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  Os advogados JOSÉ ROBERTO 

BATOCHIO, GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO, RICARDO 

TOLEDO SANTOS FILHO, LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO, 

brasileiros, casados, devidamente inscritos nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob nos 

20.685, 123.000, 130.856 e 176.078, com escritório na Capital 

de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1471, 16º andar, vêm, 

com o respeito devido, a Vossa Excelência para, com 

fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, nos artigos 647 e seguintes do 

Código de Processo Penal, nos preceitos de incidência do 

Regimento Interno dessa Corte Superior de Justiça, e nos 
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demais normativos que regulamentam a matéria, impetrar, em 

favor de ANTONIO PALOCCI FILHO, brasileiro, casado, médico 

e empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 062.605.448-63, 

domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 38, cj. 41, 

São Paulo, Capital, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, 

COM PLEITO DE MEDIDA LIMINAR, em razão dos motivos 

fáticos e jurídicos fundamentos articulados às folhas 4 e 

seguintes desta impetração. 

  Apontando como autoridade 

coatora o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

(ordem de habeas corpus nº 5045442.90.2016.4.04.0000/PR), 

requerem digne-se Vossa Excelência receber o presente 

mandamus e ordenar o seu processamento nas formas da lei. 

  Nestes termos, 

  P.P.Deferimento. 

   SP/Brasília, 31 de outubro, 2016. 

 

 José Roberto Batochio, advogado. 

              OAB/SP nº 20.685 

 

                                          Guilherme Octávio Batochio, advogado. 

  OAB/SP nº 123.000 
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                                           Ricardo Toledo Santos Filho, advogado. 

      OAB/SP nº 130.856 

 

Leonardo Vinícius Battochio, advogado. 

  OAB/SP nº 176.078 
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 1. HISTÓRICO DOS FATOS . 

 

 

 Em data de 26 de setembro 

de 2016, o Paciente foi capturado em razão de decreto de 

prisão temporária (com duração de cinco dias) expedido em 

seu desfavor pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Curitiba, Estado do Paraná, no bojo da 

cognominada “Operação Omertà”. 

 Permaneceu custodiado na 

carceragem da Superintendência da Polícia Federal da Capital 

daquele Estado, onde foi ouvido “em declarações”.  

 Encerrada a tomada de seu 

depoimento – ao longo do qual não se recusou a responder a 

qualquer indagação feita pela autoridade policial e pelo MPF –, 

pleitearam os agentes da persecução penal a decretação de 

sua prisão preventiva, em substituição à temporária que 

estava a expirar, pretensão que foi acolhida pelo citado 

magistrado, aos seguintes fundamentos: 

 

 

194. O apelo à ordem pública, seja 

para prevenir novos crimes - e há 
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aparentemente um saldo de 

propina a ser pago-, seja em 

decorrência de gravidade em 

concreta dos crimes praticados, é 

suficiente para justificar a 

decretação da preventiva. 

195. Vislumbra-se ainda risco à 

aplicação da lei penal. 

196. Não foi ainda possível 

rastrear parcela considerável dos 

cento e vinte e oito milhões de 

reais pagos. Considerando o 

modus operandi verificado nas 

ações penais 5019727-

95.2016.4.04.7000 e 5036528-

23.2015.4.04.7000, é possível que 

os pagamentos tenham, em parte, 

ocorrido em contas secretas no 

exterior ainda não identificadas ou 

bloqueadas. 

197. Enquanto não houver 

rastreamento do dinheiro e a 

identificação de sua localização 

atual, há um risco de dissipação 

do produto do crime, o que 

inviabilizará a sua recuperação. 

Enquanto não afastado o risco de 
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dissipação do produto do crime, 

presente igualmente um risco 

maior de fuga ao exterior, uma vez 

que os investigados poderiam se 

valer de recursos ilícitos ali 

mantidos para facilitar fuga e 

refúgio no exterior. 

198. Assim, a prisão cautelar, além 

de prevenir o envolvimento dos 

investigados em outros esquemas 

criminosos, bem como prevenir o 

recebimento do saldo da propina, 

também terá o salutar efeito de 

impedir ou dificultar novas 

condutas de ocultação e 

dissimulação do produto do crime, 

já que este ainda não foi 

recuperado, o que resguardará a 

aplicação da lei penal, que exige 

sequestro e confisco desses 

valores. 

199. Presente ainda risco à 

investigação ou à instrução. 

200. Informa a autoridade policial 

que, quando da realização das 

diligências de busca e apreensão 

no dia 26/09/2016, na sede da 
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empresa Projeto Consultoria, de 

Antônio Palocci Filho e Branislav 

Kontic, foi constatada a ausência 

dos “gabinetes dos computadores” 

na 

diversas estações de trabalho da 

empresa (fl. 85 da representação, 

evento 54). Reporta-se o MPF a 

este mesmo fato (fls. 8-10 da 

manifestação do evento 63). 

201. A informação da equipe que 

realizou as buscas no escritório de 

Antônio Palocci Filho confirma o 

fato. Transcreve-se (evento 54, 

anexo7): 

"Informo que, durante o 

cumprimento do mandado de 

busca (...) na empresa Projeto-

Consultoria Empresarial e 

Financeira Ltda., (...), constatei a 

existência de monitores, teclados e 

mouses sem os correspondentes 

computadores (gabinetes - 

desktop). 

Segundo fotos abaixo, produzidas 

no interior do escritório, os 

monitores, teclados e mouse 
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todavia encontravam-se nas 

meses de trabalho, inclusive com 

os fios que os deveriam conectar 

aos respectivos gabinetes. 

Diante de tal fato, entrei em 

contato com o responsável pelo 

cumprimento do mandado de 

prisão (...), que questionou 

Branislav Kontic sobre o motivo 

dos monitores estarem sem 

gabinetes. Por tal motivo, o 

investigado em tela afirmou que 

os monitores eram antigos e, 

portanto, de computadores velhos. 

Ademais, alegou que estaria 

usando notebooks. Entretanto, 

causa espécie a suposta 

substituição dos computadores 

velhos por notebooks sem a 

retirada dos monitores das 

bancadas, assim como teclados, 

mouse e fios, fato que mereceria 

esclarecimentos." 

202. Na informação, constam 

fotos que confirmam o relato, nas 

quais visualizam-se pelo menos 

duas estações de trabalho, com 
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monitor, mouse e teclado ali 

presentes, desconectados e 

desacompanhados do gabinete do 

computador. 

203. A explicação colhida pelo 

agente policial com o investigado 

Branislav Kontic, de que estariam 

utilizando notebooks no escritório, 

não parece ser muito consistente 

com a manutenção no local dos 

monitores, mouses e 

especialmente dos teclados 

desconectados. 

204. Já a explicação apresentada 

pela Defesa de Antônio Palocci 

Filho, de que os gabinetes teriam 

sido retirados temporariamente 

por empregados da empresa que 

estariam trabalhando em outros 

locais (evento 68), além de carente 

de prova, causa estranheza não só 

pela manutenção do restante do 

equipamento no local, mas 

igualmente por não convergir com 

a explicação já dada pelo próprio 

Branislav Kontic. 
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205. Há, portanto, indícios de que, 

previamente à busca e apreensão, 

foram retirados do local os 

gabinetes com os arquivos 

eletrônicos dos computadores 

mantidos no escritório profissional 

de Antônio Palocci Filho e 

Branislav Kontic, o que talvez seja 

explicado pelo fato de que, mesmo 

antes da busca, já havia 

especulações acerca da realização 

de diligências, na Operação 

Lavajato, em relação ao ex-

Ministro. 

206. Embora o fato demande ser 

completamente esclarecido, 

inclusive quanto aos álibis 

apresentados, é, nesse momento, 

indicativo de supressão e 

ocultação de material probatório, 

a caracterizar risco à investigação 

e à instrução.  

207. Portanto, além da presença 

dos pressupostos para a 

decretação da prisão preventiva, 

boa prova de autoria e 

materialidade, vislumbram-se 
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riscos à ordem pública, à aplicação 

da lei penal e à investigação ou à 

instrução.  

208. No contexto, de múltiplos 

riscos e com elevada gravidade em 

concreto dos crimes em apuração, 

não vislumbro como substituir, de 

maneira eficaz, a prisão cautelar 

por medidas cautelares 

alternativas. 

209. Nem o afastamento de 

Antônio Palocci Filho de cargos ou 

mandatos públicos preveniu a 

continuidade delitiva e, por outro 

lado, os crimes foram praticados 

no mundo das sombras, através de 

transações subreptícias, tornando 

inviável a adoção de medidas 

cautelares alternativas que 

possam prevenir a continuidade 

da prática delitiva, inclusive o 

recebimento do saldo da propina, 

novas operações de lavagem de 

dinheiro, ou prevenir a dissipação 

dos ativos criminosos ou a 

supressão de provas. 
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210. Ante o exposto, defiro o 

requerido pela autoridade, com 

manifestação favorável do MPF, 

para, presentes os pressupostos da 

prisão preventiva, boa prova de 

materialidade e de autoria, e 

igualmente os fundamentos, risco 

à ordem pública, à aplicação da lei 

penal e à instrução ou à 

investigação, decreto, com base 

nos arts. 311 e 312 do CPP, a 

prisão preventiva de Antônio 

Palocci Filho e Branislav Kontic. 

 

... 

216. Em que pese o argumentado 

pelo defensor, o dispositivo proíbe 

a efetivação da prisão cinco dias 

antes das eleições ou até 48 horas 

depois, a fim de proteger o 

processo eleitoral e o exercício do 

direito de voto. 

217. Ocorre que os investigados 

Antônio Palocci Filho e Branislav 

Kontic já estão presos desde 

26/09/2016. A decretação da 

preventiva na presente data 
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apenas alterará o título prisional, 

sem alteração da situação de fato. 

218. É evidente que o objetivo do 

legislador foi o de evitar a 

efetivação da prisão de alguém 

solto no referido período e não a 

continuidade de prisões, ainda que 

cautelares, já efetivadas. Do 

contrário, seria o caso de entender 

que, no referido período, seria 

necessário a colocação em 

liberdade de todos os presos 

provisórios ou definitivos no país, 

uma interpretação extravagante. 

