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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 
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CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, qualificado nos autos em 

epígrafe, vem à ilustre presença de V.Exa, por conduto dos seus procuradores 

legalmente constituídos, em atenção ao despacho contido no evento 291, expor e ao 

final requerer. 

 

1) BREVE ESCORÇO FÁTICO 

 

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

requerente, nos seguintes termos, constando do evento 12: 

 

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

prisão preventiva do requerente, 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; 

 

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 requerente. 

 

Posteriormente, a despeito de profícuo trabalho realizado pela então 

defesa do requerente, foram sucessivamente rechaçadas as tentativas de 
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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, esse 

juízo, 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 veracidade da notícia pode ser constatada no link 

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

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

temporária, não pode deixar de ser evidenciado o cuidado do juízo 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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

2) DOS FUNDAMENTOS 

 

2.1) 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". 

 

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

procurando escrutinar fatos que ocorreram, 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. 
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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 quantidade expressiva de dinheiro em 

espécie; 

 

c) orequerente apresentou uma explicação para a posse do 

dinheiro em espécie, mas ela precisaria ser melhor analisada na 

investigação; 

 

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

política deveria ter sofrido alguma diminuição; 

 

e) orequerente seria presidente regional de uma nova agremiação 

política; 

 

f) As medidas alternativas propiciariam tempo para o 

esclarecimento da situação de saúde do investigado, para o 

apronfundamento das investigações, inclusive quanto à origem 
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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 requerente 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 requerente, 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 requerente. 

 

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 requerente 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 requerente 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 meio da investigação criminal, o que, repita-se não ocorreu por 

circunstâncias alheias à vontade do requerente, que não pode ser penalizado pela 

contumácia estatal. 
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Não se pode, como pretende o Ministério Público, inverter o ônus da 

prova, impondo ao requerente 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 requerente. 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 requerente apresenta prova 

documental, o juízo opta por aguardar as investigações, o Estado não investiga e o 

requerente 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 requerente. 

 

O requerente 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 requerente 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 requerente 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 requerente 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 requerente 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 requerente exercer influência política que 

possa conspurcar o andamento das investigações. 

 

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

política por parte do requerente. 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 

requerente deixou o cargo de direção de agremiação partidária. 
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Não há, portanto, como inferir que o requerente possa exercer 

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

 

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

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

requerente, aprofundamento das investigações, especificamente quanto à origem do 

dinheiro apreendido e eventual participação do requerente em outros fatos em 

apuração. 

 

Conforme já exposto, as investigações até o momento não 

apresentaram qualquer indício que possa subsidiar o oferecimento da denúncia 

sequer. Quem não consegue subsídios para oferecer a denúncia, não poderia 

pleitear, pelo mesmo motivo a imposição de medidas cautelares. Não houve 

qualquer contraposição à versão apresentada pelo requerente, a não ser ilações e 

conjecturas sem lastro probatório.  

 

2.2) 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 qualquer 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. 
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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 requerente, 

não se vislumbra a necessidade de imposição de outra em substituição à fiança não 

adimplida por absoluta impossibilidade material. 

 

Por sua vez, 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 requerente de recolher seu valor, ele não pode ser exigido se, atualmente, não se 

mostraria necessária a instituição da própria fiança. 

 

Caracterizaria 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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Na hipótese de substituição da fiança por um recolhimento domiciliar, 

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. 

 

2.3) Da impossibilidade de decretação de medida cautelar ante o não 

oferecimento de denúncia após mais de três anos de investigação 

 

Como bem indicou o juízo à época em que decidiu não decretar a prisão 

preventiva, as investigações sobre alguns dos fatos apontados pela autoridade 

policial nem mesmo começou, e aquela que começou, e inclusive ensejou a 

decretação de medias cautelares, ainda não forneceu o subsídio necessário sequer ao 

oferecimento de denúncia. 

 

É cediço que os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal são 

muito menos rígidos do que aqueles necessários à decretação de medidas cautelares. 

 

Ora, se o órgão de acusação, mais de três anos após o início das 

investigações e um ano após a decretação da prisão temporária, não se mostrou 

capaz de reunir os elementos necessários para apontar indícios suficientes de autoria 

e prova de materialidade de modo a permitir a deflagração da ação penal, não se 

pode, com muito mais razão, pleitear a imposição ou manutenção de qualquer 

medida cautelar de natureza pessoal. 

