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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) E 

COMPONENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os advogados, DANIEL LEON BIALSKI, brasileiro, 

casado, inscrito na OAB/SP sob o número 125.000 e JULIANA PINHEIRO BIGNARDI, 

brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob número 316.805, ambos com escritórios 

à Rua Dr. Renato Paes de Barros 717 – 7º andar - telefones 011-3567.1500 e 

3702.1500 vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, para Impetrar em fa-

vor de PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS, brasileiro, casado, enge-

nheiro civil, filho de Raphael do Amaral Campos e de Maria Izabel Dantas de Amaral 

Campos, portador da Carteira de Identidade RG 6896917-X -  SSP/SP e CPF 

020.072.648-03, residente e domiciliado à Rua Girassol 464, apto. 113 – Capital - 

SP, o presente:  

 

 

HABEAS CORPUS com pedido de MEDIDA LIMINAR 

 

 
fazendo-o, com fulcro no quanto estabelece o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constitui-

ção da República, bem como artigos 647 e seguintes da nossa Lei Adjetiva Penal, 

apontando, desde logo, como autoridade coatora, a arbitrária juíza da 5ª Vara Cri-

minal da seção judiciária da Capital do Estado de São Paulo que decretou sua prisão 

temporária nos autos da medida cautelar nº 0004286-68.2018.403.6181, reque-

rendo os impetrantes digne-se, data venia, Vossa Excelência receber o "writ" e or-

denar o seu processamento, para os fins e efeitos deduzidos e especificados em 

frente: 
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BREVE EXÓRDIO 
 

 

 

“Inquérito policial. Prisão temporária (desnecessidade).1. Cabe a 
prisão temporária quando imprescindível às investigações do inqué-
rito policial (Lei nº 7.960/89, art. 1º, I).2. Se não configurado clara-
mente o seu pressuposto, recomenda-se seja evitada a prisão. 3. 
Liminar deferida. Ordem afinal concedida”.(STJ – RELMIN.NILSON 
NAVES – HC 36388) 

 
 

 

 1. 

Primeiramente, cite-se que o ora Paciente teve 

contra si, arbitrariamente, decretada prisão temporária e agora renovada, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento nos incisos I e III, letra “I” da Lei Federal 

7960/89 (Doc. 01). Todavia, data vênia, mesmo não havendo qualquer razão plau-

sível para a adoção desta medida extrema no tocante ao Requerente, já que como 

se verá, ausentes os requisitos-pressupostos necessários para adoção e manuten-

ção de tal medida; 

 

2. 

 Todavia, preliminarmente, com acatado res-

peito, não se pode deixar de registrar o arbítrio e a forma nada heterodoxa da con-

dução do expediente investigatório. Inegável e todos os advogados reclamaram da 

falta de acesso aos autos da investigação, cautelares, apensos etc.... E mesmo a 

prisão já tendo ocorrido há 6(seis) dias.. até agora isso não foi cumprido pelo car-

tório; 

 

 2.1. 

 Mais que isso, na açodada audiência de custó-

dia feita na última 6ª feira, reclamou-se que a Autoridade Policial “não atendia os 

advogados e não fornecera cópia dos depoimentos prestados naquela data”(sic). E 

uma vez mais – nada foi feito em relação a isso; 
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 2.2. 

 Aponte-se que na audiência de custódia reali-

zada(Doc.02), justamente porque o ora Paciente foi ouvido e APENAS EM DECLA-

RAÇÕES (Doc.03), formulou-se pedido de revogação da medida, explicitando que o 

ora Suplicante exercera função técnica, sem qualquer poder de comando e mais 

que isso, apenas passou a exercer funções na obra investigada no final de 2015 

(Doc.04), ou seja, mais de 2(dois) anos após os fatos investigados(que seriam sobre 

contratos de 2013-2016), evidenciando a inexistência de condição necessária à im-

posição do édito; 

 

 2.3. 

 Porém, a Juíza NADA DECIDIU, protelando o 

exame. Contra isso, fez-se um primeiro writ, agora prejudicado. Na data de ontem, 

mesmo realizado novo ato no começo da tarde(Doc.05) – alertando que o prazo 

da custódia temporária venceria -  novamente a Magistrada chamou o feito à con-

clusão, e é de pasmar que apenas depois das 23:40, ou seja, há 20 minutos do tér-

mino do período (Doc.06), a rogata vênia, intolerante juíza, prorrogou a custó-

dia(Doc.07), sem qualquer critério e apenas fazendo as vezes e as vontades da Au-

toridade Policial e do Ministério Público(Doc.08); 

 

 2.4. 

 Data máxima vênia, incrível a falta de imparcia-

lidade e especialmente de adequado exame do tema, tratando da liberdade – es-

pecialmente do Paciente – como algo protocolar, sem importância, sem valor..... 

 

 2.5. 

 É de pasmar. Ou pior, é de assustar. 

 Como veremos, parece-nos que a defesa fala ao 

vento. Inacreditável que a Magistrada coatora não tivesse examinado e observado 

o que e o quanto a defesa tanto destacou, inclusive juntando diversos documentos, 

que o ora Paciente não pode ser incluído como participe e ou coautor de algo (ainda 

não identificado) se sequer exercia funções durante a maior parte do período con-

testado;  

 

 3. 

 Infelizmente, isso não é uma alegação da de-

fesa, é a realidade; 
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 3.1. 

