
 
 
 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

Os advogados DANIEL LEON BIALSKI, brasileiro, 

casado, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 125.000; JOÃO BATISTA AUGUSTO JU-

NIOR, 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 e endereço eletrônico bialski@bialski.com.br; e 

MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF  

sob o nº 12.330 e FÁBIO FERREIRA AZEVEDO, brasileiro, casado, advogado inscrito 

na OAB/DF sob o nº 30.568, e LARYSSA BRITO MOREIRA, brasileira, solteira, 

OAB/DF 43.787, estes com escritório na SHIS QL 12, Conj. 02, Casa 10, Lago Sul – 

Brasília/DF vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, impetrar em 

favor de FABIANO ROSAS ALONSO, brasileiro, casado, gestor de redes, portador do 

RG nº 249.472.978-59, residente e domiciliado na Rua Deputado Laercio Corte, nº 

1.200, ap. 151-B, São Paulo/SP, o presente 

 
 

HABEAS CORPUS com pedido de MEDIDA LIMINAR 
 
 
fazendo-o com fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, bem como no 

artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando, desde logo, como 

Autoridade Coatora o MM. Juízo da 98ª Zona Eleitoral (Campos dos Goytacazes/RJ), 

precisamente o D. Juiz Eleitoral Glaucenir Silva de Oliveira, em razão de coação 

sofrida pelo Paciente nos autos do inquérito policial federal nº 187/217 (reg. nº 3-

22.2017.6.19.0098), requerendo os Impetrantes, data venia, digne-se Vossa Ex-

celência a receber o presente writ, ordenar seu processamento e deferimento para 

os fins e efeitos a seguir expostos:  

mailto:bialski@bialski.com.br


 
 
 

 

 

BREVE EXÓRDIO 
 

 

 

1. 

Eminente Relator. 

Cite-se que o ora Paciente foi denunciado pelo 

Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro pela suposta prática dos 

delitos previstos no artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/13; artigo 317 do Código 

Penal; artigo 350 do Código Eleitoral; artigo 158, § 1º do Código Penal; artigo 1º, 

caput e § 1º, II da Lei nº 9.613/98, tudo na forma dos artigos 69 e 29 do Código 

Penal (Doc. 01); 

 

1.1. 

Em apertadíssima síntese, narra a acusação que 

teria se estabelecido no município de Campos dos Goytacazes/RJ uma suposta 

organização criminosa capitaneada pelo ex-Governador do Rio de Janeiro Anthony 

Garotinho e sua esposa Rosinha Garotinho e em tese composta por várias pessoas, 

dentre elas o ora Paciente e seu sogro, o ex-Senador Antonio Carlos Rodrigues;  

 

1.2. 

A exordial aduz a alegada ocorrência de vários 

eventos delitivos em tese praticados pelo suposto líder da ORCRIM (Anthony 

Garotinho) e sua esposa (Rosinha Garotinho), contando com a participação de 

outros atores. No que respeita ao Suplicante e já objetivando este colóquio, diz a 

atrial em seu item 1.4. (fl. 10 da numeração originariamente lançada em seu bojo) 

que em 22/08/2014 teria ocorrido uma reunião na cidade do Rio de Janeiro/RJ 

protagonizada por Anthony Garotinho e por alguns empresários com contratos 

firmados e vigentes com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ (cuja Prefeita 

era à época corré Rosinha Garotinha, esposa daquele), oportunidade em que fora 

por ele solicitado R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para custeio de sua 

campanha ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que seria realizada ao cabo 

daquele ano (2014); 

 



 
 
 

 

 

1.3. 

Dentre os empresários presentes na referida 

reunião, destaca-se a pessoa de André Luiz da Silva Rodrigues, sócio da empresa 

WORKING que também ostentava contratos firmados com o município de Campos 

dos Goytacazes. Com receio de não receber os pagamentos que lhe eram devidos 

por aquela Municipalidade – que era comandada por Rosinha, esposa do ex-

Governador – André teria cedido à solicitação de Anthony e, mesmo sem ter os 

recursos financeiros para atender à “pedida”, concordou em emprestar o nome de 

uma outra empresa de sua propriedade, a Ocean Link Solutions, para receber em 

sua conta bancária os valores exigidos pelo segundo; 

 

1.4. 

