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EXCELENTÍSSIMA SENHORA  

DESEMBARGADORA JACQUELINE LIMA MONTENEGRO. 

DIGNÍSSIMA PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

  

UURRGGEENNTTEE  

PPAACCIIEENNTTEE  CCOOMM  MMAANNDDAADDOO  DDEE  PPRRIISSÃÃOO  

 

 

 

 

 

MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, brasileiro, advogado 

inscrito na OAB/DF sob o n° 12.330, LARYSSA BRITO MOREIRA, advogada inscrita na 

OAB/DF sob o n. 43.787, FABIO FERREIRA AZEVEDO, advogado, inscrito na OAB/DF 

sob o n. 30.568 e EDUARDO XAVIER LEMOS, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n. 

53.049 e FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA, advogada inscrita na OAB/DF sob 

o n. 24.707, todos com escritório no SHIS QL 12, Conjunto 02, Casa 10 - Brasília/DF, 

DANIEL LEON BIALSKI, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 

125.000; JOÃO BATISTA AUGUSTO JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP 

sob o nº 274.839; e BRUNO GARCIA BORRAGINE, brasileiro, casado, inscrito na 

OAB/SP sob o nº 298.533, todos com escritório na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 7º 

andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP, telefone (11) 3702-1500, onde deverão receber todas as 

intimações de estilo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento nos 

artigos 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal; 29, I, “e”, da Lei 4.737/65, e 648, I e VI, 

do CPP, impetrar 
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em favor de ANTONIO CARLOS RODRIGUES, brasileiro,  CPF 

199.904.488-68,  residente e domiciliado à Rua Domenico Perotti, 50, 1º andar, São Paulo/SP, 

devidamente qualificados nos autos dos Inquérito Policial Federal DPF/GOY nº 189/2017, 

Reg. Nº 3-22.2017.6.19.0098, em trâmite perante o MM. Juízo da 98ª Zona Eleitoral, em 

Campos/RJ, cujas cópias das peças de interesse disponibilizadas pelo Juízo seguem em anexo, 

por fotocópias, cuja autenticidade desde já se afirma.  

 

Indica como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Juiz 

Eleitoral Doutor GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA, Digníssimo Juiz em exercício no  

MM. Juízo da 98ª Zona Eleitoral, na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, o 

qual, conforme decisão de 17 de novembro de 2017, proferida nos autos do procedimento 

acima mencionado, ato ora apontado como coator, decretou, entre outras medidas cautelares 

de natureza processual, a PRISÃO PREVENTIVA do ora paciente.  

 

DOS FATOS E DO DIREITO 

 

RESUMO 

 

Em apertada síntese, a investigação aponta que o ex-governador do 

Rio de Janeiro, ANTHONY GAROTINHO, e sua esposa ROSÂNGELA ROSINHA 

GAROTINHO, teriam liderado uma organização criminosa, envolvendo empresários, 

políticos e secretários de governo do Município de Campos de Goytacazes, no período de 

2009 a 2016, época em que a segunda chefiou o Poder local, e o primeiro, seu marido, foi 

Secretario de Governo, cuja finalidade essencial era obter recursos financeiros para o 

financiamento das campanhas políticas do casal e do grupo a que pertenciam no Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

Para tanto, segundo a narrativa do MPE, se utilizavam do espúrio 

artifício de achacar os empresários locais que eventualmente possuíam contratos de prestação 

de serviços ou obras com o município, condicionando os pagamentos das faturas a que tinham 

direito, à realização de doações para as respectivas campanhas. A ciência de tal esquema foi 

possível a partir da colaboração premiada do empresário ANDRÉ LUIZ DA SILVA 
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RODRIGUES, proprietário das empresas Ocean Link Solutions Ltda. e Working, esta última 

com contratos com o referido Município.  

 

Alega também o MPE que integravam a organização criminosa o 

empresário NEY FLORES, o policial civil aposentado ANTONIO CARLOS RIBEIRO, 

vulgo “TONINHO” que, por andar sempre armado intimidaria os estorquidos, SULEDIL 

BERNARDINO, então Secretário de Controle do Município e THIAGO GODOY, 

coordenador de campanhas do grupo político de Antonhy Garotinho, este apontado como 

chefe da suposta organização criminosa. 

 

A decisão apontada como ato coator, baseada nos ternos da denúncia 

oferecida contra os investigados, segue em inúmeras laudas apontando depoimentos, 

essencialmente do delator, narrando o modus operandi da dita organização, sempre voltado a 

obter dos empresários locais doações para financiar as campanhas. Uma dessas pretensas 

“doações” teria sido feita pela notória empresa “JBS”, do ramo de alimentos, que ultimamente 

tem dominado os noticiários nacionais pelo seu envolvimento com políticos dos mais altos 

escalões em situações potencialmente ilícitas. 

 

Afirma-se que a “JBS” teria feito uma doação ao grupo de 

ANTHONY GAROTINHO da ordem de 3 (três) milhões de reais, o que foi formalizado por 

intermédio de um contrato supostamente fictício firmado com a empresa Ocean Link, de 

propriedade do mencionado delator, André Luiz. Em seu depoimento cita que firmou o ajuste, 

recebeu os valores e foi compelido a retirar o dinheiro em espécie para repassar à 

organização, integrando caixa dois da campanha de GAROTINHO ao Governo do Estado do 

Rio de Janeiro em 2014. 

 

Pois bem. 

 

   Sem ostentar qualquer espécie de ligação com a suposta atuação da dita 

organização criminosa, que, como dito, ainda segundo a narrativa da denúncia, extorquia 

empresários que mantinham contratos com a prefeitura de Campos do Goytacazes, surge o 
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nome do paciente, ANTONIO CARLOS RODRIGUES (fl. 14 da decisão judicial 

questionada), em contexto absolutamente distinto.  

