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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO 
(CF, art. 107) 
 
URGENTE 
 
Resenha: 
 
- Paciente ameaçado de prisão com base no inadimplemento da fiança; 
- Inexistência de fundamentos atuais e idôneos à decretação da medida; 
- Distribuição por prevenção ao Sr. Juiz Gebran Neto (art. 82 do RITRF4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO,brasileiro, maior, casado, advogado, 

inscrito na OAB/DF sob o número 43.188, com escritório no SHIS, QL 26, Conjunto 4, Casa 

19, Lago Sul, Brasília/DF, e ERIC VACCAREZZA MIRANDA, brasileiro, maior, advogado, 

inscrito na OAB/BA sob o número 21.704, com endereço à Rua Itatuba, 201, Ed. 

Cosmopolitan Mix, Sala 1.310, Parque Bela Vista, Brotas, Salvador,Bahia, CEP: 40.279-700, 

vêm perante essa augusta Corte, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII da CF/88, art. 647 

do Código de Processo Penal e arts. 211 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região, impetrar o presente 

 
HABEAS CORPUSCOM PEDIDO DE LIMINAR 

 
 
em favor de CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, brasileiro, filho de 

Guilhermino Alves Vaccarezza e Alsonia Alves de Souza Vaccarezza, natural de Senhor do 

Bonfim/BA, nascido em 26/09/1955, CPF 131.585.465-15, residente à Rua Vitoantônio Del 
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Vecchio, 413, apto 71, Parque da Mooca, São Paulo/SP, CEP 3124070, por se encontrar o 

paciente em vias de sofrer privação da sua liberdade de locomoção em virtude do 

cumprimento de ordem ilegal emanada do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, pelos 

fatos e fundamentos que passa a expor. 

 

1 – PRELIMINARMENTE – DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. 
 
Conforme consabido, os recursos relativos ao presente feito têm sido 

distribuídos à oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, precisamente à 

relatoria do juiz Gebran Neto, o que enseja a aplicação do art. 82 do Regimento Interno 

dessa Corte Regional, com distribuição do feito ao mesmo órgão fracionário e relator. 

 
2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL 
 
2.1 – Da iminência de limitação do direito de locomoção do paciente 

 
Uma simples leitura da decisão ora combatida deixa exposta, data venia, sua 

ilegalidade, ou mesmo sua teratologia. 

 

O ato coator é claro no sentido de que a ausência de recolhimento de fiança 

no prazo de cinco dias acarretará a custódia preventiva do paciente. 

 

Nesse cenário, a iminência da custódia preventiva do paciente é o que enseja 

a impetração do presente writ.  

 

2.2 - Da inexistência de pretensão a análise do mérito da causa. 
 
 

A presente impetração não tem por desiderato que a Corte Regional se 

debruce sobre elementos de convicção já produzidos ou mesmo sobre o mérito da causa.  
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O que se discute aqui é apenas e tão somente a ilegalidade da decretação de 

uma prisão preventiva tendo por base apenas e tão somente o não recolhimento de valor 

arbitrado a título de fiança, relativamente a fatos ocorridos há mais de oito anos e após 

um ano de cumprimento irrestrito de outras medidas cautelares. 

 

A ilegalidade adiante apontada pode ser constatada ictu oculi. 

 

2.3 - Da competência do TRF4 para apreciar o presente mandamus 
 
 

Nos termos do art. 108, I, d, da CF/88, compete ao Tribunal Regional Federal 

o julgamento de habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. 

 

No caso em epígrafe, o ato coator é da lavra do juízo federal da 13ª Vara 

Federal da Sessão Judiciária do Paraná, conforme será amiúde demonstrado. 

 

Desse modo, resta evidente a competência dessa Corte Regional. 

 

3 - DO ATO COATOR 

 

O ato inquinado de ilegal é a decisão do juízo federal da 13ª Vara Federal da 

Sessão Judiciária do Paraná, prolatado nos autos do processo 5028412-

57.2017.4.04.7000(evento 298), que determinou o recolhimento de fiança, arbitrada há 

mais de um ano, sob pena de decretação de prisão preventiva, o que caracteriza, salvo 

outro juízo, execução de dívida de valor sob coação de privação de liberdade, verbis: 
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DESPACHO/DECISÃO 

1. A pedido da autoridade policial, foi decretada, em 28/07/2017, a prisão 
temporária de Cândido  Elpídio de Souza Vaccarezza, Márcio Albuquerque Aché 
Cordeiro, Carlos Roberto Martins Barbosa e Luiz Eduardo Loureiro Andrade (evento 
12). 

Na representação do evento 88, requereu a autoridade policial a prisão preventiva 
de Cândido  Elpídio de Souza Vaccarezza e de Luiz Eduardo Loureiro Andrade e a 
imposição de medidas cautelares contra Márcio Albuquerque Aché Cordeiro. 

O MPF manifestou-se pelo deferimento do requerido pela autoridade policial 
(evento 105). 

Por decisão de 22/08/2017 (evento 109), reputei presentes os pressupostos da 
preventiva. 

Como longamente fundamentado na decisão de 28/07/2017 (evento 12), há prova, 
em cognição sumária, de que Cândido Elpidio de Souza Vaccarezza teria, durante o 
exercício do mandato de deputado federal entre 01/02/2007 a 31/01/2015, 
utilizado seu poder e influência decorrentes do cargo para que a Petrobrás 
contratasse a empresa Sargeant Marine para fornecimento de asfalto a partir de 
15/03/2010. 

Como contrapartida, teria recebido cerca de USD 478.687,00, entre 2010 a 2012, de 
vantagem indevida. 

Agentes da Petrobrás também teriam recebido vantagem indevida, o Diretor Paulo 
Roberto Costa (até USD 269.616,00) e os gerentes Márcio Albuquerque Aché 
Cordeiro (USD 116.786,00)  e Carlos Roberto Martins Barbosa (USD 35.014,45). 

Há depoimentos do Diretor Paulo Roberto Costa confirmando o envolvimento de 
Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza, depoimentos dos intermediários das 
propinas no mesmo sentido, especificamente de Jorge Antônio da Silva Luz e Bruno 
Gonçalvez Luz (fls. 74-81 da representação policial do evento 88, e evento 88, 
anexo11 e anexo12), anotações cifradas em mensagens eletrônicas e planilhas que 
remetem ao envolvimento do parlamentar na distribuição da propina, e inclusive 
mensagem eletrônica do gerente da Petrobrás Márcio Albuquerque Aché Cordeiro, 
que teria recebido vantagem indevida, com expressa referência a Cândido Elpídio de 
Souza Vaccarezza. Com efeito, último caso, consta a troca de mensagens eletrônicas 
em 04/09/2010 entre os executivos da Petrobrás José Raimundo Brandão Pereira e 
Márcio de Albuquerque Aché Cordeiro e nos quais fazem referência ao contrato com 
a Sargeant Marine. No mais relevante, Márcio informa ter intermediado encontro 
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para "Jorge Luz" e ainda que teria se encontrado com "Vacarezza e o Palocci". 
Transcreve-se (fl. 149 da representação do evento 1: 

"Amigo: 

Apesar do seu silêncio espero que tudo esteja correndo bem por aí. Aqui as coisas 
vão caminhando com as fofocas de sempre. Consegui fazer sentar o Murilo com o 
Jorge Luz. Corre que nosso Silas está contratando dois navios para asfalto. Avisei ao 
Barbosa para alertar o Guilhermes e na segunda ao Teodoro. Na segunda vou estar 
no 19 pois a mudança será feita. Terça (dia 7) vou estar com o Vacarezza e o 
Pallocci. Ainda corre a dúvida na Presidência entre a Graça (preferida da Dilma) e o 
PR (do Lula e PT). O Jorge Rodrigues tem conversado bastante com o Barbosa e com 
o Teixeira estou acompanhando o assunto do duplo pagamento a Usina União. O 
assunto está com o jurídico mas foi estranho!!!" 

As provas em relação a ele estão mais detalhadas na decisão do evento 12 e na 
representação policila do evento 88. 

