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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

  

 

 

 

 

 

Distribuição por prevenção ao Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (HC 393.420/RJ) 

URGENTE – PACIENTE PRESO 

 

Os advogados ALEXANDRE SINIGALLIA PINTO, MAURICIO SILVA LEITE, PAOLA 

MARTINS FORZENIGO, GUILHERME PINHEIRO AMARAL, GUILHERME ALVES COUTINHO e 

MARCELA VIEIRA DA SILVA, regularmente inscritos na OAB/SP sob os ns. 131.587, 

164.483, 330.827, 329.761, 384.981 e 406.910, respectivamente, todos brasileiros, com 

escritório na Rua Atibaia, 383, São Paulo - SP, e CRISTIANO R. BENZOTA DE CARVALHO, 

regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 166.149-A, brasileiro, com escritório na Rua 

Pedroso Alvarenga, 1208, 16º andar, São Paulo, SP, vêm à presença Vossa Excelência, com 

fundamento nos arts. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, 7º da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar 

 

ORDEM DE HABEAS CORPUS, 

Com Pedido de Liminar  
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em favor de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, qualificado nos documentos que instruem o 

presente, atualmente recolhido1 no PRESÍDIO DA POLÍCIA MILITAR “ROMÃO GOMES”, na 

cidade de São Paulo, ilegalmente constrangido por decisão da c. 1ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Habeas Corpus nº 0001271-

85.2019.4.02.0000, que cassou a medida liminar anteriormente deferida pelo d. Relator 

e denegou a ordem pleiteada, mantendo o ato coator apontado e determinando a 

expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente, conforme a seguir aduzido. 

 

 

I. BREVÍSSIMA SÍNTESE DOS FATOS 

 

Trata-se de habeas corpus impetrado em face de r. decisão2 proferida pela c. 1ª 

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Habeas 

Corpus nº 0001271-85.2019.4.02.0000, que cassou a liminar3 anteriormente deferida e 

denegou a ordem impetrada contra decisão do d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal 

do Rio de Janeiro, que, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0500594-

21.2019.4.02.5101, determinou o encarceramento  do ora Paciente, de roldão, sem qualquer 

fundamento concreto e idôneo apto a justificar a segregação cautelar4. 

 

Em apertadíssima síntese, o ato coator originário consiste em ordem prisional 

exarada após representação do Ministério Público Federal5, que renovou pedido cautelar já 

formulado pela Polícia Federal6 (quando o feito tramitava perante o e. Supremo Tribunal 

Federal sob o Inquérito nº 4621), mas que JÁ HAVIA TIDO MANIFESTAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DA PRÓPRIA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA7. 

                                                      
1 Doc. 01 – Comprovação de recolhimento. 
2 Doc. 02 – Ato coator. 
3 Doc. 03 – Concessão da medida liminar. 
4 Doc. 04 – Decreto Prisional. 
5 Doc. 05 – Representação do Ministério Público Federal. 
6 Doc. 06 – Relatório Final da Polícia Federal. 
7 Doc. 07 – Manifestação da PGR. 
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Alegou o Órgão Ministerial a existência de suposto cenário de prática dos delitos 

de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no 

qual o envolvimento do Paciente consistiria em i) agir como suposto operador financeiro de 

MICHEL TEMER, arrecadando recursos ilícitos por meio de contrato celebrado entre a 

empresa PDA PROJETO E DIREÇÃO ARQUITETONICA LTDA e a ALUMI; e ii) ter 

praticado atos de branqueamento de capital, consubstanciados na reforma da residência de 

MARISTELA TEMER e na formulação de contratos fictícios com a empresa 

CONSTRUBASE. 

 

No cenário elucubrado pelo Ministério Público, a d. Autoridade Coatora anterior 

consignou ser a medida constritiva necessária para a garantia da ordem pública, a 

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 

 

Malgrado o respeito nutrido pelos impetrantes ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da 

Justiça Federal do Rio de Janeiro, evidenciou-se a reiterada e odiosa decretação de prisão 

preventiva em razão de gravidade abstrata do delito, sem qualquer evento concreto e 

contemporâneo que a sustente, como inúmeras vezes rechaçada pelos e. Tribunais pátrios. 

Por esse motivo, impetrou-se Habeas Corpus perante o e. Tribunal Regional da 2ª Região, 

na esperança de que aquele afastaria a narrada decisão ilegal.  

 

Diante da patente ilegalidade do ato então impugnado, foi concedida medida 

liminar, em irretocável decisão proferida pelo d. Desembargador Relator, suspendendo-se 

os efeitos do decreto prisional e reconhecendo a absoluta ausência dos requisitos previstos 

no artigo 312 do Código de Processo Penal. Veja-se: 

 

“Não há na decisão, como se vê até aqui, qualquer justificativa prevista no artigo 

312 do Código de Processo Penal, para segregação preventiva dos pacientes. 
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Tem-se fatos antigos, possivelmente ilícitos, mas nenhuma evidência de 

reiteração criminosa posterior a 2016, OU QUALQUER OUTRO FATOR QUE 

JUSTIFIQUE PRISÃO PREVENTIVA, sendo que os fatos em análise envolvem a 

Eletronuclear, cuja ação penal principal já este sentenciada, ora tramitando neste 

Tribunal, em face de apelação das partes.” (fls. 1638, grifo nosso) 

 

 No entanto, quando do julgamento do mérito pela c. 1ª Turma Especializada, à 

revelia dos ditames legais e da jurisprudência consolidada pelos tribunais, aquele e. Tribunal 

(hoje Autoridade Coatora) denegou a ordem pleiteada e determinou a expedição de novo 

mandado de prisão em face do Paciente. 

 

Dessa maneira, mais uma vez os Impetrantes não têm opção senão buscar guarida 

junto à instância superior por meio do remédio heroico, sendo que a presente impetração se 

revela o único meio de salvaguarda ao direito à liberdade constitucionalmente garantido a 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e ilegitimamente vilipendiado. 

 

 

II. INJUSTIFICADA NEGATIVA DE PRONTO ACESSO AO ATO COATOR 

 

Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que não foi possível instruir a 

presente impetração com cópia do ato coator, o que se deu em virtude da injustificada 

negativa de acesso a esse pelo Paciente. Explica-se: 

 

Quando do julgamento daquele writ pelo e. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, o Desembargador revisor proferiu oralmente (apesar de também apoiado em 

material escrito) o longo r. voto prevalecente, determinando a posterior remessa das notas 

taquigráficas ao seu gabinete para que sejam revisadas antes de sua disponibilização, não se 

sabendo, ao certo, quando isso ocorrerá. 



                  
 

5 

 

 

Assim, não se pode exigir que o Paciente, novamente submetido à mais grave 

medida cautelar de nosso sistema processual, aguarde indefinidamente o injustificado 

retardamento da publicação do v. Acórdão para, só então, tomar as medidas necessárias ao 

afastamento da ilegalidade a que se vê sujeitado. 

