 

tampouco membro das mesas 

receptoras (selecionado entre os 

eleitores). 

Por derradeiro, o parágrafo 2º do 

dispositivo em comento estabelece que, 

havendo ilegalidade na prisão, o 

magistrado competente determinará o 

correlato relaxamento, bem como a 

responsabilização do coator, o que 
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poderá configurar, eventualmente, a 

infração penal do artigo 298 do mesmo 

estatuto eleitoral. 

Para a caracterização do referido crime, 

por óbvio, é necessário que exista dolo 

na conduta daquele que executa a 

prisão do eleitor contrariando 

deliberadamente a restrição do 

dispositivo de lei (Código Penal, art. 18, 

parágrafo único). 

 Assim, não há que se cogitar a prática 

do delito na hipótese de mera 

abordagem de indivíduo para a reta 

verificação no sistema de banco de 

dados criminais acerca de eventual 

mandado prisional contra ele pendente, 

e pronta liberação caso não incida nas 

exceções que a lei admite a prisão 

mesmo no “período eleitoral” (não ser 

considerado "eleitor" - como na 

prisão decorrente de condenação 

definitiva por qualquer delito, ou 

quando se tratar de prisão em flagrante 

delito ou prisão preventiva oriunda de 

sentença recorrível por crime 

inafiançável). 

 
(cf. RAFAEL FRANCISCO MARCONDES DE 

MORAES e JOÃO ANTONIO DE MORAES 

JUNIOR,  
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 A jurisprudência sobre o tema: 

 

 

DANO MORAL. PRISÃO POR 

DEPOSITÁRIO INFIEL REALIZADA EM 

PERÍODO VEDADO PELO CÓDIGO 

ELEITORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. 

Caracterizado o ilícito pois a prisão deu-

se no prazo de 48 horas depois do 

encerramento da eleição, o que 

configurou ato ilegal e injusto, 

mostrando-se suficiente ao 

reconhecimento da responsabilidade 

objetiva da União. 

A indenização por dano moral deve ser 

fixada em quantia que, por um lado não 

se torne irrisória, de modo a não serem 

atingidos os efeitos punitivo e 

pedagógico do dano moral e, de outro, 

de sorte que se evite o enriquecimento 

indevido. 

 
(TRF4 – Apelação Cível nº 

2009.71.20.000001-5/RS) 

 

 

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA 

EFETIVADA NO PERÍODO ELEITORAL. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CONFIGURADO. 
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A prisão preventiva do paciente, quando 

em período eleitoral, isto é, desde 5 dias 

antes e até 48 horas depois do 

encerramento da eleição, afronta o 

disposto no artigo 236 do Código 

Eleitoral, sendo evidente o 

constrangimento ilegal. 

LIMINAR CONFIRMADA PARA 

CONCEDER A ORDEM EM DEFINITIVO 

 

VOTOS 

Des.ª Cristina Pereira Gonzales 

(RELATORA) 

A impetrante insurge-se contra a prisão 

preventiva do paciente, efetivada no dia 

06/10/2014, alegando haver 

constrangimento ilegal por não ter sido 

respeitado o prazo de 5 dias antes até 

48 horas depois do encerramento das 

eleições para a prisão, conforme o 

disposto no art. 236 da Lei nº 4.737/65 

(Código Eleitoral), uma vez que o 

paciente é eleitor. 

Ora, é sabido que a prisão de alguém, 

quando em período eleitoral, isto é, 

desde 5 dias antes e até 48 horas depois 

do encerramento da eleição, só é 

permitida nos estritos casos previstos 

no “caput” do artigo 236 do Código 

Eleitoral, ou seja, se houver flagrante 

delito ou em virtude de sentença 
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criminal condenatória por crime 

inafiançável, ou, ainda, por desrespeito 

a salvo-conduto. 

Ocorre, na espécie, que a magistrada a 

quo decretou a prisão preventiva do 

paciente e expediu mandado de prisão 

no dia 03/10/2014, isto é, durante os 5 

dias antes do pleito eleitoral, sendo a 

medida constritiva cumprida um dia 

após as eleições (06/10/2014), daí 

porque impositiva a soltura do 

segregado em decorrência do evidente 

constrangimento ilegal verificado. 

Nesse sentido é a seguinte decisão 

deste Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. FLAGRANTE NÃO 

HOMOLOGADO. PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA. PRISÃO DURANTE O 

PERÍODO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Na 

espécie, verifica-se que o recolhimento 

em tela constitui efetivo 

constrangimento ilegal imposto a ora 

paciente, uma vez que não poderia a 

autoridade apontada como coatora 

decretar a prisão preventiva da mesma, 

durante o período eleitoral, quando a 

prisão em flagrante não pode ser 

homologada por vício formal. 
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Entendimento do art. 236 do Código 

Eleitoral. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas 

Corpus Nº 70039674353, Segunda 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Laís Rogéria Alves Barbosa, 

Julgado em 25/11/2010). 

 

Assim, configurado o constrangimento 

ilegal invocado, pelos motivos adrede 

expostos, voto no sentido de confirmar 

a decisão liminar de soltura e conceder, 

em definitivo, a ordem de habeas 

corpus. 

 
(TJRS – HC nº 70062037841) 

 

 

 22 – Vencido o prazo da 

temporárIa imposta, pois, o que fica postulado, nas forma dos preceitos 

legais acima invocados, pois, é  a imediata liberação dos Requerentes. 

 23 – É o que fica requerido. 

 Nestes termos, 

 P.P.Deferimento. 

                                                                   SP/Curitiba, 30 de setembro, 2016. 

 

                                                                    José Roberto Batochio, advogado. 

               OAB/SP nº 20.685 
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                                                          Guilherme Octávio Batochio, advogado. 

         OAB/SP nº 123.000 

  