 No novo decreto de prisão (Doc.07), a singela 

leitura nos remete ao que se afirma, sendo que do Paciente foi dito: “....PEDRO 

PAULO DANTAS foi Gestor do empreendimento Rodoanel Trecho Norte, desde 

10/09/2015 e, segundo consta das investigações, teve efetiva participação nos fa-

tos, fazendo parte do núcleo administrativo da suposta organização criminosa, 

pois, conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União, teria proposto a "incor-

poração das Composições de Preço CP017 a CP022, sem que houvesse uma avalia-

ção prévia acerca do mérito do pedido", apenas repetindo os argumentos apresen-

tados pela Construtora", "o que resultou na inclusão de serviços já previstos na pla-

nilha orçamentária inicial da obra, provocando um sobrepreço de R$ 29.595.070,92 

e um superfaturamento de R$ 33.526.154,89 ao contrato 4.349/13". Consta, ainda, 

que PEDRO PAULO DANTAS teria proposto "a subcontratação com faturamento di-

reto da Empresa Toniolo Busnello S.A. para a execução dos túneis 201, lote 2, e 301, 

lote 3 do Rodoanel Trecho Norte", resultando na contratação da mencionada em-

presa em 04/04/2016, "pelos montantes estimados de R$ 54.028.472,95 (lote 2) e 

R$ 117.834.151,11 (lote 3), para a execução de atividade essencial de construção, 

o que é vedado nos termos dos Editais de Pré-qualificação e da LPI 006/2011". Ve-

rifica-se que os elementos de prova colhidos durante as investigações apontam exa-

ustivamente o envolvimento de PEDRO PAULO DANTAS nas atividades da suposta 

organização criminosa, pelo que se vislumbra grande risco de que o investigado, 

tendo profundo conhecimento dos fatos, destrua provas que ainda podem ser des-

coberta, a partir da análise pericial do material apreendido, além da possibilidade 

de coagir testemunhas que possam ser identificadas, também durante as atuais 

diligências investigatória”(sic); 

 

 3.2. 

 Primeiro e já aqui diga-se que essa narrativa 

não condiz com a realidade porque há prova nos autos, insofismáveis – COMO NÃO 

SE CANSA DE DIZER – que grande parte da obra, o ora Paciente não exercia função 

alguma. Mais que isso, o ora Paciente exercia mera função técnica de gerencia, sem 

poder de mando ou comando; 

 

 3.3. 

 Igualmente, NÃO SE PODE PERDER DE VISTA 

que os argumentos da Magistrada SÃO EXTREMAMENTE GENÉRICOS, residem no 

campo da futurologia e adivinhação, o que é inaceitável???!!! 



 

 

5 

 3.3.1. 

 Grife-se, saliente-se e ressalte-se que a autori-

dade coatora disse: “pelo que se vislumbra grande risco de que o investigado, tendo 

profundo conhecimento dos fatos, destrua provas que ainda podem ser descoberta, 

a partir da análise pericial do material apreendido, além da possibilidade de coagir 

testemunhas que possam ser identificadas, também durante as atuais diligências 

investigatória”(sic); 

 

 4. 

 Ponderemos que não existe nada mais gené-

rico, impessoal e arbitrário..... 

 Desta forma, esse decreto serve para qualquer 

um, qualquer inquérito, qualquer investigação; 

 

 4.1. 

 Decisões desse tipo afrontam, violam e tradu-

zem tábula rasa ao que diz o artigo 93, inciso IX da nossa Carta Magna, já que toda 

decisão judicial – ainda mais que restrinja a liberdade – necessariamente tem que 

ser fundamentada/motivada; 

 

 4.2. 

 E não basta qualquer argumento, ele tem que 

ser concreto, possuir idoneidade e ter base empírica que não se vê no caso; 

 

 4.3. 

 Inacreditável que a Magistrada coloque que o 

ora Paciente possa fazer isso ou aquilo se NÃO HÁ qualquer arremedo de indicativo 

disso em qualquer documento e ou testemunho da investigação. Essa decisão é a 

tradução do arbítrio, concessa vênia;  

 

 5. 

 Prosseguindo, se isso não bastasse, olhando  

para o pedido de prorrogação da prisão (Doc.09), verificamos que o Delegado 

NÃO TROUXE UMA RAZÃO INDIVIDUALIZADA QUANTO AO ORA PACIENTE para 

evidenciar que sua prisão temporária é imprescindível. NADA....NADA....... 

 Fez-se e faz-se da prisão finalidade diversa da 

que dispõe a Lei e norma específica; 
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 6. 

Complemente-se que a representação policial e 

o inquérito policial abrangeria a celebração fraudulenta de termos aditivos ao Con-

trato n. 4349/2013, firmado entre DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A 

e CONSTRUTORA OAS S/A, tendo como objeto o Lote 02 da obra – Rodoanel 

Norte(Doc.10); 

 

6. 

Aqui abrindo-se parênteses para mencionar 

que o ora Paciente é funcionário da Dersa há mais de 35 anos (Doc.11), e durante 

sua ilibada carreira veio galgando cargos, sempre desempenhando suas funções – 

eminentemente técnicas – com denodo, correção e extrema honestidade; 

 

6.1. 

Mais que isso, apenas uma conferência de da-

tas, demonstra que grande parte dos fatos apurados na persecutório dizem res-

peito a período em que ainda não tinha nomeado como gerente da obra – trecho 

Rodoanel Norte. Neste sentido, a própria representação policial inicial (Doc.12), 

descreve que fatos “em tese” ocorridos desde 2013 e destaca às fls.05 do citado 

documento que o ora Paciente é nomeado para substituir Emilio Urbano Squarcina 

apenas após 01/10/2015; 

 

7. 

Amplie-se para dizer que conquanto o Paciente 

esperava ser encerrada seu suplício, na audiência de custódia realizada, a medida 

constritiva foi mantida inobstante tenha sido revogada para diversos coimplicados 

(Doc.12), ressaltando-se que NENHUM FATO CONCRETO, IDÔNEO E MOTIVADO 

foi indicado para a manutenção da custódia;  

  

 7.1. 

 Porém, à luz do artigo 580 da nossa Lei Proces-

sual Penal, em sendo idênticas as condições processuais – ainda mais que a decisão 

que decretou a custódia temporária inicial é genérica e plural, sem destacar razões 

personalíssimas; 
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 7.2. 

 O critério de manutenção da restrição da liber-

dade não pode ser a conveniência do órgão acusatório e do Dleegado, sem razão 

plausível, , data vênia; 

 

 8. 

 Reiteramos que não se pode admitir prisão de-

cretada para fins diversos, extra legem, como a que se vê. Em sendo patente a co-

ação ilegal, a prisão contestada deve ser revogada imediatamente; 

 

 9. 