 

De qualquer maneira, salienta-se que estes Impetrantes tomaram conhecimento de 

similar impetração em favor do Sr. MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, cujo objeto visa 

ao  afastamento do mesmo ato coator, instruída pelos seus i. Defensores com notícia obtida 

na página do e. Tribunal a quo, e em link  de acesso a gravações realizadas durante a sessão 

de julgamento, com parte substancial do voto condutor da decisão gravosa, e que ora se toma 

a liberdade de aqui indicar como elemento instrutório também do presente writ: 

http://bit.do/eRXNE. 

 

Note-se que os presentes subscritores estão empreendendo esforços à obtenção de 

eventual material complementar e se comprometem com sua juntada em petição apartada, 

caso localizado. 

 

Ainda que assim não fosse, bem se sabe da impossibilidade de inovação 

argumentativa in malam partem pelos Tribunais ad quem quando do julgamento de Habeas 

Corpus, sendo-lhes vedado acrescer  quaisquer argumentos à decisão constritiva impugnada, 

pelo que, por consequência lógica, os fundamentos daquele writ – inidoneidade do decreto 

prisional  expedido pelo Juízo de 1º grau e referendado pelo e. Tribunal coator – é que devem 

ser o objeto de contrariedade da presente impetração. 

 

Em verdade, tem-se que o e. Tribunal Regional Federal, ao cassar a liminar 

anteriormente concedida e denegar a ordem de Habeas Corpus, apenas chancelou a decisão 

http://bit.do/eRXNE
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do Exmo. Magistrado de 1º grau então impugnada, mantendo-lhe incólume pelos seus 

próprios fundamentos. 

 

Dessa forma, conclui-se que a não instrução do presente mandamus com a cópia 

do ato coator, especialmente porquanto decorrente de fatos injustificados e alheios à vontade 

do Paciente, jamais poderá impedir o seu processamento e, posteriormente, a concessão de 

medida liminar e da ordem final. 

 

 

III. HABEAS CORPUS MANEJADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO: 

NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DE QUALQUER ENTENDIMENTO RESTRITIVO, EM 

RAZÃO DA FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE RECAI SOBRE O PACIENTE 

 

Ainda no tocante à necessidade de processamento da presente impetração, cumpre 

destacar que essa se dá em substituição ao Recurso Ordinário Constitucional, tendo como 

objeto o enfrentamento de decisão prolatada pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

na data de 08 de maio p.p. (quarta-feira), e cuja íntegra não foi disponibilizada aos 

Impetrantes. 

 

Nessa perspectiva, os subscritores afirmam que conhecem o posicionamento dessa 

Colenda Casa no sentido de não admitir impetração em substituição ao recurso cabível. 

Contudo, o caso em tela versa sobre hipótese excepcional, na qual caracterizada flagrante 

ilegalidade, ao passo em que o Paciente se encontra preso em decorrência de decisão, data 

maxima venia, escancaradamente ilegal.  

 

Por este motivo, é claramente cabível – e necessária – a superação de qualquer viés 

formal restritivo que impeça sua liberdade, ainda que, para tanto, se valham os Impetrantes 
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das gravações de áudio realizadas na sessão de julgamento e divulgações pela imprensa e de 

novo habeas corpus. 

 

Isso porque o r. decreto prisional proferido pelo d. Magistrado de piso, 

referendado, neste ponto, por maioria da c. Turma Especializada do e. TRF da 2ª Região (r. 

decisum contra o qual se insurge o Paciente neste remédio heroico), carece de fundamentos 

concretos e idôneos aptos a justificar a segregação cautelar  imposta – acrescentando-se que 

a ausência de disponibilização do v. Acórdão para declaração de voto vencido, além da 

morosidade na apreciação do recurso cabível, absolutamente incompatíveis com a 

urgência do caso, impediriam o Paciente de obter um pronunciamento dessa c. Corte em 

prazo razoável, sendo cogente a mitigação de qualquer entendimento restritivo que 

inviabilize o conhecimento deste writ. 

 

É justamente o que autorizam precedentes desse e. Tribunal da Cidadania, mesmo 

que por meio da aplicação de ofício do remédio heroico: 

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. 

MARCO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja 

utilizado em substituição a recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em 

que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, seja cogente a 

concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 

2. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.176.486/SP (DJe 31/5/2012), a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a prática 

de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos 
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benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional. Inteligência da 

Súmula n. 441 do STJ. 

3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer 

que o cometimento de falta grave pelo paciente no curso da execução da pena 

não acarreta a interrupção do lapso temporal necessário à obtenção de livramento 

condicional, não podendo ser esse o impeditivo para que o Juízo da Vara de 

Execuções Criminais defira essa benesse ao sentenciado.”. 

(HC 343.398/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016)[1]. 

 

“HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO 

PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPETRAÇÃO NÃO 

CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte 

Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas 

corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em 

substituição a recurso ou ação cabíveis, ressalvadas as situações em que, à vista 

da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade 

do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a 

determinação de segregação do réu antes de transitada em julgado a condenação, 

deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade 

da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de 

Processo Penal. 

                                                      
[1] De igual forma: (HC 290.438/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

19/03/2015, DJe 30/03/2015). 
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3. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção 

de inocência somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, 

em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, 

posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou 

às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados 

índices de violência urbana. 

4. O juiz de 1º grau apontou genericamente a presença dos vetores contidos no 

art. 312 do Código de Processo Penal, sem indicar motivação suficiente para 

justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua 

liberdade, cingindo-se a ressaltar "a necessidade para a garantia da ordem 

pública, considerando que o réu foi preso com arma de fogo com numeração 

suprimida a denotar que a armar teria fim ainda nefasto que o simples porte, além 

de demonstrar não se tratar o preso de pessoa de bem, conforme alega a defesa, 

já que pessoas de bem que pretendem se defender com arma de fogo utilizam a 

arma registrada e sem supressão da numeração". 

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedido de ofício, para que o paciente 

possa responder em liberdade o processamento e o julgamento da Ação Penal 

n. 000001016.2014.8.26.0176, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Itapecerica da Serra/SP, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da 

possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente 

demonstrada sua necessidade cautelar, sem prejuízo de imposição de medida 

alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”. (HC 285.916/SP, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 

13/10/2014) 

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO. 
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POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira Turma, e a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas 

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 

2. Como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, 

pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade 

do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e 

equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no 

art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 

3. Quanto à possibilidade de substituição da pena, nos delitos de tráfico, o 

Supremo Tribunal Federal, em 1º/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, 

declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, 

ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de 

entorpecentes. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, 

a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos. 