 

Pensar diferente equivaleria a conferir ao Parquet a prerrogativa de, 

após decretada uma medida cautelar, pretender que ela se perpetuasse 
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indefinidamente, bastando para isso que não oferecesse a denúncia e requeresse 

sucessivas prorrogações da investigação, deformando a sistemática processual penal. 

 

Houve a representação pela imposição de uma prisão, que foi 

decretada. Houve representação pela decretação de prisão preventiva, não deferida, 

privilegiando-se outras medidas cautelares, mas não houve oferecimento de 

denúncia. 

 

Ora, sendo assim, não se pode constranger o acusado ao recolhimento 

de uma fiança, sob pena dessa se caracterizar como dívida de valor, capricho estatal, 

ou imposição de humilhação a quem sequer denunciado foi após mais de três anos 

de investigação. 

 

Se, conforme têm decidido o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal, a presunção de inocência vai esmaecendo no curso da ação penal, 

de modo a tornar possível o cumprimento antecipado da pena após o julgamento em 

segundo grau, a situação de quem sequer tem denúncia oferecida é de absoluta 

presunção de inocência, sendo descabida a imposição, ou constrangimento ao 

cumprimento, de qualquer medida cautelar após mais de três anos de investigação 

sem qualquer resultado útil ou mesmo após cerca de dez anos de alguns dos fatos 

lançados na representação. 

 

2.4) Dasatividades exercidas pelo requerente e do seu estado de saúde 

 

Ao intimar a defesa para manifestar-se sobre a notícia de que o 

requerente estaria em campanha para cargo eletivo e solicitando doações, ao que 
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parece o juízo considerou relevantes tais fatos relativamente à imposição de medidas 

cautelares e exigibilidade da fiança. 

 

Esse juízo, ao que parece, tem como relevante o fato do requerente 

desenvolver agenda política. 

 

Levando em consideração que essa atividade não foi alvo de qualquer 

medida cautelar, e, ainda, que o requerente tem todos os seus direitos políticos 

preservados, na qualidade de quem sequer foi ainda denunciado, cumpre, à míngua 

de maiores considerações no despacho ora atendido, apenas especular o motivo que 

leva o juízo a emprestar relevância a esse fato. 

 

Não há dúvidas que o requerente está se submetendo a tratamento de 

doença prostática. Esse fato, por si, indicaria que a decretação de uma prisão se 

mostraria desproporcional, por ir muito além do necessário a resguardar o resultado 

útil do processo, e, além disso, representaria a impossibilidade de continuação do 

tratamento, que, à toda evidência, ficaria prejudicado em caso de encarceramento. 

 

Isso não significa, todavia, e nem o requerente jamais afirmou, que 

estaria impossibilitado de se locomover. Não deixou de trabalhar. Dentro das 

limitações que o tratamento impõe, pode, sim, se locomover. 

 

A comprovada alegação de submissão a cirurgia e a tratamento médico 

jamais serviu de escudo para que o requerente fosse poupado de qualquer medida 

cautelar, ou que deixasse de atender aos seus compromissos profissionais. 
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O deslocamento semanal a cidades próximas umas das outras, por 

vezes por tempo necessário a não mais do que uma foto e apertos de mão em 

correligionários não apresenta qualquer contradição com a condição de saúde 

documentalmente comprovada nestes autos, não havendo, na concepção do 

requerente, qualquer motivo para que o juízo se sensibilize com a artificial montagem 

de um cenário pela imprensa, cenário esse que atende aos reclamos de 

sensacionalismo, mas que não se coaduna com a necessária parcimônia e 

ponderação que deve presidir as decisões judiciais. 

 

Por outro lado, a solicitação de doações eleitorais, por parte de pré 

candidatos e candidatos a mandatos eletivos, da forma como preconizada pela 

legislação eleitoral, não pode ser tida como motivo a ensejar para qualquer sanção 

por parte do juízo.  

 

A reforma eleitoral de 2017 incluiu o financiamento coletivo como uma 

nova modalidade de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. De acordo 

com a Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, inciso IV, autorizou-se entidades que 

promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na 

internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares buscarem junto ao 

eleitorado arrecadação financeira para os candidatos de sua preferência. 