 Ao ver da defesa, data vênia, essa prisão parece 

uma afronta a recente decisão da Suprema Casa que considerou inconstitucional a 

condução coercitiva, cujo uso era distorcido pela Policial Federal e Ministério Pú-

blico Federal, os quais induziam o Poder Judiciário para querer impor oitivas, sem 

possibilitar conhecimento amplo dos fatos, querendo forçosamente impedir que 

investigados pudessem se comunicar sobre o âmago do apurado; 

 

 10. 

 Salientemos que qualquer que seja a modali-

dade da prisão, ela é e deve ser excepcional, sendo a regra a liberdade. O desvirtu-

amento deste instituto coloca em risco a segurança jurídica, o Estado de Direito e 

nos remete ao preocupante estado policialesco;  

 

 11. 

 Entretanto, seja como for, deflagrada a opera-

ção, ultimadas as diligências, ouvido o Paciente, cumprida a ordem de busca e apre-

ensão – tudo isso já ocorrera - a prisão não pode ser mantida sem fundamentação 

hábil e concreta; 

 

 12. 

 Vai-se além para dizer que NÃO EXISTE UM ELE-

MENTO INDICIÁRIO contra o ora Paciente, tanto que ouvido em declarações e 

nada e nem ninguém menciona sua participação direta e ou indireta em ilicitude 

e que pudesse alinhar elementos desfavoráveis e incriminadores ao Paciente. Di-

fusamente. O próprio tema de fundo da investigação é discutível – asseverar sem 
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total conhecimento – O QUE SOMENTE UMA PERÍCIA poderia comprovar – que na 

obra realizada os aditivos acordados entre DERSA e a empreiteira OAS foram fir-

mados de forma irregular; 

 

 13. 

 Contudo, reitera-se, seja como for, a função a 

que ascendeu o ora Paciente somente no final de 2015(repita-se novamente, após 

mais de 2 anos do contrato e aditivos firmados), eminentemente técnica e subor-

dinada a ordens da Diretoria da DERSA, não pode servir, objetivamente, para lhe 

impor as mazelas do cárcere; 

 

 14. 

 Assim, jamais se lhe podendo imputar coautoria 

e ou cooperação, inexistente o chamado fumus comissi delicti (indícios veementes) 

pela ausência dos pressupostos e requisitos enunciados no artigo 29 da nossa Lei 

Penal Substantiva, falta elemento essencial à manutenção da custódia temporária; 

 

15. 

 Ainda neste introito, destaquemos que o ora 

Paciente foi preso em sua residência, sendo que nada de ilícito foi encontrado em 

sua residência e os valores encontrados (absolutamente compatíveis com seus sa-

lários e proventos) estão devidamente declarados em seu Imposto de Renda 

(Doc.13), nunca tendo gerado qualquer obstáculo para as investigações, possui 

passado imaculado(Doc.14), emprego lícito, família constituída e residência fixa 

(Docs.15/17), não havendo qualquer mácula na vida pessoal e funcional; 

 

 15.1. 

 Tais predicados evidenciam concretos vínculos 

com o Distrito da culpa, tudo a referendar que não teria razões para que se cogi-

tassem motivo para continuidade de sua restrição de liberdade; 

 

 16. 

 Nesta ótica, ao menos quanto ao Suplicante – 

sem motivo, sem necessidade a prisão decretada. Num exame ainda que superficial 

e neste via estreita é possível notar a falta de fundamentação válida e mais, de 

necessidade para a continuidade do decreto quanto ao Paciente; 
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 16.1. 

 Caberia a Autoridade Coatora dizer concreta-

mente – o que não fez -  no que? Por que? O que indica? que a prisão do Paciente 

é necessária para as investigações e no que sua liberdade poderia atrapalhar as 

investigações. Mas, instada, isso não fez, protelando o exame do sagrado Direito 

de liberdade, o que é inaceitável, data vênia; 

 

 17. 

 Nunca se perdendo de vista que grande parte 

dos contratos e aditivos firmados são de época antes do ora Paciente assumir a 

função de gerente da obra – Rodoanel Norte; 

   

 18. 

 Salientando-se que a quantidade de envolvi-

dos e a complexidade das investigações, nunca foi, e continua não sendo motivo 

e ou requisito para prisão do Paciente se, como visto, possui situação fática-pro-

cessual diferenciada; 

  

 19. 

 Excelência, o ora paciente jamais se furtou à 

apuração e ou atrapalhou as diligências levada a termo, tanto que se apresentou 

espontaneamente. Conquanto não seja este o momento, não se pode deixar de 

dizer que nada fez, nada deve. Sempre se pautou na função pública com honesti-

dade e em defesa da Sociedade e não pode aceitar a tremenda injustiça que está 

sendo imposta à sua liberdade e o sofrimento a si e seus familiares. Sob qualquer 

ótica a prisão enfrentada é de todo arbitrária e ilegal; 

 

 20. 
 Esse o resumo do essencial, ainda aqui  
 
 
 

FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO - DA FLAGRANTE AUSÊNCIA DE 

QUALQUER INDÍCIO DE AUTORIA - PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES; 

MOTIVAÇÃO E NECESSIDADE. 
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS....PRISÃO TEMPORÁRIA.  IMPRESCINDI-
BILIDADE ÀS INVESTIGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA. I. É 
inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a 
modalidade, seja deturpada a ponto de configurar antecipação do 
cumprimento de pena. II. Ao decretar a prisão temporária, o magistrado deve 
demonstrar, efetivamente, quais obstáculos pretende impedir que o acusado 
possa causar ao trabalho da autoridade policial. III. In casu, o decreto 
prisional carece de fundamentação idônea, com fatos concretos que 
evidenciem a imprescindibilidade do cerceamento da liberdade do acusado 
para o êxito das investigações. IV. Ordem concedida. (STJ – HC 187869 – REL. 
MIN. GILSON DIPP) 

 

 

 21. 