Os valores que seriam depositados na conta 

bancária da Ocean Link Solutions teriam se originado da empresa JBS através de 

contrato simulado de prestação de serviço e emissão de nota fiscal fria. O valor que 

fora depositado pela JBS na conta da empresa Ocean Link Solutions – inicialmente 

seria R$3.000.000,00, valor que sofreu desconto de imposto e alcançou o montante 

de pouco mais de 2,5 milhões – teria sido supostamente exigido pelo ex-Senador 

Antonio Carlos Rodrigues a Ricardo Saud, Diretor da JBS, em ordem a 

complementar alegado ajuste outrora firmado entre o PR (Partido da República, do 

qual era e é o Presidente Nacional) e a aquela empresa (JBS) – na ordem de 

R$20.000.000,00 – visando compra de apoio político para reeleição da ex-

Presidente Dilma Roussef no ano de 2014; 

 

1.5. 

Durante referida conversa com Ricardo Saud 

(ocorrida no ano de 2014), o ex-Senador Antonio Carlos Rodrigues teria afirmado a 

este que a operacionalização do pagamento dos aventados R$3.000.000,00 seria 

supostamente viabilizada pelo seu genro Fabiano Rosas Alonso, ora Paciente, o 

qual teria indicado, para tanto, a empresa Ocean Link Solutions, de propriedade de 

André Luiz da Silva Rodrigues – fato que segundo a acusação teria efetivamente 

ocorrido. Anote-se que André Luiz teria prestado depoimento espontâneo à 

Autoridade Policial narrando os eventos acima indicados, vindo a se tornar 

colaborador, nos termos da Lei 12.850/13; 

 



 
 
 

 

 

1.6. 

Anote-se mais que, segundo à acusação, André 

teria afirmado e confirmado a ocorrência dos crimes imputados ao Suplicante e 

participação deste nos fatos, sendo corroborado, ainda sob a ótica acusatória, por 

outros elementos indiciários, dentre os quais o depoimento do citado Ricardo Saud, 

executivo da JBS; 

 

2. 

Diante desse contexto, o MPE ofertou denúncia 

contra o Suplicante lhe imputando a prática dos crimes descritos alhures. Ademais, 

a despeito de sequer se dar o trabalho de justificar porque no seu entender a 

custódia do Paciente seria indispensável neste momento, o Ministério Público 

pugnou pela decretação de sua prisão preventiva, afirmando o seguinte (cf. 

Doc.01): 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

2.1. 

E o MM. Juízo aqui apontado como Autoridade 

Coatora, acolhendo desavisadamente o pleito ministerial, recebeu a exordial e 

decretou a custódia cautelar do Paciente. Ao fazê-lo, Sua Excia. deixou de 

individualizar – e sequer explicar ou minimamente fundamentar – a situação do 

Suplicante, ingressando em um perigoso terreno de generalidades; 

 

2.2. 

Confiram-se os excertos a seguir colacionados 

(Doc.02): 

 

 
 

(...) 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

(...) 

 

 
 

(...) 

 

 
 

(...) 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

(...) 
 

 

 
 

(...) 
 

 



 
 
 

 

 

 
(...) 

 

 
(...) 

 

 
 

3. 

Excelência. Apesar da inegável extensão da 

decisão constritiva, não se verifica ali mínima fundamentação apta a justificar a 

constrição cautelar do Paciente, justificando a sua imediata revogação, conforme 

será melhor esmiuçado a seguir; 

 

3.1 

Por fim, grife-se, ao longo das 28 (vinte e oito) 

laudas da decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, não há uma 

só linha descritiva – um só parágrafo – identificando sua conduta ou participação, 

com intenção delitiva, no suposto esquema lituoso, sobressaindo, por mais este 

vertice, a ausência de indivudualização e desnecessidade de sua prisão cautelar;  

 

4. 

Este o essencial resumo; 



 
 
 

 

 

 

DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO: AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 282, §6º, 312 DO 

BINÔMIO “FUMUS COMMISSI DELICTI + PERICULUM 

LIBERTATIS”. AUSÊNCIA, AINDA, DO ELEMENTO ESSENCIAL DA 

CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE. 

OFENSA DIRETA AO ART. 315, CPP E ART. 93, IX, CF. 

NECESSIDADE DE IMEDIATA REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL, 

AINDA QUE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 

DIFUSAS (ART. 319, CPP). 

 
 
 

“QUANDO A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DIRIGIDA À CONSECUÇÃO DE FINS 
NÃO PREVISTOS PELA NORMA HABILITADORA DA INGERÊNCIA, HÁ DE SER 
CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, POR VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DE 
PROIBIÇÃO DE EXCESSO.” 
(Professor Doutor Odoné Sanguiné in Boletim IBCCRIM – Ano 9 – nº 107 

 
 
 

5. 
Ilustrado Desembargador Relator. 

Pede-se vênia para registrar o profundo 

espanto com a decisão ora atacada. Acredita-se que se trata de um dos maiores e 

mais repudiáveis atos de arbitrariedade já vistos no Brasil; 

 

5.1. 