 

2.5) Da tentativa do órgão ministerial de utilizar o processo penal com 

finalidade diversa da prevista em lei 

 

O processo penal é o instrumento hábil a levantar provas de autoria e 

materialidade de uma infração penal, com vistas à apuração dos fatos, e, 
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eventualmente, aplicação da lei penal, quando não presentes causas extintivas de 

punibilidade. 

 

O que se percebe, contudo, atualmente, é a condução de investigações 

intermináveis, quando não surgem elementos de convicção suficientes à deflagração 

da ação e que não são objeto de arquivamento, mas sim transmudam-se em 

instrumentos de persecução aptos a constranger quem exerce atividade político 

partidária. 

 

Ao passo que são criados salvadores da pátria, criam-se também 

inimigos públicos de forma artificial, prontos para, a qualquer tempo, serem alvo da 

imprensa, na qualidade de "investigados na operação tal". 

 

A presente situação é exemplo disso. Uma investigação deflagrada em 

2015 que até o momento apresentou como elementos de convicção o depoimento 

de um delator que ouviu dizer que terceira pessoa teria repassado dinheiro ao 

requerente;e-mails que mencionariam um codinome arbitrariamente atribuído ao 

requerente; a apreensão de dinheiro em espécie que se encontrava relacionado na 

declaração de bens. Some-se a isso o relevantíssimo fato do requerente ter exercido 

mandato parlamentar. Foi o suficiente para que sua prisão fosse decretada e 

impostas medidas cautelares. 

 

Como tais elementos não se prestam ao oferecimento de uma 

denúncia, e outros não surgiram, resta ao órgão acusador perpetuar a investigação, 

para não se submeter ao constrangimento de requerer um arquivamento, mas não 

sem antes provocar o juízo para impor uma medida cautelar em substituição a uma 

fiança que sequer poderia ser fixada com base no contexto fático atual.   
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O mesmo Ministério Público Federal, tão sagaz quando se trata de 

pleitear a restrição de direitos individuais de investigados, no caso presente não 

conseguiu ser tão eficiente na reunião de elementos mínimos a autorizar o 

oferecimento de denúncia. E não conseguiu por que tais elementos absolutamente 

inexistem. 

 

Aliás, após mais de quatro anos da deflagração da chamada “Operação 

Lava Jato”, tem sido possível notar que a sanha persecutória de determinados 

agentes públicos tem sido desnudada. 

 

Exemplos disso podem ser encontrados em matérias da mesma 

imprensa que ora faz sensacionalismo em torno de uma investigação que não 

apresenta elementos para deflagração de ação penal em face do requerente, 

praticamente clamando ao juízo que adote uma medida drástica. 

 

Foi lamentável o episódio no qual a Polícia Federal deflagrou 

investigação para apurar supostas fraudes na Universidade Federal de Santa 

Catariana, representando e obtendo a decretação de custódia cautelar do então 

reitor, que infelizmente cometeu o suicídio, sem ter conseguido ver o resultado pífio 

das investigações: 

 

https://veja.abril.com.br/brasil/a-segunda-morte-do-reitor-da-ufsc/ 

 

Acessando o endereço eletrônico acima pode-se ler: 
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Na operação, os agentes prenderam sete pessoas, entre as quais o 

professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, então com 59 anos, reitor da 

universidade. Cancellier foi algemado, acorrentado pelos pés e 

submetido a revista íntima. De uniforme cor de laranja, permaneceu 

trinta horas detido, parte delas em um presídio de segurança máxima, e, 

ao sair, ficou proibido de pisar no campus da universidade, até ser 

liberado por ordem judicial. A experiência traumática lhe deixou uma 

cicatriz indelével. Dezoito dias depois, suicidou-se, pulando do 7º andar 

de um shopping center em Florianópolis. Agora, após sete meses, VEJA 

teve acesso exclusivo às 6 000 páginas do inquérito e às 800 páginas do 

relatório final da investigação. É uma leitura perturbadora pelo excesso 

de insinuações e escassez de provas. 

 

No caso presente, mesmo após mais de um ano da decretação de prisão 

temporária e posteriormente de medidas cautelares diversas, as investigações não 

forneceram elementos para o oferecimento de denúncia, mas ainda assim cogita-se 

da aplicação de medidas cautelares extremamente gravosas, como se o Ministério 

Público dispusesse de poderes ilimitados para fazer uma investigação perdurar 

eternamente sem que isso implique na restituição do investigado ao status quo ante. 