 Eminente Desembargador: Antes de mais nada, 

é preciso mencionar, ainda que de forma superficial, que falta um pressuposto ne-

cessário par aa cogitação, decretação e manutenção da prisão do Paciente. Isso 

porque não EXISTE qualquer indício sério, idôneo e suficiente de possível partici-

pação em qualquer fato criminoso. Aliás, nem fato criminoso foi concretamente 

apontado; 

 

 22. 

 Primordialmente, é preciso grifar que o remé-

dio heroico sempre – e por isso leva esse modo – serve para corrigir os abusos, as 

imperfeições da lei e para evitar que qualquer pessoa sofra coação espúria e ilegal. 

Essa é a infeliz situação do ora Suplicante; 

 

 22.1. 

 A partir da constatação de que o Direito é uma 

mediação entre o poder e a cidadania, o habeas corpus se mostra instrumento há-

bil para corrigir essas falhas, infelizmente, cada vez mais frequentes. Inaceitável, se 

relevar e se desprezar, o sagrado Direito de liberdade como se viu no caso em 

exame; 

 

 23. 

 O caso do ora Paciente evidencia a violação não 

somente da norma escrita, mas especialmente dos princípios constitucionais e pro-

cessuais – da presunção da inocência; da proibição do excesso; de que toda decisão 

deve ser fundamentada; 
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 23.1. 

 Por isso, clama-se que seja examinado o pedido 

de olho nestes princípios, pois a legislação não consegue acompanhar a complexi-

dade social. Os princípios sempre vão ter que iluminar a legislação.  Mesmo uma 

lei nova tem que se submeter aos princípios morais e constitucionais;  
 

 24. 

 Retomando a análise concreta do caso, como se 

demonstrou e não se cansa de repetir, o ora Paciente SEQUER estava lotado na 

função e participava da citada obra em grande parte dos fatos narrados no próprio 

relatório/representação policial ..... 

 Em assim sendo, faltava e falta condição sine 

qua non e nexo de causalidade para liga-lo aos fatos, acusações, suspeitas e inves-

tigações. Quanto mais a dizer que sua prisão deve ser mantida.... 

 

 25. 

 É verdade que o presente remédio heroico não 

é meio para se discutir o mérito da questão, ocorre que no caso dos autos é impres-

cindível mencionar os fatos para retratar a inexistência de qualquer indício de par-

ticipação ou coautoria, não se compreendendo - porque não foi dito – a motivação 

da custódia, o que a desmistifica e evidencia a coação de que é vítima o Paciente; 

 

 25.1. 

 Ressalte-se que é pressuposto primário para a 

decretação da prisão temporária é de participação nos crimes descritos na Lei 

7960/89, em seu artigo 1º, inciso III, o que não se viu presente no caso; 

 

 25.2. 

 Inconcebível se conjecturar que o ora Paciente 

faria parte de uma suposta organização criminosa porque trabalha há mais de 35 

anos na mesma empresa, empresa séria e uma das mais competentes e respeitadas 

do País????!!!! 

 Assim, se NADA aponta para a participação e 

ou coautoria em qualquer crime – efetivamente carece de respaldo a medida 

apresentada e ora contestada, NÃO PODENDO ELA SUBSISTIR jamais;  
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 26. 

 Somente seria possível a adoção da medida res-

tritiva de liberdade na conjugação dos incisos I e ou III da norma supracitada, o que 

de maneira alguma ocorreu na decisão guerreada. 

  

 27. 

 Em síntese, quais foram os pontos que levaram 

a Autoridade Policial a pedir a prisão temporária, a qual foi decretada pela autori-

dade Coatora? Diga-se que, NÃO EXISTE QUALQUER indicativo que ATESTE OU 

COMPROVE cometimento de algum crime. Não se cansa de reiterar – ELE SEQUER 

EXERCIA FUNÇÕES durante grande parte do período investigado 

 

 29. 

 Na balança da Justiça – têm-se então a pessoa 

do Paciente (primário, de passado imaculado, vida pessoal e profissional irrepreen-

sível, bons antecedentes e trabalho lícito) e de outro lado, suposições e ilações de 

cooperação imaginária e teratológicas; 

 

 30. 

 Ponderemos mais. Os pressupostos já são duvi-

dosos e para reforçar o quanto se diz – quanto à falta de motivação da decisão – 

coloquemos que a decisão constritiva não possui base empírica e fundamentação 

idônea e válida; 

  

 30.1. 

 Como obrigatoriamente impõe o artigo 93, in-

ciso IX da Carta Magna, TODAS as decisões judiciais hão de ser fundamentadas. 

Com mais razão, as decisões que cerceiam a liberdade, por sua excepcionalidade, 

devem ser respaldadas nas hipóteses legais, devendo conter indicação e motivação 

idônea e concreta, não podendo, jamais, amparar-se em ilações e suposições; 

 No caso em exame, porém, a arbitrária Magis-

trada Coatora olvidou de observar este mandamento constitucional, decretando a 

prisão, sem que demonstrasse ou esclarecesse sua finalidade e sem demonstrar – 

de forma individualizada - que esta prisão seria necessária para a continuidade das 

investigações policiais, e mais que isso, sem indicar fatos concretos, o que não se 

pode admitir;  
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 31. 

 Dentro desta ótica e raciocínio, ilegal a medida 

adotada. Inadmissível a decretação da prisão temporária sem que presentes as hi-

póteses legais.  Diferentemente do que alguns possa pensar, a prisão temporária 

não é medida obrigatória para assegurar o bom andamento das investigações! Ela 

somente será necessária quando imprescindível, sempre se pautando no caso con-

creto, de forma justificada, e de maneira nenhuma é o caso dos autos, em particu-

lar, do ora Paciente! 

 

 32. 

 A liberdade do Paciente em nada prejudica o 

andamento das investigações1, muito pelo contrário. E não há qualquer funda-

mento plausível para a decretação. 

 

 32.1. 