219. Ademais, considerando a 

causa das prisões preventivas, 

entre elas a prova, em cognição 

sumária, de que os investigados 

Antônio Palocci Filho e Branislav 

Kontic teriam intermediado o 

pagamento subreptício de milhões 

de dólares e de reais para 

campanhas eleitorais, inclusive 

para o pagamento de publicitários 

em conta secreta no exterior, o 

propósito da lei, de evitar 

interferência indevida nas eleições 
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e proteger a sua integridade, 

parece ser mais bem servido com a 

prisão cautelar do que com a 

liberdade dos investigados. 

220. Portanto, não se tratando da 

efetivação de prisão, mas de 

continuidade, ainda que sob outro 

título, da prisão efetivada em 

26/09/2016, não há óbice legal à 

prisão preventiva ora decretada. 

 

 

 Dá-se, porém, que muito ao 

contrário do que ficou decidido, não concorrem na espécie 

quaisquer dos requisitos autorizadores da decretação da 

prisão preventiva ora vergastada que, por isso mesmo, se 

mostra manifestamente despida de justa causa, a infligir ao 

Paciente nítido constrangimento ilegal. Mais abaixo 

demonstrar-se-á a ilegalidade do ato constritivo (item 4. Infra). 

 Foi em face de tal violência 

estatal que se impetrou em seu favor ordem de habeas corpus 

perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com pleito 

de medida liminar, ação mandamental esta cujo 

processamento foi liminarmente denegado pelo Relator 

(sempre) prevento. O fundamento denegatório de seguimento 
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ao writ na Corte Regional foi o de que se trataria de reiteração 

de habeas corpus anterior (outro realmente fora impetrado, 

mas a questionar matéria diversa, qual seja, exclusivamente a 

vedação de imposição de prisão em período de imunidade 

eleitoral – artigo 326 do Código Eleitoral – e não arguira 

ausência de justa causa como a que agora se denuncia). 

 Nada mais equivocado, eis 

que da singela leitura das iniciais das duas impetrações, 

verifica-se, ictu oculi, que têm elas fundamentos 

completamente distintos, além de haver sido a segunda – a de 

que aqui se cuida – aforada exclusivamente em favor deste 

Paciente, diferentemente da ordem antecedente, em que 

havia mais outro paciente. 

 Desse decisum negativo 

interpôs-se o competente agravo regimental, demonstrando-

se não se tratar de reiteração de pedido anterior. Retratou-se 

Sua Excelência o Desembargador Federal relator, para 

determinar o processamento do writ antes e indevidamente 

extinto, mas denegou a provisão jurisdicional de urgência 

(liminar) nele requerida, verbis: 

 

 

Trata-se de agravo regimental 

interposto em face de decisão que 
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negou seguimento ao presente 

habeas corpus, por entender que 

se trata de reiteração de pedido 

formulado no HC nº 5043493-

31.2016.4.04.0000/PR, porquanto 

ataca a mesma decisão proferida 

pelo Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR que, nos autos do 

Pedido de Prisão Preventiva nº 

5043559 - 60.2016.4.04.7000/PR, 

relacionado à 'Operação Lava-

Jato', decretou a prisão preventiva 

do paciente em substituição à 

prisão temporária. 

Sustenta a defesa que não se trata 

de mera reiteração. Diz que o 

habeas corpus precedente 

impugnava a decisão de primeiro 

grau sob a ótica de violação ao 

Código Eleitoral, enquanto que 

neste a defesa busca impugnar os 

elementos factuais e jurídicos 

autorizadores da prisão 

preventiva. Além disso, destaca 

que na primeira impetração há 

dois pacientes, enquanto que aqui 

a insurgência é individual. 
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Postulou o provimento do agravo 

regimental com o processamento 

em separada das duas 

impetrações. 

É o relatório. Passo a decidir. 

1. Da decisão de indeferiu 

liminarmente a ordem de habeas 

corpus 

Em que pese as alegações da 

defesa, a leitura das iniciais de 

ambas as impetrações não 

amparam o pedido recursal. Basta 

ler atentamente a linha de 

argumentação a contar da fl. 19, 

onde a defesa aborda claramente 

os fatos que levaram a decretação 

da prisão preventiva, desde a 

negativa às conclusões do 

magistrado de origem a respeito 

dos fatos, passando pela negativa 

de relação do paciente com os 

fatos imputados e a ausência de 

requisitos autorizadores da 

medida, já que, segundo entende, 

seria equivocada a conclusão da 

autoridade coatora no que toca 

com eventual tentativa de obstruir 
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a descoberta de recursos em 

espécie recebidos. 

Conforme indicado na decisão ora 

recorrida, a par do elemento 

distintivo (acrescento aqui, 

violação à Lei Eleitoral), no 

restante as impetrações são 

idênticas e buscam ressaltar a 

ausência dos requisitos 

autorizadores do decreto de 

qualquer modalidade de prisão 

cautelar. 

Disse na oportunidade, ainda, que 

não se descuida que o novo 

habeas corpus traz acréscimo de 

considerações a respeito dos fatos 

e do suposto envolvimento do 

paciente nos crimes investigados, 

mas isso não diferencia os objetos 

das impetrações, sendo que o 

presente nada mais faz do que 

detalhar com maior clareza as 

razões de fato da impugnação. 

Todavia, os fundamentos jurídicos 

permanecem inalterados e 

idênticos ao primeiro habeas 

corpus. 
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Não por outra razão determinei a 

juntada da inicial do presente 

habeas corpus ao precedente, 

assentando que todas as questões 

e fundamentos seriam apreciados 

conjuntamente em uma única 

oportunidade, o que sequer 

representaria prejuízo à defesa, 

tendo em vista o estágio mais 

avançado do HC nº 5043493-

31.2016.4.04.0000/PR. Ainda, a 

bem da celeridade processual, 

dispensei novo pedido de 

informações.  

Pois bem, a duplicidade de 

pacientes sequer seria impeditivo 

à união dos feitos, porque nada 

impede que as razões de cada qual 

sejam apreciadas em separado em 

um único julgamento. Apesar dos 

inegáveis benefícios, insiste a 

defesa em separar as impetrações. 

Diante disso e mesmo com a 

convicção de benefícios ao 

paciente no processamento único, 

mas a fim de evitar incidentes 

desnecessários, tenho por acolher 
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a pretensão da defesa dos 

impetrantes. 

2. Considerações gerais acerca da 

prisão preventiva 

A Constituição Federal estabelece, 

no inciso LVII do artigo 5º, que 

ninguém será levado à prisão ou 

nela mantido quando a lei admitir 

a liberdade provisória, com ou sem 

fiança. 

No sistema jurídico brasileiro, a 

liberdade é a regra e a prisão 

processual é a exceção. A medida 

drástica encontra previsão no art. 

312 do Código de Processo Penal: 

Art. 312. A prisão preventiva 

poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por 

conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando 

houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de 

autoria. 

Trata-se de medida excepcional, 

mas, por vezes inevitável. Para a 
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decretação da prisão preventiva, é 

imprescindível que o delito esteja 

materializado e que existam 

indícios de autoria, acrescidos de 

um de seus fundamentos: risco à 

ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal. 

Obviamente, até mesmo pela 

dicção do art. 312 do Código de 

Processo Penal, mostra-se inviável 

atestar a inteira extensão da 

responsabilidade criminal do 

paciente ou de qualquer outro 

investigado. Até porque isso não 

seria possível sem a observância 

do devido processo legal ou sem 

garantir o acesso a todos os meios 

de defesa constitucional e 

legalmente admitidos. 

Não se pode olvidar, porém, que, 

em alguns casos, o exame da 

materialidade do delito e a 

aferição dos indícios de autoria 

demanda uma análise mais 

extensa dos fatos, sobretudo em 

investigações da dimensão da 

'Operação Lava-Jato'. A 8ª Turma, 
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em casos correlatos à 

investigação, tem decidido que 'a 

determinação de diligências na 

fase investigativa, como quebras 

de sigilo telemáticos e prisões 

cautelares, não implica 

antecipação de mérito, mas mero 

impulso processual relacionado ao 

poder instrutório' (TRF4, EXCEÇÃO 

DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (TURMA) 

Nº 5003411-41.2015.404.7000, 8ª 

Turma, minha relatoria). 

3. Do pedido liminar 

3.1. No tocante ao pedido liminar, 

reitero os argumentos utilizados 

pelo Desembargador Federal 

Márcio Antônio Rocha, que 

analisou detalhadamente os 

pressupostos e requisitos para o 

decreto de prisão preventiva no 

HC nº 5043493-

31.2016.4.04.0000/PR. 

Transcrevo a decisão de prisão 

temporária (evento 10, 

autos5043559 - 60 . 2016 . 4 . 04 . 

7000): 

... 
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Complementa o Desembargador 

Plantonista que não fosse o 

decreto de prisão preventiva mera 

continuidade do decreto de prisão 

temporária, sob a ótica dos 

fundamentos bem expostos de 

necessidade de garantia da ordem 

pública e de risco à aplicação da 

lei penal, o próprio curso da 

investigação via decretos de prisão 

temporária, desvelaram 

inafastável dever de atuação do 

Magistrado, quando confrontou-se 

com suspeitas, mais que razoáveis, 

da ocultação de provas e dados 

por parte dos pacientes. 

3.2. Conforme indicado pela 

autoridade policial, e referidos 

pela autoridade coatora: 

... 

E conclui a decisão inaugural 

proferida naquele habeas corpus 

precedente que, frente a esse 

quadro, não existe outra 

alternativa ao Estado que não a 

contenção, via decreto de prisão, 

estabelecido no regular curso de 
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investigação já anteriormente em 

andamento, mesmo antes da 

restrição do artigo daquele que 

aparentemente se mostra disposto 

a destruir as evidencias e provas 

de sua possível responsabilidade 

por delitos graves, cometidos 

enquanto no exercício de elevada 

função pública, com a qual teria, 

em síntese, amealhado milhões 

em propinas. Embora todos os 

fatos estejam ainda em 

apreciação, os indícios até aqui 

trazidos, são suficientes para 

indicar que tem razão o 

Magistrado nas justificativas 

dadas à prisão dos pacientes, ou 

seja, garantia da ordem pública, 

afastamento de risco à aplicação 

da lei penal e ainda elevado risco à 

instrução penal e coleta de prova, 

não se configurando a alegada 

ofensa ao previsto no artigo 236 

do Código Eleitoral. DESTAQUEI 

3.3. Pois bem, ainda que pela tese 

da defesa não se confundam os 

objetos das impetrações, os 
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fundamentos para indeferimento 

do pedido liminar aplicam-se ao 

presente caso. 