 

Afirma-se, a partir da delação do empresário RICARDO SAUD, 

executivo da empresa “JBS S/A”, tomada na notória operação Lava Jato, ora sob a jurisdição 

constitucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por envolver, dentre outros o 

Presidente da República, que teria sido ajustado com o PT e com o PMDB, nos mandatos dos 

então Presidentes da República LULA e DILMA, uma doação de 20 (vinte) milhões de reais 

ao PR – Partido da República -, para a campanha de 2014 que, entre outras intenções, visava 

reeleger Dilma Rousseff.  

 

Nesse concerto, emerge, segundo SAUD, a figura do paciente, que, 

por sua condição de Presidente Nacional do Partido da República, teria indicado os 

destinatários de parcelas da referida milionária contribuição. E como não fora aquinhoado o 

corréu ANTHONY GAROTINHO, este, candidato ao Governo do Rio de Janeiro pelo PR, 

estaria pressionando a direção nacional por uma contribuição de 4 (quatro) milhões de reais, 

pleito que teria sido repassado à JBS pelo ora paciente, sendo que a empresa acabou anuindo 

em repassar parte desse valor – 3 (três) milhões de reais -, o que foi viabilizado por 

intermédio do mencionado contrato com a empresa do delator André Luiz, a Ocean Link.  

 

E a partir desse suposto contexto fático, e somente dele, a ilustre 

autoridade coatora houve por bem inserir o ora paciente na pretensa Organização Criminosa 

que ANTHONY GAROTINHO e sua esposa alegadamente comandavam no Município de 

Campos de Goytacazes.  

 

Fácil verificar, portanto, primo oculi, que os fatos são paralelos e em 

nenhum momento se entrelaçam, vistos sobre a ótica da pretensa conduta imputada ao ora 

paciente, que nada, absolutamente nada, tem a ver com as atividades supostamente ilícitas 

perpetradas pelos demais corréus em Campos de Goytacazes, a envolver ameaças veladas aos 

empresários locais que com o município mantinham contratos. 
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O que potencialmente existe, segundo a ótica da proporia acusação, é 

a coincidência fática do empresário local, colaborador da justiça, André Luiz, ser, ao mesmo 

tempo, vítima dos supostos achaques da organização criminosa que ocorria no Município, e 

destinatário do repasse feito pela JBS à sua empresa, decorrência de contrato entre ambas, e 

que irrigaria, via caixa dois, ainda segundo a denúncia, a campanha eleitoral de ANTHONY 

GAROTINHO ao Governo do Rio de Janeiro, viabilizada, segundo delação feita em processo 

absolutamente distinto, pela JBS a pedido do Presidente do Partido da República, o ora 

paciente. 

 

Observe-se que mesmo que tudo o que foi precariamente apurado na 

fase de inquérito, sem o imprescindível crivo do contraditório, fosse efetivamente verdade (e 

não é, como será no momento processual adequado demonstrado), é impossível, sem um juízo 

dedutivo criativo, estabelecer, com um mínimo de razoabilidade, qualquer relação entre a 

suposta organização criminosa e seu modus operandi em Campos de Goytacazes, e a pretensa 

conduta imputada ao paciente.  

 

Nada tem a ver o imaginário pedido de recursos que teria sido feito 

pelo Presidente do PR à JBS, para a campanha de ANTHONY GAROTINHO, e as atividades 

ilícitas pretensamente perpetradas pelos corréus acima nominados utilizando-se da máquina 

pública da prefeitura de Campos de Goytacazes, e muito menos com as ameaças veladas 

feitas a empresários locais em busca de recursos de campanha. O contexto é outro, 

absolutamente independente.         

     

Inexiste, ademais, notícia de qualquer envolvimento do paciente 

nessas atuações locais, e nem mesmo na forma como ocorreu o trespasse do dinheiro da JBS 

para a campanha de ANTHONY GAROTINHO, via empresa Ocean Link, de propriedade do 

colaborador Andre Luiz. Sequer este empresário aponta qualquer conduta do paciente, que, 

repita-se, teria sido, segundo delação feita por Ricardo Saud, no âmbito de seu depoimento, 

apenas o interlocutor do pedido de colaboração financeira, e nada além.  

 

Pode-se constatar, desse modo, a partir do contexto acima resumido, 

retirado da decisão aqui atacada, que toda a engenhosa construção erigida pela douta 
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autoridade coatora para justificar a prisão preventiva dos corréus, em nada alcança o ora 

paciente, sendo manifestamente infundada a segregação cautelar contra ele decretada, pelas 

razões de direito a seguir deduzidas.  

 

INCOMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO COATOR.  

FATOS ESTÃO SENDO INVESTIGADOS PELO STF NA 

PET 6326.   

 

O inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal assegura que 

"ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente”, de modo que, nas abalizadas palavras do e. Ministro 

Sepúlveda Pertence, a incompetência do juízo gera a nulidade do decreto de prisão 

preventiva1. 

  

Portanto, o habeas corpus merece ser conhecido e provido quanto ao 

tema, havendo razões suficientes para a concessão da ordem.  

 

Ressalte-se que, uma vez evidenciado que a prisão preventiva foi 

decretada por Juízo manifestamente incompetente, a questão é, sim, passível de deliberação 

em sede de habeas corpus, vez que materializa constrangimento ilegal agravado pela restrição 

efetiva do direito de ir e vir. 

 

Em outras palavras, a existência de instrumento próprio para 

questionar na ação penal a competência do Juízo não impede que se verifique a ilegalidade 

da segregação cautelar nesta via heróica, por incompetência do seu prolator. Nesse sentido a 

jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. 

                                                 
 
1 STF - HC 71223/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03/05/94.  
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Configura constrangimento ilegal a decretação, por juiz incompetente, da 

prisão preventiva (Precedentes do STJ e do STF). 

Ordem concedida. 

(HC 50.822/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 06/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 299). 

 

Como visto antes, mesmo que fossem verdadeiras as conclusões 

tiradas pela ilustre autoridade coatora, não é possível inserir as condutas imputadas ao ora 

paciente diretamente no arranjo criminoso de desvios investigados no Inquérito Policial 

Federal nº 189/2017. 