 Bem a propósito: 

 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À IM-
PRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIADOS 
REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N.º 7.960/89. ORDEM CONCE-
DIDA. 
1. A prisão temporária, diversamente da prisão preventiva, objetiva resguardar, 
tão somente, as investigações a serem realizadas no inquérito policial. No caso 
dos autos, não foram enunciados dados concretos acerca da necessidade da 
prisão temporária para a conclusão das investigações. 
2. Com efeito, o decreto prisional não apresentou nenhuma motivação refe-
rente a eventuais obstáculos que o Paciente pudesse oferecer às investigações 
realizadas no inquérito policial, que justificassem a segregação temporária, 
nos termos do art. 1.º, incisos I e III,alínea a, da Lei n.º 7.960/89. 3. Ordem 
concedida, para revogar a prisão temporária decretada em desfavor do Paci-
ente, sem prejuízo de eventual decretação da prisão preventiva, desde que pre-
sentes os seus requisitos. (STJ – HC 151121 – REL MIN LAURITA VAZ) 

 

  

                                                           
1Neste sentir, o douto CARLOS KAUFFMANN, “in Prisão Temporária, pag. 119”: “..Assim, a prisão temporária visa, 

única e exclusivamente, possibilitar as investigações policiais, quando, comprovadamente, a liberdade do investi-
gado prejudique o prosseguimento do inquérito policial”; 
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 33. 

 Tal necessidade está explicita na própria expo-

sição de motivos da lei, sendo que ausente esta motivação, carente será a prisão 

decretada; 

 

 33.1. 

 Neste enfoque, dessa Corte: 

 

 

“PROCESSUAL PENAL: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONA-
LIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 7.960/89. NECESSI-
DADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
TÉRMINO DA COLHEITA DE PROVAS. PACIENTES QUE INTEGRAM O QUADRO 
FUNCIONAL DA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO NOS NEGÓCIOS DA EMPRESA NÃO 
DEMONSTRADA ATÉ ESTE MOMENTO. JUÍZO DE PARTICIPAÇÃO SECUNDÁRIA. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
I - Não obstante cuidar-se de questão controvertida no âmbito da Segunda 
Turma deste Eg. Tribunal, a não subsistência do ato impugnado no presente 
writ, pelo decurso do prazo da prisão temporária, não induz à perda de objeto, 
pois a questão posta em desate é a legalidade ou não do decreto de prisão. 
II - A necessidade de motivação das decisões judiciais decorre do comando 
constitucional inserto no artigo 93, IX, da CF, segundo o qual todo e qualquer 
ato decisório emanado do Poder Judiciário, deve estar fundamentado, sob 
pena de nulidade. 
III - A custódia cautelar, na modalidade da prisão temporária somente se jus-
tifica em caso de comprovada necessidade e atendimento aos requisitos esta-
belecidos no artigo 1º, da Lei nº 7.960/89, verbis: "Art. 1º. Caberá prisão tem-
porária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
(...) III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova ad-
mitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos se-
guintes crimes: (...) l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal. 
(...) o) crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492/86)". 
IV - O exame dos autos revela que a prisão temporária dos pacientes não se 
faz mais necessária tendo em vista o término da colheita de provas, em fase 
policial, e a impossibilidade de seu desfazimento ou quiçá de obstrução no seu 
progresso ou evolução. 
V - Não se pode anuir à situação de excepcional restrição do jus libertatis dos 
pacientes, autorizado pelo ordenamento pátrio em situações específicas e im-
prescindíveis, pela suposição não demonstrada de participação efetiva nos 
negócios da empresa, justificadas pelo juízo singular - até este momento - 
pelo mero fato de os pacientes integrarem o quadro funcional da Camargo 
Correa. 
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VI - Tampouco é sustentável a manutenção no cárcere daquele que até 
mesmo em primeiro grau suscitou juízo de participação secundária, ressen-
tida de demonstração sequer da verdadeira função na escala hierárquica ou 
na descrita atividade criminosa. 
VII - O denominado envolvimento "diuturno" na persecução criminosa ora 
desvela-se desprovido de delineamento claro do comportamento e atitudes 
criminosas a ponto de prejudicar a colheita de provas ou o resultado do pro-
cesso. 
VIII - É cediço que as condições pessoais favoráveis não são garantidoras da 
liberdade pleiteada. No entanto, devem ser devidamente valoradas, quando 
ausentes os requisitos que justifiquem a necessidade da medida excepcional. 
IX - Não se vislumbra, até este momento, que o acautelamento temporário 
dos pacientes justifique a instrumentalidade da investigação, quer seja o seu 
bom andamento, quer seja o resultado final das investigações, a ponto de 
desnaturar a higidez da colheita de provas em fase policial. 
X - Não demonstrada a necessidade incontrastável da medida, em manifesta 
inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 1º, da Lei nº 7.960/89, 
afigura-se patente a ilegalidade do decreto de prisão temporária e o cons-
trangimento em sua manutenção. 
XI - Mesmo que houvesse sido demonstrada a necessidade da prisão tempo-
rária dos pacientes, tal necessidade não mais subsistiria, eis que revogados os 
decretos de prisão preventiva dos demais investigados. 
XII - Sob qualquer ângulo, a prisão temporária dos pacientes não se sustenta. 
XIII - Ordem concedida” 
(TRF3 – HC 0010237-59.2009.4.03.0000 – Des. Rel. Federal Cecilia Mello) 
 
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. DESNECESSI-
DADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 
1.Os últimos pagamentos efetuados ao Instituto Ícone datam de 2016, de 
forma que não está presente o requisito da contemporaneidade das condutas. 
2. Não foram apontados elementos concretos quanto à atuação dos pacientes 
no sentido de obstaculizar as investigações, até porque, como dito, os paga-
mentos acoimados de ilícitos foram descontinuados há mais de um ano. 
3. Diga-se, por fim, que as buscas e apreensões efetuadas já são capazes, por 
si só, de acautelar as provas necessárias. 
4.Ordem concedida em parte para revogar as prisões temporárias, impondo-
se aos pacientes medidas cautelares diversas”                
(TRF 3 – HC 0004135-40.2017.4.03.0000 – 5ª Turma – Rel. Des. Federal Paulo 
Fontes) 
 