O fatos configuram em princípio crimes de corrupção passiva e podem configurar 
lavagem de dinheiro, considerando os aparentes esquemas de ocultação e 
dissimulação utilizados para repasse e ocultação do produto do crime, além de 
associação criminosa. 

Há ainda fundada suspeita, como bem explanado pela autoridade policial e pelo 
MPF, de que Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza estaria envolvido em outros 
crimes contra a Administração Pública, aparentemente tendo posto seu mandato 
eletivo à venda para intermediar contratos com a Petrobrás ou com outras 
entidades da Administração Pública direta ou indireta.  

Durante a busca e apreensão realizada na sua residência, foi, aliás, encontrada  a 
quantia de R$ 120.000,00 em espécie. Embora não seja ilegal a posse de quantidade 
expressiva de dinheiro em espécie, trata-se de um elemento indiciário do 
envolvimento atual do investigado em crimes, já que é comum, na atividade 
criminal, a realização de transações vultosas em espécie, a fim de evitar 
rastreamento. 

Quanto aos fundamentos da preventiva, entendi, conforme fundamentado na 
decisão do evento 109, que, como Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza não mais 
ocupava mandato parlamentar, os riscos de reiteração haviam sido minorados.  

Também levei em consideração a informação de que ele, antes da efetivação da 
prisão temporária, havia agendado uma biópsia de próstata por suspeita de câncer. 
Assim a situação de saúde dele recomendava que respondesse em liberdade.  
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Apesar de não decretar a preventiva como requerido pelo MPF e pela autoridade 
policial, foram impostas, na decisão do evente 109, as seguintes medidas 
cautelares: 

"a) proibição do exercício de cargo ou função pública na Administração Pública 
direta ou indireta; 

b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 

c) proibição de deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 horas; 

d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo familiares. 

e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo. 

Considerando ainda o elevado montante supostamente recebido como vantagem 
indevida, de USD 478.687,00, fixo fiança no correspondente em reais, de cerca de R$ 
1.522.700,00. Concedo dez dias para o depósito em Juízo dos referidos valores. Para 
tanto, abra a Secretaria conta vinculada a este processo." 

 O investigado apresentou em Juízo o seu passaporte e ainda peticionou informando 
(evento 133) o seu afastamento da presidência do Partido Político Avante, sua nova 
agremiação (evento 133). 

Mesmo tendo o investigado Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza assinado o termo 
de compromisso acima, com a obrigação de pagar a fiança, não depositou o 
valor na conta judicial.  

Informou, porém, que havia sido diagnosticado com adenocarcinoma de próstata 
(evento 167).  

Este Juízo buscou, a pedido do MPF, o sequestro de ativos financeiros do 
investigado, afim de suprir a falta de depósito da fiança, conforme decisão de 
20/09/2017 (evento 180). Os resultados foram pouco expressivos, sendo constatado 
que o investigado não mantém ativos em nome próprio em contas bancárias.  

A Defesa de Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza interpôs recurso em sentido 
estrito da r. decisão, o qual foi recebido, processado, e improvido ela Colenda 8ª 
Turma do TRF4. Destaco a ementa:  

"PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO LAVA-JATO. FIANÇA FIXADA NA ORIGEM. VALOR. 
ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES SEQUESTRADOS. DESCABIMENTO. 
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1. A prisão antecipada e suas medidas substitutivas não exigem prova cabal da 
responsabilidade criminal do paciente, bastando, em um primeiro momento, a 
presença de indícios suficientes da autoria, o que restou demonstrado na espécie. 

2. Não se verifica excesso no valor atribuído pelo magistrado de primeiro grau ao 
fixar a fiança, porquanto dentro dos limites autorizados no art. 325 e respectivos 
incisos, do Código de Processo Penal. 

3. A substituição por bem imóvel, embora aceita usualmente, não seria eficaz no 
caso concreto, considerando que o bem indicado pelo recorrente se encontra 
alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. 

4. Os valores apreendidos em espécie estarão sujeitos a perdimento, nos termos do 
artigo 91, § 2º, do Código Penal, independentemente da posterior comprovação da 
procedência lícita. 

5. A inexistência de requisitos para a imposição de preventiva não afasta a 
possibilidade de fixação de outras cautelares penais, porquanto não são medidas 
meramente substitutivas da prisão, mas autônomas 

6. Recurso criminal em sentido estrito improvido." (Recurso criminal em sentido 
estrito n.º 5043722-06.2017.4.04.7000 - Rel. Desembargador Federal João Pedro 
Gebran Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j. 31/01/2018). 

Mantida, portanto, a exigência da fiança.  

Sobre a situação de saúde, a Defesa de Cândido Elpídio de Souza VAccarezza 
informou, na petição do evento 267, de 29/02/2018, que a cirurgia de 
postratectomia ainda não havia sido feita.  

Ouvido sobre a petição em questão, o MPF insistiu no depósito da fiança (evento 
28) chamando a atenção para o fato de que o investigado estaria sendo atendido 
por médico renomado e em hospital de ponta (Hospital Sírio Libanês), o que 
indicaria que ele teria, ao contrário do que afirma, capacidade para arcar com a 
fiança. 

 Antes que este Juízo pudesse decidir, sobreveio notícia jornalística publicada no 
Jornal Estado de São Paulo no sentido de que o investigado tem mantido intensa 
agenda política e que é pré-candidato 
(https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/devendo-fianca-a-lava-jato-
vaccarezza-cria-lista-vaquinha-1-para-sua-campanha/).  
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Nos termos do despacho de 20/07/2018 (evento 291), oportunizei manifestação das 
partes sobre o fato.  

O MPF, em manifestação, reiterou a petição do evento 281, requerendo a intimação 
do investigado para em cinco dias depositar a fiança, sob pena de cassação do 
benefício (evento 296).  

A Defesa, em petição do evento 295, alegou que a fiança não foi depositada por 
falta de condições financeiras. Alega ainda que as medidas cautelares devem ser 
revogadas, pois o MPF, apesar do tempo transcorrido desde as buscas e 
apreensões, não apresentou denúncia, a revelar que não tem elementos para 
amparar a acusação.  Quanto ao investigado estar em campanha eleitoral, afirma 
que ele não perdeu os direitos políticos e que o problema de saúde não lhe impede a 
locomoção. Afirma ainda que a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, 
não tendo sido requerida a medida pelo MPF. Pede a revogação das cautelares e o 
arquivamento da investigação. 

2. Decido.  

Este Juízo deixou de decretar a prisão preventiva de Cândido  Elpídio de Souza 
Vaccarezza, que havia sido requerida pela autoridade policial e pelo MPF, e, em 
substituição, impôs medidas cautelares substitutivas, por dois motivos básicos 

Primeiro, o mais relevante, a suspeita levantada na época de que a situação de 
saúde do investigado era delicada, sendo depois diagnosticado 
com  adenocarcinoma de próstata. 

Na última petição da Defesa, do evento 295, não há, entretanto, informações 
detalhadas da situação da saúde do investigado, especificamente se o tumor foi ou 
não submetido a ressecção. É de se presumir, não obstante, que a cirurgia já deve 
ter sido feita considerando o tempo transcorrido desde o diagnóstico. 

Segundo, o fato dele não mais exercer o mandato de deputado federal e ainda, 
voluntariamente, ter, aparentemente, se afastado da atividade política, conforme 
petição devento 133. O fato é relevante, pois, em cognição sumária, ele havia 
utilizado a sua condição de parlamentar e influência política para obter vantagens 
indevidas em contratos da Petrobrás. 

Assim, foram impostas medidas cautelares, entre ela a fiança, no valor 
correspondente ao montante da vantagem indevida, de USD 478.687,00, sendo o 
correspondente em reais de cerca de R$ 1.522.700,00. 
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Desde a fixação da fiança, em 22/08/2017, a fiança não foi paga, mesmo 
tendo Cândido  Elpídio de Souza Vaccarezza assinado o termo de compromisso, no 
qual a fiança foi consgnada, e mesmo tendo ela sido mantida pela instância 
recursal. 

Considerando o constante no  despacho de 20/07/2018 (evento 291), há razões 
para crer que o investigado não está sendo sincero com o Juízo. 

