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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 
 
 
“O servidor público não poderá 
jamais desprezar o elemento ético 
de sua conduta”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autos nº 5006617-29.2016.4.04.7000 
 
 
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos 

epigrafados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus advogados, 

expor e requerer o quanto segue. 

 

– I – 

BREVE RELATO FÁTICO 

 

O Peticionário tomou conhecimento, através de Reportagem 

veiculada pela Revista Veja (Doc. 01), que está em produção um filme2 acerca da 

“Operação Lava Jato”. 

                                            
1 Decreto nº 1.171/94. 
2 Segundo infere-se pela reportagem, os diretores responsáveis pela produção do referido filme são 
Tomislav Blazic e Marcelo Antunez. 
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A obra, intitulada “Polícia Federal - A lei é para todos", está em 

fase avançada de filmagens. No entanto, uma série de fatos inusitados permeia a 

produção cinematográfica, como atesta reportagem da Folha de São Paulo (Doc. 02) 

sobre o filme: 

 

“O filme abordará os primórdios da investigação e terminará com a 
ida compulsória de Lula para prestar depoimento na PF, quatro 
meses antes de virar réu da Lava Jato. Ou seja, deixará de fora a 
queda de grandes empreiteiros e de caciques de outros partidos que 
não o PT. Se a lei é para todos, como prega o título, será preciso 
aguardar cenas dos próximos capítulos para ver a casa cair de vez. 
[...] Já os bastidores da obra renderiam um capítulo à parte. 
Orçada em R$ 15 milhões, a produção não revela seus 
investidores. ‘Zero dinheiro público’, limita-se a dizer Tomislav. 
Segundo Antunez, o sigilo (incomum no cinema) é uma proteção. 
Num clima tão polarizado, ‘as pessoas têm receios de várias ordens, 
até de integridade física’, afirma.”3 (destacamos) 

 

Assim, conforme o texto da reportagem jornalística, constatam-se 

dois fatos: (i) o filme que se propõe a narrar a história da participação da Polícia Federal 

na Operação Lava Jato, que recentemente completou aniversário de três anos, lapso de 

tempo em que foram englobados “746 buscas e apreensões, 183 pedidos de cooperação 

internacional, 155 acordos de colaboração com investigados e 10 acordos com 

empresas”4, como aduziu em nota à imprensa o Procurador da República Deltan 

Dallagnol, um dos principais porta-vozes da midiática Operação, ou seja, uma operação 

de proporções gigantescas e que envolve centenas de “personagens”, terá como cena 

principal a reconstituição da condução coercitiva do Peticionário, sobre o qual não pesa 

condenação judicial em nenhuma instância, em claro juízo de seletividade que visa 

macular sua imagem perante a sociedade; e (ii) o financiamento do filme, a pretexto de 

serem preservados os nomes dos investidores da opinião da sociedade civil, que estaria 

                                            
3 “Filme da Lava Jato custa R$ 15 mi, tem investidor secreto e estreia em julho” In: 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/02/1857844-filme-da-lava-jato-custa-r-15-mi-tem-
investidor-secreto-e-estreia-em-julho.shtml 
4 “Dallagnol: ‘Deve-se arrancar a árvore da corrupção, sob risco de termos um Brasil mais corrupto’”. 
In: http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/03/17/dallagnol-precisamos-arrancar-a-arvore-da-corrupcao-
sob-risco-de-termos-um-brasil-mais-corrupto/ 
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“num clima tão polarizado”, é mantido sob sigilo, para surpresa do próprio jornalista da 

Folha, que considera a medida “incomum no cinema”. 

 

Com estes dois elementos em vista, questiona-se: a quem 

interessa financiar um filme que elege, seletivamente, como principal símbolo do 

combate à corrupção a ilegal condução coercitiva perpetrada contra o Peticionário, 

ignorando outros tantos fatos e personagens que compõem a história da referida 

Operação? 