Em tempos de espetacularização, eis um 

gravíssimo exemplo de como a liberdade humana é desprezada atualmente; 

5.2. 

Sempre com muito respeito, não é possível que 

um cidadão tenha sua liberdade tolhida de maneira tão abrupta e desproporcional. 

Pondere-se aqui que apesar da eventual gravidade abstrata dos fatos narrados na 



 
 
 

 

 

exordial e na decisão constritiva, é indiscutível que sequer foi dada oportunidade 

ao Paciente para que apresentasse sua versão dos fatos e pudesse se defender 

das levianas imputações que lhe serão dirigidas. Apesar de regularmente 

tramitado, no persecutório policial não se viu emitir uma só intimação ao 

Paciente, quer para ser ouvido, quer para apresentar documentos – especialmente 

para poder provar sua inocência, pois não praticou crime algum, fato que retira a 

suposta presunção do “fumus commissi delicti”. O que se viu foi a tomada de 

depoimentos de colaborador e demais “testemunhas” que se tornaram a narrativa 

da verdade absoluta, prejulgando o Paciente e aniquilando seu direito de defesa 

constitucionalmente assegurado; 

 

6. 

Logo, prender para depois, se o caso, 

oportunizar que o cidadão subjugado em uma cela possa “correr atrás” e “dar uma 

explicação”, quiçá ceder à pressão subliminar que lhe está sendo impingida e 

atender a uma enxurrada de “delações premiadíssimas”, é algo assombroso e que 

reclama muita cautela, cabendo ao próprio Judiciário repelir situações que tais; 

 

6.1. 

Justamente esse o caso dos autos, Excia., não há 

outra explicação plausível, data maxima venia. Apesar da mirabolante narrativa 

deduzida nos autos, o que interessa efetivamente não foi atendido. Sim, porque 

apesar das 28 laudas em que escrita, a decisão que decretou a prisão do Paciente 

não explica porque o seu encarceramento precoce seria indispensável a esta 

altura; 

 

6.2. 

A começar pelo elemento contemporaneidade 

dos fatos. Os eventos narrados no despacho de custódia do qual o ora Paciente 

teria supostamente participado datam de 2014, ou seja, teriam alegadamente 

ocorrido há mais de 03 ANOS; 

6.3. 

É preciso ter em mente que a custódia somente 

tem lugar se, acaso justificada, estiver alinhada ao desdobramento temporal do 

fato criminoso. Como dito, os fatos atribuídos ao Suplicante datam de pelo menos 



 
 
 

 

 

03 ANOS, razão pela qual não podem ser agora, neste momento, ausente notícia 

de sua participação em eventos mais recentes e concorrentes com o pleito de 

prisão, invocados para lhe impor o ergástulo preventivo; 

 

6.4. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça é definitiva: 

 

 

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA 
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE 
NOVOS RISCOS. LIBERDADE CONCEDIDA. 
1. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos 
fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. 
2. O tempo decorrido desde a concessão da liminar para soltura do paciente, 
de mais de 3 anos, sem indicação de ter de algum modo trazido riscos ao 
processo ou à sociedade, infirma a necessidade da custódia cautelar pela 
gravidade concreta do crime. 
3. Habeas corpus concedido para determinar a soltura do paciente, de forma 
que responda ao processo em liberdade, o que não impede nova e 
fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos gravosa 
do que a prisão processual.” 
(HC 214.921/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
17/03/2015, DJe 25/03/2015) 

 
 
7. 
Como afirmado, esse vetor não está nem perto 

de se achar em conformidade com o cenário dos autos – reitere-se, porque os fatos 

atribuídos ao Suplicante datam de pelo menos 03 ANOS ATRÁS; 

 

7.1. 

Essa ausência de contemporaneidade tem 

reflexo direto na esfera do periculum libertatis, importante cláusula autorizadora 

do cárcere provisório; 

7.2. 

Alinhe-se novamente que não se tem notícia de 

suposta nova prática delitiva após o alegado evento atribuído ao Suplicante. Daí 

porque não se pode cogitar de perigo de reiteração, este sim motivo apto a 



 
 
 

 

 

justificar a necessidade de se acautelar o seio social, a teor do requisito “garantia 

da ordem pública” previsto no art. 312, CPP; 

 

7.3. 

Aliás, convém afirmar que apesar de muito bem 

redigida, a argumentação tecida no decreto prisional não convence. Confira-se uma 

vez mais o que ali constou com relação à suposta necessidade de garantir a ordem 

pública: 

 

 

 
 

(...) 
 