A notícia de jornal revela que o investigado encontra-se em intensa campanha 
eleitoral para o mandado de deputado federal e que promove a arrecadação de 
recursos para o financiamento de sua campanha.  

Embora por vezes notícias de jornal não reproduzam com fidelidade a realidade, a 
consulta à notícia verifica que ela está muito bem fundada em propaganda eleitoral 
divulgada pelas redes sociais e na rede mundial de computadores pelo próprio 
investigado (https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/devendo-fianca-
a-lava-jato-vaccarezza-cria-lista-vaquinha-1-para-sua-campanha/). A veracidade 
dos relatos pode ser encontrada em página do próprio candidato 
(http://www.apoiabr.com.br/Candidato/DetalheCandidato/candidovaccarezza).  

Percebe-se de pronto que a situação de saúde do investigado/candidato não está 
comprometida, considerando o relato de inúmeras viagens e reuniões partidárias 
("Nesta semana visitei varias cidades, discuti a minha pré-candidatura, as saídas 
para o Brasil , as políticas para Educação, Saúde, Seguranca, a Reforma Tributária e 
a necessidade da desburocratização do Brasil. Centralizamos as reuniões nas 
cidades de Louveira, Americana, Valparaiso, Andradina, Ilha Solteira, Itapura, 
Pereira Barreto, e São José do Rio Preto. Veja algumas fotos" - postagem de 
04/08/2018; "Fiz hoje reuniões com grupos de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. 
Debatemos sobre minha pré-candidatura a deputado federal, bem como propostas 
para o Alto Tietê e São Paulo, além de um grande e efetivo programa para o Brasil. 
Falamos muito a respeito da minha campanha com os grupos que me apóiam. 
Amanhã (28/7) continuarei minha caminhada pelo Alto Tietê. Veja algumas fotos:" - 
postagem 27/09/2018). 

De fato, como alega a Defesa, o investigado não perdeu os direitos políticos, mas o 
lançamento de uma campanha para deputado federal revela não só que se 
encontra em boa situação de saúde, mas é, em princípio, inconsistente com a sua 
alegação de que sofre dificuldades financeiras ou  penúria. 

Aliás, já havia antes indícios de que sua situação não era tão ruim, como a própria 
apreensão de 120 mil reais em espécie em sua residência e ainda o fato do seu 
tratamento de saúde estar sendo realizado com profissional de renome e hospital 
de ponta, como bem pontuado pelo MPF. 
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 Também entendo que o lançamento de campanha para deputado federal é, em 
princípio, inconsistente com a postura anterior do próprio investigado, que 
renunciou ao posto de Presidente do Avante (evento 133), de forma a argumentar 
perante este Juízo que ele não teriam mais influência política para por risco a ordem 
pública.  

Por outro lado, a pretensão da Defesa de extinção das investigações porque o 
investigado ainda não foi denunciado não tem base legal. A investigação de crimes 
complexos e que muitas vezes exigem complexos rastreamentos financeiros, 
inclusive no exterior, pode levar tempo considerável e o transcorrido desde a 
realização da busca e apreensão, em 18/08/2017, não é tão expressivo. 

Assim, os fatos revelados pela aludida notícia jornalística apenas confirmam que o 
investigado tem condições de arcar com a fiança e que não está sendo sincero com 
o Juízo. 

De todo modo, observo que o investigado assentiu com a fiança ao assinar o termo 
de compromisso e ela foi mantida expressamente pela instância recursal.  

3. Ante o exposto, deve o investigado Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza honrar o 
compromisso que assumiu e depositar a fiança de R$ 1.522.700,00, na conta judicial 
já aberta, sob pena de, com base no art. 311, parágrafo único, do CPP, ser 
decretada a sua prisão preventiva. 

Intime-se a Defesa, com prazo de cinco dias. 

Concomitantemente, intime-se o MPF para esclarecer quanto ao andamento das 
investigações e quanto a eventual denúncia ou promoção de arquivamento das 
investigações. Prazo de cinco dias.  

 Curitiba, 14 de agosto de 2018. 

 

À toda evidência não se busca, com a presente impetração, manietar as 

prerrogativas do juízo, nem tornar o paciente imune à decretação de qualquer medida 

processual. 
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Antes disso, a pretensão é ver reconhecida a ilegalidade da utilização pura e 

simples do inadimplemento da fiança como motivo ensejador da custódia cautelar, como 

deixa claro o ato acima transcrito, e nos termos abaixo expostos. 

 

4 - BREVE RESUMO FÁTICO 

 

No dia 28 de julho de 2017 o juízo coator decretou a prisão temporária do 

paciente, nos seguintes termos, constando do evento 12 dos autos 5028412-

57.2017.4.04.7000: 

 

Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º 7.960/1989, sendo a 

medida necessária pelas circunstâncias do caso, defiro parcialmente o 

requerido  pela autoridade policial e pelo MPF e decreto a prisão 

temporária por cinco dias de Cândido  Elpídio de Souza Vaccarezza, Márcio 

Albuquerque Aché Cordeiro, Carlos Roberto Martins Barbosa e Luiz Eduardo 

Loureiro Andrade. 

 

No evento 109, em 22 de agosto de 2017, diante de representação pela 

prisão preventiva do paciente, o juízo, analisando o contexto fático, aplicou medidas 

cautelares pessoais diversas da prisão, quais sejam: 

 

a) proibição do exercício de cargo ou função pública na Administração Pública 

direta ou indireta; 

 

b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 
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c) proibição de deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 

horas; 

 

d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo familiares. 

 

e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo. 

 

Considerando ainda o elevado montante supostamente recebido como 

vantagem indevida, de USD 478.687,00, fixo fiança no correspondente em 

reais, de cerca de R$ 1.522.700,00. Concedo dez dias para o depósito em Juízo 

dos referidos valores. Para tanto, abra a Secretaria conta vinculada a este 

processo. 

 

O primeiro ponto a ser destacado, então, é que nunca, em momento algum, 

foi decretada a custódia preventiva do paciente. 

 

Posteriormente, a despeito de profícuo trabalho realizado pela então defesa 

do paciente, foram sucessivamente rechaçadas as tentativas de desconstituição, 

diminuição do montante da fiança ou a sua substituição por constrição de imóvel. 

 

Em 30 de julho de 2018, à vista de notícia veiculada pela imprensa, o juízo 

coator, como constante no evento 291, assim decidiu: 

 

Notícia publicada no Jornal Estado de São Paulo revela que o investigado tem 

mantido intensa agenda política e que é pré-candidato 

(https://politica.estadao.com.br/blogs/faustomacedo/devendo-fianca- -lava-

jato-vaccarezza-cria-lista-vaquinha-1- para-sua-campanha/). A aparente 
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veracidade da notícia pode ser constatada no link 

http://www.apoiabr.com.br/Candidato/DetalheCandidato/candidovaccarezz

a. Tais informações podem ser relevantes para decidir a questão pendente. 

 

Assim, intimem-se Defesa e MPF para ciência e manifestação em três dias. 

 

A prisão temporária decretada se deu em atendimento de pedido subsidiário, 

já que o pleito principal era de decretação da custódia preventiva, que, no jargão da 

imprensa, que tem prestado destacada contribuição a esta persecução penal, seria aquela 

“sem prazo definido”. Como se percebe, o órgão de acusação trata custódia preventiva e 

custódia temporária como espécies fungíveis de constrição cautelar da liberdade. Como se, 

não obtendo o mais, pudesse conseguir, subsidiariamente, o menos, o que, data venia, já 

aponta para desvirtuamento das medidas cautelares por parte do Parquet. 

 

Em que pese a discordância da defesa quanto à decretação da custódia 

temporária, não pode deixar de ser evidenciado o cuidado do juízo coator ao analisar o 

requerimento de prisão preventiva, há quase um ano atrás: 

 

Forçoso reconhecer, porém, que, salvo o episódio envolvendo a Sargeant 

Marine, as investigações relacionadas aos outros fatos ainda nem se 

iniciaram e as provas pertinentes ainda são limitadas. 