 

A quem interessa macular a imagem de Luiz Inácio Lula da 

Silva, justamente em um momento no qual todos os institutos de pesquisa o apontam 

em primeiro lugar na disputa presidencial de 2018, em trajetória indiscutivelmente 

ascendente? 5 

 

Contextualizada a controvérsia, vamos aos fatos.  

 

Na reportagem, foi também anunciado que a condução coercitiva 

em desfavor do Peticionário – medida autorizada por este Juízo e executada no dia 

04.03.2016 – constituirá a principal cena do filme.  

 

Ocorre que para a gravação da cena os produtores tiveram acesso 

integral a uma suposta filmagem realizada pela Polícia Federal no dia da medida que 

privou a liberdade do Peticionário por cerca de cinco horas. Referido material também 

foi cedido, na íntegra, à Revista Veja, que o veiculou livremente na reportagem. Veja-se: 

 

“No fim deste mês, a equipe vai gravar a cena mais importante do primeiro 
filme: a condução coercitiva do ex-presidente Lula. As filmagens vão reunir 
mais de vinte atores e centenas de figurantes nas ruas de São Paulo e mostrarão 
desde a chegada dos policiais ao apartamento de Lula naquela manhã até o seu 
depoimento no aeroporto. Como se trata de uma peça de ficção baseada em 
episódios reais, o roteiro (escrito a partir de um livro que está sendo finalizado 

                                            
5 “Lula lidera em todos os cenários, diz pesquisa”. In: http://www.valor.com.br/politica/4871328/lula-
lidera-em-todos-os-cenarios-diz-pesquisa 
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pelos jornalistas Carlos Graieb e Ana Maria dos Santos) seguiu os passos de 
um vídeo de quase duas horas de duração feito pelos investigadores da PF 
naquele 4 de março de 2016. 
VEJA teve acesso à íntegra da gravação, efetuada por meio de uma câmera 
digital acoplada ao uniforme de um agente da PF que participou da ação. As 
primeiras cenas foram captadas antes mesmo de o sol nascer, na porta do 
edifício Hill House, em São Bernardo do Campo, onde vive Lula (...)”. 

 
 
Primeiramente cumpre esclarecer que a condução coercitiva foi 

requerida e autorizada nos autos nº 5007401-06.2016.4.04.7000/PR, arquivados por 

decisão datada de 16.08.2016 e que tiveram sua baixa definitiva determinada no dia 

19.08.2016. Naquela decisão constou que aqueles autos continuariam vinculados à 

medida cautelar 5006617-29.2016.4.04.7000, onde ora se peticiona. Transcreve-se o 

aludido decisum:  

 
“Este feito, no qual foi, a pedido do MPF, autorizada a condução coercitiva do 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento à autoridade 
policial esgotou o seu objeto. 
Quanto à petição da Defesa do evento 36, observo que parte dos requerimentos 
está prejudicada e, se for o caso, deve a Defesa renová-los perante este Juízo. 
Arquivem-se estes autos, mantendo-os vinculados ao processo 5006617-
29.2016.4.04.7000. 
Ciência ao MPF, à autoridade policial e à Defesa. 
Curitiba, 16 de agosto de 2016”. 

 

Expostos os fatos ora debatidos, bem como a justificativa do 

manejo do referido pedido nestes autos, passa-se a demonstrar as normas que restaram 

transgredidas com a conduta dos agentes da Polícia Federal, situação que demandará uma 

imediata intervenção deste Juízo. 

 

– II – 

DO DESCUMPRIMENTO À EXPRESSA DETERMINAÇÃO DESTE JUÍZO NA 

DECISÃO QUE AUTORIZOU A CONDUÇÃO COERCITIVA DO PETICIONÁRIO 

 

Inobstante a indevida divulgação da gravação colhida no dia da 

condução coercitiva do Peticionário, cumpre rememorar que na decisão que autorizou a 
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medida (Doc. 03), este Juízo fez consignar, expressamente, que não deveria ser filmado o 

seu deslocamento. Foi ainda determinado que se evitasse, dentro do possível, qualquer 

filmagem do referido ato. Válido transcrever o trecho: 

 

“Consigne-se no mandado que NÃO deve ser utilizada algema e NÃO deve, em 
hipótese alguma, ser filmado ou, tanto quanto possível, permitida a filmagem 
do deslocamento do ex-Presidente para a colheita do depoimento”.  
 