 

Reitere-se que a investigação revela que ANTHONY GAROTINHO e 

sua esposa ROSÂNGELA ROSINHA GAROTINHO, teriam, em comunhão de ações e 

desígnios, valendo-se da máquina administrativa Municipal e utilizando-se da sede da 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, da qual a segunda era titular entre 2009 e 

2016, se associado em organização criminosa, valendo-se do conluio com o empresário NEY 

FLORES, o policial civil aposentado ANTONIO “TONINHO”,  SULEDIL BERNARDINO, 

e THIAGO GODOY, para cometerem delitos, materializados, essencialmente, pela extorsão 

de empresários locais que com a prefeitura mantinham negócios.  

 

Não obstante, em meio a estrutura organizacional investigada pela 

Polícia Federal, o paciente ANTONIO CARLOS RODRIGUES, que em momento algum se 

encaixa no pretenso conluio criminoso investigado, muito menos de forma livre e consciente, 

foi indevidamente enquadrado como membro participante da suposta organização criminosa. 

 

E o único motivo que fundamenta a integração do paciente na suposta 

organização criminosa seria o suposto fato, isolado e pontual, relacionado à transferência 

efetivada pela JBS para a conta da OCEAN LINK, no dia 08/09/2014, de valor integral, 

debitados os impostos, de R$ 2.669.196,16. 

 

Tal quantia seria uma parcela relacionada com o quantum arrecadado 

pelo Partido da República referente às eleições do ano de 2014, frente à JBS, para que 

apoiasse a reeleição de Dilma Roussef. 
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Como já adiantado, os fatos foram percebidos em face da delação 

premiada efetivada pelo executivo da JBS/S.A, Ricardo Saud, anexada aos presentes autos, 

cujos fatos, desde 04 de outubro de 2016, são objeto de investigação na PET 6326, em trâmite 

no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do eminente Ministro EDSON FACHIN. 

 

Portanto, ANTONIO CARLOS RODRIGUES já é investigado 

exatamente pelos mesmos fatos no Supremo Tribunal Federal, como comprova a 

manifestação do Vice-Procurador Geral da República Nicolao Dino, na PET 6326, in verbis: 

 

Considerando a relação direta entre os fatos narrados pelos 

colaboradores Sérgio Machado (fls. n° 13) e Ricardo Saud (fls. n. 

3,4,10 e 13), o Supremo Tribunal Federal, acolhendo requerimento do 

Ministério Público Federal formulado nos autos da Petição nº 7003 

autorizou a juntada dos referidos termos de depoimento de Ricardo 

Saud aos autos desta Petição.2  

Ocorre que, a partir de uma análise mais aprofundada dos anexos e 

documentos que instruem os Termos de Colaboração n. 3, 4, 10 e 13 

de Ricardo Saud, verifica-se que, na verdade, apenas os relatos 

constantes dos Termos de Colaboração nºs 3 e 4 dizem respeito a 

valores pagos pela JBS a pedido do PT para comprar o apoio de 

outros partidos e, portanto, guardam conexão com os fatos objeto de 

apuração nestes autos. (fls 61-66 da PET 6326) 

 

Fácil concluir, a partir dessa contextualização, que o caso envolvendo 

o ora paciente está sob a tutela jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, tornando a decisão 

aqui atacada carente de competência, e portanto, descabida.  

 

Dessa maneira, ao pretender inserir o fato investigado também na 

competência da MM. 98ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, quando já está sob a 

jurisdição do Supremo Tribunal Federal, o ato coator, além de usurpar manifestamente a 

competência daquela Corte, violou de modo acintoso o princípio do Juiz Natural, sendo 
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manifestamente ilegal a decisão emanada da autoridade coatora contra o paciente por esses 

fatos. Há uma clara e ilegal intenção de driblar a prevenção da Suprema Corte, o que é 

intolerável e não pode, por isso mesmo, subsistir. 

 

Não faz sentido, com o devido respeito, que o MM. Juízo coator 

misture condutas surgidas a partir das informações obtidas em colaborações premiadas 

havidas no seio deste inquérito, com outras que já estão sob investigação na Suprema 

Corte, e que ostentam frágil ponto de contato, no máximo oblíquo, a revelar a manifesta 

incompetência da autoridade coatora.  

 

Não é só. 

 

Ainda que fosse possível suplantar essa manifesta usurpação de 

competência, e à margem do debate sobre a higidez do esforço exegético empreendido pelo 

Juízo Eleitoral de Campos para se considerar competente para a ação penal iniciada, a sua 

incompetência para apurar a conduta do ora paciente é igualmente manifesta. 

 

Como pretendeu demonstrar a autoridade coatora, há potencial 

conexão entre crimes comuns e eleitoral, a atrair a competência da Justiça Especializada, 

sendo que a fixação da competência territorial foi baseada no fato do crime com reprimenda 

mais grave ter sido praticado no Município de Campos dos Goytacazes, sob a jurisdição da 

98ª Zona Eleitoral. 

 

Ocorre que a conduta supostamente cometida pelo paciente passa 

longe de Campos dos Goytacazes, e é absolutamente paralela, sem ponto de contato algum 

com aquelas irrogadas aos reús ANTHONY GAROTINHO e ROSINHA GAROTINHO e 

seus auxiliares, voltadas, repita-se, segundo a ótica da acusação reproduzida pela decisão 

judicial, a achacar os empresários locais que mantinham contratos com a prefeitura. Nada liga 

diretamente os fatos. 

 

Desse modo, mesmo que o paciente não estivesse sendo investigado 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a sua suposta conduta, segundo a delação premiada 
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de Ricardo Saud, teria sido praticada em Brasília-DF, sede do Partido da República, sendo 

incogitável o deslocamento da competência territorial para Zona Eleitoral de Campos/RJ, 

mesmo porque, reitere-se, inexiste uma única alegação de fato que o relacione com as 

pretensas atividades da organização criminosa em Campos dos Goytacazes.  

 

Em outras palavras, mesmo que verdadeiras fossem as alegações 

irrogadas contra o paciente, elas não justificam, em relação a ele, a competência do MM. 

Juízo coator, com manifesta afronta, uma vez mais, à garantia constitucional do Juiz Natural.  