 
“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA A NE-
CESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
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1. A prisão cautelar, seja temporária ou preventiva, como exceção à regra da 
liberdade só deve ser admitida em situações específicas, nas quais resta con-
cretamente comprovada a real necessidade da segregação. 
2. O parquet federal, em primeiro grau, manifestou-se contrário à decretação 
da prisão temporária e da realização da busca e apreensão. 
3. As medidas de busca e apreensão determinadas pelo magistrado de pri-
meiro grau já foram efetivadas. 
4. O suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, não ha-
vendo nos autos elementos que indicam que o paciente poderia se furtar à 
persecução penal. 
5. Ordem concedida” 
(TRF 3 – HC 0006918-44.2013.4.03.0000 – Rel. Des. Federal Vesna Kolmar) 
 
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. RÉU FORA-
GIDO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. DESCABIMENTO. 
NÃO HÁ MOTIVOS APTOS PARA SUSTENTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO 
PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 
I - Verifica-se que a prisão temporária decretada em face do paciente baseou-
se no disposto no artigo 1º, I e III, da Lei 7.960/89, ou seja, teve como funda-
mento a imprescindibilidade para as investigações. 
II - Em princípio, constatou-se fato típico, com as suas respectivas circunstân-
cias, bem como indícios de autoria e materialidade, todavia não há motivos 
aptos a sustentar a segregação cautelar, uma vez que as diligências principais 
já foram realizadas e sua prisão não evitaria a destruição de documentos e a 
dilapidação ou ocultação de bens, pois até agora o paciente não foi encon-
trado, portanto, a preservação desses eventuais atos já não foi resguardada.  
III - Nada impede que, caso o paciente insista em não colaborar com a justiça, 
nova decisão fundamentada da autoridade judiciária justifique eventual de-
creto preventivo escorado no artigo 312 do CPP” 
IV - Ordem concedida. 
(TRF 3 – HC 0006768-05.2009.4.03.0000 – Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães) 
 
 
“HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. DESINTERESSE DA AUTORIDADE 
QUE PRESIDE O INQUÉRITO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DISCORDÂNCIA 
DO MPF. INSATISFAÇÃO COM O DEPOIMENTO PRESTADO PELA PACIENTE. SI-
TUAÇÃO QUE NÃO  LEGITIMA A MEDIDA EXCEPCIONAL. A PRISÃO TEMPORÁ-
RIA NÃO É MEIO DE COERÇÃO À OBTENÇÃO DE DECLARAÇÕES OU CONFIS-
SÕES. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO 
TEMPORÁRIA DECRETADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
1. A Lei 7.960/89 atribui à prisão temporária uma função genuinamente ins-
trumental, de acautelamento das investigações. Sua decretação depende dos 
requisitos previstos no Art. 1º da mencionada lei. À prorrogação exige-se um 
plus: a extrema e comprovada necessidade.   
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2. Uma situação é a imprescindibilidade da realização de um ato; outra, bem 
diversa, é a de que o ato seja realizado de outra forma (preferencialmente 
produzindo resultados satisfatórios à acusação).  
3. À medida basta a presença das circunstâncias previstas  nos incisos I e III ou 
II e III do Art. 1º da citada lei. 
4. Se a autoridade policial assevera já ter ouvido a paciente e não mais sub-
sistir interesse na manutenção de sua prisão, o MPF, discordando, deve apre-
sentar elementos concretos que justifiquem a contraposição. O juiz igual-
mente há de fundamentar a prorrogação da custódia em dados  concretos. 
Ilações, abstrações, conjeturas, não embasam a medida. 
5. Concluídas as investigações e não oferecida denúncia contra a paciente, o 
cerceamento à sua liberdade, porque insatisfeito o Órgão ministerial com o 
seu depoimento, é ilegal e passível de correção via habeas corpus. 
6. Ordem concedida e agravo regimental prejudicado” 
(TRF 3 – HC 0092473-39.2007.4.03.0000 – 5ª Turma – Rel. Des. Federal Baptista 
Ferreira) 

 

  

 34. 

 Igualmente, não o ora Paciente aguardar o fim 

de seu martírio para ver examinada sua situação. A busca da Justiça e da liberdade 

movem o anseio do Suplicante; 

 

 35. 

 Inaceitável se inverter o princípio da regra de li-

berdade, da presunção de inocência porque há apenas a existência de uma inves-

tigação, sem processo crime instaurado, sem denúncia e sem lastro; 

 

 35.1. 

 Ressalte-se que, o ora Paciente está sendo tra-

tado como se já tivesse sido processado e condenado pela temerária situação 

narrada, o que é inadmissível; 

 

 35.2. 

 O Ministro FÉLIX FISCHER teve oportunidade de 

destacar que: a prisão deve estar concretamente fundamentada e não apenas 

lastreada, genericamente, e por suposição, na repercussão do delito e no clamor 

público(HC 14528); 
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 35.3. 

 Helio Tornagui2, enfatiza que: “expressões me-

ramente formais, empregadas em detrimento da fundamentação, são a mais re-

matada displicência, tirania ou ignorância, pois, além de tudo, envolvem petição 

de princípio: com elas o Juiz toma por base exatamente aquilo que deveria de-

monstrar”.  

 Finalizando, conclui Eduardo Espínola3: “Eviden-

temente, a simples solicitação do Ministério público não basta para concessão da 

providência coercitiva extrema que é a prisão preventiva… de fato, só a inteira con-

vicção do Ministério público ou do juiz não basta”; 

 

 36. 

 Mencione-se, num raciocínio lógico, que no 

caso em debate, se abusou das conceituações abstratas, data vênia;  

  

 36.1. 

 De forma nostálgica e ilegal, é uma forma gri-

tante de retrocesso, porque não se pode admitir a imposição de uma prisão obri-

gatória como antecipação de uma pena improvável e que analisada sob este 

prisma, evidentemente ilegal porque a presunção suprema é de inocência; 

 

 36.2. 