4. No caso, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade 

inferior a 4 anos de reclusão, bem como considerada a quantidade não expressiva 

de droga apreendida, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no 

art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da 

pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime 

inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de 

direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”. 
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(HC 463.246/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) 

 

Acrescente-se, ainda, o posicionamento do Excelso Pretório no mesmo sentido: “A 

competência do Supremo Tribunal Federal está prevista em norma de direito estrito, por 

isso que descabe interpretação extensiva para abranger habeas corpus 

substitutivo do recurso cabível, o que não impede, todavia, a análise das razões da 

impetração para verificar a possibilidade de concessão da ordem ex officio” (HC 115794, 

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, DJE 24-11-2014).  

 

Dessa forma, o respaldo constitucional, jurisprudencial e doutrinário ao pleito aqui 

apresentado, demonstrará não ser apenas possível, mas imperioso o processamento do 

presente writ e a posterior concessão da ordem pleiteada. 

 

Lembremos, por oportuno, que “As garantias constitucionais do direito de petição 

e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou 

ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito 

processual (art. 5º, XXXIV, a, e XXXV, da CB/1988)”8, conforme diversas vezes asseverou, 

enquanto Em. Ministro, EROS GRAU.  

 

Assim, impetra-se o presente mandamus com pedido de liminar para que seja 

determinada, ainda que em caráter precário, a imediata revogação da prisão imposta 

contra o Paciente, rogando-se por seu conhecimento, processamento e posterior concessão 

de ordem. 

 

                                                      
8 Pet. 4556AGR Dje 21/08/09. 
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Caso não seja esse o entendimento, o que se admite para fins de argumentação, 

pugna-se, subsidiariamente, pela eventual concessão de Habeas Corpus de ofício, na esteira 

dos precedentes acima relacionados.  

 

Passemos, então, à análise da controvérsia.  

 

 

IV. O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO 

PACIENTE 

 

1. AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA 

 

1.1 . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA 

 

O e. Tribunal Regional Federal, ao cassar a liminar anteriormente concedida e 

denegar a ordem de Habeas Corpus, apenas chancelou a medida constritiva então 

impugnada, mantendo incólume a decisão ilegal proferida pelo Magistrado de 1° grau. 

 

Isso posto, passa-se a enfrentar as alegações constantes do ilegal decreto prisional, 

indevidamente ratificado pela ora Autoridade Coatora.  

 

Pois bem. No que tange à preservação da ordem pública, consignou a d. Autoridade 

Coatora originária que: 

 

 “Como já dito linhas acima, e reiterando decisões cautelares anteriores, em 

se confirmando as suspeitas inicialmente apresentadas, as quais seriam 

suportadas pelo conjunto probatório apresentado em justificação para as 

graves medidas cautelares requeridas, estaremos diante de graves delitos de 



                  
 

13 

 

corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais do 

que isso, avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em cognição 

sumária, considero que a gravidade da prática criminosa de pessoas com alto 

padrão social, mormente políticos nos mais altos cargos da República, que 

tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais ser tratada com o mesmo 

rigor dirigido à prática criminosa comum.” (pág. 40 do Doc. 04) 

 

No mesmo sentido, e procurando validar o injustificado decreto, baseou-se o 

e. Tribunal Regional Federal exclusivamente na suposta presença de fumus comissi delicti e 

numa pseudogravidade do crime imputado, como se para a segregação cautelar importasse 

fundamentalmente seus pressupostos, mas não seus requisitos. 

 

Para tanto, os ilustres Desembargadores contrários à concessão da ordem 

fizeram inúmeras e despropositadas digressões sobre as investigações, delações e, até 

mesmo, invocaram fundamentos bíblicos e missões divinas de suas funções, na improfícua 

tentativa de justificar o kafkiano entendimento prevalecente, expressando nítida antecipação 

de um juízo condenatório, sem que sequer tenha sido validamente instaurado o processo 

(pois o Paciente sequer havia sido regularmente citado!) – o que, com a devida venia, não 

se pode admitir. 

             

A esse respeito, novamente vale lembrar que a instância superior não pode 

suprir lacunas ou inovar os fundamentos do decreto prisional. Como bem gizou o em. Min. 

TEORI ZAVASCKI no HC n° 125670 “... a eventual inovação de qualquer desses outros 

fundamentos pela instância superior representaria não um mero reforço argumentativo, 

mas a invocação da causa determinante da preventiva, o que não tem o beneplácito da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (cf. HC 119457, Relator: min. Teori Zavascki, 

Segunda Turma, DJe de 29-5-2014; HC 95290, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda 



                  
 

14 

 

Turma, DJe de 31-07-2012; HC 101989, Relator: Dias Tóffoli, Primeira Turma, DJe de 04-

06-2010 (...)”. 

 

Eminentes Ministros, estamos aqui, sem qualquer disfarce, diante da velha e 

reprovável decretação de prisão preventiva em razão da gravidade abstrata e genérica dos 

delitos e, pior, da nítida e inconteste manifestação precipitada – e ilegal – de juízo de 

valor sobre o mérito de ação penal na qual a instrução probatória sequer foi iniciada 

(em antecedência, sequer confirmado o recebimento da denúncia...), como brilhantemente 

destacado pelo Exmo. Relator no e. TRF2 quando da concessão da medida liminar 

ilegalmente cassada: 

 

“Todavia, mesmo que se admita existirem indícios que podem incriminar os 

envolvidos, não servem para justificar prisão preventiva, no caso, eis que, além 

de serem antigos, não está demonstrado que os pacientes atentam contra a ordem 

pública, que estariam ocultando provas, que estariam embaraçando, ou tentando 

embaraçar eventual, e até agora inexistente instrução criminal, eis que nem ação 

penal há, sendo absolutamente contrária às normas legais prisão antecipatória 

de possivel pena, inexistente em nosso ordenamento, característica que tem, e 

inescondível, o decreto impugnado.” (fls. 1635, grifo nosso) 

 

“Embora ninguém discorda da necessidade de apuração de todos os fatos, e de 

responsabilização dos autores, mediante devido processo legal, assegurado 

contraditório e ampla defesa, e considerada a presunção de inocência, 

aplicando-se as penas previstas em lei, não há em nosso ordenamento jurídico – 

repito – antecipação de pena, tampouco possibilidade de prisão preventiva de 

pessoas que não representam perigo a outras pessoas e à ordem pública, 

tampouco à investigação criminal (que no caso parece já concluída), muito menos 

à instrução processual, e à aplicação da lei, e muito menos visando recuperar 
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valores ditos desviados. Tampouco – repita-se novamente, há contemporaneidade 

de todos os fatos narrados na decisão.” (fls. 1642, grifo nosso) 

 

Vejam, Excelências, data maxima venia, a incontroversa ilegalidade com que agiu 

o e. Tribunal coator, que se aprofundou indevidamente no mérito das investigações e 

expressou nítido – e absolutamente impertinente – prejulgamento do mérito das 

investigações, como muito bem apontado pelos i. impetrantes do Habeas Corpus nº 

509.030/RJ, a quem se pede venia para reproduzir excerto do voto prevalecente, da lavra do 

Exmo. Desembargador Federal ABEL GOMES, oportunamente transcrito naquele writ: 

 

“Então, não se trata de perigo à ordem pública, se trata de reiterada violação, lesão, 

abalo, dúvida, estímulo, mau exemplo, reiteração que é violada frequentemente [?] 

da ordem por autoridade... 