 
7.4. 

Clamor social, necessidade de acautelar o seio 

social e credibilidade da justiça não se inserem no conceito de “garantia da ordem 

pública”, conforme há muito pacificado por nossas Cortes Superiores: 



 
 
 

 

 

 

 

“A simples menção aos requisitos legais da custódia preventiva, assim como 

à necessidade de manter a credibilidade da justiça e de coibir a prática de 

delitos graves, o clamor público e a intranquilidade e insegurança que a 

soltura poderia causar à comunidade, sem embasamento concreto, não se 

prestam a embasar a segregação acautelatória (Precedentes).” 

(STJ – REL. MIN. GILSON DIPP – HC 244.778) 

 
 
7.5. 
Nem mesmo a gravidade do delito afirmada 

genericamente na decisão pode ser presumida, não servindo de arrimo à castração 

da liberdade individual do cidadão. Sendo oportuno recordar que: 

 

 

“A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a 

gravidade do crime não justifica, por si só, a necessidade da prisão preventiva. 

Precedentes.”  

(HC 97346, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

25/05/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-

02407-02 PP-00369 LEXSTF v. 32, n. 379, 2010, p. 280-286)  

 
 

8. 

Ademais, sugestiona-se no decreto de prisão 

que a pretensa organização criminosa ofereceria risco à instrução criminal porque 

contaria com “braço armado”; 

 

8.1. 

Confira-se: 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

8.2. 

Permissa venia, mais um exemplo de retórica 

absolutamente ilegal. Foi trazida aos autos a figura do corréu “Toninho”, ex-policial 

que se utilizaria de arma de fogo para supostamente intimidar vítimas (leia-se: 

pretensas vítimas). Porém, não é narrado um só contato entre referida pessoa e o 

Paciente e que estes tenham praticado juntos algum tipo de coação. Aliás, sequer 

é atribuído algum tipo de ameaça protagonizada pelo Suplicante (vide por exemplo 

depoimento do colaborador André transcrito na exordial que sequer indica 

conhecer Fabiano), o que demonstra a fragilidade (para não dizer nulidade) da – 

suposta – presença do vetor “conveniência da instrução criminal”; 

 

8.3. 

Em casos que tais, deve imperar a conceituação 

mais adequada do tema, a qual se direciona no sentido de que a mera presunção 

de que se em liberdade poderá o Suplicante turbar a coleta de provas em juízo ou 

mesmo destruí-las não é suficiente à ativação do permissivo do art. 312, CPP. 

Também não socorre esse intento a alegação de que poderia influenciar ou 

constranger testemunhas; 

 
8.4. 
Em recentíssima decisão, a Suprema Corte, por 

intermédio de seu ilustre componente Ministro Dias Toffoli, assentou as condições 

para utilização do requisito "conveniência da instrução criminal": 

 
 

"Ora, a necessidade da prisão para garantia da investigação ou da instrução 
criminal visa resguardar os meios do processo, evitando-se a ocultação, 
alteração ou destruição das fontes de prova.  
Seu objetivo é fazer frente a uma situação de perigo para a aquisição ou a 

genuinidade da prova, de modo a permitir que o processo seja concluído 

segundo critérios de regular funcionalidade e alcance um resultado útil. 

Assim, a decisão que impõe medida cautelar por esse fundamento deve 

indicar os elementos fáticos que demonstrem, concretamente, em que 



 
 
 

 

 

consiste o perigo para o regular desenvolvimento da investigação ou da 

instrução e a sua vinculação a um comportamento do imputado, uma vez que 

não pode se basear em mera conjectura ou suspeita." 

(STF - REL. MIN. DIAS TOFFOLI - RCL 24506 MC/SP) 

  

 

9. 

E apesar de sequer cogitado, o requisito 

aplicação da lei penal também não poderia ser invocado na hipótese concreta; 

 

9.1. 

A mera suspeita de risco é critério subjetivo e 

de nada serve ao aperfeiçoamento do vetor de regência insculpido no art. 312 da 

Lei Penal Adjetiva; 

 

 9.2. 