Em virtude de tal determinação, a proibição de quaisquer filmagens 

constou no Mandado de Intimação (Doc. 04): 

 
“Observação: NÃO deve ser utilizada algema e NÃO deve, em hipótese alguma, 
ser filmado ou, tanto quanto possível, permitida a filmagem do deslocamento do 
ex-presidente para a colheita do depoimento” (Destacou-se) 

 

O relatório entregue pela Autoridade Policial constou que apenas a 

oitiva do Peticionário seria colhida em áudio e vídeo, esta com início às 08h00min e 

término 11h00min da manhã do dia 04.03.2016. Nada fora informado acerca de outras 

gravações (Doc. 05): 

 
“Consigna-se que o presente termo de declaração será colhido em áudio e vídeo, 
cujo conteúdo seguirá em mídia anexa. A oitiva iniciou-se às 8h00 da manhã e 
encerrou-se às 10h35min” 
 
 

Através de uma interpretação lógica, é razoável concluir que a 

decisão de Vossa Excelência abrangeu todo o ato da condução coercitiva, desde a chegada 

das autoridades policiais na residência do Peticionário até a sua saída do aeroporto de 

Congonhas. Afinal, se o Juízo se preocupou em evitar até eventuais filmagens realizadas 

por terceiros, inclusive em via pública, o que dirá de filmagens no interior da residência 

do Peticionário? 

Ainda que se alegue que a captação das imagens se deu em razão 

da atestar a inocorrência de abusos e o respeito à integridade do Peticionário – o que só 

se cogita por mera concessão dialética – tais imagens não podem ser indevidamente 

fornecidas pela Autoridade Policial para subsidiar a produção de um filme, objeto 

completamente estranho à investigação. 
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Cumpre ressaltar que a Defesa do Peticionário não teve acesso à 

suposta gravação. 

 

Ademais, se a condução coercitiva foi tomada para evitar, além de 

tumultos, quaisquer riscos à integridade física e moral do Peticionário, não há como se 

admitir o vazamento de gravações que deveriam ser gravadas sobre o mais rigoroso 

regime de sigilo.  

 

Consigna-se aqui que não concorda a Defesa com a condução 

coercitiva executada em desfavor do Peticionário, sendo até válido rememorar que esta 

aberra à expressa previsão do artigo 260 do Código de Processo Penal, já que inexistiu 

uma prévia intimação não atendida pelo Peticionário, e encontrando, também, frontal 

desacordo com o Direito Constitucional de qualquer investigado/acusado se manter em 

silêncio em eventual interrogatório. A Defesa aqui só aponta que as principais razões 

invocadas por este Juízo para justificar a medida recriminam a gravação e o seu temível 

vazamento pela Autoridade Policial.  

 

Além do descumprimento da decisão judicial, os atos da autoridade 

policial incorrem, indubitavelmente, em abuso de autoridade e em transgressões ao 

Código de Ética dos Agentes Públicos e do Código de Ética da Polícia Federal.  

 

Vejamos. 

 

– III – 

DO ABUSO DE AUTORIDADE – UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA FINS ALHEIOS À 

SUA MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

A utilização do cargo para pretensões alheias à vontade do 

Legislador e do munus institucional do cargo se consubstancia em grave abuso de 

autoridade. 
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Certamente a indevida gravação de imagens e a sua divulgação 

para agentes totalmente alheios à investigação se amolda ao cenário aventado e também 

aos seguintes preceitos estatuídos na Lei 4.898 de 1965: 

 
Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
b) à inviolabilidade do domicílio; 
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento 
não autorizado em lei; 
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, 
quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal; 
 

A gravação, realizada contra expressa determinação judicial, 

aparentemente captou áudio e imagem da residência do Peticionário, ofendendo assim a 

inviolabilidade de seu domicílio. 