Entretanto, o fato de ser encontrado, na busca e apreensão, a quantia de R$ 

120.000,00 em espécie em sua residência não lhe favorece. Embora não seja 

ilegal a posse de quantidade expressiva de dinheiro em espécie, trata-se de 

um elemento indiciário do envolvimento atual do investigado em crimes, já 

que é comum, na atividade criminal, a realização de transações vultosas em 

espécie, a fim de evitar rastreamento. 
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É certo que o investigado apresentou uma explicação para o fato, mas ela 

precisar ser melhor analisada na investigação. 

Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza não foi reeleito em 2014, com o que a 

sua influência política deveria ter sofrido alguma diminuição. Entretanto, 

constam notícias na rede mundial de computadores de que ele seria 

presidente regional de uma nova agremiação política. Ainda que sem 

mandato parlamentar, o ex-deputado ainda tem alguma influência política 

e que, infelizmente, pode ser indevidamente utilizada para a prática de 

crimes contra a Administração Pública. 

As medidas alternativas propiciarão tempo para o esclarecimento da 

situação de saúde do investigado, para o apronfundamento das 

investigações, inclusive quanto à origem do dinheiro em espécie encontrado 

e quanto ao eventual envolvimento do investigado em outros crimes contra 

a Petrobras.  

De todo modo, havendo fundada suspeita do envolvimento do investigado em 

crimes contra a Administração Pública, imponho a Cândido Elpídio de Souza 

Vaccarezza,  com base no art. 282 do CPP e art. 319, especialmente I, II e e VI, 

do CPP, as seguintes medidas cautelares: 

a) proibição do exercício de cargo ou função pública na Administração Pública 

direta ou indireta; 

b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 

c) proibição de deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 

horas; 

d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo familiares. 

e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo. 
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Considerando ainda o elevado montante supostamente recebido como 

vantagem indevida, de USD 478.687,00, fixo fiança no correspondente em 

reais, de cerca de R$ 1.522.700,00. Concedo dez dias para o depósito em Juízo 

dos referidos valores. Para tanto, abra a Secretaria conta vinculada a este 

processo. (grifou-se) 

 

Das SEIS medidas cautelares pessoais impostas pelo juízo, nada menos do 

que CINCO foram cumpridas irrestritamente sem qualquer dúvida quanto a esse ponto. 

 

A fiança não foi até o momento depositada por absoluta falta de condições 

materiais para tanto. 

 

Agora, ao que parece, o juízo tem como relevante o fato do investigado 

manter uma agenda política, o que seria indicado pelo pedido público de financiamento 

coletivo de campanha e postagens em redes sociais, determinando a intimação do 

Ministério Público e da defesa acerca desses fatos. 

 

Assim, motivação do despacho supra citado, foi uma matéria jornalística que 

corrobora a tese da defesa de que o paciente não tem condições de pagar a fiança, e 

necessita de financiamento coletivo de campanha para exercer seu direito de ser votado, 

uma vez que preenche os requisitos eleitorais necessários à candidatura. 

 

Não há, nem houve qualquer motivação processual para reavaliação da 

situação do paciente, a não ser que o douto Juízo coator entenda que a condição de 

candidato a mandato eletivo seja motivo ensejador para cobrar a fiança. 
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Ser desprovido de recursos financeiros não deve ser motivo para embasar a 

decretação de prisão de quem quer que seja! 

 

No dia 14 de agosto passado, o juízo exarou o despacho acima transcrito e 

aqui apontado como ato coator. 

 

O Ministério Público Federal informou ao juízo ter oferecido denúncia 

relativamente aos fatos investigados. 

 

5 - DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO 

 
O cerne da questão reside em discutir as consequências jurídicas do 

inadimplemento involuntário de fiança quando, após um ano da sua fixação, as demais 

medidas cautelares decretadas foram inexoravelmente cumpridas e mostraram-se 

eficientes a tutelar o resultado útil das investigações. 

 

5.1) Da finalidade e requisitos das medidas cautelares pessoais 

 

A despeito do Direito Processual Penal brasileiro não dispor de um 

procedimento cautelar autônomo, dúvidas não restam que a imposição de qualquer 

medida cautelar deve observar princípios e regras atinentes a toda e qualquer decisão 

acautelatória. 

 

Não há que se falar em cautelar dissociada do resguardo do resultado útil do 

processo. Partindo-se desse pressuposto, tem-se que as medidas cautelares devem fazer 

frente a riscos contemporâneos e relevantes ao desfecho da persecução penal. É "processo 

a serviço do processo". 
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17 

 

A presente investigação foi instaurada em 9 de julho de 2015, procurando 

escrutinar fatos que teriam ocorrido, alguns, há cerca de DEZ ANOS. 

 

As medidas cautelares ora vigentes foram decretadas há cerca de um ano, 

inclusive a fiança cujo não adimplemento é virulentamente questionado pela imprensa e 

pelo órgão ministerial. 

 

Sem embargo de questionar a existência da necessidade de imposição das 

medidas cautelares decretadas há quase um ano, fato é que o risco que se alegava existir 

àquela época quanto ao resultado útil do processo não mais se verifica. 

 

 Vale destacar o que foi apontado pelo juízo quando da decretação das 

medidas cautelares no despacho de 22 de agosto de 2017 (evento 109): 

 

a) as investigações relacionadas aos outros fatos ainda nem se iniciaram 

e as provas pertinentes eram são limitadas; 

 

b) não é ilegal a posse de qualquer quantidade de dinheiro em espécie; 

 

c) opaciente apresentou uma explicação para a posse do dinheiro em 

espécie, mas ela precisaria ser melhor analisada na investigação; 

 

d) opaciente não foi reeleito em 2014, com o que a sua influência política 

deveria ter sofrido alguma diminuição; 

 

e) opaciente seria presidente regional de uma nova agremiação política; 
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18 

 

f) As medidas alternativas propiciariam tempo para o esclarecimento da 

situação de saúde do investigado, para o aprofundamento das 

investigações, inclusive quanto à origem do dinheiro em espécie 

encontrado e quanto ao eventual envolvimento do investigado em 

outros crimes contra a Petrobras. 

 

A incipiente atividade probatória já denunciada pelo juízo não foi além do 

que já havia sido produzido ao tempo do despacho. E o paciente não concorreu para esse 

fato. Reputa-se, aliás, que tal fato não decorreu de ineficiência estatal, mas sim da 

absoluta impossibilidade de recolher elementos de convicção acerca de fatos que, pelo 

menos relativamente ao paciente, não existiram. 

 

Se a inexistência de elementos de convicção já foi ponderada àquela época, 

com muito mais razão pode-se dizer agora, mais de um ano após a decretação de medidas 

cautelares, não há subsídio suficiente para a decretação de novas medidas cautelares, ou 

mesmo manutenção das atuais, frente à ausência de êxito na investigação quanto à coleta 

de elementos de convicção em face do paciente. 

 

Como bem destacado pelo juízo, não constitui infração penal a guarda de 

dinheiro em espécie em residência. Poderia, se muito, constituir em indício a ser apurado, 

muito mais quando o paciente apresentou justificativa para isso, qual seja, a declaração 

dos valores em imposto de renda. 

 

Diante desse fato, o juízo reputou prudente aguardar o andamento das 

investigações. O paciente fez o que estava ao seu alcance: apresentou prova documental 

da origem do numerário. A contraposição a essa justificativa, se fosse o caso, se daria por 
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meio da investigação criminal, o que, repita-se não ocorreu por circunstâncias alheias à 

vontade do paciente, que não pode ser penalizado pela contumácia estatal. 

 

Não se pode, como pretende o Ministério Público, inverter o ônus da prova, 

impondo ao paciente faça mais do que já fez. Apresentou prova documental. O Estado não 

prosseguiu na apuração. A condição estabelecida pelo juízo para decidir acerca do fato, 

qual seja, o prosseguimento das investigações, é algo que está fora da esfera de decisão do 

paciente. Justamente por isso, esse fato, que foi considerado para a decretação das 

medidas cautelares, não pode mais subsistir, seja para manter, seja para subsidiar a 

decretação de novas medidas cautelares. 