Se nem mesmo a fuga é motivo concreto para 

se decretar a custódia extrema, o risco de que esta ocorra revela de maneira ainda 

mais latente a desnecessidade da custódia adotada em desfavor do Suplicante: 

 

 

“Prisão preventiva (requisitos). Decreto (insuficiente fundamentação). Revo-
gação (caso). 
1. Pode ser decretada pela autoridade judiciária a prisão preventiva por meio 
de despacho (ou decisão) sempre fundamentado, em qualquer fase do 
inquérito ou da instrução. 
2. A fuga do réu não justifica, por si só, o decreto prisional. 
3. Carecendo o ato judicial de suficiente fundamentação, carece de legali-
dade; caso, portanto, de constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus deferido para se revogar a prisão preventiva.” 
(STJ - HC 42493/PB, Rel. p/ Acórdão Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA) 

 
 

10. 

Em outras palavras, afirma-se que o despacho 

prisional trabalha no campo do possível e do provável; não individualiza a 

suposta conduta do Suplicante e porque a sua liberdade, neste momento, poria 

em risco a sociedade ou a instrução criminal; faz referência uma tal “voz corrente 



 
 
 

 

 

da população” que pede por Justiça, inclinando seu discurso muito mais a um 

título condenatório do que aquele esperado em uma decisão que trata de 

providência cautelar (e, portanto, mutável a qualquer tempo); aliás, ali são 

citadas outras investigações/demandas em curso no país (operação lava jato, por 

exemplo), no intento de, aparentemente, lhe dar um “ar” de fundamentação, mas 

que nem de longe atende os ditames que regulam a implementação da medida 

extrema; 

 

10.1. 

Nesse matiz, o que se observa é um cenário de 

absoluta e completa desfundamentação do decreto de prisão, ofendendo todos os 

dispositivos que regulamentam a matéria (arts. 282, §6º, 312 e 315, CPP e art. 93, 

IX da Magna Carta);  

 

10.2. 

Nunca é demais lembrar o alerta emanado da 

Superior Corte no sentido de que: 

 

 

“A   validade   da   segregação  cautelar  está  condicionada  à observância,  

em  decisão  devidamente  fundamentada, aos requisitos insertos  no  art.  312  

do  Código  de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do 

que consiste o periculum libertatis.” 

(STJ – REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – HC 399340) 

 

 

10.3. 

Da jurisprudência da Suprema Casa também se 

colhe valiosa lição sobre o tema: 

 

 

 

“(...) 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade 

abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária 

à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 



 
 
 

 

 

5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise 

da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” 

(STF – REL. MIN. GILMAR MENDES – HC 139325) 

  

 

11. 

 Feitas essas colocações essenciais, pede-se que 

V. Excia., neste momento, reavalie a necessidade da prisão preventiva imposta ao 

Suplicante, tal como defendido pelo Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, pois: 

 

 

“A prisão preventiva deve ser reavaliada de tempos em tempos, tendo em 

vista que se modifica a condição do réu ou do indiciado no transcurso da 

persecutio criminis...Inadmissível que a finalidade da custódia cautelar seja 

desvirtuada a ponto de configurar antecipação de pena. A gravidade do delito 

e a existência de prova de autoria não são suficientes para justificar a prisão 

preventiva...." 

(STF - REL.MIN.RICARDO LEWANDOWSKI – HC 90464) 

  

 

 11.1. 

 Nessa esteira, busca-se assento na autorizada 

escola de Claus Roxin, Gunther Arzt e Klauss Tiedemann para assentar que “Não há 

(...) nenhum princípio do Código de Processo Penal segundo o qual a verdade deva 

ser investigada a qualquer preço...1”, pois deve o Direito Processual Penal 

“...somente proceder contra os acusados com dignidade humana, ou seja, pre-

servando seus direitos fundamentais e respeitando sua personalidade2”; 

 

11.2. 
E é em razão da personalidade do agente, no 

caso traduzida na condição heterogênea do ora Suplicante, é que se faz remição às 

sucintas, mas brilhantes palavras do em muito lembrado Min. Carlos Ayres Britto:  

 

                                                
1  Introdução ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal. Obra traduzida. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 
p. 152. 
2 Idem. 



 
 
 

 

 

 
“E como o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível 
mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte, todo ins-
tituto de direito penal que se lhe aplique -- pena, prisão, progressão de regime 
penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade 
em restritiva de direitos -- há de exibir o timbre da personalização. Quero 
dizer: tudo tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito 
constitucional-penal, porque a própria Constituição é que se deseja assim 
orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e minhas circunstâncias”, 
como sentenciou Ortega Y Gasset.”  
(Medida Cautelar no HC 106.299/RS – STF) 

 

 

12.  

 Ulteriormente, entende-se perfeitamente 

possível a aplicação das novas medidas cautelares alternativas à prisão trazidas 

pela Lei 12.403/11; 

 

 12.1. 