Ao menos em cognição sumária, 

comum das tutelas cautelares, há 

prova de materialidade e de 

indícios de autoria. 

O juízo de cognição sumária não 

guarda, pois, relação com juízo 

antecipatório de culpabilidade ou 

de pena. Nem sequer há de se 

exigir prova cabal da 

responsabilidade criminal do 

paciente. Assim tem apontado a 

jurisprudência. Pode-se dizer, 

assim, que o devido processo legal 

não impede o deferimento de 

medidas restritivas de direitos ou 

de liberdade 'como garantia da 

ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, 

quando houver prova da 

existência do crime e indício 

suficiente de autoria' (art. 312, 

CPP). 
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Em processo relacionado à 

'Operação Lava-Jato', assentou o 

Ministro Ribeiro Dantas que a 

concessão de liminar em habeas 

corpus constitui medida 

excepcional, uma vez que somente 

pode ser deferida quando 

demonstrada, de modo claro e 

indiscutível, a ilegalidade no ato 

judicial impugnado (STJ/RHC nº 

65.822/RS). 

Idêntico destaque foi feito pelo 

Ministro Félix Fischer no HC nº 

374.357/PR: 

...neste juízo de cognição sumária, 

relativo à apreciação da medida 

liminar, não se mostra idôneo 

aprofundar-se nas razões 

expostas, senão que identificar a 

suficiência da fundamentação 

trazida, para o efeito da 

segregação cautelar imposta aos 

pacientes. De resto, os riscos de 

reiteração e persistência na 

prática de atividades ilícitas, 

evidenciados na decisão que 

decretou a prisão preventiva, 
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conformam, neste momento, o 

requisito da garantia da ordem 

pública, densificando-o diante das 

singularidades da situação 

concreta. 

Nessa perspectiva e nos limites do 

exame liminar, estando 

devidamente fundamentada a 

decisão de primeiro grau e 

presentes provas de materialidade 

e indícios de autoria e, ainda, 

sendo imprescindível para a 

garantia da ordem pública, da 

investigação e da instrução 

criminal, mostra-se adequada a 

prisão preventiva do paciente, sem 

prejuízo de avaliação mais 

aprofundada quando do 

julgamento do mérito pelo 

Colegiado. 

Ante o exposto, revogo a decisão 

que indeferiu liminarmente a 

ordem de habeas corpus, 

determino o processamento do 

feito e indefiro o pedido liminar. 

Intime-se. 
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Oficie-se ao juízo de origem, 

solicitando as informações 

necessárias ao julgamento.  

Dê-se vista ao Ministério Público 

Federal. 

Retornem conclusos. 

Porto Alegre, 24 de outubro de 

2016. 

Desembargador Federal 

 JOÃO PEDRO GEBRAN NETO 

 
(cf. ato coator incluso) 

 

 

 Ocorre que, contrariamente 

ao que ficou decidido, não se fazem presentes na espécie 

quaisquer dos requisitos autorizadores da imposição da prisão 

preventiva que, por isso mesmo, se mostra manifestamente 

ilícita, a submeter o Paciente a constrangimento ilegal, como a 

seguir demonstrado  (item 4. Infra). 

 É precisamente contra tal 

decisão denegatória da provisão jurisdicional de urgência que 

se impetra esta nova ordem de habeas corpus. 

 Em brevíssimo apanhado, 

esse é o histórico. 
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2. DO CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. 

 

 

 Submete-se o Paciente a 

manifesta e solar coação ilegal, consubstanciada no fato de se 

achar preso em razão de decisum manifestamente ilegal. 

 A matéria aqui versada 

configura ilegalidade típica, a teor do que dispõe o artigo 648, 

inciso I, do Código de Processo Penal: 

 

 

Art. 648: A coação considerar-se-á 

ilegal: 

I – quando não houver justa 

 causa; 

 

 

 Passemos a demonstrar a 

pertinência desta via e a rematada ilegalidade perpetrada. 

 

 

3. DO CABIMENTO DO 

PRESENTE WRIT E DA PLENA 
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POSSIBILIDADE DE SUA 

COGNIÇÃO EM RELAÇÃO AOS 

FUNDAMENTOS DA 

IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. 

DA FLAGRANTE ILEGALIDADE 

QUE SE ABATE SOBRE O 

PACIENTE. SUPERAÇÃO DA  

SÚMULA 691 DO STF. 

 

 

 Principie-se por esclarecer 

que não se desconhece o enunciado da Súmula nº 691 do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação vem sendo 

recorrentemente relativizada em hipóteses de flagrante 

constrangimento ilegal e rematada teratologia, como é esta 

que aqui se aponta e denuncia. 

 Repita-se: a Suprema Corte e 

esse Colendo Superior Tribunal de Justiça têm decidido que 

em casos de flagrante ilegalidade é de ser conhecida ordem 

de habeas corpus impetrada contra decisão que indeferiu 

liminar pleiteada em outro mandamus manejado em instância 

inferior: 
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Assim, nos termos do que já 

decidido no AgRg no HC no 84.014 

(Rel. Min. MARCO AURÉLIO), 

admite-se exceção ao enunciado 

da súmula 691, quando se trate 

de flagrante constrangimento 

ilegal, que é o caso. 

 
(cf. Medida Liminar concedida nos 

autos do Habeas Corpus no 

85.185-1/SP, Relator o Ministro 

Cezar Peluso) 

 

 

 E no precedente mencionado 

decidiu-se que: 

 

 

A Súmula do Supremo Tribunal 

Federal revela, como regra, o não-

cabimento do habeas contra ato 

de relator que, em idêntica 

medida, haja implicado o 

indeferimento de liminar. A 

exceção corre à conta de 

flagrante constrangimento ilegal 

que, uma vez não verificado, 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 

-   32  - 
 

impede a sequência do habeas 

corpus. 

 
(Ag.Reg. no Habeas Corpus no 

84.014, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO) 

 

 

Necessário temperamento da 

Súmula 691 deste Supremo, para 

que não se negue a aplicação do 

art. 5º, XXXV, da CF. Não se há 

negar jurisdição ao que reclama 

prestação do Poder Judiciário, 

menos ainda deste Supremo 

Tribunal, quando se afigure 

ilegalidade flagrante. 

 
(HC 89.681, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 21-11-2006, 

Primeira Turma, DJ de 2-2-2007.) 

 

 

 No mesmo sentido o HC 

92.474, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2-12-

2008, Primeira Turma, DJE em 20-2-2009: 
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A regra, antes do trânsito em 

julgado da sentença, é a liberdade; 

a prisão é a exceção, somente 

podendo ser decretada em 

situações excepcionalíssimas, 

demonstradas concretamente. A 

citação por edital não autoriza 

presumir que o paciente fugiu. A 

prisão cautelar, com fundamento 

nessa presunção, não se justifica 

para garantia da ordem pública 

nem por conveniência da instrução 

criminal. (...) Flagrante 

constrangimento ilegal a justificar 

a exceção à Súmula 691 desta 

Corte. 

 
(HC 95.674, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 23-9-2008, 

Segunda Turma, DJE de 19-12-

2008.) 

 

 

Indeferimento de liminar pelo 

relator do habeas corpus 

impetrado no STJ. Súmula 

691/STF. Mitigação. Evidente 
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Ilegalidade. Decreto de prisão 

desfundamentado. Ausência de 

trânsito em julgado. Garantia da 

fundamentação das decisões 

judiciais e direito à presunção de 

não culpabilidade. A 

jurisprudência deste STF é no 

sentido da inadmissibilidade de 

impetração sucessiva de habeas 

corpus, sem que antes se dê o 

julgamento definitivo do writ 

impetrado na(s) instância(s) de 

origem. É certo que tal 

jurisprudência comporta 

relativização, quando de logo 

avulta que o cerceio à liberdade de 

locomoção do paciente decorre de 

ilegalidade ou de abuso de poder 

(...). No caso, contra o paciente 

que aguardou em liberdade o 

julgamento da apelação 

interposta pelo Ministério Público, 

foi expedido mandado de prisão 

sem nenhum fundamento idôneo 

por acórdão que se limitou a 

anotar: ‘Expeça-se mandado de 

prisão’. Caso como aqueles em 
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que a nossa jurisprudência 

entende desatendida a garantia 

da fundamentação das decisões 

judiciais (...). Em matéria de prisão 

provisória, a garantia da 

fundamentação consiste na 

demonstração da necessidade da 

custódia cautelar, a teor do inciso 

LXI do art. 5º da Carta Magna e do 

art. 312 do CPP. A falta de 

fundamentação do decreto de 

prisão inverte a lógica elementar 

da Constituição, que presume a 

não culpabilidade do indivíduo até 

o momento do trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória 

(...). 

 
(HC 93.712, Rel. Min. Ayres Britto, 

julgamento em 1º-4-2008, 

Primeira Turma, DJE de 17-10-

2008.) 

 

 

 Esse Colendo STJ, de seu 

turno, decidido tem que: 
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Somente em situações 

excepcionais, demonstrativas de 

patente constrangimento ilegal, 

admite-se a concessão de habeas 

corpus contra decisão monocrática 

de relator que indefere liminar em 

outro habeas corpus. 

 
(STJ – HC no 7.386/GO, DJ 22/2/99, 

Rel. Min. Hamilton Carvalhido) 

 

 

“HABEAS CORPUS” – Decreto de 

prisão – Pedido visando liminar 

negada em outro “habeas 

corpus” – Possibilidade, em 

caráter excepcional – Ilegalidade 

manifesta do ato coator – Medida 

concedida. 

 

Ementa oficial: Pedido 

objetivando obtenção de liminar 

negada em outro habeas corpus. 

Possibilidade, em caráter 

excepcional, quando o ato coator 
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apresenta manifesta ilegalidade, 

com efeitos danosos irreparáveis. 

 
(HC 3.215-2 – 5a Turma – J. 5.4.95 

– Rel. Min. Assis Toledo – DJU 

29.5.95) 

 

 

Na via da excepcionalidade, 

admite-se habeas corpus contra 

decisão que indeferiu pedido 

liminar em writ impetrado perante 

o e. tribunal a quo, ainda não 

julgado. Em tais casos, o ato 

coator deve apresentar manifesta 

ilegalidade, com efeitos danosos 

irreparáveis (...) 