 

De qualquer forma, não há na denúncia ou na decisão judicial 

qualquer notícia de que o Excelso Pretório tenha desmembrado aquela investigação e 

remetido os autos para a competência da autoridade coatora. O silêncio eloquente do MPE e 

do MM. Juiz com relação a isso é revelador da manifesta e grave usurpação de competência. 

 

Dessa maneira, requer-se a admissão e provimento do presente 

recurso para, no particular aspecto, conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, em 

face à existência de manifesta coação ilegal contra o paciente, que tem contra si mandato 

de prisão preventiva, por ordem de juiz incompetente. 

 

 PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 

ABSOLUTA DESNECESSIDADE. 

 

Na eventualidade de ser superada a prefacial acima sustentada, o que 

se admite em atenção ao princípio da eventualidade, a prisão cautelar não está minimamente 

amparada em fundamentação idônea, havendo manifesto descompasso entre a realidade dos 

fatos narrados e as razões que embasaram a excepcional providência de natureza processual.  

 

Como se sabe, a custódia precária, na linha da diretriz traçada pela 

cláusula pétrea prevista no inciso LVII do artigo 5º da Carta da República, deve ser reservada 

a situações concretas que exijam a segregação, somente sendo cabível quando fundada em 

circunstâncias objetivas reais, concretas, que se qualificam por induvidosa 

imprescindibilidade.   
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Cuida-se de excepcionalíssima medida cautelar que, por sua elevada 

gravidade, desafia o postulado constitucional da não culpabilidade, e, conforme alerta a 

Suprema Corte, somente “deve ser decretada quando absolutamente necessária. Ela é uma 

exceção à regra da liberdade”2.    

 

Conforme acentua o e. Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal 

de Justiça, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, 

priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, 

consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva 

só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem 

pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de 

Processo Penal.  

 

Ausente tal premissa fundamental e inafastável, materializa-se a 

nefasta transformação do instituto excepcional da prisão preventiva em sombrio instrumento 

de antecipação de pena, antes mesmo do exercício amplo do direito de defesa e do 

contraditório, o que é manifestamente incompatível com o Estado de Direito.  

 

Por outro lado, a simples presença de indícios de materialidade e 

autoria, por mais grave que seja, em tese, o ilícito sob apuração, não sustenta, por si só, a 

segregação processual da liberdade do cidadão. É essencial, para além disso, a presença 

inconteste, a partir de elementos de robusta concreção, dos requisitos previstos no artigo 

312 do Código de Processo Penal. 

 

Insta destacar, nesse passo, que sequer há, em relação ao paciente, 

indícios consistentes de autoria. Como visto, a sua conduta de solicitar à JBS apoio financeiro 

para a campanha de GAROTINHO, e nada mais além disso, está ancorada tão somente na 

delação de Ricardo Saud, em outro processo, o que, como se sabe, é circunstância, por si só, 

de todo insubsistente para provar o cometimento de crime por quem quer que seja, sendo 

                                                 
 
2 HC 80282, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 02-02-2001. 
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imprescindível, para tanto, a coexistência de provas mínimas de corroboração, o que, em 

relação ao paciente, nestes autos, definitivamente não há. 

 

Portanto, não bastasse o firme entendimento de que apenas indícios de 

autoria e materialidade são insuficientes para, per si, justificar a segregação cautelar, no caso 

concreto, em face do paciente, sequer existem consistentes e concretos elementos de autoria 

da alegada conduta.       

 

É de conhecimento geral, ademais, que a garantia estampada no inciso 

LVII do artigo 5º da Carta da República baliza toda a persecução penal, de forma que 

ninguém, absolutamente ninguém, será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória.  

 

E, assim, essa fase cautelar não é adequada à prolação de juízos 

condenatórios prévios, dissonantes do due process of law,  revelando momento absolutamente 

impróprio para sopesar a gravidade em concreto das condutas irrogadas ao réu.   

 

Por igual, a advertência no sentido de que a custódia precária e 

efêmera deve ser reservada a situações concretas que exijam a segregação, especialmente no 

que se refere à periculosidade do acusado, sendo absolutamente inaceitáveis avaliações 

subjetivas, de que o investigado, se em liberdade, pudesse dar prosseguimento ou viabilizar a 

continuidade do ato de delinquir.    

 

Na hipótese de que ora se cuida, resta patente a absoluta 

DESNECESSIDADE da decretação da custódia processual e, menos ainda, para sua 

manutenção sine die, como se apresenta atualmente, até porque findo o inquérito policial sem 

que se tenha noticia de qualquer ruptura ou atrapalho às investigações. 

 

Diante dessas premissas fundamentais, o que se observa é que a 

decisão ora impugnada cristaliza, com o devido respeito, situação de manifesto 

constrangimento ilegal contra o ora paciente, que tem sua liberdade ameaçada sem a 

indispensável fundamentação idônea.  
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A simples leitura da decisão impugnada já demonstra, sem maiores 

dificuldades, que, face ao ora paciente, os elementos que tentam sustentar a prisão preventiva 

são de todo insuficientes, até porque, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, 

não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de quem quer que seja. 

 

Inexiste fato concreto a amparar a custódia processual do 

paciente. 

 

Como relatado acima, pelo que sobressai da denúncia e da decisão 

questionada, a conduta imputada ao paciente, narrada à fl. 14 do ato coator, é o de ter 

solicitado à JBS apoio financeiro para a campanha de ANTHONY GAROTINHO, o que foi 

viabilizado por intermédio de repasse formal de valores a empresa de terceiro, via contrato 

supostamente fictício, tudo segundo delação de Ricardo Saud, já objeto de investigação no 

Supremo Tribunal Federal.  

 

E a partir desse fato, sem maiores justificativas, a autoridade coatora 

cuidou de inserir Antônio Carlos Rodrigues, ora paciente, na Organização Criminosa 

supostamente instalada na prefeitura de Campos de Goytacazes, sem sequer indicar sua 

função no seio da imaginada quadrilha, sua consciência e a unidades de desígnios. A 

propósito, a denúncia afirma que o paciente estava sendo pressionado por GAROTINHO, o 

que afasta esse último elemento conformador da pertinência à ORCRIM.  