 Com efeito, entre outras inovações, emerge do 

texto legal a necessidade de o magistrado - há qualquer tempo -  rever a 

necessidade e a adequação das prisões cautelares, de maneira que somente 

poderá manter o acusado preso cautelarmente acaso se revelem inadequadas ou 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão3; 

 

 12.2. 

 Concessa venia, não se pode negar a aplicação 

das medidas cautelares diversas ao Suplicante, não havendo motivos hábeis a 

justificar o afastamento das benesses legais aqui invocadas, tal como ocorre com a 

própria decretação da prisão preventiva; 

 

13. 

De tal sorte, pela condição pessoal do 

Suplicante, demonstrada com a documentação ora acostada, forçoso afirmar que 

se trata de implicado primário (Doc.03) e com estreitos vínculos com o distrito de 

                                                
3 Nova redação do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal; 



 
 
 

 

 

seu domicílio (Doc.04), possuindo inclusive família constituída (Doc.05) e atividade 

laboral lícita (Doc.06), contando, portanto, com todos os demais predicados 

pessoais que justificariam a revogação do cárcere contra si editado, podendo ser 

agraciado com as restrições cautelares diversas da prisão, tal como explicita o art. 

319 do CPP; 

 

13.1. 

Ademais, ponderemos que as medidas cautela-

res são menos gravosas que a prisão preventiva e, portanto, deverão ser aplicadas 

no caso concreto, desde que preenchidas condições mínimas ao deferimento da 

mercê, sendo exatamente esse o caso dos autos, não se prestando à sua negativa 

mera alusão aos requisitos objetivos da custódia cautelar; 

 

 13.2. 

 Nesse prisma, da novidade legislativa “espera-

se possa ser, realmente, utilizada pelo Judiciário, que precisa abandonar a cultura 

da prisão compulsória, analisando caso a caso, conforme a gravidade con-

creta...Novas medidas cautelares, se aplicadas corretamente, podem dar ensejo à 

criação de outras, diminuindo-se o índice elevado de prisões provisórias. Em suma, 

há fundamentos constitucionais para o êxito da nova sistemática da prisão e li-

berdade no sistema processual brasileiro. Depende – e muito – da boa vontade dos 

operadores do Direito4”. Ademais, como bem colocado por Luiz Flávio Gomes e Ivan 

Luis Marques, “o novo diploma legal ampliou consideravelmente o leque de 

medidas cautelares diversas da prisão cautelar e da prisão domiciliar, 

proporcionando-se ao juiz a escolha, dentro de critérios  de legalidade e de pro-

porcionalidade, da providência mais adequada ao caso concreto (art. 319)5”; 

  
 13.3. 

Nunca se esquecendo que:  
 
 

“condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual 

direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada 

                                                
4  NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011, p. 23. 
5  Prisão e Medidas Cautelares. São Paulo: RT, 2011, p. 26. 



 
 
 

 

 

possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, 

adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”  

(STJ – REL. MIN. JORGE MUSSI - HC 281.786/SP) 

 
 
 14. 

Pelo que foi exposto, inexistindo indícios 

veementes para sustentar a medida vexatória inicial e muito menos servir de 

supedâneo ao pressuposto necessário da prisão preventiva; e, ainda, diante do 

fato de o ora Suplicante ter plenas condições concretas de responder em 

liberdade à investigação que se encontra em curso, aguarda-se seja CONCEDIDA 

A ORDEM para o fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA editada em seu 

desfavor ou, subsidiariamente, aguarda-se a aplicação das medidas cautelares 

instituídas pela Lei 12.403/11, notadamente aquelas elencadas no novel art. 319 

do Código de Processo Penal, substitutivas da constrição e PLENAMENTE 

APLICÁVEIS A HIPÓTESE DOS AUTOS, às quais desde logo o Requerente concorda 

em se submeter; 

 

 

DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR 
 
 
 

“A nossa tradição vê metaforicamente, e em adoção ao discurso do filósofo 
Thomas Hobbes, o Estado corporificado na figura bíblica do Leviatã. O Leviatã, 
o qual tanto protege como ameaça seus cidadãos, deve ser domado e posto em 
correntes. Contra o Leviatã ameaçador voltam-se os direitos fundamentais 
como direitos de defesa e, dessa forma, os cidadãos combatem em defesa de 
sua liberdade. O Estado é aquele que tanto distribui a esperança como 
também o terror; ele se aproxima e pune e o seu poderio deve ser quebrado, 
devendo ser transformado, por meio da lei que também domina, em serviço da 
liberdade dos cidadãos. Essa é a tradição da filosofia liberal do Estado”  
(HASSEMER, Winifried – Direito Penal Libertário – Belo Horizonte: Del Rey, 
2007.) 