(...) 

Porque tudo aqui, desde o início, tem rabo de jacaré, pele de jacaré e boca de jacaré; 

não pode ser um coelho branco...”  

 

Bem se sabe que, para que se justificasse a custódia cautelar decretada contra o 

Paciente, seria preciso ver, em sua liberdade, uma ameaça real e concreta à ordem pública. 

No entanto, não há, tanto no ato coator originário como no presente, uma menção sequer a 

qualquer conduta efetivamente praticada por JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO capaz de acarretar 

esse risco.  

 

Pelo contrário, a ora Autoridade Coatora limita-se a tecer comentários acerca dos 

supostos delitos em abstrato e do status social dos acusados (reproduzindo a impropriedade 

a quo), além de se valer de reprováveis e ilegais ilações de ordem pessoal sustentadas em 

inoportunas e exóticas menções a crenças religiosas – como se fossem mais importantes que 

as regras processuais legais... 
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Causa ainda maior espanto a forma com que o d. Magistrado de Primeiro Grau 

conclui sua parca fundamentação, posteriormente corroborada pela Autoridade aqui 

Coatora, afirmando: 

 

“(...) Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à 

decretação da cautelar, qual seja, o periculum libertatis, nestes autos representado 

pelo risco efetivo que os requeridos em liberdade possam criar à garantia da 

ordem pública, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal 

(artigo 312 do Código de Processo Penal). 

Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão requerida 

para garantia da ordem pública, circunstância exaustivamente abordada 

anteriormente. Além disso, é certo que não é suficiente outra medida cautelar 

prevista no artigo 319 do CPP, pois todo o conjunto probatório demonstra a 

contemporaneidade dos supostos atos delituosos perpetrados pelos 

investigados.”. 

 

Ora, nos pouquíssimos parágrafos utilizados para “fundamentar” o suposto risco à 

ordem pública, não fora apontado pelo Juízo de piso sequer uma conduta concreta praticada 

pelo Paciente, pelo que não se vislumbra qualquer justificativa para afirmar-se presente risco 

efetivo que os requeridos em liberdade possam criar à garantia da ordem pública. 

 

Não obstante o exaustivo empenho despendido por estes Impetrantes, ainda que 

exercendo grandioso exercício interpretativo, não foi possível localizar o momento em que 

a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública teria sido 

exaustivamente abordada nos ínfimos dois parágrafos utilizados pelo d. Magistrado de 1° 

Grau. 
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A bem da verdade, o que se verifica da r. decisão é, data maxima venia, um vazio 

absoluto, com a indicação de elementos ínsitos ao tipo penal e dissociados da realidade 

concreta. 

 

É por isso que há muito já destacou o em. Ministro ROGERIO SCHIETTI: 

“insuficiente a fundamentação contida na decisão hostilizada para lastrear a cautela extrema, 

porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos, individuais e identificáveis nos 

autos, a necessidade de segregação provisória do réu” (HC nº 281.138, DJ 07.04.14). 

 

Nem se diga que eventual status social mantido pelo investigado, pessoa pacata e 

extremamente afeta ao âmbito familiar, seria suficiente para decretação da prisão processual, 

conforme aduzido pela então d. Autoridade Coatora, ao consignar que a “a gravidade da 

prática criminosa de pessoas com alto padrão social, mormente políticos nos mais altos 

cargos da República, que tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais ser tratada 

com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum.” (pág. 40 do doc. 04 - grifos 

nossos). 

 

Em primeiro lugar, necessário ressaltar que, em referido excerto, o d. Magistrado 

se refere a condição social que claramente não se aplica ao ora Paciente, visto que este não 

ostenta qualquer cargo público, o que torna ainda mais evidente a completa ausência de 

fundamentação para o ventilado risco à ordem pública por ele representado. 

 

Ademais, ainda que assim não fosse, admitir-se tal raciocínio não só escancara a 

sanha punitivista a todo e qualquer custo, como implica em uma prisão 

processual obrigatória para investigados integrantes do meio político (que, se repita, não é 

sequer o status do ora Paciente); algo vedado em nosso ordenamento jurídico e 

reiteradamente rechaçado por esse e. Superior Tribunal de Justiça. 
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Tudo isso deixa claro que inexiste qualquer finalidade acautelatória na prisão 

preventiva decretada, mas mero anseio punitivista ministerial, lamentavelmente, respaldado 

pelo Juízo de 1º Grau e por parte do e. Tribunal Regional Federal, sem guarida em nosso 

ordenamento jurídico.  

 

1.2 . AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NAS IMPUTAÇÕES 

 

Com o objetivo de se espancar quaisquer dúvidas sobre a desnecessidade da prisão 

cautelar, ao contrário do que aduzido no decreto prisional, deve ser ressaltada a completa 

ausência de contemporaneidade a justificar a imposição da prisão preventiva, evidenciada 

de plano com a constatação de que os fatos mais recentes indicados pelo ato coator como 

criminosos teriam ocorrido no ano de 2016. 

 

Recentemente foi oferecida denúncia contra o Paciente, cuja citação para 

responder à acusação ocorreu somente na data de ontem (09/05), podendo se observar pelo 

texto da narrativa acusatória que o último fato imputado ao Paciente teria ocorrido, como 

dito, em 2016.    

 

Ademais, ressalte-se que, em maio de 2017, ou seja, quase 01 ano após a última 

conduta ilícita narrada na referida decisão, foi deflagrada a denominada “OPERAÇÃO 

PATMOS”, na qual foram realizadas diversas buscas, que culminaram na apreensão de grande 

quantidade de documentos e aparelhos eletrônicos, os quais se encontram até hoje em poder 

da Autoridade Policial. O mesmo se sucedeu na denominada OPERAÇÃO SKALA, já em 2018. 

 

Cabe aqui, portanto, um breve exercício de lógica: se as condutas criminosas 

atribuídas ao Paciente foram cometidas, no máximo, até o ano de 2016 e as denominadas 

Operações PATMOS e SKALA foram deflagradas em maio de 2017 e março de 2018, 

respectivamente, evidente que todas as provas relacionadas aos supostos delitos foram 
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apreendidas naquelas ocasiões – e já se encontram acauteladas junto às Autoridades, 

não havendo qualquer sentido em alegar-se eventual ocultação posterior. 

 

Assim, da mesma forma que a manutenção da liberdade do Paciente não turbou a 

ordem pública desde 2016, não há razão para que agora, 03 (três) anos depois, haja a 

decretação de sua prisão preventiva com base em tais fatos, sem que exista um único 

indicativo de que os supostos atos passados tenham sido renovados. 