 
(STJ – HC no 26.659/CE, Rel. Min. 

Jorge Scartezzini) 

 

 

 No mesmo sentido (HC no 

11.639-BA, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca). 

 

 

 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 

-   38  - 
 

 

O Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça têm 

compreensão assentada no 

sentido de não caber habeas 

corpus contra decisão que denega 

liminar, a não ser que reste 

demonstrada flagrante 

ilegalidade, o que não ocorre na 

espécie. (enunciado 691 da 

Súmula do STF); 

 
(STJ – HC no 43606/PB, Rel. Min. 

Hélio Quaglia Barbosa) 

 

 

 Em idêntico sentido: AgRg no 

HC no 35.049/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti. 

 

 

Não cabe habeas corpus contra 

indeferimento de liminar, a não 

ser que reste demonstrada 

flagrante ilegalidade no ato 

atacado, hipótese não verificada 
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in casu, sob pena de indevida 

supressão de instância. 

 
(STJ – HC no 34.386/SP, Rel. Min. 

GILSON DIPP) 

 

 

Não cabe habeas corpus para 

obter a concessão de liminar, 

negada em outra impetração, 

salvo flagrante ilegalidade ou ou 

decisão teratológica. 

 
(STJ – AgRg no HC no 37.229/DF, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves) 

 

 

Em princípio, ressalvando 

manifesta ilegalidade, descabe o 

uso de habeas corpus para cassar 

indeferimento de liminar. 

 
(STJ - HC no 34.509/RN, Rel. Min. 

Felix Fischer) 

 

 

Não cabe habeas corpus contra 

indeferimento de liminar, a não 
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ser que reste demonstrada 

flagrante ilegalidade no ato 

atacado, hipótese não verificada 

in casu, sob pena de indevida 

supressão de instância. 

 
(STJ – HC no 34.817/SP, Rel. Min. 

Gilson Dipp) 

 

 

Ressalvadas as hipóteses de 

flagrante ilegalidade, a 

jurisprudência desta Corte não 

conhece de Habeas Corpus 

manejado contra decisão 

denegatória de liminar em writ 

impetrado perante Tribunal a quo, 

sob pena de supressão de 

instância.  

 
(STJ – HC no 26705/GO, Rel. Min. 

César Asfor Rocha) 

 

 

 Sobre a Súmula 691 do STF, a 

doutrina de LUIZ FLÁVIO GOMES: 
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Em termos práticos ela significa o 

seguinte: se o relator, em algum 

tribunal superior (STJ ou STM), 

indefere liminar, ainda que se 

trate de uma flagrante ilegalidade, 

deveria o STF abster-se de 

conhecer eventual HC impetrado 

contra o indeferimento da liminar 

e, em consequência, da própria 

ilegalidade. Isso, em poucas 

palavras, significa evidente 

denegação de justiça. 

Convenhamos, o STF, como 

máximo intérprete da Constituição 

e última esperança do injustiçado, 

não pode prestar-se a tamanha 

insensibilidade. Parece, destarte, 

não haver dúvida que ele deve 

cancelar o enunciado da referida 

súmula, que não honra a sua 

história em matéria de tutela das 

liberdades fundamentais.  

Sintetizando o que Alberto Z. 

Toron já escreveu sobre o assunto 

(cf. site Consultor Jurídico – 

www.conjur.com.br), se o STF, 

bem como qualquer juiz, pode 
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conhecer de qualquer ilegalidade e 

conceder de ofício habeas corpus, 

parece não haver nenhuma dúvida 

de que o enunciado da Súmula 691 

é flagrantemente inconstitucional, 

porque contraria o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. A 

jurisdição é indeclinável, isto é, 

não pode ser negada. Havendo 

patente ilegalidade, como no 

caso acima descrito, cabe à 

Suprema Corte conhecer de 

eventual habeas corpus e corrigir 

a ilegalidade. O contrário disso 

significa negar a própria condição 

de juiz, assim como a missão 

constitucional da jurisdição, de 

corrigir desmandos e abusos.  

... 

Não pode nossa Suprema Corte 

ignorar que a garantia da 

jurisdição é a garantia das 

garantias (ou garantia de 

fechamento, como sublinha a 

doutrina espanhola – cf. PEÑA 

FREIRE, Antonio Manuel, La 

garantia en el Estado 
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constitucional de derecho, Madrid: 

Trotta, 1997, p. 227 e ss.). A 

missão central do Poder Judiciário, 

nos dias atuais, já não é só a de 

resolver conflitos intersubjetivos, 

aplicando o direito ao caso 

concreto. Sua orientação principal 

está voltada para a tutela dos 

direitos e garantias fundamentais. 

Enquanto o legislativo está 

subordinado ao interesse da 

maioria, o Judiciário vive em 

função do direito, competindo-lhe 

precipuamente a correção dos 

desvios e ilegitimidades dos outros 

poderes ou dos demais órgãos do 

próprio Poder Judiciário. 

Deparando-se com flagrante 

ilegalidade, ainda que gerada a 

partir da negação de uma liminar 

por tribunal superior, não há 

dúvida que ele deve intervir, para 

afastar o constrangimento ilegal.  

A garantia da jurisdição, por isso 

mesmo, tem que ser efetiva. Não 

pode o STF, destarte, dentro do 

seu âmbito de competência, 
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interpretar o ordenamento 

jurídico de modo restritivo em 

termos de tutela das liberdades. 

O juiz do terceiro milênio já não se 

submete a uma vinculação 

inarredável com o texto legal. Seu 

compromisso é com a Constituição 

e seus valores superiores. Se a 

justiça é o valor-meta de todo 

Estado Constitucional e 

Democrático de Direito, não pode 

o Judiciário inibir-se e anular-se 

diante de uma injustiça. O modelo 

liberal de jurisdição está 

ultrapassado. Do império da lei 

passamos para o império do 

direito. Da função corretiva dos 

abusos de outros poderes ou de 

outros órgãos jurisdicionais o STF 

não pode jamais abrir mão, sob 

pena de não cumprir sua missão 

constitucional.  

 
(in “Quando há flagrante 

ilegalidade cabe HC contra o STJ 

que indeferira liminar em outro 

HC?”) 
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 A realidade táctil aqui versada 

revela ilegalidade manifesta e escancarada, perpetrada pela 

decisão assim inquinada, que precisa ser corrigida neste 

Superior Tribunal. 

 Senão vejamos. 

 

 

4. DOS FUNDAMENTOS DA 

IMPETRAÇÃO. 

 

  

 Na representação constante 

do evento 54 dos autos originários da investigação, a 

autoridade policial representou pela decretação da prisão 

preventiva do Paciente – em substituição à custódia 

temporária, cujo prazo de duração expirara em 30/9/2016 –, 

aos seguintes argumentos: 

 

 

Tais vantagens, em sua grande 

maioria traduzidas em dinheiro 

em espécie, ainda não foram 

rastreadas a partir desta 

investigação, motivo pelo qual 
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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 
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ter sido tomadas medidas por 

parte de seus funcionários, dentre 

os quais os investigados 

BRANISLAV KONTIC e ANTONIO 

PALOCCI FILHO, 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 
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em perigo à ordem pública caso 

ele e BRANISLAV KONTIC 

permaneçam soltos.” 

 

 

 Cumprindo o dever de 

restabelecer a verdade - tão maltratada nos autos - e afastar 

falsas premissas, ponha-se em destaque que, apurando-se 

detalhadamente os fatos, verificou-se que é certo que os 

economistas da Projeto Consultoria Ltda. se utilizavam de 

laptops que se conectavam aos monitores localizados nas 

estações de trabalho que ocupavam, como demonstra, 

inequivocamente, a inclusa fotografia, tomada muito tempo 

antes das diligências (doc.). 

 Não se diga, por isso mesmo, 

como errônea e deliberadamente se fez na r. decisão aqui 

hostilizada, que a utilização de “notebooks no escritório, não 

parece ser muito consistente com a manutenção no local dos 

monitores, mouses e especialmente  dos teclados 

desconectados” (sic). 

 Tivessem alguma vivência na 

área de análise econômica, bancária ou de mercado de 

capitais, certamente saberiam as referidas autoridades que 

economistas e profissionais do setor e do mercado financeiro 
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trabalham com mais de um monitor (às vezes até três telas) 

para que possam consultar - e cotejar gráficos -, planilhas, 

agências de informação on line e em tempo real (ademais, 

como se poderia haver alterado qualquer prova ou adminículo 

se a ação policial era secretíssima e dela só se conheceu 

quando da prisão do Paciente ao alvorecer?). Paradoxal! 

 Nessa perspectiva, os 

profissionais economistas que trabalhavam na Projeto Ltda. 

portavam seus laptops e, quando necessário, os conectavam 

ao teclado, ao mouse e ao monitor que ficavam na estação de 

trabalho na sede empresa, e, por óbvio, quando executavam 

trabalhos externos os levavam consigo. 

 Simples assim. 

 Daí a ausência material desse 

equipamento ser interpretada por parte dos investigadores, 

pelo critério suspicaz de sempre, como ocorrência de 

“destruição de provas” não tem a mínima razoabilidade. Ilação 

sem qualquer contato com a realidade e fruto de inquietante 

idiossincrasia de quem, por agir em nome do Estado, tem o 

dever de ser equilibrado, razoável e imparcial... 

 Inverossímil, por isso, a 

temerária presunção - in malam partem - que de resto preside 

todo o roteiro do procedimento policial em apreço. 
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 Um dos ex-sócios da empresa 

Projeto Ltda. (James Adrian Ortega), que há tempos deixara 

seus quadros para se estabelecer autonomamente, levou 

consigo, como é natural, o equipamento de que se utilizava 

(um laptop), formatou-o, e depois restituiu o conteúdo à 

empresa. 

 A mesma circunstância se deu 

com o segundo aparato (também laptop), este de uso do 

colaborador André Palocci, que presentemente se acha 

executando trabalhos profissionais fora da sede da empresa e, 

para tanto, transporta o equipamento para o local onde está a 

desenvolver tais atividades. Se interesse houver em se 

espelharem os respectivos conteúdos, basta à autoridade 

assim determinar e, sem necessidade de qualquer dispêndio 

de recursos públicos e energia, ambos prontamente atenderão 

a tal comando (cf. petição nesse sentido – doc. incluso).  