 

Além do mais, divulgar tal conteúdo a uma produtora de filme e a 

uma revista de enorme circulação submeteu o Peticionário a um tratamento vexatório, 

ferindo sua honra e sua dignidade, através de abuso e desvio de poder. 

 

Na doutrina, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO destaca que 

todo abuso de poder se trata de uma ilegalidade, pela sua própria natureza: 

 
"Pela própria natureza do fato em si, todo abuso de poder se configura como 
ilegalidade. Não se pode conceber que a conduta de um agente, fora dos 
limites de sua competência ou despida da finalidade da lei, possa 
compatibilizar-se com a legalidade. É certo que nem toda ilegalidade decorre 
de conduta abusiva; mas todo abuso se reveste de ilegalidade e, como tal, 
sujeita-se à revisão administrativa ou judicial."6 (destacou-se) 
 
 

O mesmo autor define o desvio de poder como modalidade do 

abuso, que ocorre quando o agente age com finalidade diversa, estando tal ato 

disfarçado de legalidade: 

 
Confira-se. 
 

                                            
6 JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 50. 
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"Já o desvio de poder é a modalidade de abuso em que o agente busca 
alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu, como bem assinala 
LAUBADÈRE. A finalidade da lei está sempre voltada para o interesse público. 
Se o agente atua em descompasso com esse fim, desvia-se de seu poder e 
pratica, assim, conduta ilegítima. Por isso é que tal vício é também denominado 
de desvio de finalidade, denominação, aliás, adotada na lei que disciplina a 
ação popular (Lei nº 4.717, de 29.6.1965, art. 2º, parágrafo único, "e"). O 
desvio de poder é conduta mais vivível nos atos discricionários. Decorre desse 
fato a dificuldade na obtenção da prova efetiva do desvio, sobretudo porque a 
ilegitimidade vem dissimulada sob a aparência da perfeita legalidade. 
(...) Não obstante, ainda que sem prova ostensiva, é possível extrair da conduta 
do agente os dados indicadores do desvio de finalidade, sobretudo à luz do 
objetivo que a inspirou."7 (destacou-se) 
 
 

   A esse respeito, de obrigatória invocação o ensinamento de CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

 

   Veja-se. 

 
"Trata-se, pois, de um vício particularmente censurável, já que se traduz em 
comportamento soez, insidioso".8 (destacou-se) 

 

Esse é exatamente o caso ora trazido: as autoridades policiais, 

através do acesso a conteúdo confidencial que seus cargos permitem, se utilizaram de tal 

expediente para indevidamente os fornecer para terceiros, que, repisa-se, não guardando 

qualquer relação ou pertinência com a investigação, jamais deveriam ter acesso às 

referidas gravações.   

 

Não obstante o abuso de autoridade flagrantemente cometido, o ato 

das autoridades não encontra o respaldo dos normativos de ética e conduta atinentes à 

instituição da qual são parte, conforme se demonstrará a seguir. 

 

 

 

                                            
7 Ibidem, p. 49. 
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– IV – 

DO DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS ÉTICAS, INERENTES À FUNÇÃO PÚBLICA 

EXERCIDA PELOS AGENTES FEDERAIS.  

 

A gravação de um ato completamente sigiloso – extraído do 

interior da residência do Peticionário e contra decisão judicial que expressamente o 

proibiu – e, ainda, a sua divulgação é conduta que fere, diretamente, os preceitos éticos, 

morais e institucionais que regem a conduta do Servidor Público, estando incluídos entre 

eles, os Policiais Federais.  