 

Importante mencionar os recentíssimos precedentes desse e. Superior Tribunal de 

Justiça em casos semelhantes, reafirmando o pacífico entendimento de que a ausência de 

contemporaneidade é óbice à decretação de prisão preventiva. Confira-se, a título de 

exemplo, o precedente abaixo transcrito, no qual a C. Sexta Turma acompanhou, à 

unanimidade, o voto do Exmo. Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO: 

 

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA 

DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 

devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de 

Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o 

periculum libertatis. 

2. No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar 

condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a 

referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada 

sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação do decreto prisional e importa na 

revogação da custódia cautelar. 
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3. Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após 

a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a 

segregação cautelar. 

4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos 

fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 

214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015). 

5. Ordem concedida.”9 

 

E tantos outros, com o mesmo entendimento – HC 449.012/SP, Rel. Min. 

FELIX FISCHER, DJe 28/06/2018; HC 449.441/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE 

ASSIS, DJe 14/08/2018; HC 403.280/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS, 

DJe 27/04/2018; RHC 92.286/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES, DJe 14/03/2018, 

além de: 

 

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO 

MAR ABERTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE 

PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE 

CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR PENAL. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. Pacífico é o entendimento de que a urgência 

intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a 

contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende 

com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi 

Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015. 2. A falta de 

                                                      
9 HC 425.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, 

DJe 04/06/2018 
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contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos 

novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a 

prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da 

cautelaridade, haja vista que o fato criminoso ocorreu em 28/11/2013, 

sendo negado dois pedidos de prisão preventiva, e somente decretada esta 

custódia cautelar em segunda instância no dia 18/10/2016, isto é, mais de 2 

(dois) anos e 11 (onze) meses após, sem indicação de fatos novos que 

demonstrem a necessidade e adequação da custódia cautelar. 3. Habeas 

corpus concedido, para a soltura do paciente, MARCELO FERNANDO DE 

SA COSTA, sem prejuízo de nova e fundamentada decisão de necessária 

medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão, esta última com 

fundamento exclusivo em fatos novos.”10. 

 

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CÂMBIO DESLIGO. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. 

PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. 

SÚMULA N. 691 DO STF. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. [...] 3. A 

prisão preventiva da paciente é manifestamente ilegal, pois, apesar de o Juiz 

mencionar a apuração de crimes com densidade lesiva peculiar e modo de 

execução sofisticado, não retratou a investigada como protagonista dos fatos 

ilícitos, vale dizer, como alguém que atuava nas operações de câmbio ilegal 

há tempos, com habitualidade e profissionalismo. Ao menos do que se 

depreende do édito prisional, a acusada, episodicamente, haveria auxiliado 

seus irmãos no recebimento de depósitos por meio de pessoa jurídica da qual 

era sócia-gerente, em atuação periférica e muito antiga, encerrada no ano de 

2014, com distância temporal considerável até a data de sua segregação. 4. 

Nesse contexto, como prevalece neste Superior Tribunal o entendimento 

                                                      
10 (HC 424.480/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/05/2018) 
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de que a urgência intrínseca da prisão cautelar impõe a 

contemporaneidade dos fatos justificadores do periculum libertatis, é 

manifesta a ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a 

superação da Súmula n. 691 do STF. 5. Habeas corpus concedido para 

revogar a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo de nova decretação de 

medida cautelar de natureza pessoal com lastro em motivos 

contemporâneos.”11. 

 

Igualmente caminha a sólida jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal: 

 

“Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por 

medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. [...] 

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por outras 

medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de origem. [...] IV - No 

caso sub judice o fundamento da manutenção da custódia cautelar 

exclusivamente na preservação da ordem pública mostra-se frágil, porquanto, 

de acordo com o que se colhe nos autos, a alegada conduta criminosa 

ocorreu entre o início de 2009 e 15.07.2013, havendo, portanto, um lapso 

temporal de mais de 3 anos entre a data da última prática criminosa e o 

encarceramento do paciente, tudo a indicar a AUSÊNCIA DE 

CONTEMPORANEIDADE entre os fatos a ele imputados e a data em que foi 

decretada a sua prisão preventiva”12. 

 

                                                      
11 (HC 449.231/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 

22/08/2018) 
12 (HC 138850, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018) 
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“Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por 

medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. 

Superveniência de sentença penal condenatória em que se mantém 

segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. 

Cogitada prejudicialidade. [...] Ordem concedida para substituir a prisão 

preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas 

pelo juízo de origem. [...] 6. No que se refere ao risco concreto da reiteração 

delitiva, invocado para garantir a ordem pública, destaca-se que a 

constrição cautelar do paciente somente foi decidida e efetivada no mês 

de agosto de 2015, ou seja, 10 (dez) meses após o último pagamento 

atribuído a ele pelo juízo de origem, datado de outubro de 2014. 7. 

Portanto, a decisão daquela autoridade judiciária lastreou-se em argumentos 

frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos de materialidade, 

os fatos que deram ensejo ao aventado risco de reiteração delitiva estão longe 

de ser contemporâneos do decreto prisional. Em consequência, por ter sido 

decretada muito tempo após a última intercorrência ilícita noticiada, o título 

não deve subsistir por esse fundamento”13.  

 

Ainda, em sua frustrada tentativa de demonstrar a imaginada contemporaneidade 

dos fatos, o d. Magistrado de piso afirmou: 

 

“Como assinalado no Relatório do IPL 4621, alguns escritórios da empresa 

passavam por limpeza diária, sendo os funcionários orientados a manter os 

ambientes vazios; além disso, o sistema de registro de imagens (CFTV) da 

                                                      
13 (HC 137728, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 02/05/2017, DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017) 
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empresa ARGEPLAN também não gravava a movimentação diária (ou eram 

apagadas). 

“Este fato parece indicar que os investigados estão agindo para ocultar ou 

destruir provas de condutas ilícitas, o que reforça a contemporaneidade dos 

fatos, bem como a necessidade da medida mais gravosa.” (grifo no original) 

 

Ora, mesmo que as condutas acima narradas demonstrassem – e não o fazem – 

qualquer esforço do Paciente no sentido de ocultar ou destruir provas, jamais teriam o 

condão de fundamentar a imaginada contemporaneidade de qualquer conduta criminosa. 

 

Isso porque JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO teve contra si expedida ordem de prisão 

temporária em razão das investigações promovidas no Inquérito 4621 do Supremo Tribunal 

Federal (OPERAÇÃO SKALA AC 4381), em março de 2018, revogada pelo Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, a pedido da Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. RAQUEL 

DODGE. 