 Não havia e não há necessidade para a medida, 

e muito menos conveniência para tanto. Decretar-se, como que se regra fosse, a 

prisão, é contrariar o atual estágio do Estado Democrático de Direito4; 

 

 36.3. 

 Seguindo este entendimento: 

 

 

                                                           
2 “in RT 507, pág.530”; 
3 Código de Processo Penal Anotado, Vol.III, pág.375; 
4  “A determinação de prisão temporária deve ser fundada em fatos concretos que indiquem a sua real necessidade, 
atendendo-se aos termos descritos na lei”. (STJ – REL.MIN.GILSON DIPP – PET4483); CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 
Prisão temporária - Crime decorrente de acidente de trânsito - Decreto fundamentado no art. 1º, I e ll, da Lei 7.960/89 
- Hipótese, porém, em que indemonstrada a necessidade da custódia para a investigação policial e comprovada pelo 
acusado residência fixa - Dolo eventual do agente, ademais, não configurado ao tempo da decretação - "Habeas 
corpus" concedido - Inteligência do inciso lll, do referido artigo”;(TAPR -  RT 694/372);  
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“Prisão Temporária - não se prende somente pelo fato de o caso ser de difícil  
elucidação ou apenas para a facilitação do trabalho policial. Prende-se, excep-
cionalmente, apenas quando o indiciado, solto, dificultar ou frustar a produção 
de provas, hipótese não demonstrada nestes autos. ordem concedida”. 
(TRF – REL.DES.FED.JOÃO FAGUNDES – HC 92.01.05887) 

 

 

 37. 

 Portanto, rogata vênia, com amparo no artigo 

25 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 5o, inciso LVII e LXV da Carta 

Magna, clama-se seja a prisão ilegal, ora contestada, REVOGADA, CONCEDENDO-

SE A ORDEM para que possa o Paciente, em liberdade, possa aguardar o desfecho 

das investigações criminais e da virtual ação penal que se lhe queira intentar, 

destacando-se que sequer podem ser cogitáveis os requisitos quer da custódia 

temporária, quer da preventiva;  

 
 
 
 

DA MEDIDA LIMINAR 
 
 
 

“A liberdade individual não pode ficar dependente de decisão final, quando da 
privação de liberdade ou submissão ao processo constituam manifesta e 
inequívoca expressão de ilegalidade ou de abuso de poder. (ALBERTO SILVA 
FRANCO,  “Medida Liminar em Habeas Corpus – Número Especial RBCCRIM) 

 
  

 

 38. 

 Entendendo, como discorrido, de maneira salu-

tar e induvidosa, a coação ilegal de que é vítima o Paciente é que se apresenta o 

presente remédio constitucional. Liminarmente, para que não se torne sem finali-

dade à pretensão deduzida, requer-se a concessão da medida liminar, para imedi-

atamente se permitir que o Paciente aguarde em liberdade, o julgamento do re-

médio impetrado, sustando-se a ilegal e desfundamentada ordem de prisão exis-

tente, até a solução definitiva do writ; 
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 39. 

 O periculum in mora reside justamente na situ-

ação descrita. O Paciente está preso desde o último dia 21/6 e não pode ver seu 

Direito examinado apenas e tão somente no esgotamento do prazo da prisão tem-

porária. Um Minuto, uma hora, um dia a mais na prisão – em sendo a decisão irrita 

e arbitrária – gera constrangimento incalculável e nodoa que jamais será esquecida 

e ou superada.  

 Esse pedido de liminar há que se ser examinado 

justamente para que não ocorra o perecimento do Direito e para que o dano que 

já é gravíssimo, não se torne irreparável e perene; 

 

 40. 

 E não se pode aguardar o julgamento final deste 

writ levar. O mérito certamente delongará PRAZO superior ao da prisão e essa de-

mora fará com que o pedido perca seu objetivo; 

 

 40.1. 

 Além disso, a cada dia aumenta a coação ilegal 

imposta ao Paciente, sua liberdade, sua dignidade e aos seus familiares; 

 

 41. 

 No que pertine ao "fumus boni juris", este con-

siste, como ensina TOURINHO, na "plausibilidade do direito substancial invocado 

por quem pretenda o writ", e tal se encontra amplamente respaldado o presente 

em precedentes doutrinários e jurisprudenciais e na averiguação, de pronto, que o 

R.Despacho recorrido e atacado não possui fundamentação válida, base concreto 

e empírica – ABUSANDO DE SOFISMAS E PRESUNÇÕES SEM LASTRO E HIPOTÉTI-

CAS (olvidando de verificar a impossibilidade da subsistência de acusação quanto 

ao Paciente que sequer estava lotado durante grande parte do período investi-

gado) -  além do que não há necessidade para a medida adotada e mantida;  

 

 42. 

 E essa plausibilidade aumenta quando se vê que 

a decisão primária é global e genérica para todos implicados e que alguns foram 

colocados em liberdade após serem ouvidos e NENHUMA razão nova foi trazida 

para a manutenção da odiosa medida; 
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 42.1. 

 Novamente repita-se que a prisão NÃO PODE 

SER MANTIDA POR CONVENIÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO???!!!! 

 A legislação no Brasil não permite esse absurdo. 

Quem o órgão acusatório disse que poderia ser solto, foi solto e quem foi eleito 

para continuar a sofrer as humilhações do cárcere assim permanece????!!!! 

 Inaceitável, rogata vênia; 

 

 43. 

 Dando cores finais ao que se pretende, não se 

pode perder de vista que toda prisão é excepcional e como tal deve ser emanada 

por Autoridade Competente e mais que isso, deve contar base empírica e motiva-

ção idônea ancorada na necessidade, o que não se viu no caso; 

 

 43.1. 