 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/94) assim prevê: 

 
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no 
exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 
vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e 
o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no 
art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o 
bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem 
comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor 
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais 
vantajosa para o bem comum; 
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a 
capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, 
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, 

                                                                                                                                
8 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Anulação do ato administrativo por desvio de poder, p. 106. 
apud JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO. Manual de Direito Administrativo.  São Paulo: Atlas, 2013, p. 
49. 
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cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, 
de causar-lhes dano moral; 
t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam 
atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos; 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade 
com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei; 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XV - E vedado ao servidor público; 
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 
 

Harmônicas são as previsões da Resolução nº 004-CSP/DPF, de 

26 de Março de 2015, que rege a conduta incumbida ao Policial Federal: 

 
Art. 4º  Para os fins deste código, consideram-se: 
II - informação privilegiada: informação que diz respeito a assuntos sigilosos 
ou relevantes ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal, 
que tenha repercussões econômicas ou financeiras e não seja de amplo 
conhecimento público; e 
III - informação sigilosa: informação submetida temporariamente à restrição 
de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de 
sigilo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 5º  São princípios e valores éticos que devem nortear a conduta 
profissional do agente público do Departamento de Polícia Federal: 
I - a dignidade, o decoro, o zelo, a probidade, o respeito à hierarquia, a 
dedicação, a cortesia, a assiduidade, a presteza e a disciplina; e 
II - a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e 
o interesse público. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 6º  São deveres do agente público do Departamento de Polícia Federal: 
I - conhecer e aplicar as normas de conduta ética; 
II - exercer suas atividades com imparcialidade e urbanidade no tratamento 
com testemunhas, pessoas investigadas, custodiadas ou presas, bem como com 
os demais agentes públicos e o público em geral; 
III - ter conduta equilibrada e isenta, não participando de transações e 
atividades que possam comprometer a sua dignidade profissional ou 
desabonar a sua imagem pública, bem como a da instituição; 
V - ser honesto, reto, leal e justo, decidindo sempre pela opção mais vantajosa 
ao interesse público; 
VI - zelar pela utilização adequada dos recursos de tecnologia da informação, 
nos termos da Política de Segurança da Informação e demais normas 
aplicáveis; 
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VII - manter sigilo quanto às informações sobre ato, fato ou decisão não 
divulgáveis ao público, ressalvados os casos cuja divulgação seja exigida em 
norma; 
Art. 7º  É vedado ao agente público do Departamento de Polícia Federal: 
XIV - usar ou repassar a terceiros, através de quaisquer meios de 
comunicação, informações, tecnologias ou conhecimento de domínio e 
propriedade do Departamento de Polícia Federal, ou por ele desenvolvidos ou 
obtidos de fornecedores de tecnologia, sem o conhecimento prévio e a 
autorização expressa da chefia; 
XVIII - divulgar ou propiciar a divulgação, sem autorização da autoridade 
responsável, de qualquer fato da Administração de que tenha conhecimento 
em razão do serviço, ressalvadas as informações de caráter público, assim 
definidas por determinação normativa; 
XXIII - utilizar-se de sua função, poder, autoridade ou prerrogativa com 
finalidade estranha ao interesse público; 
 

Os atos indicados, além de ferir os preceitos éticos e normativos 

acima transcritos, podem também ferir a dignidade e respeitabilidade de uma instituição 

como a Polícia Federal, que certamente não se coaduna com as inaceitáveis condutas. 

 

Ademais, vale também mencionar eventuais Policiais Federais que 

embora não tenham filmado o ato, tenham consentido com a prática da referida gravação 

e sua indevida divulgação. Tais atos também incidem em transgressões éticas 

inadmissíveis, igualmente previstas no já citado Decreto nº 1.171/94: 

 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis; 
o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a 
honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 

   

E na Resolução nº 004-CSP/DPF de 26 de Março de 2015: 

 
Art. 7º  É vedado ao agente público do Departamento de Polícia Federal: 
XXVIII - ser conivente, ainda que por solidariedade, com infração a este 
código. 
 
 

Necessária, portanto, a apuração de eventual responsabilidade 

de todos os agentes policiais envolvidos na Condução Coercitiva realizada no dia 

04.03.2016, tanto dos que realizaram a suposta gravação como aqueles que 
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consentiram essa intolerável conduta, que se amolda, em tese, ao crime de abuso de 

autoridade e em transgressões éticas já aqui demonstradas. 