 

Ato contínuo, nos mesmos autos, decorridos mais de 02 (dois) anos da última 

suposta conduta criminosa a ele atribuída, em momento posterior às diligências que 

consubstanciaram o aludido Relatório do IPL 4621, sobreveio nova representação da 

Autoridade Policial pela prisão do Paciente, a qual seguiu-se de manifestação da própria 

Procuradora-Geral da República no sentido da ausência dos requisitos legais necessários  

para o seu encarceramento preventivo, entendimento esse chancelado pelo Pretório Excelso: 

 

“deixa de requerer a prisão preventiva de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e 

CARLOS ALBERTO COSTA, em que pese a representação da autoridade 

policial, por não vislumbrar a presença, por enquanto, dos requisitos legais 

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.” (grifo nosso) 
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Surpreendentemente, após a baixa dos autos para a 1ª Instância, em razão do 

encerramento do mandato do presidencial, contrariando o entendimento manifestado pela 

autoridade máxima do Ministério Público, Dra. RAQUEL RODGE, os Procuradores lotados 

no Parquet carioca aproveitaram a representação do Delegado de Polícia que presidiu o já 

mencionado IPL 4621 e, considerando os mesmos fatos pretéritos que já eram objeto de 

investigação há muito tempo, requereram nova prisão do Paciente, deferida pela 7ª Vara 

Criminal Federal do Rio de Janeiro...     

 

Assim, além de carente de qualquer fundamentação, a aplicação de prisão 

preventiva para assegurar a manutenção da ordem pública não possui qualquer justificativa, 

o que ocorre devido à completa ausência de contemporaneidade das supostas condutas 

ilícitas atribuídas ao Paciente, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus deve ser 

concedida para o fim de revogar sua segregação cautelar. 

 

2. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO CAUTELAR COMO FORMA DE 

RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

 

Com relação aos demais fundamentos estampados na r. decisão de 1° Grau 

convalidada no ato coator, verifica-se que, a despeito de elencar a necessidade de garantia 

da aplicação da lei penal e da instrução criminal para submeter o Paciente às agruras do 

cárcere preventivo, não há uma única linha destinada a justificá-las. 

 

Afirmar-se que “no atual estágio da modernidade em que vivemos, uma simples 

ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são suficientes para permitir 

a ocultação de grandes somas de dinheiro”, sem que para tanto se apresente qualquer 

elemento fático capaz de corroborar tamanha ilação, além de representar um verdadeiro 

exercício de futurologia, demonstra, com isso, o irrefreável desejo das d. Autoridades de 

encarcerar o Paciente a qualquer custo, ainda que à revelia do devido processo legal. 
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Tal fato só reforça o inegável intento de atender a um suposto clamor social e 

mostrar ao grande público — que não distingue a prisão preventiva de antecipação de pena 

— a eficiência do sistema com prisões “exemplares”, ainda que sem fundamento legal para 

tanto. Um verdadeiro retrocesso e subversão dos mais comezinhos princípios constitucionais 

e processuais penais em pleno século XXI. 

 

Como dito, inexiste um único elemento concreto de que o Paciente tenha tomado 

qualquer atitude com o fito de obstaculizar as investigações, de criar empecilhos, de destruir 

provas, ameaçar testemunhas ou mesmo de reiteração das supostas condutas que lhe são 

indevidamente imputadas. 

 

Aliás, no mínimo curioso o argumento utilizado pelo decreto prisional para cogitar 

uma possível destruição de documentos na sede da ARGEPLAN. A linha de raciocínio tem 

inspiração em conjecturas da Polícia Federal, decorrentes de busca e apreensão realizada na 

empresa no início de 2018 (OPERAÇÃO SKALA), as quais foram incorporadas ao relatório 

final apresentado no famigerado Inquérito 4621-STF (Inquérito dos Portos). 

 

O decreto prisional, tomando emprestada a ilação despropositada do Delegado 

Polícia que presidiu a mencionada investigação, afirmou que “escritórios da empresa 

passavam por limpeza diária, sendo os funcionários orientados a manter os ambientes 

vazios; além disso, o sistema de registro de imagens (CFTV) da empresa ARGEPLAN 

também não gravava a movimentação diária (ou eram apagadas). Este fato parece indicar 

que os investigados estão agindo para ocultar ou destruir provas de condutas ilícitas, o que 

reforça a contemporaneidade dos fatos, bem como a necessidade de medida mais gravosa.”  

 

Tal afirmação mostra, de maneira clara, a fragilidade dos argumentos expostos 

para se tentar justificar a prisão do Paciente. Em verdade, o decreto prisional, buscando dar 
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alguma concretude aos enquadramentos que buscou para justificar a necessidade de 

segregação do Paciente, lamentavelmente, empregou lógicas desarrazoadas que retiram a 

credibilidade da decisão proferida.   

 

Desta forma, uma vez ausente qualquer menção a elementos fáticos capazes de 

indicar que o Paciente, efetivamente, representa risco à instrução processual, não há que se 

falar em fundamentação idônea para sua segregação cautelar, não sendo possível alicerçá-la 

em meras ilações de inegável caráter punitivista. 

 

No mesmo contexto se insere a suposta necessidade de garantir a aplicação da lei 

penal, ao passo que, contrariamente ao sugerido pela i. Autoridade Coatora, todos os 

elementos demonstram que o Paciente não representa qualquer risco ao objetivo tutelado, 

tendo se mostrado colaborativo no decorrer das investigações, se apresentado 

espontaneamente quando de suas prisões e, inclusive, muito antes disso, entregado de boa-

fé seu passaporte às Autoridades. 

 

Nessa seara, a jurisprudência dos e. Tribunais Superiores é clara e uníssona no 

sentido de reconhecer tal fundamentação como inidônea. Veja-se: 

 

“2. Na hipótese, o decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado 

concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a 

restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença 

dos requisitos previstos no Código de Ritos, ou ao mal social decorrente da 

prática do crime imputado, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto 

relevante da suposta conduta perpetrada pelo recorrente que demonstre 

o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação 

da lei penal. (...) Recurso provido para determinar o relaxamento da prisão 

cautelar do ora recorrente, com extensão ao corréu, salvo se por outro motivo 
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estiver preso, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão 

previstas no art. 319, I e IV, do CPP14. 

 

“4. Prisão provisória decretada em desfavor dos pacientes que não atendeu aos 

requisitos do art. 312 do CPP. 5. Nova decretação de preventiva que não 

apontou nenhuma conduta que pudesse colocar em risco a ordem pública, 

a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Ausência de fatos novos 

aptos a superar entendimento firmado pelo STF. 6. Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal no sentido de que, uma vez concedida a ordem de habeas 

corpus, eventuais decisões ulteriores que, por via oblíqua, buscam burlar seu 

cumprimento, são direta e prontamente controláveis pela Corte. 7. Writ não 

conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para revogar as preventivas 

decretadas, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de 

aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP15. 

 

Referidos fundamentos, assim como a ordem pública exaustivamente debatida 

anteriormente, não podem ser considerados como obstáculo à liberdade do Paciente, certo 

que não encontram lastro probatório nos autos, mas apenas se escoram em reprováveis e 

infundadas presunções.  

 

Assim, não há como se negar que o r. decreto prisional carece de fundamentação 

idônea, nos exatos termos do artigo 489, §1º, I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, 

aplicado analogicamente ao Código de Processo Penal, que assim dispõe: 

 

Art. 489.  (...) 