 

Após realizar essa rápida e desfundamentada integração do paciente à 

organização criminosa de Campos de Goytacazes, a autoridade coatora afirma que “tudo está 

a indicar” que os réus ANTHONY GAROTINHO, presidente estadual do PR, ANTÔNIO 

CARLOS RODRIGUES, ora paciente, ex-senador e atual presidente nacional do PR, e 

ROSINHA GAROTINHO, ex-prefeita daquela cidade, exercem papel de relevância no 

cenário nacional e continuaram (sic) com as mesmas práticas ilícitas e gravíssimas em suas 

atividades políticas com vistas as eleições que se avizinham, obtendo recursos não 

contabilizados para campanhas por meio das extorsões contra o empresariado. 
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Com a devida vênia, além de mera e marcada suposição, a 

assertiva não ostenta sequer um mínimo de racionalidade lógica e probabilidade de ser 

real.  

 

A uma, porque há muito os corréus citados não possuem papel 

relevante no cenário político nacional. O casal garotinho, se muito, possui influência 

municipal e regional restrita, tanto que ANTHONY sequer foi eleito para o governo do 

Estado. Já o paciente não é mais ministro e nem senador – cadeira que ocupou como suplente-

, o PT de Dilma Roussef, que teria negociado com a JBS o repasse nacional, há muito foi 

apeado do poder, de modo que é absolutamente despropositada a mera suposição – ““tudo 

está a indicar” – que o paciente tenha alguma influência efetiva na cena política de âmbito 

nacional.  

 

A duas, porque, como se apreende da própria denúncia, o paciente 

nunca, em momento algum, participou, direta ou indiretamente, de qualquer ato voltado a 

achacar, ameaçar ou extorquir empresários para obtenção de recursos, menos ainda 

empresários da cidade de Campos de Goytacazes. O fato narrado na denúncia, noticiado pelo 

delator Ricardo Saud em outro processo, nada tem de extorsão, nem mesmo de forma 

subliminar, revelando simples pleito que, ao final, foi atendido, certamente porque, mesmo 

sob a parcial ótica do MPE, à época, o PR integrava, com força, o governo Dilma Roussef, 

situação não mais vigente, e há muito tempo. 

 

A três, porque o casal GAROTINHO não detém mais o poder no 

Município de Campos de Goytacazes – o mandato de ROSINHA findou em 2016 -, de sorte 

que inexiste mais espaço para a ameaça de não realizar os pagamentos em contratos que os 

empresários locais supostamente achacados mantinham com a prefeitura.  

 

Fica claro, portanto, que a pretensa garantia da ordem pública, 

fundada no risco de prosseguimento da atividade criminosa, além de revelar mera e 

insustentável suposição, não traduz, sob a ótica do paciente, nem mesmo uma lógica racional 

que a sustente.  
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Importante deixar marcado novamente que, desde a suposta reunião 

em que o ora paciente teria intercedido em favor de GAROTINHO perante a JBS, inexiste 

um único elemento concreto que pudesse dar sustentação a essa suposta possibilidade de 

reiteração criminosa, mas apenas infundadas elucubrações. E mais, já tendo há muito deixado 

o ministério do antigo Governo do PT e a cadeira de Senador da República, é improvável que 

pudesse continuar detendo qualquer espécie de poder ou influência para, de algum modo 

imaginário, reiterar na prática dos ilícitos pelos quais está sendo acusado.  

 

Fácil concluir pela inexistência de contemporaneidade das bases 

frágeis de sustentação da necessidade de garantia da ordem pública, vez que, além da ausência 

de elemento concreto atual algum, o fim do cenário da campanha eleitoral de 2014, que 

resultou na reeleição de DILMA, depois apeada do Poder, e mesmo do término do mandato 

de ROSINHA à frente da prefeitura local, afastam qualquer razoabilidade lógica das 

conjecturas gestadas pela acusação contra o ora paciente, ao final acolhidas sem a mínima 

fundamentação idônea pelo MM. Juízo coator.            

 

É preciso reiterar esse relevantíssimo aspecto: delimitada a 

suposta participação do ora paciente na imaginada empreitada criminosa, tão somente 

relacionada a sua atuação perante a JBS para obter financiamento de campanha, 

situação notoriamente inviável e improvável nos dias atuais, afasta-se racionalmente a 

possibilidade de reiteração delitiva aventada na decisão.  

 

Em outras palavras, o ato coator, por seus próprios fundamentos, 

induz à flagrante desnecessidade da prisão cautelar. 

 

Bem se verifica, com o máximo respeito, que o ato coator, ao 

argumento da garantia da ordem pública, acaba por promover, na realidade, uma intolerável 

antecipação da potencial pena a que estaria sujeito o paciente, sendo tal decisão contrária ao 
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princípio da presunção de inocência, porquanto não escorada em fatos concretos que ponham 

em risco, de fato, a ordem pública, conforme acentua Antônio Magalhães3, verbis: 

 

“ A prisão para garantia da ordem pública não tem natureza cautelar, mas 

são “adotadas como medidas de defesas sociais”, do que, no entanto, se 

extrai o caráter de inadmissível antecipação punitiva da prisão processual 

decretada com base nesse fundamento”. 

 

Nesse passo, oportuna a lição do Pretório Excelso, no sentido de que a 

decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando 

desacompanhada de fatos concretos que justifiquem a sua 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 delinquir4.   

 

Daí a gravíssima advertência de que 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, o que se aplica de 

forma clara à hipótese de que ora se cuida.  

 

Em realidade, as únicas condutas delituosas concretamente apontadas 

remontam ao período pré-eleitoral de 2014, de modo que, desde então, o que subsiste, na 

verdade, é a presunção, sem fundamentação idônea, de que o 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 Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 

Turma,  DJe 12-05-2016). 