 

– V – 

DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS TRANSGREDIDAS  

 

Consoante demonstrado na exposição dos fatos, a conduta 

perpetrada pelos agentes da Polícia Federal incorre em grave desrespeito às garantias 

fundamentais da dignidade da pessoa humana, privacidade, intimidade e da honra, 

garantidas por ordem da Constituição Federal e dos diversos tratados dos quais o Brasil é 

signatário. 

 

Nunca é demais transcrever a previsão de tais garantias, visto que 

permanecem esquecidas pelos agentes responsáveis pela condução da “Lava Jato”: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 III - a dignidade da pessoa humana; 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artigo 5º 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

 

Harmônica é a previsão do Artigo 11 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos: 

 
Item 1 “Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade” 
Item 2.     Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 
vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem 
de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 
 Item   3.     Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou 
tais ofensas. 

  
   O cuidado por parte do julgador em garantir o pleno exercício de 

todas as garantias fundamentais pelo indivíduo deve ser ainda mais abrangente se 
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tratando de um procedimento criminal, cuja mera existência já incorre em enorme 

estigma e constrangimento àquele sobre o qual recai a qualidade de 

investigado/acusado. 

 

AURY LOPES JR. salienta que “em matéria penal, todos os 

interesses em jogo – principalmente os do réu – superam muito a esfera do ‘privado’, 

situando-se na dimensão de direitos e garantias fundamentais (portanto ‘público’, se 

preferirem). Na verdade, são verdadeiros direitos de todos e de cada um de nós, em 

relação ao (ab)uso de poder estatal”. 9 

 

Desse modo, imperiosa a intervenção deste Juízo para 

imediatamente cessar o dano causado pela ilegal gravação e divulgação do conteúdo 

captado na condução coercitiva em face do Peticionário no dia 04.03.2016. 

 

– VI – 

DOS REQUERIMENTOS  

 
 

À vista de todo o exposto, requer-se com urgência a intervenção 

de Vossa Excelência para: 

 
a) Determinar que os responsáveis pela Produção do referido filme se 

abstenham imediatamente de utilizar a gravação que ilegalmente 

lhes fora cedida. Segundo o apurado a pessoa jurídica e as duas 

pessoas físicas referidas são: 

 

Produtora New Group Cine & TV LTDA 

Endereço: Rua Jorge Emilio Fontenelle, 987, Rio de Janeiro-RJ; 

 

Tomislav Blazic – Diretor da New Group Cine & TV LTDA.  
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Endereço: Rua Jorge Emilio Fontenelle, 987, Rio de Janeiro-RJ; 

 

Marcelo Antunez – Proprietário da Panorama Filmes. 

Endereço: Avenida das Américas, 500, Bloco 13 – Sala 220 

(Shopping Downtown), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ; 

 

b) Determinar à Editora Abril (Responsável pela distribuição da 

Revista Veja) que cesse a veiculação da referida reportagem e 

também se abstenha da divulgação do conteúdo sobre o qual se teve 

acesso. 

 

Endereço: 902, Av. das Nações Unidas, 7221 - Alto de Pinheiros, São 

Paulo - SP, 05425-070; 

 
c) Determinar o mais alto regime de sigilo à integralidade do material 

colhido na condução coercitiva do Peticionário, incluindo a gravação 

ora abordada; 

 
d) Determinar à Polícia Federal que encaminhe a relação de todas as 

pessoas que tiveram acesso a esse material; 

 

e) Processar o presente petitório em apartado, convertendo-o em 

representação para que, após remetida à análise do Ministério 

Público, este proceda ao oferecimento de denúncia ou encaminhe o 

feito à autoridade policial, para que seja apurado, entre outras 

questões:  

 

(i) A prática de condutas criminosas e de infrações administrativas 

pelos Policiais Federais envolvidos na Condução Coercitiva do 

                                                                                                                                
9 AURY LOPES JR, Fundamentos do Processo Penal. Ed. Saraiva, São Paulo, 2ª edição, p. 36. 