 

O presente caso se afigura como digno da imaginação de Kafka: o Ministério 

Público Federal lança uma suspeita, o paciente apresenta prova documental, o juízo opta 

por aguardar as investigações, o Estado não investiga e o paciente fica eternamente sob 

suspeição e suportando medidas cautelares. Um círculo vicioso em que premia-se a 

contumácia do órgão acusador em detrimento da versão documentalmente comprovada 

do paciente. 

 

O paciente não foi reeleito no pleito de 2014, como destacado pelo juízo. Isso 

é um fato objetivo, que, data venia, já apontava para a eliminação da sua influência 

política. A presunção óbvia é de que quem exerce mandato parlamentar tem mais 

influência política do que quem não exerce.  

 

De fato, o paciente foi deputado federal, Líder do Governo na Câmara dos 

Deputados, integrante da maior bancada do Parlamento, cogitado para presidir a Casa. 
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Esse cenário modificou-se substancialmente já a partir de 2011, quando da 

mudança de governo e falta de afinidade política entre o paciente e a nova chefe do Poder 

Executivo, o que fez com que se desidratasse sua participação nas decisões políticas. 

 

Após isso, com a não renovação do seu mandato em 2015, é extreme de 

dúvida que o paciente afastou-se definitivamente da atividade parlamentar, tendo se 

desligado do partido do governo e passado a integrar nova agremiação política. Não 

bastasse isso, houve alteração no panorama político federal, e se dúvida havia se o 

paciente poderia ainda exercer influência em razão de relacionamentos estabelecidos 

anteriormente, essas dúvidas agora estão definitivamente afastadas.  

 

Por fim, até mesmo a própria decretação de prisão e posterior imposição de 

medidas cautelares são mais elementos a corroborar que inexiste qualquer sombra da 

possibilidade de o paciente exercer influência política que possa conspurcar o andamento 

das investigações. 

 

Esses fatos estabelecem, sim, a presunção de inexistência de influência 

política por parte do paciente. Presunção essa que, para ser infirmada, dependeria de 

demonstração de fatos concretos e idôneos a tanto. Não basta uma mera opinião, um 

exercício prospectivo sem lastro, uma afirmação sem arrimo em elementos robustos 

como, data venia, acontece no presente caso. 

 

No intuito, ainda, de demonstrar acatamento das decisões do juízo, o 

paciente deixou o cargo de direção de agremiação partidária. 

 

Não há, portanto, como inferir que o paciente possa exercer influência 

política que enseje a decretação ou manutenção de medidas cautelares. 
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21 

 

A última consideração do juízo, ao decidir sobre a imposição de medidas 

cautelares foi a necessidade de melhor esclarecer as condições de saúde do paciente, 

aprofundamento das investigações, especificamente quanto à origem do dinheiro 

apreendido e eventual participação do paciente em outros fatos em apuração. 

 

Após a defesa questionar expressamente a inexistência de subsídios ao 

oferecimento da denúncia é que o Ministério Público Federal, de forma açodada, ofereceu 

uma denúncia temerária, numa tentativa canhestra de deslegitimar a tese ora 

apresentada. 

 

5.2) Da impossibilidade de decretação de medida cautelar sem renovação 

da fundamentação 

 

Se requerida hoje, a decretação da prisão preventiva, ou mesmo da 

temporária, não teria qualquer razão de ser. Não faz qualquer sentido, portanto, cogitar da 

substituição da fiança por outra medida cautelar, ainda que não adimplida. 

 

As medidas cautelares estão submetidas à cláusula rebus sic standibus, a 

indicar que somente subsistirão enquanto presentes os motivos que levaram à sua 

decretação, podendo ser revistas a qualquer tempo. 

 

Ora, se CINCO das SEIS medidas cautelares impostas se revelaram suficientes 

a garantir o resultado útil do processo, o que é comprovado pelo regular andamento das 

investigações sem qualquer notícia de interferência do paciente, não se vislumbra a 

necessidade de imposição de outra em substituição à fiança não adimplida por absoluta 

impossibilidade material. 
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A única medida inadimplida pelo paciente foi a parte pecuniária, isto em face 

da impossibilidade absoluta de fazê-lo, não da insubmissão ou desejo de espicaçar o Juízo. 

Utilizar isso como fato ensejador da aplicação do parágrafo único do art. 312 do CPP é 

punir o paciente por não ter meios para adimplir a fiança, e não buscar preservar o 

resultado útil do processo, que é a finalidade precípua das medidas cautelares. 

 

Nenhuma medida cautelar pode ser entendida como antecipação de pena, 

ou qualquer espécie de punição. Com a fiança não é diferente. 

 

A par de poder ser revista a qualquer momento, a fiança não é dívida de 

valor. Se é assim, sua exigência, uma vez decretada, não é imperiosa, caso, 

posteriormente, como no caso em tela, ela se mostre desnecessária. 

 

A exigibilidade da fiança, portanto, não pode prescindir de um exame ATUAL 

da sua necessidade enquanto medida cautelar. E não é. Não há contemporaneidade entre 

a exigência da fiança e o alegado prejuízo que poderia ser imposto ao processo. Mais de 

um ano após arbitrada, persistindo a impossibilidade do paciente de recolher seu valor, ele 

não pode ser exigido se, atualmente, não se mostraria necessária a instituição da própria 

fiança. 

 

Caracteriza nítido constrangimento ilegal operar a substituição da fiança por 

outra medida cautelar tendo por base os mesmos argumentos expendidos há mais de um 

ano. A substituição da fiança por outra medida cautelar, qualquer que seja ela, se for o 

caso, deve se dar mediante a exposição de argumentação que leve em consideração o 

contexto fático atual. 
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A hipótese de substituição da fiança por outra medida cautelar, por exemplo, 

com a repristinação dos argumentos exarados há mais de um ano, sem considerar o 

contexto fático atual, equivaleria a uma espécie de execução forçada, prisão por dívida, em 

retaliação ao não recolhimento anterior da fiança, ainda que involuntário. 

 

5.3) Dos fundamentos expostos no ato coator 

 

5.3.1) Dos indícios de materialidade 

 

No ato inquinado de coator, o juízo expôs elementos que, na sua avaliação, 

indicariam o acerto na estipulação da fiança. 

 

Ocorre, todavia, que tais argumentos estão intrinsecamente ligados ao 

mérito da causa. O juízo faz ilações sobre elementos de convicção coletados, numa nítida 

demonstração de que estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. 

 

Mas não é só: chama atenção a relevância que o juízo empresta ao fato de 

haver referências de terceiros relativamente ao paciente, sem indicar um só elemento de 

convicção direto. Como se não fosse comum o fato de pessoas tentarem transparecer ser 

influentes mediante menção do nome de quem que exerce cargos de relevo. 

 

Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de controlar o que terceiros 

dizem em relação a si. 

 

Nem mesmo o ínclito magistrado prolator do ato apontado como coator 

deixou de ser vítima do que terceiras pessoas, sem qualquer base em indícios concretos, 

articulavam em relação a pessoas próximas a ele. 
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Não cabe aqui qualquer acusação quanto à probidade e honradez do douto 

magistrado, mas sim o reconhecimento de que ele ou pessoas próximas também podem 

ser VITIMAS de quem pretende ser detentor de uma influência inexistente. 

 

Veja-se o que a imprensa já publicou: 

 

O advogado Rodrigo Tacla Duran, que trabalhou para a Odebrecht de 2011 a 2016, 
acusa o advogado trabalhista Carlos Zucolotto Junior, amigo e padrinho de 
casamento do juiz Sergio Moro, de intermediar negociações paralelas dele com a 
força-tarefa da Operação Lava Jato. 

A mulher de Moro, Rosangela, já foi sócia do escritório de Zucolotto. O advogado é 
também defensor do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima em ação 
trabalhista que corre no STJ (Superior Tribunal de Justiça). 

As conversas de Zucolotto com Tacla Duran envolveriam abrandamento de pena e 
diminuição da multa que o ex-advogado da Odebrecht deveria pagar em um acordo 
de delação premiada. 