 

No caso, portanto, evidencia-se de forma escancarada, a manifesta 

desnecessidade da manutenção da custódia acauteladora, cenário a indicar sua pronta 

desconstituição.  
                                                 
 
3  Antônio Magalhães Gomes Filho, Presunção e prisão cautelar, cit, p. 67 ss. 
4 HC 102300/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 17/03/2011. 
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Na realidade, o decreto de prisão parte de uma premissa 

absolutamente falsa e, portanto, insustentável, de que haveria risco de reiteração delitiva, mas 

desconsidera que o cenário que permitiu o cometimento dos supostos crimes desfez-se por 

inteiro, especialmente em relação ao paciente, por todas as razões já amplamente deduzidas, 

evidenciando a ausência de razoabilidade no raciocínio encetado. 

 

Com devido respeito, falta, além de elemento concreto, lógica 

racional à conclusão de risco de reiteração delitiva 

 

Ainda na tentativa de fundar minimamente o decreto de prisão 

preventiva dos réus, de uma maneira geral, a autoridade coatora alude às intimidações 

supostamente direcionadas aos empresários extorquidos, o que poderia dificultar ou impedir 

seus testemunhos. E o faz, pela participação do ex-policial militar Antonio Carlos Ribeiro, 

que teria participação armada nos fatos ocorridos lá em Campos de Goytacazes, seja na 

abordagem aos empresários locais, seja no recolhimento do dinheiro em espécie junto aos 

empreendedores da região que teriam sido coagidos.  

 

Alude também a um alegado assédio de Suledil Bernardino, que fora 

secretário municpal do governo de ROSINHA em Campos de Goytacazes, junto ao 

colaborador Andre Luiz, a fim de evitar que este viesse a trazer à tona, perante as autoridades, 

os fatos criminosos supostamente perpetrados pela organização criminosa local. Faz 

referência, por outro lado, ao poderio politico de ANTHONY GAROTINHO, para concluir 

pela ameaça à elucidação dos fatos. 

 

Não bastasse a imaginária ameaça a testemunhas fundar em fatos 

pretéritos, e não atuais, a circunstância de interesse para a situação do ora paciente é que ele 

não participou de nenhum desses episódios, nem direta e nem indiretamente. Nunca se reuniu 

com empresários na presença do corréu ex-policial, nem em Campos de Goytacazes, nem em 

lugar algum. Jamais teve contato com o colaborador André Luiz, ou qualquer outra 

testemunha ou colaborador deste processo, sendo incogitável, da sua parte, qualquer atitude 



 
 

 

 
 18 
 

intimidatória a quem quer que seja, E não há, na verdade, imputação alguma a ele, salvo 

ilações subliminares, no contexto da organização criminosa, da qual nunca participou. 

 

Portanto, também sob essa ótica, inexiste elemento concreto algum, 

que correlacione o paciente a qualquer atitude voltada a ameaçar, intimidar ou, de qualquer 

modo, influenciar testemunhas, colaboradores ou potenciais indivíduos  capazes de elucidar 

os fatos sob investigação. Nada indica que o presidente do PR tenha se utilizado de algum 

meio de coerção contra quem quer que seja, e muito menos que possa vir a fazê-lo, salvo, uma 

vez mais, a mera e insustentável ilação contida na decisão judicial. 

 

Cuida-se, data vênia, de verdadeiro juízo de futurologia, sim, e mais 

grave, sem base de sustentação alguma, a partir de atos supostamente cometidos por terceiros 

em outras situações, o que não pode prevalecer.  

 

Remanesce expresso no decreto prisional, ainda, o clamor popular, a 

suposta credibilidade das instituições, a alegada gravidade em abstrato dos crimes 

supostamente cometidos, situações essas que, como é cediço, não podem fundar de modo 

idôneo a gravíssima prisão de natureza cautelar. 

          

 Conforme frisou o Exmo. Ministro Teori Zavascki, já no seio da 

notória operação lava-jato, em decisão proferida na AC 4173/DF, o Supremo Tribunal 

Federal, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que 

sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justificaria, por si só, a decretação da 

prisão cautelar. 

 

De igual modo, ressaltou que “a jurisprudência do Tribunal tem 

orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão 

preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, “nem a 

repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade” (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).  
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A ordem de prisão no presente caso, na verdade, busca indevido 

amparo no clamor popular que exsurgiria da suposta gravidade dos delitos e, especialmente, 

pela necessidade de garantia da ordem pública, estando esta inadequadamente baseada na 

mera suposição de que haveria reiteração ou manutenção da atividade criminosa acaso 

permanecesse solto o paciente, sendo que, quando a este, como demonstrado antes, sequer há 

lógica racional na abstrata construção.   

 

Nada disso.  

 

Importa observar que o ato coator é expresso ao fundar a ordem 

extrema, genericamente, na credibilidade da justiça, face ao clamor popular e a gravidade do 

crime, o que não se sustenta, data vênia. 

 

No que tange à figura do clamor social ou da ampla repercussão e 

reprovação social, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

simples invocação do clamor público e da repercussão social, provocados pelo fato 

delituoso, não constituem fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão 

cautelar5.  

 

Nem mesmo em processos investigativos de alta complexidade e 

imensuráveis dimensões, como a denominada “operação lava jato”, tal fundamento encontra 

eco no guardião da Carta da República, conforme revela o seguinte precedente6, adotado 

recentemente em processo envolvendo réu na referida operação, verbis: 

 

 

(...) o Supremo Tribunal Federal tem orientação segura de que, em 

princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva 

unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, 

“nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de 
                                                 
 
5 HC 85046/MG Relator Min. EROS GRAU, DJ 10-06-2005.  
6 HC 127186, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe- 03-08-2015 
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indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011). 6. Não se nega que a 

sociedade tem justificadas e sobradas razões para se indignar com notícias 

de cometimento de crimes como os aqui indicados e de esperar uma 

adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir os 

responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a 

credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente 

se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de 

estrito cumprimento da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves 

delitos, seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção de 

inocência, do direito 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.  

     

E nessa mesma linha, a jurisprudência daquela Corte, em reiterados 

pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas 

supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar7.  