 Daí a se industriar uma 

imaginária teoria conspiratória que levaria ao delírio de que se 

sabia previamente da iminência de diligência policial secreta 

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

com ambos os aparatos, vai uma oceânica distância. Passou da 

hora de se por cobro a tais e arbitrárias extravagâncias 

processuais, sempre e sempre engendradas contra libertatis. 
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Pior ainda é delas se utilizar para pretender suprimir o mais 

fundamental dos direitos que é a liberdade pessoal. 

 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 de um 

regime democrático. 

 Aliás, essas suposições 

“javertianas” constituem a tônica permanente 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 falaciosa conclusão. 

 Não se compreende, 

portanto, como se possa criar cerebrinamente a ficção 

processual de que há o “pressentimento”, de que se tem a 

“convicção” (sem indícios), de que o Paciente poderá vir a 

praticar no futuro “atos que visem a ocultar e obstruir a 

descoberta acerca do real paradeiro e emprego dos recursos 

em espécie recebidos”(sic). 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 
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se mostraria mais próprio ao Oráculo de Delfos, ao Altar de 

Apolo, em que em transe espiritual se conseguia prever o 

futuro... 

 Como poderia o Paciente, cuja 

totalidade dos bens e documentos foram apreendidos nas 

diligências realizadas, conspirar agora contra a integridade 

indiciária ou probatória? Como, aliás, seria capaz de obstruir a 

localização de “recursos em espécie recebidos” por terceiros há 

mais de um lustro?  Seria isso possível? Só mesmo como 

nefelibático argumento para sustentar uma falácia, para 

colmar de aparente legalidade o mais descarado e repugnante 

arbítrio. 

 Aceitável? 

 Jamais! 

 A despeito dessa inocultável 

circunstância e ao contrário do que se decidiu, 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” (sic); é a 

prevista no inciso III do artigo 319 do Código de Processo 

Penal. Injustificável, pois, a irreparabile rovina, a “aspereza 

iníqua” em que se consubstancia a prisão preventiva, que 

suprime a liberdade antes da demonstração da culpa. 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 

-   53  - 
 

 Ademais disso e sob o prisma 

técnico-processual, aqui não concorrem os requisitos 

autorizadores do decreto da prisão preventiva, que foi editada 

com seguintes – e impróprios – fundamentos: 

 

 

181. Embora as prisões cautelares 

decretadas no âmbito da 

Operação Lavajato recebam 

pontualmente críticas, o fato é 

que, se a corrupção é sistêmica e 

profunda, impõe-se a prisão 

preventiva para debelá-la, sob 

pena de agravamento progressivo 

do quadro criminoso. 

... 

182. Impor a prisão preventiva em 

um quadro de corrupção e 

lavagem de dinheiro sistêmica é 

aplicação ortodoxa da lei 

processual penal (art. 312 do CPP). 

... 

185. No caso presente, a dimensão 

e o caráter serial dos crimes, cento 

e vinte e oito milhões de reais, 

com um saldo de cerca de setenta 
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e um milhões, estendendo-se por 

vários anos, é característico do 

risco à ordem pública. 

... 

193. Embora aquele caso se 

revestisse de circunstâncias 

excepcionais, o mesmo pode ser 

dito para o presente, sendo, aliás, 

os danos decorrentes dos crimes 

em apuração na Operação 

Lavajato, inclusive o presente, 

muito superiores aqueles 

verificados no precedente citado. 

194. O apelo à ordem pública, seja 

para prevenir novos crimes - e há 

aparentemente um saldo de 

propina a ser pago -, seja em 

decorrência de gravidade em 

concreta dos crimes praticados, é 

suficiente para justificar a 

decretação da preventiva. 

195. Vislumbra-se ainda risco à 

aplicação da lei penal. 

196. Não foi ainda possível 

rastrear parcela considerável dos 

cento e vinte e oito milhões de 

reais pagos. Considerando o 
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modus operandi verificado nas 

ações penais 5019727-

95.2016.4.04.7000 e 5036528-

23.2015.4.04.7000, é possível que 

os pagamentos tenham, em parte, 

ocorrido em contas secretas no 

exterior ainda não identificadas ou 

bloqueadas. 

197. Enquanto não houver 

rastreamento do dinheiro e a 

identificação de sua localização 

atual, há um risco de dissipação 

do produto do crime, o que 

inviabilizará a sua recuperação. 

Enquanto não afastado o risco de 

dissipação do produto do crime, 

presente igualmente um risco 

maior de fuga ao exterior, uma vez 

que os investigados poderiam se 

valer de recursos ilícitos ali 

mantidos para facilitar fuga e 

refúgio no exterior. 

198. Assim, a prisão cautelar, além 

de prevenir o envolvimento dos 

investigados em outros esquemas 

criminosos, bem como prevenir o 

recebimento do saldo da propina, 
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também terá o salutar efeito de 

impedir ou dificultar novas 

condutas de ocultação e 

dissimulação do produto do crime, 

já que este ainda não foi 

recuperado, o que resguardará a 

aplicação da lei penal, que exige 

sequestro e confisco desses 

valores. 

199. Presente ainda risco à 

investigação ou à instrução. 

200. Informa a autoridade policial 

que, quando da realização das 

diligências de busca e apreensão 

no dia 26/09/2016, na sede da 

empresa Projeto Consultoria, de 

Antônio Palocci Filho e Branislav 

Kontic, foi constatada a ausência 

dos "gabinetes dos computadores' 

na diversas estações de trabalho 

da empresa (fl. 85 da 

representação, evento 54). 

Reporta-se o MPF a este mesmo 

fato (fls. 8-10 da manifestação do 

evento 63). 

201. A informação da equipe que 

realizou as buscas no escritório de 
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Antônio Palocci Filho confirma o 

fato. Transcreve-se (evento 54, 

anexo7): 

"Informo que, durante o 

cumprimento do mandado de 

busca (...) na empresa Projeto - 

Consultoria Empresarial e 

Financeira Ltda., (...), constatei a 

existência de monitores, teclados e 

mouses sem os correspondentes 

computadores (gabinetes - 

desktop). 

Segundo fotos abaixo, produzidas 

no interior do escritório, os 

monitores, teclados e mouse 

todavia encontravam-se nas 

meses de trabalho, inclusive com 

os fios que os deveriam conectar 

aos respectivos gabinetes. 

Diante de tal fato, entrei em 

contato com o responsável pelo 

cumprimento do mandado de 

prisão (...), que questionou 

Branislav Kontic sobre os motivo 

dos monitores estarem sem 

gabinetes. Por tal motivo, o 

investigado em tela afirmou que 
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os monitores eram antigos e, 

portanto, de computadores velhos. 

Ademais, alegou que estaria 

usando notebooks. Entretanto, 

causa espécie a suposta 

substituição dos computadores 

velhos 

por notebooks sem a retirada dos 

monitores das bancadas, assim 

como teclados, mouse e fios, fato 

que mereceria esclarecimentos." 

202. Na informação, constam 

fotos que confirmam o relato, nas 

quais visualizam-se pelo menos 

duas estações de trabalho, com 

monitor, mouse e teclado ali 

presentes, desconectados e 

desacompanhados do gabinete do 

computador. 

203. A explicação colhida pelo 

agente policial com o investigado 

Branislav 

Kontic, de que estariam utilizando 

notebooks no escritório, não 

parece ser muito consistente com 

a manutenção no local dos 

monitores, mouses e 
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especialmente dos teclados 

desconectados. 

204. Já a explicação apresentada 

pela Defesa de Antônio Palocci 

Filho, de que os gabinetes teriam 

sido retirados temporariamente 

por empregados da empresa que 

estariam trabalhando em outros 

locais (evento 68), além de carente 

de prova, causa estranheza não só 

pela manutenção do restante do 

equipamento no local, mas 

igualmente por não convergir com 

a explicação já dada pelo próprio 

Branislav Kontic. 

205. Há, portanto, indícios de que, 

previamente à busca e apreensão, 

foram retirados do local os 

gabinetes com os arquivos 

eletrônicos dos computadores 

mantidos no escritório profissional 

de Antônio Palocci Filho e 

Branislav Kontic, o que talvez seja 

explicado pelo fato de que, mesmo 

antes da busca, já havia 

especulações acerca da realização 

de diligências, na Operação 
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Lavajato, em relação ao ex-

Ministro. 

206. Embora o fato demande ser 

completamente esclarecido, 

inclusive quanto aos álibis 

apresentados, é, nesse momento, 

indicativo de supressão e 

ocultação de material probatório, 

a caracterizar risco à investigação 

e à instrução. 

207. Portanto, além da presença 

dos pressupostos para a 

decretação da prisão preventiva, 

boa prova de autoria e 

materialidade, vislumbram-se 

riscos à ordem pública, à aplicação 

da lei penal e à investigação ou à 

instrução. 

208. No contexto, de múltiplos 

riscos e com elevada gravidade em 

concreto dos crimes em apuração, 

não vislumbro como substituir, de 

maneira eficaz, a prisão cautelar 

por medidas cautelares 

alternativas. 

209. Nem o afastamento de 

Antônio Palocci Filho de cargos ou 
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mandatos públicos preveniu a 

continuidade delitiva e, por outro 

lado, os crimes foram praticados 

no mundo das sombras, através de 

transações subreptícias, tornando 

inviável a adoção de medidas 

cautelares altenativas que possam 

prevenir a continuidade da prática 

delitiva, inclusive o recebimento 

do saldo da propina, novas 

operações de lavagem de dinheiro, 

ou prevenir a dissipação dos ativos 

criminosos ou a supressão de 

provas.  

210. Ante o exposto, defiro o 

requerido pela autoridade, com 

manifestação favorável do MPF, 

para, presentes os pressupostos da 

prisão preventiva, boa prova de 

materialidade e de autoria, e 

igualmente os fundamentos, risco 

à ordem pública, à aplicação da 

lei penal e à instrução ou à 

investigação, decreto, com base 

nos arts. 311 e 312 do CPP, a 

prisão preventiva de Antônio 

Palocci Filho e Branislav Kontic. 
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 Anote-se que além de 

assustador é deveras preocupante que em um estado 

democrático de direito se possa afirmar que “se a corrupção é 

sistêmica e profunda, impõe-se a prisão preventiva para 

debelá-la, sob pena de agravamento progressivo do quadro 

criminoso”. E ainda que “Impor a prisão preventiva em um 

quadro de corrupção e lavagem de dinheiro sistêmica é 

aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP)”. 