Em troca, segundo Duran, Zucolotto seria pago por meio de caixa dois. O dinheiro 
serviria para "cuidar" das pessoas que o ajudariam na negociação, segundo 
correspondência entre os dois que o ex-advogado da Odebrecht diz ter em seus 
arquivos. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1913355-advogado-acusa-

amigo-de-moro-de-intervir-em-acordo.shtml 

 

Não resta dúvida de que alguém, seja o delator, seja terceira pessoa, 

pretendeu utilizar o nome do magistrado e de pessoas próximas para auferir vantagem e 

transparecer ter influência. 
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Fato é que em nenhum momento alguém ouviu da boca do magistrado 

qualquer palavra desabonadora da sua conduta. Ninguém o viu praticar qualquer ato 

que pudesse apontar para uma falta de seriedade. Para os impetrantes, para o paciente, 

e, espera-se, para toda a coletividade, o juiz continua a ser pessoa impoluta e de 

honradez ilibada, pouco importando o que terceiras pessoas falem sobre ele. O juiz, o 

paciente, e qualquer pessoa, deve responder por suas palavras e por seus atos, jamais pelo 

que terceiros dizem sobre eles. 

 

Não bastasse isso, o trecho de mensagem que o juízo utiliza para justificar o 

arbitramento de fiança informa que um dos interlocutores IRIA se encontrar com o 

paciente, jamais que ele se encontrou. 

 

No seu depoimento, o colaborador Paulo Roberto Costa JAMAIS informou ter 

pago vantagem indevida ao paciente. Disse, isso sim, que o colaborador Jorge Luz disse 

que parte da vantagem solicitada seria paga ao colaborador. 

 

Ora, não seria a primeira vez na história do mundo que alguém usaria o nome 

de uma autoridade para solicitar indevidamente uma vantagem. Esse fato, até mesmo para 

subsidiar a decretação de uma medida cautelar, precisaria de alguma espécie de 

corroboração, o que jamais ocorreu. 

 

Não é, portanto, o que alguém disse sobre o paciente que pode subsidiar sua 

condenação, como também não pode subsidiar a decretação de uma medida cautelar 

gravosa como a prisão preventiva. 

 



Gabriel Portella & Pádua Ribeiro 
Advogados Associados 

 

 

 SHIS QL 26 conjunto 4 casa 19 

Brasília – DF, Brasil     71665-145 

+55 (61) 3367-6351  +55 (61) 3367-2415 

www.portellapaduaribeiro.adv.br 

 

 

26 

Ainda que não se pretenda, na presente impetração, discutir aspectos ligados 

ao mérito da causa, é imperiosos tangenciar esse aspecto na medida em que o próprio 

juízo trouxe o assunto à baila. 

 

5.3.2) Do estado de saúde do paciente 

 

Entende a autoridade coatora, ainda, que, dada a campanha eleitoral 

empreendida pelo paciente, seu estado de saúde seria bom, infirmando um dos 

fundamentos que o demoveu de, há um ano, decretar a custódia preventiva. 

 

Aqui, há duas considerações a serem feitas. 

 

A primeira é no sentido de que o estado de saúde a que se refere o 

magistrado foi indicado por laudo firmado há quase um ano, por um dos profissionais mais 

sérios e respeitados do Brasil, Prof. Dr. Miguel Srougi. 

 

O fato do paciente estar se locomovendo para campanha não indica que 

deixou de ser sincero com o juízo. Pode indicar tanto uma melhora no quadro, o que é 

esperado diante de um tratamento, ou mesmo que a enfermidade não lhe tira a 

capacidade de locomoção, o que jamais foi alegado aliás. 

 

Data maxima venia, é pueril a inferência de que o estado de saúde delicado é 

aquele que deixa o paciente acamado, como se não pudessem haver mazelas 

substancialmente graves que não impedem a capacidade de locomoção. 
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Quanto a isso, basta ver que o paciente não se afastou das suas atividades 

laborativas, justamente por que, apesar de ter uma doença grave, ela não compromete 

sua capacidade de locomoção. 

 

A segunda observação a que se deve proceder, é no sentido de que a 

melhora do estado de saúde do paciente não pode ser fundamento idôneo à decretação 

de sua prisão preventiva.  

 

Como se vê, a alegação do juízo de que a deflagração de uma campanha 

eleitoral demanda um bom estado de saúde estabelece a confusão entre saúde e 

capacidade de locomoção. E a inferência de que o paciente não foi sincero quanto ao seu 

estado de saúde carece de fundamento concreto. E, ainda, a eventual melhora do quadro 

do paciente, mesmo que efetiva fosse, o que se argumenta por hipótese (já que nem os 

impetrantes nem o juízo são peritos no assunto), não poderia servir de supedâneo à 

decretação de uma prisão preventiva sem que houvesse uma indicação de sua necessidade 

ATUAL. 

 

Não é o paciente que tem que PROVAR que seu estado de saúde é delicado, o 

que, aliás, já fez. É o juízo que teria que declinar estarem presentes os motivos 

autorizadores da custódia preventiva, o que não está posto em nenhuma passagem do ato 

coator. 

 

Não pode a eventual melhora no estado de saúde, tampouco a manutenção 

da capacidade de locomoção do paciente, servir de fatos a ensejarem sua "punição" com a 

decretação de uma prisão preventiva. 

 

5.3.3) Da alegada capacidade financeira do paciente 
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O juízo arbitrou a título de fiança uma quantia superior a um milhão e meio 

de reais. 

 

O Ministério Público Federal, e o próprio juízo, agora, insistem que o réu tem 

capacidade financeira para adimplir esse pagamento. 

 

Data maxima venia, parece haver aqui uma certa desconexão com a 

realidade. 

 

Não apenas quem está estado de penúria não dispõe de mais de um milhão e 

meio de reais em espécie para fazer frente a um pagamento, seja a que título for. Essa 

impossibilidade alcança a maioria esmagadora dos brasileiros 

 

Pode-se arriscar, com grande probabilidade de acerto, que poucos 

integrantes da magistratura ou do Ministério Público, apesar de estarem longe de um 

estado de penúria, disporiam de tal quantia em espécie a que título fosse, uma vez que a 

condição de servidor público, em regra, não permite uma folga financeira dessa 

magnitude. 

 

Fato é que tanto o Ministério Público quanto o juízo partem do pressuposto 

de que o paciente de fato recebeu vantagens indevidas e delas disporia para o pagamento 

da fiança, o que nada mais é do que uma antecipação do juízo de mérito, ou, quem sabe, 

uma forma de antecipar a reparação do dano que eles não têm dúvida de ter o paciente 

causado. 

 



Gabriel Portella & Pádua Ribeiro 
Advogados Associados 

 

 

 SHIS QL 26 conjunto 4 casa 19 

Brasília – DF, Brasil     71665-145 

+55 (61) 3367-6351  +55 (61) 3367-2415 

www.portellapaduaribeiro.adv.br 

 

 

29 

A alegação de falta de condições de dispor de mais de um milhão e meio de 

reais em espécie não implica na assunção de estado de penúria. 

 

O Ministério Público Federal, data venia, lança argumentos infantis, como se 

o fato de tratar-se com um renomado médico, ou de supostamente ter se tratado em 

hospital de referência fariam supor que o paciente tem disponibilidade financeira para 

pagar a fiança. 

 

Primeiro, confunde a solicitação de internação em hospital (evento 267) com 

a efetiva internação. Não há sequer um elemento nos autos que indique ter o paciente se 

internado no Hospital Sírio Libanês. Não o fez por que seu plano de saúde não autorizou. 

Como não poderia deixar de ser, o Ministério Público açoda-se e induz o juízo a erro. O 

paciente tem sido tratado no Hospital Osvaldo Cruz (evento 85). 

 

Segundo, parte do pressuposto de que o Prof. Dr. Miguel Srougi cobrou 

honorários vultosos para a consulta, adentrando, sem qualquer elemento indiciário, na 

relação comercial entre médico e paciente. 

 

Terceiro, ignora que ex-deputados têm a opção de continuar a usufruir dos 

benefícios do plano de saúde dos parlamentares, desde que assumam o encargo do 

pagamento das mensalidades, como poder visto no portal da Câmara dos Deputados 

(http://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/atendimento-medico-

para-deputados): 

 

Atendimento médico para deputados 

(...) 
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Os ex-deputados titulares podem continuar participando do programa de saúde, mas 
passam a pagar uma contribuição não subsidiada, que hoje está no valor de R$ 
1.986,46.(grifou-se) 

 

Não bastando isso, o juízo considera, no ato coator, que a deflagração de 

uma campanha eleitoral pressupõe que o paciente teria recursos para fazer frente ao 

pagamento da fiança. 