 
 15. 

A partir da narrativa exposta, postula-se seja 

examinada e CONCEDIDA a TUTELA EMERGENCIAL; 



 
 
 

 

 

 

16. 

Afirma-se que se fazem presentes os 

pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, indicando-se que o 

periculum in mora reside na evidente demora do julgamento deste writ, o que 

tornará ainda mais temerária a indevida ordem prisional determinada, já que a 

prisão ilegal se mostra exacerbada e apenas agrava a coação de que é vítima o ora 

Paciente;  

 

16.1. 

No que tange ao fumus boni iuris, este está 

evidenciando não só na exposição da narrativa trazida, mas principalmente pela 

ausência dos pressupostos para manutenção da segregação cautelar imposta ao 

Suplicante; 

 

 16.2.  

 Alicerçando o respaldo do chamado bom Di-

reito, verifica-se igualmente presente a questão do dano irreparável e/ou de difícil 

reparação. Este reside, como se deflui lógico, da demora para eventual requisição 

de informações, oferta de parecer ministerial e agendamento para julgamento do 

mérito do presente writ; 

 

 16.3. 

 Invoca-se, portanto, o princípio da 

razoabilidade. Merecendo citação paradigma da Suprema Corte que se aplica em 

gênero, número e grau ao caso dos autos e reforça a necessidade de ser DEFERIDA 

a missiva perseguida para fazer cessar o constrangimento de que é vítima o ora 

Suplicante;  

 

 16.4. 

 Como se decidiu: 

 

 

“...Digo eu, Senhora Presidente: a Lei no 12.403, de maio de 2011, trouxe a 
seguinte redação para o art. 319 (e alteração que ela introduz se resume a 



 
 
 

 

 

aditar uma exceção à regra da prisão):“Art. 319. São medidas cautelares 
diversas da prisão:I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição 
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante 
desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter 
contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; "E, aí, segue com 
outros incisos. Eu paro no inciso III, porque vou pedir vênia a Vossa Excelência, 
e ao eminente Ministro Luiz Fux, para conceder parcialmente a ordem de 
habeas corpus para que o Juiz de piso substitua a segregação cautelar por 
estas três medidas cautelares diversas da prisão, que são as do art. 319, 
incisos I a III, com a redação dada pela Lei no 12.403/11 ao dispositivo em 
questão do Código...(...)...Seria, na minha opinião, a providência mais 
ajustada ao caso concreto, se levado em conta o critério da legalidade e da 
proporcionalidade, mormente se considerarmos que, além de estar em 
liberdade provisória quando da sentença condenatória, a paciente, ao 
contrário dos outros corréus, não foi presa em flagrante, nem possui 
antecedentes criminais, conforme ressaltou o eminente Ministro Marco 
Aurélio. Não se pode esquecer que a prisão é a última ratio das medidas 
cautelares, tanto é verdade que o § 6o do art. 282 do CPP (incluído pela Lei no 
12.403/11), traz, em sua essência, que: “§ 6o A prisão preventiva será 
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida 
cautelar (art. 319).”Por essas razões, pedindo, mais uma vez, venia a Vossa 
Excelência e ao eminente Ministro Luiz Fux, concedo parcialmente a ordem 
para que o Juiz de origem substitua a segregação cautelar da paciente por 
aquelas medidas cautelares previstas nos incisos I a III do art. 319 do Código 
de Processo Penal.É como voto”  (STF – REL.MIN.DIAS TOFFOLI - HC 106446) 

  

 

 16.4. 

 Daí a plena pertinência e razoabilidade do pe-

dido de liminar pretendido, já que os requisitos essenciais à sua concessão - pe-

riculum in mora e fumus bonis iuris – estão comprovados de plano; 

 

 17. 

Portanto, diante da excepcional situação 

narrada e demonstrada a flagrante violação ao Direito de locomoção, aguarda-

se por quaisquer dos fundamentos SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para se 

permitir que em liberdade o Paciente aguarde o julgamento final deste writ, 

reportando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme 



 
 
 

 

 

delineado, aplicando-se, acaso V. Excia entenda necessário, uma ou mais 

medidas difusas do cárcere previstas no art. 319 da Lei Penal Adjetiva (anotando-

se que o Suplicante preenche os requisitos a tanto - possui endereço fixo, família 

constituída e possuía promessa de emprego); 

 

 

DOS PEDIDOS 

 