 Tais fundamentos deixam 

assentado, sem qualquer cerimônia, que na hipótese em 

apreço a custódia cautelar – que tem seus contornos definidos, 

numerus clasusus, no artigo 312 da Lei Processual Penal – foi 

aplicada com confessado caráter de antecipação de pena e, 

ainda, que é medida obrigatória e automática segundo a 

gravidade da infração investigada! Não é mais a quantidade e a 

qualidade da reprimenda cominada que responde à gravidade 

da infração, mas a vulgarização da prisão cautelar antes da 

culpa formada... Maus tempos estes... 

 A que ponto se chegou! 

 Estaríamos a retroceder 

séculos em termos civilizatórios na esfera da persecução 

penal?  
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 Mas, espera-se, essa Corte 

haverá de manter suas melhores tradições democráticas e 

restabelecer a ordem constitucional violada para recolocar as 

coisas nos seus devidos termos. 

 É o que se acredita. 

 O melhor direito pretoriano 

tem proclamado que não se há confundir garantia da ordem 

pública com “a gravidade concreta dos crimes praticados”, 

consoante vem decidindo, reiteradamente, o Excelso Supremo 

Tribunal Federal: 

 

 

O outro fundamento do decreto 

prisional é o da necessidade de 

resguardar a ordem pública, ante 

a gravidade dos crimes imputados, 

a necessidade de “resgatar a 

confiança da sociedade no regular 

funcionamento das instituições” e 

o receio de reiteração delitiva. 

Ocorre que a jurisprudência desta 

Suprema Corte, em reiterados 

pronunciamentos, tem afirmado 

que, por mais graves e reprováveis 

que sejam as condutas 
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supostamente perpetradas, isso 

não justifica, por si só, a 

decretação da prisão cautelar (HC 

94468, Relator(a): Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, DJe de 

03-04-2009; RHC 123871, 

Relator(a): Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, DJe de 05-03-

2015; HC 121006, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 

DJe de 21-10-2014; HC 121286, 

Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 

DJe de 30-05-2014; HC 113945, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

Segunda Turma, DJe de 12-11-

2013; HC 115613, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

DJe de 13-08-2014). 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 
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sentimento de indignação da 

sociedade” (HC 101537, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 

Primeira Turma, DJe de 14-11-

2011). No mesmo sentido: HC 

95358, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, DJe de 

06-08-2010; HC 84662, Relator(a): 

Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

DJe de 22-10-2004). 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 
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dos princípios constitucionais da 

presunção de inocência, do direito 

a ampla defesa e do devido 

processo legal, no âmbito dos 

quais se insere também o da 

vedação de prisões provisórias 

fora dos estritos casos autorizados 

pelo legislador.”  

 
(Trecho do voto do Min. Teori 

Zavascki no HC 127186, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 

Turma, julgado em 28/04/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 

DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-

2015) 

 

 

A prisão preventiva supõe prova 

da existência do crime 

(materialidade) e indício suficiente 

de autoria; todavia, por mais 

grave que seja o ilícito apurado e 

por mais robusta que seja a prova 

de autoria, esses pressupostos, por 

si sós, são insuficientes para 

justificar o encarceramento 
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preventivo. A eles deverá vir 

agregado, necessariamente, pelo 

menos mais um dos seguintes 

fundamentos, indicativos da razão 

determinante da medida cautelar 

[...]  

Os fundamentos utilizados não se 

revelam idôneos para manter a 

segregação cautelar, porquanto os 

supostos riscos à ordem pública, à 

investigação e à instrução criminal 

e à aplicação da lei penal não 

estão baseados em circunstâncias 

concretas relacionadas ao 

paciente, mas sim em meras 

presunções fundadas em fatos 

relativos a outros acusados, o que 

é rechaçado pela jurisprudência 

desta Corte.  

 
(HC 132.233, Relator(a): Min. 

TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 

julgado em 26/04/2016) 

 

 

Prisão preventiva. Decreto 

fundado em necessidade de 
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garantia da ordem pública. 

Providência tendente a evitar que 

o réu, já condenado, noutro 

processo, pelo mesmo crime, 

cometa novo delito. 

Inadmissibilidade. Razão que não 

autoriza a prisão cautelar. 

Inexistência de dados concretos 

que indiquem probabilidade da 

comissão de novo delito. Ofensa, 

ademais, ao princípio 

constitucional da presunção de 

inocência. Habeas corpus 

concedido. Inteligência dos arts. 

5º, LVII, da CF, e 312 do CPP. É 

ilegal o decreto de prisão 

preventiva que, a título de 

necessidade de garantia da ordem 

pública, se baseia no só fato de o 

réu já ter sido condenado, em 

primeiro grau, noutro processo, 

por delito igual ao que lhe é 

imputado. 

 
(HC 87.717, Rel. Min. Cezar Peluso, 

julgamento em 3-4-2007, Segunda 

Turma, DJ de 8-6-2007) 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=462846&PROCESSO=87717&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2279
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A regra, antes do trânsito em 

julgado da sentença, é a liberdade; 

a prisão é a exceção, somente 

podendo ser decretada em 

situações excepcionalíssimas, 

demonstradas concretamente. A 

citação por edital não autoriza 

presumir que o paciente fugiu. A 

prisão cautelar, com fundamento 

nessa presunção, não se justifica 

para garantia da ordem pública 

nem por conveniência da instrução 

criminal. (...) Flagrante 

constrangimento ilegal a justificar 

a exceção à Súmula 691 desta 

Corte. 

 
(HC 95.674, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 23-9-

2008, Segunda Turma, DJE de 19-

12-2008.) 

 

 

O fundamento da garantia da 

ordem pública é inidôneo quando 

alicerçado na credibilidade da 

justiça e na gravidade do crime. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=570287&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=95674&siglaRecurso=&classe=HC
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De igual modo, circunstâncias 

judiciais como a gravidade do 

crime, o motivo, a frieza, a 

premeditação, o emprego de 

violência e o desprezo pelas 

normas que regem a vida em 

sociedade não conferem base 

concreta à prisão preventiva para 

garantia da ordem pública. 

Circunstâncias dessa ordem hão 

de refletir-se – e apenas isso – na 

fixação a pena. Precedentes. 

 
(HC 99.379, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 8-9-2009, Segunda 

Turma, DJE de 23-10-2009.)  

 

 

Operação Navalha. Inq 544/BA, do 

STJ. Alegação de falta de 

fundamentação do decreto de 

prisão preventiva. Decreto 

prisional fundamentado em 

supostas conveniência da 

instrução criminal e garantia da 

ordem pública e econômica. 

Segundo a jurisprudência do STF, 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=604616&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=99379&siglaRecurso=&classe=HC
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não basta a mera explicitação 

textual dos requisitos previstos 

pelo art. 312 do CPP, mas é 

indispensável a indicação de 

elementos concretos que 

demonstrem a necessidade da 

segregação preventiva. 

Precedentes. A prisão preventiva é 

medida excepcional que demanda 

a explicitação de fundamentos 

consistentes e individualizados 

com relação a cada um dos 

cidadãos investigados (...). A 

existência de indícios de autoria e 

materialidade, por si só, não 

justifica a decretação de prisão 

preventiva. A boa aplicação dos 

direitos fundamentais de caráter 

processual, principalmente a 

proteção judicial efetiva, permite 

distinguir o Estado de Direito do 

Estado Policial. (...) Os direitos de 

caráter penal, processual e 

processual penal cumprem papel 

fundamental na concretização do 

moderno Estado Democrático de 

Direito. (...) A diferença entre um 
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Estado totalitário e um Estado 

Democrático de Direito reside na 

forma de regulação da ordem 

jurídica interna e na ênfase dada à 

eficácia do instrumento processual 

penal da prisão preventiva. (...). A 

ideia do Estado de Direito também 

imputa ao Poder Judiciário o papel 

de garante dos direitos 

fundamentais. É necessário ter 

muita cautela para que esse 

instrumento excepcional de 

constrição da liberdade não seja 

utilizado como pretexto para a 

massificação de prisões 

preventivas. Em nosso Estado de 

Direito, a prisão é uma medida 

excepcional e, por essa razão, não 

pode ser utilizada como meio 

generalizado de limitação das 

liberdades dos cidadãos. Não é 

possível esvaziar o conteúdo 

constitucional da importante 

função institucional atribuída às 

investigações criminais na ordem 

constitucional pátria. A relatora do 

Inq 544/BA possui amplos poderes 
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para convocar sempre que 

necessário o paciente. Não se 

justifica a prisão para a mera 

finalidade de obtenção de 

depoimento. Ausência de 

correlação entre os elementos 

apontados pela prisão preventiva 

no que concerne ao risco de 

continuidade da prática de delitos 

em razão da iminência de 

liberação de recursos do Programa 

de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Paciente afastado da 

função de procurador-geral do 

Estado do Maranhão onze meses 

antes da decretação da prisão 

cautelar. Motivação insuficiente. 

Ordem deferida para revogar a 

prisão preventiva decretada em 

face do paciente. 

 
(HC 91.386, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, julgamento em 19-2-

2008, Segunda Turma, DJE de16-5-

2008.) 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=527317&codigoClasse=349&numero=91386&siglaRecurso=&classe=HC
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 Quanto ao fundamento 

segundo o qual “enquanto não afastado o risco de dissipação 

do produto do crime, presente igualmente um risco maior de 

fuga ao exterior, uma vez que os investigados poderiam se 

valer de recursos ilícitos ali mantidos para facilitar fuga e 

refúgio no exterior”, indispensável sublinhar que as 

investigações não apontam um único indício de que o Paciente 

mantenha contas ou valores no exterior, certo que essa 

imaginária e mirífica “fuga”, a par de se mostrar 

completamente ilhada no arcabouço indiciário, não passa de 

construção cerebrina, muito própria de mente 

temerariamente suspicaz. Caberia uma indagação: aquele que, 

por exemplo, frequentou cursos no Exterior e ali lançou 

vínculos de amizade (e outros...), ou que meritoriamente 

tenha tido sucesso profissional e acumulado bens será sempre 

sujeito à prisão cautelar na ótica desses investigadores, a 

quem, parecem “temíveis”? E os que são versados em Direito 

Penal são também – e só por isso – “perigosos obstrutores 

potenciais da investigação” quando processados? Merecem 

ser segregados cautelarmente? Inversão total de valores? 