                                                      
14 (RHC 96.015/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, 

DJe 29/08/2018) 
15 (HC 131002, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016) 
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§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; 

 

Nem se diga, ademais, que a prisão preventiva da Paciente se justificaria diante de 

eventual risco de fuga. 

 

A uma porque, como já exposto inicialmente, desde outubro de 2018 – isto é, há 

quase 6 meses – JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO teve ciência de que a Polícia Federal 

representou por sua prisão preventiva, no âmbito do INQ nº 4621/STF, e mesmo assim não 

tomou qualquer providência com o fim de esquivar-se da Lei Penal. Pelo contrário! 

Prontamente peticionou ao e. Supremo Tribunal Federal registrando a entrega de seu 

passaporte junto à Secretaria daquela Corte (Doc. 08)!  

 

Ora, Excelências, com a devida vênia, essa não é atitude que se espera de alguém 

que intentará se evadir!!! 

 

A duas porque, em absolutamente todas as oportunidades que teve, o Paciente 

colaborou com a atividade policial. É o que ocorreu em março de 2018, quando deflagrada 

a denominada OPERAÇÃO SKALA e decretada a sua prisão temporária (posteriormente 

revogada pelo em. Ministro ROBERTO BARROSO, a pedido da própria Procuradoria-Geral da 

República, frise-se) e se repetiu agora, com a ordem de prisão preventiva e seu 

restabelecimento! 
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Nesse último, mesmo diante de decisão claramente ilegal, o Paciente, por meio de 

seus advogados, prontamente peticionou ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal 

do Rio de Janeiro e reiterou seu objetivo de cumprir plenamente a decisão emanada da 

Autoridade Coatora, indicando que se apresentaria voluntariamente às autoridades para dar 

início à (injustificada) prisão cautelar (Doc. 09). 

 

Destarte, diante de tudo que fora exposto acima, mostra-se indene de dúvidas a 

fragilidade do r. decisum prolatado pelo d. Juízo de piso e ratificado pela d. Autoridade 

Coatora, motivo pelo qual é imprescindível a revogação da prisão preventiva imposta ao 

Paciente.  

 

 

V. A EXISTÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 

APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO 

 

Por fim, mas não menos importante, Excelências, vale lembrar que, ainda que 

estivessem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva (o 

que se admite apenas para argumentar), seriam cabíveis medidas cautelares diversas dessa.  

 

É que o sistema processual penal pátrio estabelece, no art. 282, §6º, do CPP, o 

caráter subsidiário da prisão preventiva em relação às medidas cautelares previstas no art. 

319, do CPP.  

  

Em sendo essa a hipótese, é preciso demonstrar concretamente a insuficiência das 

medidas cautelares para, somente em seguida, se o caso, decretar-se a prisão preventiva. 

Assim, a simplória afirmação de que as medidas cautelares alternativas à prisão são 
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insuficientes para tutelar a ordem pública, pois presentes os requisitos e pressupostos da 

prisão preventiva, é evidentemente insatisfatória e inservível para tanto. 

 

In casu, a pretexto de afastar as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, 

afirma a d. Autoridade Coatora primária: 

 

“Além disso, é certo que não é suficiente outra medida cautelar prevista no 

artigo 319 do CPP, pois todo o conjunto probatório demonstra a 

contemporaneidade dos supostos atos delituosos perpetrados pelos 

investigados. Nesse diapasão, comprovada a necessidade da prisão 

preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar 

alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do CPP, ante o comportamento 

acima descrito dos investigados requeridos” (pág. 41 do doc. 04). 

 

Ora! Novamente, Excelências, falha-se em trazer elementos concretos ao r. decreto 

prisional, fundamentando a insuficiência de medida menos gravosa em meras ilações e 

conjecturas, com um discurso, data venia, puramente retórico e descolado da realidade 

constante dos autos e da melhor técnica jurídica. 

 

Aliás, imperioso rememorar a idade avançada do Peticionário e indicar suas 

peculiares condições de saúde. 

 

O ora Paciente JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO vem, há dois anos, lutando contra 

grave problema de saúde. Aos 76 anos de idade, encontra-se afastado de suas atividades 

profissionais desde março de 2017. Portador de diabetes crônica, nesse período enfrentou 

dois AVC’s, além de um câncer no rim, razão pela qual foi submetido a cirurgia para 

retirada do rim esquerdo em dezembro de 2017, seguida de tratamento para evitar o 

agravamento de sua situação renal. 
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Para contextualização de Vossas Excelências, apenas no ano de 2017, o Paciente 

passou pelos seguintes procedimentos: Cistoplastia redutora (em 15/12/2017), 

Nefroureterectomia com ressecção vesical laparoscópica unilateral (em 15.12.2017), Tumor 

vesical – ressecção endoscópica (em 15.12.2017), Biópsia renal cirúrgica unilateral – 

vertical (em 20.06.2017), Colocação cistoscópica de duplo J unilateral (em 20.06.2017), 

Citoscopia e/ou uretroscopia – direito (em 06.06.2017) e Ureterorrenolitotripsia rígida 

unilateral (em 06.06.2017). 

 

A delicadeza de sua situação se sobressai pela concomitância dos dois quadros de 

saúde, vez que o tratamento para o problema renal agrava o risco de novo AVC, pois os 

medicamentos ministrados para contenção do câncer trazem efeitos colaterais dessa 

natureza, especialmente pela presença de placa na artéria carótida, que pode se desprender 

a qualquer momento, migrando para a região cerebral. A possível ocorrência de um terceiro 

AVC pode, pela reincidência, levá-lo a um quadro de efetiva invalidez. Exemplo disso é a 

impossibilidade de ser submetido à quimioterapia (tratamento tradicional) e a necessidade 

do frequente controle dos medicamentos que vêm lhe sendo ministrados, através de exames 

e consultas médicas para monitoramento de sua situação. 

 

Em decorrência disso, o Sr. JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, desde o início de seus 

problemas de saúde, encontra-se permanentemente em sua residência, deslocando-se apenas 

para consultas médicas e tratamentos respectivos. 

 

Essa situação sempre foi cientificada e comprovada às autoridades policiais (Doc. 

08), ainda quando das investigações objeto dos Inquéritos 4483/STF e 4621/STF, tendo o 

Paciente sido encontrado em sua residência i) quando do recebimento de intimações 

diversas; ii) em todas as diligências de busca e apreensão realizadas; iii) quando, aos 29 de 

março de 2018, na operação denominada SKALA, sofreu prisão temporária, não convertida 
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em preventiva, sendo certo que desde aquela data até a presente nada efetivamente se 

alterou (seja no que diz respeito a sua situação de saúde, seja quanto à inexistência de 

qualquer obstrução ao trabalho investigativo; iv) no cumprimento do mandado de prisão ora 

combatido. 