 

Registre-se que afirmar as condutas irrogadas ao paciente possuem 

gravidade concreta implica, necessariamente, precipitar indevidamente um juízo de culpa, 

obrigatoriamente reservado à sentença, a ser prolatada após o cumprimento do devido 

processo legal, sendo tal conclusão manifestamente incompatível com a fase meramente 

preparatória das medidas cautelares. Assim, no máximo, poder-se-ia cogitar de gravidade 

abstrata do pretenso delito, o que não pode servir de amparo para a prisão cautelar.  

 

Tal como já assentado pelo e. Ministro Celso de Mello, do Supremo 

Tribunal Federal, “o princípio constitucional da não-culpabilidade, 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 denunciado ou ao réu, como se estes já 

houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário” 8.     

                                                 
 
7 Idem. 
8 HC 80719, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 28/09/01. 
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Conquanto ao leigo tal medida possa transparecer legítima, máxime 

diante do clamor público – no caso circunscrito à região de Campos/RJ -, a sanha desmedida 

em construir fundamento para justificar a medida extrema não se justifica, pois o que se tem, 

verdadeiramente, é mesmo a afronta aos incisos III, LIV e LVII do artigo 5º da Carta Federal.      

 

Portanto, não subsistem, com o máximo respeito, a razões da prisão 

preventiva, no que busca sustentar o excepcional encarceramento cautelar no clamor 

popular, na credibilidade da justiça, na repercussão do crime e, ainda, na gravidade em 

abstrato das condutas objeto de apuração.  

 

A decisão atacada, como se vê, não se alicerça nos requisitos 

autorizadores da custódia preventiva, visando a apenas dar “exemplaridade” e satisfação aos 

meios de comunicação de massa e à população, o que, de resto, constitui odiosa restrição à 

liberdade e ao princípio da presunção de inocência, conforme bem preceitua Antônio 

Magalhães Gomes Filho9: 

 

“O apelo à exemplaridade, como critério de decretação da custódia 

preventiva, constitui seguramente a mais patente violação do princípio da 

presunção de inocência, porquanto parte justamente da admissão inicial de 

culpabilidade, e termina por atribuir ao processo uma função meramente 

formal de legitimação de uma decisão tomada a priori. 

 

Essa incompatibilidade – aduz “ se revela ainda mais grave quando se tem 

em conta a referência à função de pronta reação do delito como forma de 

aplacar o alarma social; aqui se parte de um dado emotivo, instável e 

sujeito a manipulações, para impor a consciência do juiz uma medida muito 

mais próxima à idéia de justiça sumária”. 

 

Reitere-se, a alegada “garantia da ordem pública” não restou 

escorada em elementos suficientes que fundamentassem a clausura provisória do paciente, 
                                                 
 
9 Antônio Magalhães Gomes Filho,ob. Cit. P. 68. 
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não podendo amparar-se no simples jargão de que ao que tudo indica poderia o paciente 

continuar a delinquir se em liberdade, ante a sua suposta influência política, que, se outrora 

existiu, hoje é manifestamente improvável de ser efetiva e real, como visto em linhas 

antecedentes. 

 

Por mais que se revisite a decisão que ordenou a prisão preventiva, ora 

impugnada nesta via heróica, o que se observa é que não há um único FATO CONCRETO 

contemporâneo apto a colocar em risco a ordem pública. 

 

Conclui-se, portanto, que a decisão se fundou na comoção, no clamor 

e no alarde social, desencadeado pelas sucessivas operações policiais que pautam o dia a dia 

da mídia nacional, bem como na gravidade abstrata das consequências dos crimes sob 

apuração, especialmente os pretensamente cometidos no interior do Estado do Rio de Janeiro, 

sem qualquer participação direta ou indireta do ora paciente, e não, verdadeiramente, na 

necessidade de preservação da “ordem pública”, pois esta não restou minimamente 

demonstrada, revelando a absoluta ilegalidade da custódia impugnada nesta via. 

 

Insta considerar que a fundamentação abstrata da decisão coatora 

não serve ao decreto de prisão preventiva, ante a falta de um ato concreto capaz de causar 

desarmonia na ordem pública, de sorte que, na linha da atual e notória jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva somente pode sobrepor-se ao 

princípio da não culpabilidade quando for flagrantemente necessária, circunstância que deve 

ser objetivamente evidenciada com a indicação de elementos concretos de que o réu, solto, 

poderá causar risco à garantia da ordem pública ou econômica10.  

 

Nesse passo, oportuna a lição contida no seguinte precedente do 

Pretório Excelso, verbis:  

     

“(.....)2. A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode 

autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A 

                                                 
 
10 HC 34.132/MT, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, 6ª Turma, DJ 06.06.2005. 
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decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima 

quando desacompanhada de fatos concretos que justifiquem a sua 

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 delinquir, 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. 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. Fundamentação que – 

quando não se perde em juízos de valor sem indicação da sua base 

empírica – apega-se a circunstâncias estranhas à finalidade cautelar 

da prisão processual. 3. Sem que se caracterize situação de real 

necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade 

individual do indiciado ou do réu, máxime quando já segregado 

cautelarmente do meio social há mais de cinco anos. Ausentes as 

razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua 

excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão 

preventiva.  

(HC 102300/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 17/03/2011).  

 

O que se tem, com o devido respeito, é que as justificativas 

apresentadas na vã tentativa de fundar a custódia de natureza processual atropelam a ordem 

natural da ação criminal penal, adentrando o próprio mérito da causa, prejulgando o paciente a 

partir de suposições e fatos desconexos, e tudo isso antes mesmo da própria inauguração do 

devido processo penal.  

 

Cuida-se, evidentemente, de cristalina e incompatível antecipação 

de julgamento e, mais grave, da própria pena. 
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Reitere-se, por relevante, que a preservação da garantia da ordem 

pública deve estar fundada em fatos de concretude aferível de plano, sendo inaceitáveis para 

tanto, conjecturas, presunções ou possibilidades abstratas de que a pessoa solta irá de 

encontro aos parâmetros descritos no artigo 312 do CPP.    