 Amparando o que se pretende, precisas as pa-

lavras do Presidente da Suprema Corte:  

 

 

 

“....A prisão provisória é medida excepcional que, exatamente por isso, de-
manda a explicitação de fundamentos consistentes e individualizados com re-
lação a cada um dos cidadãos investigados (CF, art.93,IX e art. 5o, XLVI). 
A idéia do Estado de Direito também imputa ao Poder Judiciário o papel de 
garante dos direitos fundamentais. Por conseqüência, é necessário ter muita 
cautela para que esse instrumento excepcional de constrição da liberdade não 
seja utilizado como pretexto para a massificação de prisões provisórias. 
Na ordem constitucional pátria, os direitos fundamentais devem apresentar 
aplicabilidade imediata (CF, art. 5o, §1o). 
A realização dessas prerrogativas não pode nem deve sujeitar-se unilateral-
mente ao arbítrio daqueles que conduzem investigação de caráter criminal. 
Em nosso Estado de Direito, a prisão provisória é uma medida excepcional e, 
por essa razão, não pode ser utilizada como meio generalizado de limitação das 
liberdades dos cidadãos. No caso concreto, visualiza-se que a manutenção da 
prisão temporária tem por escopo a premissa de que a custódia dos pacientes 
será imprescindível para a regularidade dos trabalhos investigatórios, assim 
como para a imediata colheita de seus depoimentos. Resulta claro que a prisão 
temporária há que ser embasada em decisão judicial devidamente fundamen-
tada nas hipóteses previstas no art. 1º da Lei n° 7.960/89. Como se observa, o 
provimento cautelar vincula-se à demonstração prévia de seus pressupostos, 
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quais sejam, a plausibilidade do direito subjetivo invocado e a urgência da pre-
tensão cautelar. Abre-se, portanto, a esta Corte, a via para o deferimento da 
medida liminar reparadora do estado de constrangimento ilegal causado pelas 
decisões das instâncias inferiores, ainda que essas tenham sido proferidas mo-
nocraticamente (não conhecimento da causa ou indeferimento de liminar, ca-
sos em que se possibilita o afastamento da Súmula no 691 do STF).Logo, vislum-
bro patente situação de constrangimento ilegal apta a afastar a aplicação da 
Súmula no 691/STF para admitir o cabimento deste pedido, nos termos dos pre-
cedentes firmados por esta Corte (cf. HC no 85.463/RJ, Rel. Carlos Britto, 1ª 
Turma, unânime, DJ de 10.2.2006; HC no 84.345/PR, Rel. Joaquim Barbosa, 2ª 
Turma, unânime, DJ de 24.3.2006; e HC no 87.353/ES, de minha relatoria, 2ª 
Turma, unânime, julgado em 7.11.2006)..... Nesses termos, defiro o pedido de 
medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do decreto de prisão tem-
porária expedido...”. (STF – MIN. GILMAR MENDES – PRESIDÊNCIA – HABEAS 
CORPUS 95009) 

 
 

 44. 

 Portanto, demonstrada a induvidosa presença 

do fumus boni juris e o periculum in mora, diante da plausibilidade e pertinência 

do pedido, ainda que à título precário, clama-se seja dada especial prevalência à 

proteção ao status libertatis e dignitatis do Paciente. 

 Restando evidenciada à admissibilidade do 

presente pedido, data máxima vênia,  pugna-se seja DEFERIDA A MEDIDA LIMI-

NAR para permitir que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito 

deste pedido e das investigações, ainda que mediante imposição de medidas di-

fusas(art.319 do CPP); 

 

 

DOS PEDIDOS 
 
 
 

 

“Mais vale um Juiz bom e prudente do que uma boa lei. Com um 
Juiz mau e injusto, uma Lei boa de nada serve, porque ele a verga 
e a torna injusta a seu modo5". 

 

                                                           
5 Inclusive, na discussão da EC 29-76, isso foi ressaltado pelo Senador Accioly Filho; 
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 45. 
 Diante de todo o apresentado, diante da fla-

grante e espúria coação de que é vítima o ora Paciente, pela inexistência de qual-

quer respaldo fático-legal e base empírica real e concreta para sustentar a me-

dida extremada; porque a medida decretada não se encontra motivada suficien-

temente; por sua desnecessidade e ilegalidade patente é que se impetra a pre-

sente ordem.  

 Portanto, latente e mais do que caracterizado 

está o ILEGAL CONSTRANGIMENTO que sofre o ora Paciente. 

 Recordando das palavras do saudoso Professor 

Chaves Camargo6: “Não se pode pretender que o respeito à dignidade da pessoa 

humana seja imposto à força, mas a prática e a observância das garantias farão, 

certamente, com que as decisões judiciais concretizem estes direitos, que são os 

anseios de cada um de nós”; 

 Nesse enfoque, em razão da urgência da situa-

ção retratada, diante do flagrante coação verificada, presentes os requisitos au-

torizadores, fumus boni juris e periculum in mora, desde logo, se requer SEJA CON-

CEDIDA A MEDIDA LIMINAR para permitir que o ora Paciente PERMANEÇA EM 

LIBERDADE, ainda que mediante imposição de medidas difusas (art.319 do CPP) 

até o julgamento do mérito deste remédio heroico. Reiterando que se mostra sim-

plória verificação e o reconhecimento de que o ato acoimado é abusivo e exces-

sivo. 

 Ao final, ante todo o exposto acima e com fun-

damento no Artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição da República, Artigo 647 e 

seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos legais que regulam 

a matéria, postula-se SEJA CONCEDIDA A ORDEM para revogar a custódia tem-

porária decretada, para que nesta condição permaneça até final das investiga-

ções e eventual ação penal. 

 
 
 
 Em assim fazendo estará Vossa Excelência, pra-
ticando a mais correta, lídima e verdadeira,  

 
 JUSTIÇA! 

                                                           
6 “in Culpabilidade e reprovação penal, pág.61; 
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 Termos em que, 
 Pede e Espera Deferimento. 
 São Paulo, 25 de junho de 2018. 
 
 

  
 DANIEL LEON BIALSKI 

 OAB/SP 125.000 
 
 

  
 PATRICIA MASI UZUM 
 OAB/SP 310.048 
 
 

  
  
 JULIANA PINHEIRO BIGNARDI 
 OAB/SP 316.805 
 