 

Desta forma, a prisão preventiva do Paciente, além de desnecessária, é desumana, 

ao passo que impõe as mazelas do cárcere a um idoso com gravíssimos problemas de saúde, 

sendo certo que o sistema prisional pátrio não dispõe da estrutura necessária para assegurar 

a mínima proteção à integridade física de cidadão detentor de tamanhas enfermidades. 

 

Sobre a suficiência das medidas cautelares pessoais em casos semelhante, essa c. 

Corte já decidiu: 

 

“HABEAS CORPUS. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

OPERAÇÃO S.O.S. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM 

PÚBLICA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito e com a presunção 

de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão 

cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão 

judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta 

necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do 

Código de Processo Penal. 

2. O Juiz, para evidenciar o risco de reiteração delitiva, destacou a suposta 

participação do paciente em sofisticado esquema perpetrado por organização 

criminosa, com o objetivo de desviar recursos da área de saúde pública do Rio de 

Janeiro. 
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3. Apesar do modus operandi mais grave dos ilícitos, as condutas atribuídas 

ao suspeito são antigas e devem ser analisadas com acuidade, uma vez que, 

para a decretação da medida extrema, exige-se aferição do risco 

contemporâneo aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP. 

4. Sopesados os fatos relacionados somente ao paciente (de acordo com o 

édito prisional, na maior parte ocorridos quando era assessor especial do 

Secretário Estadual de Saúde, entre 2012 e 2015), suas condições pessoais 

favoráveis (idade, primariedade e residência fixa) e sua exoneração do cargo 

público em 13/1/2015, e constatado que seu comportamento, no complexo 

das ilicitudes objeto da denúncia, não é dos que mais sobressaem, pois ele 

não é citado como destinatário das propinas nem como alguém que ajudou 

a dissimular a origem dos ativos ilícitos, a fixação de medidas menos aflitivas 

se mostra suficiente para proteger a sociedade de possível reiteração delitiva. 

5. Ordem concedida a fim de substituir a prisão provisória por cautelares a 

ela alternativas, elencadas no acórdão.” (HC 474.582/RJ, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 

01/03/2019) 

 

Assim, muito embora se entenda pela inexistência dos elementos indispensáveis à 

decretação da prisão preventiva (o que, por consectário lógico, impediria a aplicação dessa 

ou de qualquer medida cautelar), aguarda-se, em pleito subsidiário, a decretação de medidas 

menos gravosas, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da 

Comarca sem prévia autorização judicial etc.  

 

 

VI. PEDIDO LIMINAR 

 

Estão presentes todos os requisitos para a concessão do pedido liminar.  
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O fumus boni iuris exsurge dos fartos fundamentos fáticos e jurídicos trazidos à 

baila, bem como do entendimento jurisprudencial, que considera manifestamente ilegal a 

decretação de prisão preventiva calcada na gravidade abstrata do delito, ou em elementos 

dissociados da realidade, o que corrobora a absoluta fragilidade da r. decisão aqui 

vergastada. Vejamos: 

 

(i) Não há que se falar em garantia da ordem pública baseada no genérico e 

inidôneo fundamento da gravidade abstrata do crime (supostamente cometido 

sem violência e sem ameaça); tampouco há sustentáculo de sua necessidade, 

em razão de inexistente contemporaneidade dos fatos; 

 

(ii) Não há falar-se em garantia da instrução penal e da aplicação da lei penal, 

muito menos possibilidade de fuga (aliás, o Paciente já entregou 

espontaneamente seu passaporte ao C. STF nos autos do INQ. 4621), pois 

nada nos autos demonstra que o Paciente tenha sequer tentado praticar 

qualquer ato nesse sentido. 

 

 Nada de concreto há nos autos que demonstre a real necessidade da prisão cautelar 

de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO. Ao contrário, sua situação pessoal e profissional, a afastam 

completamente.  

 

 A isso acrescente-se serem uníssonas as vozes dos Tribunais Superiores no que diz 

respeito ao afastamento de conjecturas para legitimar a preventiva porque “a prisão 

cautelar não pode apoiar-se em juízos meramente conjecturais. - A mera suposição, 

fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de 

qualquer pessoa” (HC nº 93.352/RJ, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 06.11.09). 
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 É certo, então, que a manutenção da segregação cautelar – medida extrema e 

desnecessária na situação concreta – é não só desproporcional, mas absolutamente ilegal.  

 

Por outro lado, o periculum in mora reside no fato de que o Paciente encontra-se 

custodiado cautelarmente, por força de uma decisão completamente inidônea, sem a 

adequada e necessária fundamentação, sujeitado à manifesto constrangimento ilegal que não 

só se renova, mas se agrava a cada dia, sendo certo que o julgamento do mérito do presente 

writ pode levar muitos dias, quiçá meses. 

 

Fato extremamente lamentável, sobretudo considerando a idade avançada do 

Paciente (76 anos) e seu gravíssimo e periclitante estado de saúde. 

 

É por isso que, em caráter liminar, requer-se a imediata colocação, ainda que de 

forma precária, do Paciente em liberdade, com a consequente expedição e cumprimento do 

respectivo alvará de soltura. 

 

Subsidiariamente, caso se entenda pela confusão do pedido liminar com o mérito 

deste writ, o que se admite apenas para fins de argumentação – em especial pela clareza da 

incompatibilidade da medida prisional ao Paciente e a urgência que o contexto exige dessa 

c. Corte Superior –, pugna-se pela concessão da liminar para que sejam determinadas 

medidas cautelares diversas à prisão, nos exatos termos do artigo 319 do Código de Processo 

Penal. 

 

Quanto ao julgamento desse pedido, por fim, tendo os impetrantes tomado 

conhecimento, por inúmeras notícias veiculadas, de que a análise do pleito liminar do HC 

n° 509.030/RJ será realizada pela col. 6ª Turma na sessão da próxima terça-feira (14/05), 

roga-se, respeitosamente, pela aplicação da mesma prática ao presente writ; apreciando-se 
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ambos os requerimentos de forma conjunta, o que se justifica tanto pela idêntica segregação 

dos Pacientes, quanto pelo fato de que o constrangimento ilegal deriva do mesmo ato coator. 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, evidenciado às escancaras que o r. decreto prisional chancelado 

pela d. Autoridade Coatora, assim como a decisão por ela proferida, é teratológico e sem 

qualquer concretude, requer-se seja concedida a presente ordem de habeas corpus para, 

confirmando-se a liminar, revogar de forma definitiva a prisão preventiva decretada em 

desfavor do Paciente, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP 

ou, caso assim não se entenda, substitui-la pelas medidas cautelares diversas previstas no 

artigo 319 do CPP. 

 

Requer-se, outrossim, a intimação prévia dos subscritores da data que vier a ser 

designado para julgamento deste writ, tendo em vista que pretendem sustentar oralmente as 

razões da impetração. 

 

Pedem deferimento. 

De São Paulo para Brasília,  

09 de maio de 2019. 
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