 Francamente... 

 Veja-se o que deixou decidido 

o Excelso Pretório: 
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Ora, as circunstâncias de o 

paciente dispor de recursos 

financeiros e de um dos 

coinvestigados ter se refugiado no 

exterior, por si sós, não constituem 

motivos suficientes para a 

decretação da prisão preventiva.  

 
(Trechos do Voto do Relator do 

julgado. HC 132233, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 

Turma, julgado em 26/04/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 

DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-

2016) 

  

 

 Sobre o argumento de que “a 

prisão cautelar, além de prevenir o envolvimento dos 

investigados em outros esquemas criminosos, bem como 

prevenir o recebimento do saldo da propina, também terá o 

salutar efeito de impedir ou dificultar novas condutas de 

ocultação e dissimulação do produto do crime, já que este 

ainda não foi recuperado, o que resguardará a aplicação da lei 

penal, que exige sequestro e confisco desses valores”, ao que 
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parece Sua Excelência, o magistrado de primeiro grau (com a 

chancela do Tribunal coator), pretende desde já fazer valer 

uma das majoritariamente inconstitucionais “10 medidas 

contra a corrupção” sugeridas pelo Ministério Público ao 

Congresso Nacional, as quais, desnecessário lembrar, não se 

acham em vigor. Exegese ante tempus et de lege ferenda 

contra liberdade pessoal assegurada na Constituição? Pode 

ser? 

 Como quer que seja, a 

jurisprudência da Corte Máxima é firme no sentido de que:  

 

 

“HABEAS CORPUS” - PRISÃO 

CAUTELAR DECRETADA COM 

APOIO EM MÚLTIPLOS 

FUNDAMENTOS: SUPOSTA 

COAÇÃO NO CURSO DO 

PROCEDIMENTO PENAL; 

PRIVILEGIADA CONDIÇÃO SOCIAL 

E FUNCIONAL DOS PACIENTES; 

POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO 

DISTRITO DA CULPA; EXISTÊNCIA 

DE CLAMOR PÚBLICO E 

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO 

DE CREDIBILIDADE DAS 
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INSTITUIÇÕES - ILEGITIMIDADE 

JURÍDICA DA PRISÃO CAUTELAR 

QUANDO DECRETADA, 

UNICAMENTE, COM SUPORTE EM 

JUÍZOS MERAMENTE 

CONJECTURAIS - 

INDISPENSABILIDADE DA 

VERIFICAÇÃO CONCRETA DE 

RAZÕES DE NECESSIDADE 

SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, 

PELO ESTADO, DESSA MEDIDA 

EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA 

NA ESPÉCIE - INJUSTO 

CONSTRANGIMENTO CONFIGU-

RADO - IRRELEVÂNCIA, PARA 

EFEITO DE CONTROLE DE 

LEGALIDADE DA DECISÃO QUE 

DECRETA A PRISÃO CAUTELAR, DE 

EVENTUAL REFORÇO DE 

ARGUMENTAÇÃO ACRESCEN-

TADO PELAS INSTÂNCIAS 

SUPERIORES - PRECEDENTES - 

“HABEAS CORPUS” DEFERIDO. 

PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER 

EXCEPCIONAL. 
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- 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. 
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Precedentes. A PRISÃO 

PREVENTIVA - ENQUANTO 

MEDIDA DE NATUREZA 

CAUTELAR - NÃO PODE SER 

UTILIZADA COMO INSTRUMENTO 

DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO 

INDICIADO OU DO RÉU. - A prisão 

cautelar não pode - nem deve - 

ser utilizada, pelo Poder Público, 

como instrumento de punição 

antecipada daquele a quem se 

imputou a prática do delito, pois, 

no sistema jurídico brasileiro, 

fundado em bases democráticas, 

prevalece o princípio da 

liberdade, incompatível com 

punições sem processo e 

inconciliável com condenações 

sem defesa prévia. A prisão 

cautelar - que não deve ser 

confundida com a prisão penal - 

não objetiva infligir punição 

àquele que sofre a sua 

decretação, mas destina-se, 

considerada a função cautelar 

que lhe é inerente, a atuar em 

benefício da atividade estatal 
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desenvolvida no processo penal. 

Precedentes. A PRISÃO CAUTELAR 

NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS 

MERAMENTE CONJECTURAIS. - A 

mera suposição, fundada em 

simples conjecturas, não pode 

autorizar a decretação da prisão 

cautelar de qualquer pessoa. - A 

decisão que ordena a privação 

cautelar da liberdade não se 

legitima quando 

desacompanhada de fatos 

concretos que lhe justifiquem a 

necessidade, não podendo 

apoiar-se, por isso mesmo, na 

avaliação puramente subjetiva do 

magistrado de que a pessoa 

investigada ou processada, se em 

liberdade, poderá delinqüir ou 

interferir na instrução probatória 

ou evadir-se do distrito da culpa 

ou, então, prevalecer-se de sua 

particular condição social, 

funcional ou econômico-

financeira para obstruir, 

indevidamente, a regular 

tramitação do processo penal de 
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conhecimento. - Presunções 

arbitrárias, construídas a partir 

de juízos meramente conjecturais, 

porque formuladas à margem do 

sistema jurídico, não podem 

prevalecer sobre o princípio da 

liberdade, cuja precedência 

constitucional lhe confere posição 

eminente no domínio do processo 

penal. PRISÃO CAUTELAR E 

POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO 

DISTRITO DA CULPA. - A mera 

possibilidade de evasão do 

distrito da culpa - seja para evitar 

a configuração do estado de 

flagrância, seja, ainda, para 

questionar a legalidade e/ou a 

validade da própria decisão de 

custódia cautelar - não basta, só 

por si, para justificar a decretação 

ou a manutenção da medida 

excepcional de privação cautelar 

da liberdade individual do 

indiciado ou do réu. Precedentes. 

O CLAMOR PÚBLICO NÃO 

CONSTITUI FATOR DE 

LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO 
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CAUTELAR DA LIBERDADE. - O 

estado de comoção social e de 

eventual indignação popular, 

motivado pela repercussão da 

prática da infração penal, não 

pode justificar, só por si, a 

decretação da prisão cautelar do 

suposto autor do comportamento 

delituoso, sob pena de completa e 

grave aniquilação do postulado 

fundamental da liberdade. - O 

clamor público - precisamente por 

não constituir causa legal de 

justificação da prisão processual 

(CPP, art. 312) - não se qualifica 

como fator de legitimação da 

privação cautelar da liberdade do 

indiciado ou do réu. Precedentes. 

A PRESERVAÇÃO DA 

CREDIBILIDADE DAS 

INSTITUIÇÕES NÃO SE QUALIFICA, 

SÓ POR SI, COMO FUNDAMENTO 

AUTORIZADOR DA PRISÃO 

CAUTELAR. - Não se reveste de 

idoneidade jurídica, para efeito 

de justificação do ato excepcional 

da prisão cautelar, a alegação de 
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que essa modalidade de prisão é 

necessária para resguardar a 

credibilidade das instituições. 

INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO 

DE FUNDAMENTAÇÃO, PELAS 

INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO 

DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. 

A legalidade da decisão que 

decreta a prisão cautelar ou que 

denega liberdade provisória 

deverá ser aferida em função dos 

fundamentos que lhe dão 

suporte, e não em face de 

eventual reforço advindo de 

julgamentos emanados das 

instâncias judiciárias superiores. 

Precedentes. A motivação há de 

ser própria, inerente e 

contemporânea à decisão que 

decreta (ou que mantém) o ato 

excepcional de privação cautelar 

da liberdade, pois a ausência ou a 

deficiência de fundamentação 

não podem ser supridas “a 

posteriori”. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA 

NECESSIDADE CONCRETA DE 
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DECRETAR-SE A PRISÃO 

PREVENTIVA DOS PACIENTES. - 

Sem que se caracterize situação 

de real necessidade, não se 

legitima a privação cautelar da 

liberdade individual do indiciado 

ou do réu. Ausentes razões de 

necessidade, revela-se incabível, 

ante a sua excepcionalidade, a 

decretação ou a subsistência da 

prisão cautelar. A PRESUNÇÃO 

CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA 

IMPEDE QUE O ESTADO TRATE 

COMO SE CULPADO FOSSE 

AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU 

CONDENAÇÃO PENAL 

IRRECORRÍVEL. - A prerrogativa 

jurídica da liberdade - que possui 

extração constitucional (CF, art. 

5º, LXI e LXV) - não pode ser 

ofendida por interpretações 

doutrinárias ou jurisprudenciais, 

que, fundadas em preocupante 

discurso de conteúdo autoritário, 

culminam por consagrar, 

paradoxalmente, em detrimento 

de direitos e garantias 
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fundamentais proclamados pela 

Constituição da República, a 

ideologia da lei e da ordem. 

Mesmo que se trate de pessoa 

acusada da suposta prática de 

crime hediondo, e até que 

sobrevenha sentença penal 

condenatória irrecorrível, não se 

revela possível - por efeito de 

insuperável vedação 

constitucional (CF, art. 5º, LVII) - 

presumir-lhe a culpabilidade. 

Ninguém, absolutamente 

ninguém, pode ser tratado como 

culpado, qualquer que seja o 

ilícito penal cuja prática lhe tenha 

sido atribuída, sem que exista, a 

esse respeito, decisão judicial 

condenatória transitada em 

julgado. O princípio 

constitucional do estado de 

inocência, tal como delineado em 

nosso sistema jurídico, consagra 

uma regra de tratamento que 

impede o Poder Público de agir e 

de se comportar, em relação ao 

suspeito, ao indiciado, ao 
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denunciado ou ao réu, como se 

estes já houvessem sido 

condenados, definitivamente, por 

sentença do Poder Judiciário. 

Precedentes. 

 
(HC 95.290, rel. min. Celso de 

Mello, julgamento em 1º-3-2012, 

Segunda Turma, DJE de 1º-8-2012) 

 

 

 Como então se delirar sobre 

prevenção do “recebimento do saldo da propina”, se o suposto 

corruptor se acha preso por ordem e à disposição da 

autoridade coatora mais de um ano faz e o numerário se 

referiria à campanha presidencial de 2010? Aceitável, em sã 

consciência, tal e mirabolante justificativa, muito embora 

cediço que para aquele que busca apenas um pretexto, 

qualquer pretexto é pretexto? 