O Parquet não consegue elementos sequer para denunciar, mas se sente à vontade 

para pleitear a decretação e manutenção de medidas extremamente gravosas em 

face do indivíduo. 

 

O Ministério Público utiliza-se da estratégia de protelar, ou omitir-se 

quanto o requerimento de arquivamento das investigações, à míngua de elementos 

para a deflagração da ação penal, para que sejam mantidas medidas constritivas, 

criando um fato, retroalimentando a imprensa, que por sua vez cria o ambiente 
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necessário à manutenção de apoio da opinião pública à atuação desregrada de 

agentes públicos na persecução penal. Um indisfarçável círculo vicioso. 

 

Infelizmente não se pode deixar de cogitar que essa atuação tem por 

objetivo manter sob suspeição todo aquele que, à vista do órgão ministerial, não 

deve voltar à vida pública por meio da conquista de um mandato eletivo. 

 

A adoção de qualquer medida em face de candidato tendo por base a 

participação em atos de pré campanha ou arrecadação de fundos nos termos da 

legislação vigente, de forma dissociada dos elementos de convicção pertinentes 

representaria nada menos do que a deturpação do sistema democrático e uma 

tentativa enviesada de pretensamente depurar a vida pública de acordo com a visão 

de agentes públicos que carecem de legitimidade para tanto. 

 

Observe-se que não se trata de recente discussão onde pessoa 

condenada em segunda instância e cumprindo pena restritiva de liberdade pleiteou 

sua libertação ao fundamento de que seria candidato a mandato eletivo no próximo 

pleito. Não. Absolutamente. 

 

O que se tem, aqui, é um candidato contra quem sequer existe 

denúncia oferecida, mas apenas medidas cautelares decretadas há mais de um ano 

em face de investigações que até o momento não ofereceram qualquer subsídio 

suficiente à deflagração da ação penal. 

 

O que se tem é pessoa com sua presunção de inocência absolutamente 

hígida que desenvolve atividade que não conflita com qualquer das medidas 

cautelares decretadas. 
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O eventual oferecimento de uma denúncia, de forma apressada e 

temerária, seria tão somente a confirmação de que o Parquet utiliza o processo penal 

como instrumento de perseguição de quem postula a mandatos eletivos, na tentativa 

de produzir artificialmente uma onda de indignação popular. 

 

2.6) Da impossibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio 

 

Especificamente quanto a uma hipotética decretação de prisão 

preventiva, essa carece ainda mais de fundamento idôneo. Isso por que sua 

decretação, em sede inquisitorial, não pode se dar ex officio, mas apenas mediante 

provocação. 

 

O Ministério Público Federal, a despeito de preteritamente ter 

requerido a custódia preventiva, posteriormente, em manifestação constante do 

evento 281, expressamente requereu a imposição de prisão domiciliar com uso de 

tornozeleira eletrônica, o que, de forma alguma, pode ser tomado como 

requerimento capaz de suprir a iniciativa necessária à decretação da prisão 

preventiva na atual fase da persecução penal.  

 

Inexistindo subsídios para o oferecimento de denúncia, inexistem, por 

consectário lógico, subsídios para a manutenção de medidas cautelares já impostas, 

tampouco para a decretação de novas medidas, sendo imperiosa a revogação das 

medidas impostas. 

 

3) DOS PEDIDOS 
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Ex positis, fica requerido a V.Exa: 

 

3.1) O indeferimento da pretensão ministerial de imposição de 

recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, ante a inexistência de contexto 

fático atual que autorize a medida; 

 

3.2) A revogação de todas as medidas cautelares impostas ao 

requerente, com devolução dos valores apreendidos, tendo em vista que após lapso 

de tempo mais do que razoável, a investigação não apontou subsídios ao 

oferecimento da denúncia, tampouco para a manutenção das medidas cautelares 

impostas. 

3.3) O indeferimento dos sucessivos pedidos de prorrogação de prazo 

de investigação formulados pelo Ministério Público Federal arquivando-se o presente 

procedimento, que mostrou-se inócuo nos seus três anos de existência, evitando-se a 

investigação ad aeternum. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 
 
Brasília, 13 de agosto de 2018. 

 

 

Carlos Fauaze 

OAB/DF 43.188 

 
 

Eric Vaccarezza Miranda 
OAB-BA 21.704 