 
“1. A convivência das figuras da prisão cautelar e da presunção da não-
culpabilidade pressupõe que o decreto de prisão esteja embasado em fatos 
que denotem a necessidade do cerceio à liberdade de locomoção. 2. Às 
instâncias colegiadas não é facultada a complementação do decreto de 
prisão, eventualmente impugnado. No caso, o fundamento da conveniência 
da instrução criminal foi acrescentado, pelo Tribunal de Justiça, ao decreto de 
prisão preventiva. Ilegalidade caracterizada. 3. A simples afirmação de que os 
pacientes carecem de domicílio certo e conhecido não tem a força de lastrear 
a segregação provisória para assegurar eventual aplicação da lei penal. 4. É 
ilegal a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, baseada tão-
somente na gravidade do fato, na hediondez do delito ou no clamor público. 
Precedentes. 5. A alteração da base empírica, existente no momento da 
decretação da prisão, implica a mudança dos fundamentos da custódia.  6. 
Ordem concedida, mediante o compromisso de comparecimento dos 
pacientes aos atos processuais.”(STF – HC 91616/RS – REL. MIN. CARLOS 
BRITTO) 

  

 

 18. 

 Portanto, impetra-se este writ buscando 

reconhecida a ilegalidade suscitada. 

 A prisão editada reitere-se tem motivação 

válida, tampouco está apoiada em critério de irrestrita necessidade. 

 Com efeito, ressalte-se que a prisão do 

Paciente foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos relacionados 

na r. decisão ora combatida, os quais teriam supostamente ocorrido em 2014, ou 

seja, HÁ MAIS DE 03 ANOS, portanto.  

 De tal modo, esvaziado o critério de 

contemporaneidade, também não se verifica a presença do binômio “periculum 



 
 
 

 

 

libertatis + fumus commissi delicti”, indicando a desnecessidade da medida 

vexatória, até porque o r. decisum ora hostilizado não exterioriza satisfatória e 

minimamente a necessidade do cárcere em relação ao Paciente, não bastando 

meras afirmações acerca do suposto risco à ordem e à conveniência da instrução 

criminal. 

 Assim, pode-se dizer com tranquilidade que o 

decreto de prisão não tem qualquer base empírica e real, lastreado que está 

apenas na gravidade dos fatos, violando claramente preceito do artigo 93, inciso 

IX e arts. 282, §6º, 312 e 315 da nossa Lei Penal Adjetiva. 

 Não se vê necessidade para o encarceramento 

antecipado, ressaltando que não constatados nos autos (e consequentemente no 

r. despacho) dado concreto e real que revele perigo de afronta à ordem pública 

ou à conveniência da instrução criminal, não passando de meras especulações e 

interpretações unilaterais de Magistrado de piso e Coator, data maxima venia, 

razão pela qual não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar. 

 Mas em ulterior exame, acaso não se entenda 

ser o caso de se REVOGAR a prisão editada, CABÍVEL NA ESPÉCIE AS DISPOSIÇÕES 

DA LEI 12.403/2011, a qual alterou a redação do art. 319 do Código de Processo 

penal para instituir MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS à castração extrema 

da liberdade individual do cidadão, apresentando-se como providência 

alternativa e suficiente ao caso concreto, não bastando a gravidade do delito 

como óbice à sua concessão, mesmo porque os argumentos utilizados pela 

Autoridade Coatora são frágeis. 

 De qualquer maneira, demonstrado está o 

inequívoco e hialino constrangimento ilegal que sofre o ora Paciente, onde se lhe 

inflige restrição ao direito de ir e vir sem justa causa, preenchendo a hipótese 

tratada no artigo 648 do Código de Processo Penal, estando mais do que 

presentes os requisitos essenciais à concessão da Tutela Emergencial (fumus boni 

juris + periculum in mora). 

 Ante todo o que exposto e com fulcro no artigo 

5º, INCISO LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de 

Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor 

do ora Paciente o presente Habeas Corpus, requerendo-se seja CONCEDIDA A 

MEDIDA LIMINAR para que possa o Paciente aguardar em liberdade o julgamento 



 
 
 

 

 

do mérito deste writ, ainda que mediante substituição da prisão por uma ou mais 

medidas difusas do art. 319, CPP. 

 Ao final, pretende-se seja CONCEDIDA 

DEFINITIVAMENTE A ORDEM para que, sob o COMPROMISSO, possa aguardar EM 

LIBERDADE o transcurso da ação penal a que responde. 

 Em assim fazendo, estarão Vossas Excelências, 

mais uma vez, incidindo na mais lídima, real e verdadeira 

 

 

JUSTIÇA!!! 
 

 

Termos em que, 

P. e E. Deferimento. 
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