 

A decisão que ordena a prisão preventiva deve explicitar, de maneira 

concreta e minimamente individualizada, o risco efetivo – e não meramente virtual - que o 

investigado traria à ordem pública, sendo inaceitáveis, como evidenciado na hipótese 

presente, meras alusões genéricas a todos os agentes e considerações em abstrato acerca da 

magnitude dos pretensos delitos, máxime quando desconexos com os fatos concretos a que 

responde o ora paciente. 

 

Além do mais, como já enfrentado, a hipotética materialidade do 

crime e os indícios da autoria – sequer comprovadas, na realidade -, não amparam, 

isoladamente, a custódia preventiva.       

 

Como demonstrado em linhas antecedentes, o ato coator é 

materialmente desfundamentado, sendo que seus argumentos se revelam incapazes de 

justificar tamanha agressão às liberdades públicas garantidas pela Carta da República.  

 

Em conclusão, a garantia da ordem pública fundada em suposições e 

conjecturas não pode e não deve autorizar a excepcional medida de prisão processual, sendo 

pacífico, ainda, o entendimento de que a alegada gravidade da conduta e/ou o clamor popular 

não podem, por igual, ser admitidos como fundamento para a prisão preventiva.  

 

Importante destacar, à vista do teor do ato coator, que também não 

justifica a radical providência extrema, a alegada existência de ações de terceiros, 

absolutamente estranhas às condutas irrogadas ao ora paciente, tendentes a constranger 

testemunhas ou colaboradores, e muito menos narrativas de que outro corréu possa ter 

personalidade voltada para o crime, pois é inaceitável que atos e situações de outrem possam, 

legitimamente, espargir efeitos para justificar a prisão processual de quem quer que seja. 
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Nunca é demais repisar a impropriedade das referências da decisão 

tendentes a sustentar uma precipitada gravidade em concreto dos supostos crimes cometidos 

pelo paciente, adjetivação cabível apenas quando de eventual sentença condenatória, nunca 

como móvel antecipado de condenação. Nessa mesma toada insere-se a sensação interna da 

autoridade coatora quanto à culpa do paciente, que não pode, e não deve, ser antecipada antes 

mesmo do início da ação penal propriamente dita.  

 

Convém reiterar, por fim, que nada de concreto indica que o paciente 

tenha personalidade voltada para prática criminosa. Muito ao contrário, ostenta passado sem 

mácula, possui bons antecedentes, é primário, jamais tendo sido condenado criminalmente.  

 

Ademais, é cidadão trabalhador, presidente de partido político e com 

endereço certo. Chefe de família, possui residência fixa e conhecida, e nunca, em momento 

algum, pretendeu atrapalhar ou deixar de colaborar com investigações policiais, atendendo 

sempre e em todo caso o chamamento das autoridades regularmente constituídas, na forma da 

lei. 

 

Nada justifica, portanto, a manutenção da prisão preventiva, cuja 

imediata revogação ora se requer.    

   

Por último, mas não menos importante, mesmo que se entendesse pela 

necessidade de subsistência de qualquer medida preventiva contra o paciente, inexiste óbice 

razoável algum para adoção, no caso concreto, de medidas alternativas, diversas da prisão, 

previstas prioritariamente pelo artigo 319 do CPP.  

 

Note-se que o próprio MPE propõe, de forma alternativa, a adoção de 

medidas cautelares diversas de prisão na própria denúncia, revelando que o encarceramento, 

no caso, seria rigorosamente desnecessário. Mais ainda, a decisão judicial, não obstante 

determinar a prisão, adota, de forma incoerente, a alternativa requerida pelo Parquet, 

afastando o paciente da direção de qualquer agremiação partidária.  
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Ora, o sistema vigente a partir da nova redação emprestada ao referido 

dispositivo legal impõe ao julgador o dever de substituir a prisão cautelar por outras medidas 

substitutivas, sempre que essas, como no caso concreto, por todos os fundamentos deduzidos 

em linhas antecedentes, se revestirem de aptidão processual análoga, sendo certo que a 

restrição da liberdade somente deve ser mantida em caso de absoluta ineficácia das 

alternativas legais. 

 

Nessa senda, o simples afastamento das funções de presidente do 

Partido da República, em que pese igualmente ilegal pelas mesmas razões já externadas 

acima, revela-se mais do que suficiente para alcance buscado em relação ao paciente pela 

medida extremada da prisão preventiva. Portanto, a segregação cautelar não apenas pode, 

como deve, ser substituída nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, 

por ser medida de inteira justiça, caso não afastada de plano.   

 

 

Requer-se, em ordem sucessiva, a substituição da prisão 

preventiva por uma, ou mais, medidas legais alternativas, em atenção ao princípio da 

dignidade humana. 

 

DA LIMINAR 

 

Demonstrada à exaustão em linhas antecedentes a presença do fumus 

boni iuris, evidencia-se, igualmente, primo oculi, a figura do periculum in mora, pois, como 

o paciente teve decretada, injustamente, a sua prisão preventiva, e sem prazo definido para o 

término, evidencia-se o manifesto constrangimento ilegal a demonstrar a urgência do 

provimento jurisdicional ora reiterado. 

 

Requer-se, portanto, que o e. Relator a quem for distribuído o presente 

apelo, no exercício do seu poder geral de cautela, defira imediata ordem liminar para 

suspender os efeitos da prisão preventiva, expedindo-se de imediato o consequente alvará de 

soltura, para que possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento final do presente 

habeas corpus. Pugna, ao final, pela confirmação da ordem cautelar, pela procedência do 
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remédio heroico, seja para afastar a presença de elementos suficientes para fundar a prisão 

processual, seja para reconhecer, em ordem sucessiva, a possibilidade de substituição da 

segregação da liberdade por outras medidas preventivas preferencialmente previstas em lei, 

absolutamente eficazes no caso sub examine, considerados os legítimos fins perseguidos. 

  

 N. Termos. 

 P. Deferimento.  

 

 Rio de Janeiro -RJ, 23 de novembro de 2017. 
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