 Tudo sem que se deixe de 

reafirmar, com toda ênfase, que o Paciente nega, veemente e 

peremptoriamente, ser o tal “Italiano” (na verdade apenas um 

apelido em busca de um personagem pelos investigadores!) 

referido nas apurações e que – segundo uma planilha apócrifa 

encartada nos autos – seria o manipulador das supostamente 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2455191
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ilícitas verbas de campanha. Na planilha que recebeu o epíteto 

de “Italiano”, mas que não refere ao nome do Paciente em 

nenhum momento, há uma espécie de contabilidade. Esse 

“Italiano” já foi apontado, especulativamente, como sendo 

Fernando Migliaccio, depois Victor Sandri, depois um 

engenheiro da empreiteira italiana TECHINT, depois Guido 

Mantega e agora, na derradeira e desesperada investida 

aleatória, o Paciente Palocci Filho. 

Quando ruir mais essa 

especulação infame, quem será apontado como “Italiano”? E, 

já que nos achamos no tema “Italiano”, quando demonstrado 

que o Paciente nunca teve esse apelido nem é esse 

personagem, poderá proclamar: avante il prossimo, le lascio il 

posto mio... 

 Aliás, quantos congressistas 

brasileiros, autoridades, diplomatas, advogados, magistrados 

etc. não têm ascendência italiana? E no Congresso Nacional, 

quantos parlamentares? 

 Mas ainda há mais. 

 Onde a comprovação de que 

os fatos narrados nos autos tenham efetivamente se 

concretizado, se o Paciente votou contrariamente à 

aprovação da famigerada MP 460 (cf. anais da Câmara dos 
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Deputados), se o terreno tratado nos autos nunca recebeu  a 

edificação do Instituto Lula, se o incremento de 

financiamento do BNDES nunca aconteceu?  Onde, de outro 

bordo, indício mero do fluxo financeiro que comprovaria a 

participação do Paciente nos fatos? Quem entregou, onde, 

por que meio, em que espécie? Nada! A base factual é de 

indigência franciscana... Igual a zero!  

 Onde, de outro bordo, o 

liame entre os valores, as supostas ações do Paciente e os 

resultados que, aliás, nunca aconteceram no mundo real? 

 São indagações sem resposta; 

tudo não passa de fósmeas conjecturas, débeis suposições, de 

ilações gratuitas, sem qualquer contato com a realidade 

empírica. Como, então, se manter preso o Paciente diante 

desse desconcertante e paradoxal quadro processual? Faz 

algum sentido? Tirania de aldeia? Inadmissível! 

 Sobre a absoluta 

desnecessidade da prisão preventiva em hipóteses como a 

presente, que versam fatos em tese (ino)ocorridos há muito 

tempo, veja-se este precedente da Excelsa Corte: 

 

 

Os impetrantes defendem, 

todavia, que os elementos 
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aludidos pelo magistrado de 

primeira instância referem-se a 

fatos ocorridos há mais de três 

anos, não havendo circunstâncias 

concretas que pudessem justificar, 

atualmente, o periculum libertatis. 

Realmente, os crimes imputados 

ao paciente, na ação penal em 

decorrência da qual foi preso 

preventivamente, teriam ocorrido, 

em tese, entre março de 2009 e 

março de 2012, segundo consta do 

próprio decreto prisional. Não 

obstante as instâncias de origem 

tenham buscado apontar diversos 

elementos atuais que indicariam o 

risco de reiteração delitiva de Adir 

Assad, as circunstâncias indicadas 

não são suficientes para a 

manutenção da prisão preventiva.  

... 

As únicas condutas delituosas 

concretamente apontadas 

remontam ao período de março de 

2009 a março de 2012. O que há, 

na verdade, é presunção, sem 

fundamentação idônea, de que o 
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paciente seguirá a cometer crimes, 

o que não é admitido pela 

jurisprudência desta Corte como 

fundamento para a decretação da 

custódia cautelar. 

 
(HC 130636, Relator(a): Min. 

TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 

julgado em 15/12/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 

DIVULG 11-05-2016 PUBLIC 12-05-

2016) 

 

 

 Mas não é tudo. A inclusa 

documentação demonstra e comprova, às escâncaras, como 

vem sendo tratado o direito à liberdade no âmbito da 

denominada “Operação Lava Jato”. Os inclusos éditos 

judiciários de prisão preventiva, decretados contra 

investigados distintos, são absolutamente idênticos no que se 

refere à sua fundamentação, mesmo em se tratando fatos e 

pessoas absolutamente inconfundíveis. Trata-se do “clichê de 

encarceramento”. Basta preencher os dados que apenas 

individualizam o infeliz investigado da vez e... pronto! Estará 

decretada a prisão! 



JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 

-   91  - 
 

 Como diz o ditado rural são 

fórmulas retóricas que “servem para batizado, crisma e 

casamento”! 

 O que tem se verificado, é 

que o juízo está a decretar prisões cautelares em série, no 

atacado mesmo, como se isso fosse minimamente admissível 

num Estado Democrático de Direito (o fenômeno inflacionário 

já vem sendo apodado de serial imprisonment). A final, o mais 

precioso bem jurídico que integra o patrimônio do indivíduo, a 

liberdade pessoal, não pode ser tão vilipendiado, depreciado e 

aviltado por marés montantes de vingança social ou 

esdrúxulos messianismos. Não nas verdadeiras democracias. É 

preciso impedir o salto ao passado, que retrocede a 

concepções medievais. 

 Mas o que é pior, é que o 

Tribunal a quo, por sua Corte Especial, afirmou, sem qualquer 

pudor ou constrangimento, textualmente, que: 

 

 

Ora, é sabido que os processos e 

investigações criminais 

decorrentes da chamada 

“Operação Lava-Jato”, sob a 

direção do magistrado 
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representado, constituem caso 

inédito (único, excepcional) no 

direito brasileiro. Em tais 

condições, neles haverá situações 

inéditas, que escaparão ao 

regramento genérico, destinado 

aos casos comuns.  

 

 

E que: 

 

 

A ameaça permanente à 

continuidade das investigações da 

Operação Lava-Jato, inclusive 

mediante sugestões de alterações 

na legislação, constitui, sem 

dúvida, uma situação inédita, a 

merecer um tratamento 

excepcional. 

 

 

E mais: 
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Enfim, cabe enfatizar que, antes 

da Reclamação nº 23.457, não 

havia precedente jurisprudencial 

de tribunal superior aplicável pelo 

representado, mesmo porque, 

como antes exposto, as 

investigações e processos 

criminais da chamada “Operação 

Lava-Jato” constituem caso 

inédito, trazem problemas 

inéditos e exigem soluções 

inéditas. 

  

 

 É estarrecedor, maxima venia 

concessa! 

 Instalou-se um verdadeiro 

“Estado de Exceção” com o beneplácito de Tribunais! 

 A que ponto chegou o estado 

democrático de direito que tanto lutamos para edificar! 

 Sem qualquer pudor afirma-se 

que os casos da “Operação Lava Jato” são excepcionais, 

merecem tratamento excepcional, e “escaparão ao 

regramento genérico, destinado aos casos comuns”. 
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 Mas onde estamos? Em pleno 

Regime Democrático? Há “casos especiais”? 

 Last, but not least, e sobre o 

alegado risco “à investigação ou à instrução”, reafirme-se que 

a inclusa fotografia (doc. incluso) desmente, por completo, as 

inaceitáveis elucubrações de que se valeram as autoridades 

oficiantes no feito para justificar essa odiosa prisão, 

absolutamente ilegal e injustificável. 

 Qual o prejuízo à Justiça na 

hipótese de se defender em liberdade o Paciente? Trata-se de 

um médico, duas vezes ministro, e a pessoa que estabilizou a 

economia nacional. 

 Absolutamente nenhum! 

 Que se revogue – através da 

concessão desta ordem de habeas corpus – a injusta e ilegal 

prisão preventiva do Paciente é o que agora se requer. 

 

 

4. DA MEDIDA LIMINAR. 
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 Acha-se preso o Paciente 

mercê de decisão judicial manifesta e absolutamente ilegal, 

como, estreme de dúvidas, se deixou demonstrado. 

  Concorrem aqui, pois, o 

periculum in mora e o fumus boni juris, requisitos 

autorizadores da concessão da provisão jurisdicional de 

urgência (liminar) aqui buscada. 

 Eis porque se postula 

concessão de medida LIMINAR initio litis et inaudita altera 

parte para o efeito de se determinar a imediata libertação do 

Paciente – suspendendo-se a eficácia do decreto restritivo, 

que é manifestamente ilegal, repita-se –, até o julgamento 

final deste writ of habeas corpus, com vistas a que, nesse 

interregno, não perdure situação de ilegal constrangimento 

que, a final, será afastada com a concessão definitiva do  

mandamus. 

 

 

5. DA CONCLUSÃO E DO 

PEDIDO. 

                                                

 

 Após concedida a medida 
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liminar e regularmente processado o writ, requer-se a 

concessão definitiva da ordem, com a confirmação da 

provisão in limine concedida para o efeito de, seja o caso, 

responder livre à ação penal que possa vir a ser instaurada, 

nos termos do que lhe assegura a Lex Mater e ordenamento 

de inferior hierarquia. 

 É o que fica requerido. 

 Nestes termos, 

 P.P.Deferimento. 

                                                        São Paulo, 31 de outubro, 2016. 

 

                                                    José Roberto Batochio, advogado. 

      OAB/SP nº 20.685 

 

                                          Guilherme Octávio Batochio, advogado. 

 OAB/SP nº 123.000 

 

                                           Ricardo Toledo Santos Filho, advogado. 

   OAB/SP nº 130.856 

  

                                          Leonardo Vinícius Battochio, advogado. 

  OAB/SP nº 176.078 
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PS: Acosta-se à presente documentação comprobatória de 

que todas as investigações instauradas para se apurar a 

evolução patrimonial do Paciente foram arquivadas, sem 

encontrar nenhuma irregularidade, nos mais diversos órgãos 

que se dispuseram a investigá-la. 