 

Nada mais falso. 

 

Não existe base empírica para tal correlação. 

 

O fato objetivo que suscitou a matéria jornalística que inexoravelmente 

ensejou a atuação do juízo foi a realização e uma "vaquinha virtual" para angariar recursos 

para a campanha. Justamente por que o paciente não detinha tais recursos. 

 

Outrossim, a "intensa agenda" a que se refere o juízo é realizada por meio de 

viagens por via terrestre, num estado da federação que não tem grandes distâncias entre 

centros conurbados, permitindo o alcance de um público expressivo mediante 

deslocamentos relativamente curtos. 

 

Não há um só indício concreto no sentido de que o paciente tenha gasto 

vultosas quantias na campanha. Não há indicação de que faria autofinanciamento, com 

recursos que poderiam ser utilizados no pagamento da fiança. 

 

O argumento de falta de sinceridade com o juízo não se sustenta, 

portanto.Além disso, não é requisito para a decretação da prisão preventiva. 
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Pode-se ir além.  

 

Há contradição na afirmação do juízo que o paciente possui recursos 

financeiros e o motivo do ato inquinado e ilegal atacado no presente mandamus, a multi 

citada “vaquinha” ou financiamento coletivo de campanha, pois quem tem recursos não 

buscaria junto a terceiros financiamento para sua postulação eleitoral. 

 

De qualquer sorte, não se está, aqui, neste momento, contestando o valor 

arbitrado a título de fiança. O que se está a apontar é que a argumentação e ameaça do 

juízo consubstanciam ato ilegais por tratar como requisitos para a decretação de uma 

prisão preventiva fatos que não guardam relação com uma suposta capacidade financeira, 

tampouco são requisitos legais para a decretação de prisão preventiva.  

 

5.3.4) Da realização de campanha eleitoral como indício de potencialidade 

de comprometimento da ordem pública 

 

Em determinada passagem da decisão, o juízo assim se manifesta: 

 

Também entendo que o lançamento de campanha para deputado federal é, 

em princípio, inconsistente com a postura anterior do próprio investigado, 

que renunciou ao posto de Presidente do Avante (evento 133), de forma a 

argumentar perante este Juízo que ele não teriam mais influência política 

para por risco a ordem pública. 
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Aqui o ato coator faz um perigoso exercício de argumentação. Parte do 

princípio de que o simples fato de se candidatar representa uma contrariedade com as 

obrigações assumidas quando da estipulação das cautelares. 

 

Antecipa que, em se candidatando, o paciente será eleito, e que, se eleito, 

representará risco à ordem pública, o que, ao que parece, justificaria seu encarceramento. 

 

É um exercício perigoso porque atrai artificialmente para o juízo a 

prerrogativa de dizer quem será e quem não será candidato. Com base nessa premissa, 

qualquer investigado pode ter sua custódia cautelar decretada pelo simples fato de se 

candidatar, pois se eleito colocará em risco a ordem pública. 

 

Data maxima venia, não se pode apontar um potencial risco à ordem pública 

como fundamento para a decretação de uma prisão preventiva. 

 

O risco à ordem pública que enseja a decretação da custódia preventiva é 

aquele concreto, perfeitamente demonstrado em fatos, jamais condicionado a um evento 

futuro e incerto, que, in casu, seria a eventual eleição do paciente para o cargo disputado. 

 

De outro modo, é como se o juízo argumentasse que deve impedir a 

candidatura do paciente, pois ele não deve ser eleito.    

 

5.4) Da inaplicabilidade do parágrafo único do art. 312 à espécie 

 

Aponta o juízo que o não recolhimento da fiança ensejará a custódia 

preventiva do paciente, com base no art. 311 do CPP. 
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Como num jogo de cartas marcadas, após a defesa indicar de forma 

consistente que após mais de três anos de investigação (tempo que o juízo considerou 

razoável) e mais de uma no após a decretação das medidas cautelares, não havia sequer 

denúncia oferecida em face do paciente, o Ministério Público açodou-se em oferecê-la.  

 

Esse oferecimento de denúncia faz com que abra-se ao juízo a possibilidade 

de decretação de ofício da custódia preventiva, bastando para tanto receber a peça 

inaugural e deflagrara a ação penal. Apenas assim será possível lançar mão o art. 311 do 

CPP, na medida em que não há requerimento de prisão preventiva por parte do Ministério 

Público, salvo aqueloutro já decidido quando da imposição das medidas cautelares. 

 

Percebe-se, portanto, que o juízo já antecipou sua decisão acerca da 

plausibilidade jurídica da denúncia. 

 

Superada essa argumentação inicial, observa-se, que, de fato, o parágrafo 

único do art. 312 do Código de Processo Penal permitir a decretação de prisão preventiva 

em face do descumprimento de medidas cautelares. 

 

Despiciendo gizar que esse descumprimento deve ser o que demonstra a 

ineficácia das cautelares descumpridas, que devem não se mostrar eficientes para fazer 

frente ao perigo ao resultado útil do processo. 

 

No caso da fiança, a ausência de seu depósito não pode ser tomada como o 

descumprimento a justificar a aplicação do parágrafo único do art. 312 do Código de Ritos. 

Essa ausência de depósito não caracteriza ineficácia da medida. Os objetivos da fiança, tais 

como o comparecimento a todos os atos do processo podem perfeitamente ser atingidos.  
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Utilizar o inadimplemento escusável da fiança como fato ensejador do 

parágrafo único do art. 312 do CPP é nada mais, nada menos, do que punir o paciente por 

não ter meios para adimplir a fiança, e não preservar o resultado útil do processo, que é a 

finalidade precípua das medidas cautelares. 

 

É transformar a fiança em dívida de valor e promover seu recolhimento 

forçado. 

 

Não por outro motivo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça têm sólido entendimento no sentido de que o inadimplemento da fiança não pode 

ser motivo para a decretação da prisão preventiva, litteris: 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. 

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. 

DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do 

óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O magistrado de 

primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade 

provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os 

elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência 

indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção 

dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu 

é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. 

4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de 

liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o 

às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas 
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cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do 

Código de Processo Penal. Precedente. 5. Ordem de habeas corpus concedida 

para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento 

de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, 

se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de 

Processo Penal, pelo Juízo de origem. 

(HC 129474, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 

22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-

10-2015) 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N.º 691 DO 

STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO 

CAUTELAR DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE 

PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA.ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL.EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a 

liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do 

Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, 

o que ocorre na espécie dos autos. 2. A superveniência da sentença, no caso 

concreto, não torna prejudicado o exame da demanda, uma vez que o 

magistrado de primeiro grau limitou-se a manter a liberdade deferida por 

este Sodalício em sede precária, deixando de justificar suas razões, mas 

apenas atendendo a comando anterior. 
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3. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos 

constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio.  

4. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança 

arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do 

artigo 350 do Código de Processo Penal. 

5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o 

arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. 

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a 

liminar outrora deferida, a fim de garantir a liberdade ao paciente, 

independentemente do pagamento de fiança, até o exaurimento dos recursos 

que vier a interpor em segundo grau, restando mantidas as medidas 

cautelares já impostas. 

(HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) 

 

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 

691 DOSTF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR.EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA.IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. 

TEMPO DE PRISÃOCONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. 

HABEAS CORPUSCONCEDIDO. 

1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança nãoapresentou 

qualquer fundamentação específica quanto à necessidade eadequação da 

medida, bem como a finalidade pela qual se impunha areferida cautelar, o 

que evidencia ausência de fundamentos para aimposição da cautelar. 
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2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiançaarbitrada, 

por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção dacustódia cautelar, 

nos termos do art. 350 do Código de ProcessoPenal. 

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILOHENRIQUE 

SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deveser isenta, sem 

prejuízo de novo e fundamentada decisão denecessária medida cautelar 

penal diversa de prisão." 

(HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 04/04/2017) 

 

Ora, se o inadimplemento da fiança não pode obstar a concessão da 

liberdade provisória, com muito mais razão seu inadimplemento, após mais de um ano do 

arbitramento, sem que o paciente tenha demonstrado qualquer indício de que colocar em 

risco o resultado útil do processo, pode servir de supedâneo à instituição da cautelar mais 

gravosa. 

 

Seria necessário prender o paciente, deixá-lo meses trancafiado, para só 

então atestar que ele não reúne condições financeiras para adimplir a fiança para só então 

aplicar a jurisprudência da Corte Superior?  

 

Muito embora não se pretenda nesta sede discutir mais uma vez o valor 

arbitrado a título de fiança, fato é que o juízo não utilizou como parâmetro a capacidade 

econômica do paciente, mas apenas e tão somente o suposto valor recebido a título de 

vantagem indevida, isso quando sequer havia denúncia oferecida. 

 

Não é necessário aferir o estado de penúria do paciente (o que nunca foi 

alegado) para inferir que ele não tem mais de um milhão e meio de reais em espécie para 
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fazer frente ao pagamento da fiança. Para tanto, basta apenas verificar que ele não tem 

sinais exteriores de riqueza que possam fazer crer ser portador dessa quantia, nem ter 

meios de obtê-la. 

 

Justamente por isso pretendeu dar seu imóvel a título de garantia. Não 

obteve êxito, o que seria o corriqueiro, uma vez que o Juízo a quo em despacho  confirma 

e esclarece que é condição corriqueira em sede de direito penal. 

 

O inadimplemento da fiança, da mesma forma que não pode obstar a 

concessão da liberdade provisória, não pode ensejar a decretação da prisão preventiva, 

sob pena de admitir-se a teratologia de ter a ilegalidade como pressuposto da aplicação da 

jurisprudência do STF e do STJ.   

 

5.5) Da necessidade de indicação de ineficácia das medidas cautelares 

aplicadas e fundamentos contemporâneos para fins de decretação da prisão preventiva 

 

Por óbvio que a presente impetração não se presta a cercear a atividade do 

juízo. Não se busca tornar o paciente imune à adoção de qualquer medida processual. 

 

O que se pretende, aqui, é o reconhecimento de que unicamente o 

inadimplemento de uma fiança fixada há mais de um ano não é, de per si, fundamento 

idôneo a subsidiar a decretação de uma prisão preventiva, ou medida cautelar alternativa 

diferente das já impostas pelo Juízo, como afirma no ato inquinado o coator. 

 

Qualquer medida cautelar demanda necessariamente a demonstração de sua 

inequívoca necessidade mediante o cotejo da regra processual com a situação fática atual. 
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Quando foram fixadas SEIS medidas cautelares, com o cumprimento irrestrito 

de CINCO delas, com as investigações transcorrendo sem sobressaltos (muito embora sem 

apresentar qualquer evolução), pretender a decretação de uma prisão preventiva por que 

o paciente não pode fazer frente ao pagamento da fiança, é exercício de arbitrariedade. 

 

Decretar uma prisão por que o paciente "assumiu o compromisso de “pagar" 

mas não o fez, equivale à prisão por dívida. Se no âmbito cível a prisão por dívida tem sido 

restringida, é impensável falar em prisão processual penal por dívida. 

 

O juízo tem a prerrogativa de dirigir o processo, aplicando as medidas 

cautelares que entender por bem, mas não pode, conforme ameaçou, decretar uma prisão 

cautelar pelo inadimplemento da fiança, sem indicar os motivos atuais pelos quais essa 

prisão se mostra necessária. 

 

O mero inadimplemento da fiança, repita-se, não implica no reconhecimento 

da sua ineficácia. 

 

O próprio juízo reconhece que houve a entrega do passaporte, que a 

influência política do paciente foi anulada ou no mínimo reduzida. Desde que aplicadas as 

medidas cautelares, a única alteração fática foi o inadimplemento da fiança, o lançamento 

da candidatura e a alegada recuperação da saúde do paciente. E, com base nisso, o juízo 

entende cabível a decretação de uma prisão preventiva, sem a indicação da ineficácia das 

outras cautelares aplicadas, ou da necessidade da medida extrema, de acordo com o 

contexto fático atual. Reside justamente aí a ilegalidade.  

 

6 –DA LIMINAR 
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Não desconhecem os impetrantes que a liminar em sede de habeas corpus é 

medida excepcional, cabível apenas em situações em que a teratologia arguida apontada 

apresenta-se evidente. 

 

É o caso dos autos. 

 

Em favor do paciente não se articula o reconhecimento de uma ilegalidade 

cuja verificação estaria sujeita a subjetivismos. 

 

O que se afirma é que o ato impugnado consubstancia a ilegalidade de ter 

como motivo ensejador para a decretação da custódia preventiva o inadimplemento da 

fiança, e não fatos contemporâneos e relevantes para resguardar o resultado útil do 

processo. 

 

É urgente fazer impedir a decretação da custódia ou medida cautelar 

diferente das já determinadas ao paciente tendo por base o inadimplemento da fiança, ou 

relaxá-lo caso já levado a cabo.  

 

 

  6.1 – Da verossimilhança das argumentações 
 

A documentação anexa, qual seja, a cópia do ato coator, deixa claro a não 

mais poder que a ilegalidade já se encontra instalada, e a prisão do paciente ou inovação 

nas medidas cautelares, serão apenas e tão somente o seu exaurimento, visto que está 

sobejamente anunciada. Exatamente por isso não se trata propriamente de uma 

impetração preventiva, na medida em que a ilegalidade está instalada, e apenas não 

exaurida. 

 



Gabriel Portella & Pádua Ribeiro 
Advogados Associados 

 

 

 SHIS QL 26 conjunto 4 casa 19 

Brasília – DF, Brasil     71665-145 

+55 (61) 3367-6351  +55 (61) 3367-2415 

www.portellapaduaribeiro.adv.br 

 

 

41 

6.2 – Da urgência do provimento 

 

No caso dos autos, conforme comprovado documentalmente, o paciente já 

foi advertido pelo juízo que se não recolher a fiança será preso preventivamente. 

 

É apenas uma questão de tempo seu encarceramento ou inovação nas 

medidas cautelares, pois se em mais de um ano não conseguiu reunir recursos para 

adimplir a fiança, não o fará em cinco dias. 

 

O eventual deferimento da liminar não geraria qualquer prejuízo futuro em 

caso de uma improvável denegação da ordem, já que o feito poderia ser retomado. 

 

Ao contrário, o não deferimento da liminar, permitindo-se o encarceramento 

de alguém ao arrepio da legislação e do entendimento jurisprudencial dominante do STF e 

STJ é agressão explicita ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

7 - DOS PEDIDOS 

 

Isto posto, fica requerido: 

 

7.1 – O deferimento de liminar para que o juízo seja impedido de determinar a 

prisão do paciente ou inovação das medidas cautelares tendo por base o inadimplemento 

da fiança, bem como à míngua de fundamentos atuais que recomendem a medida, ou 

determinando-se a expedição de alvará de soltura ou inovação de medida cautelar, 

independentemente do recolhimento da fiança, caso a prisão já tenha sido consumada ou 

nova medida cautelar seja decretada; 
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7.2 – A concessão da ordem, para, confirmando a liminar deferida, vedar o 

encarceramento do paciente ou revogar medida cautelar extemporânea ou excessiva, nos 

termos do item supra; 

 

7.3 – A intimação do primeiro impetrante para a sessão onde venha a ter lugar o 

julgamento do presente writ, para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade do 

julgamento realizado sem o cumprimento de tal formalidade. 

 

Termos em que, 

Pedem Deferimento. 

 

Brasília, 21 de agosto de 2018.  

 

CARLOS FAUAZE 

OAB/DF 43.188 

 

ERIC VACCAREZZA MIRANDA 

OAB/BA 21.704 

Rol de documento: 

 

1. Cópia de despacho prolatado nos autos do processo 5028412-

57.2017.4.04.7000. 

 


