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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 12ª VARA 

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.  

 

 

 

 

 

 

 

Incidente de Transferência entre Estabelecimentos Penais n° 5015433-

29.2018.4.04.7000 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos em 

epígrafe, que tramita por esse juízo, por seus advogados que esta subscrevem, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao quanto determinado no 

Evento 01, expor e requer o que segue.  

 

I. BREVE SÍNTESE DO PROCEDIMENTO 

 

O presente incidente foi autuado em razão de pedido formulado 

pela Procuradoria-Geral do Município de Curitiba, nos autos da Execução Provisória da 

Pena1, requerendo a transferência do ora Peticionário do estabelecimento de custódia 

em que se encontra. O pleito foi realizado sob o fundamento de que a manutenção do 

ex-Presidente da República na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba/PR 

causava transtornos aos moradores, ao trânsito e ao comércio da região, alegações que 

se amparavam em (i) relatos prestados por cidadãos locais, (ii) em um “relatório de 

missão”, com imagens das manifestações pró-Lula, e (iii) em peças processuais do 

Interdito Proibitório nº 0008301-46.20188.16.0013.  

 

                                                
1 Evento 18 – Processo nº 5014411-33.2018.4.04.7000 e Evento 02 destes autos. 
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Os integrantes do coletivo Advogadas e Advogados pela 

Democracia requereram o indeferimento do pedido2.  

 

Ainda, no mesmo sentido do pedido formulado pelo Município 

de Curitiba, o Deputado Estadual Felipe Francischini requereu a transferência do 

Peticionário ao Complexo Médico Penal de Pinhais/PR3.  

 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou 

parecer pelo indeferimento do pedido de transferência da Municipalidade4, 

argumentando que: (i) o objeto do pedido da Procuradoria-Geral do Município de 

Curitiba se esvaziou em face do acordo que resultou na retirada do acampamento do 

entorno da Superintendência da Polícia Federal no Paraná; (ii) em sopesamento de 

princípios constitucionais, deve prevalecer o direito à livre manifestação, ao 

sancionamento estatal decorrente da prática de ilícitos criminais e às garantias do preso; 

(iii) em razão do cargo de Presidente da República que foi ocupado pelo Peticionário, 

são necessários maiores cuidados para garantir sua segurança; (iv) não haveria, em 

princípio, outro local no estado do Paraná que pudesse garantir a segurança física e 

moral do Peticionário; e (v) o Munícipio de Curitiba é parte ilegítima para requerer 

medidas atinentes à execução provisória da pena do Peticionário.  

 

Relatadas as breves ocorrências atinentes ao procedimento, 

passa-se às considerações que embasarão o pedido pelo indeferimento do pleito do 

Município de Curitiba e, subsidiariamente, caso se entenda pela sua transferência, que 

esta seja feita para São Paulo, onde deverá o Peticionário ficar custodiado em Sala de 

Estado Maior, como a dignidade do cargo por ele já ocupado exige, conforme entendeu 

o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.  

 

                                                
2 Evento 19 – Processo nº 5014411-33.2018.4.04.7000 
3 Evento 56 – Processo nº 5014411-33.2018.4.04.7000 e Evento 04 destes autos. 
4 Evento 06.  
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Requer-se, também, a juntada do incluso Parecer da lavra do 

PROFESSOR DOUTOR LENIO LUIZ STRECK e do DOUTOR ANDRÉ KARAM TRINDADE
5, 

que trata dos direitos e das prerrogativas do Peticionário, na condição de ex-Presidente 

da República, durante a execução antecipada de pena que lhe fora imposta, a fim de 

subsidiar a argumentação jurídica a seguir exposta.  

 

II. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA PARA REQUERER A TRANSFERÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA  

 

Conforme mencionado, o presente procedimento foi instaurado 

mediante requerimento do Município de Curitiba com o objetivo de que seja realizada a 

transferência do Peticionário da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, 

localizada na circunscrição desta Capital, para estabelecimento prisional diverso. O ora 

requerente, contudo, carece de legitimidade ad processum para fazê-lo, motivo pelo 

qual o pedido não deve ser conhecido como será demonstrado a seguir. 

  

O Peticionário encontra-se custodiado na Superintendência da 

Polícia Federal no Paraná, em razão do cumprimento antecipado da pena que lhe foi 

imposta pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba — proveniente de condenação nos 

autos da Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000, ainda sujeita a recursos. 

 

À custódia de sentenciados pela Polícia Federal devem ser 

observados, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPP6, os dispositivos que 

regem os estabelecimentos prisionais federais.  

 

Nessa linha, o artigo 5º da Lei nº 11.671/20087 prevê rol taxativo 

das partes legitimadas a requerer a transferência de custodiados nos estabelecimentos 

                                                
5 Doc. 01.  
6 Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 
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prisionais federais, entre os quais estão apenas incluídos a Autoridade Administrativa, 

o Ministério Público e o próprio aprisionado.  

  

   Em consonância com o acima disposto está o art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 557/2007 do Conselho da Justiça Federal, de aplicação subsidiária, que 

regulamenta os procedimentos de deslocamento dos apenados entre Penitenciárias 

Federais:  

 

Art. 3º. A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá sempre de 
decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, provocada pelo 
juízo responsável pela execução penal ou pela custódia provisória. 
§ 1º A autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso são 
legitimados a iniciar o processo de transferência perante o juízo de origem 
(destacou-se). 

 

O posicionamento quanto à legitimidade ativa para pleitear a 

transferência de estabelecimento penal dos órgãos acima mencionados é também 

pacífico no próprio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:  

 

II- Legitimidade para instauração do Procedimento: 
A Lei Federal nº 11.671/08 em seu art. 5º determina que a legitimidade 
para requerer o processo de transferência do preso para estabelecimento 
penal federal de segurança máxima da autoridade administrativa, o 
Ministério Público ou o próprio preso, o requerimento deverá conter os 
motivos que justifiquem a necessidade da medida e estar acompanhado da 
documentação pertinente, conforme art. 2º do decreto Federal nº 877/09.8 

 

Resta, portanto, cristalino que o Município de Curitiba é parte 

ilegítima para ingressar com o pedido de transferência em face do Peticionário, seja por 

se tratar de questão tutelada na esfera federal ou mesmo pela não atribuição de 

legitimidade para fazê-lo pelos dispositivos que regem a temática. Assim, pelos motivos 

                                                                                                                                          
7 Art. 5o  São legitimados para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a 
admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal 
federal de segurança máxima, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso.  
8 Recurso em Habeas Corpus nº 39.005/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 09/08/2013.  
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acima expostos, tem-se que o pedido deve ser rejeitado de plano, não devendo sequer 

ser conhecido.  

 

Caso se entenda pelo não acolhimento da presente preliminar, 

também no mérito o pedido merece ser indeferido, pelas razões que se expõe a seguir.  

 

III. DAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 

 

III. 1. Da inexistência de situação apta a ensejar o deferimento do pedido: 

esvaziamento do requerimento e prevalência das garantias do preso e da liberdade 

de manifestação 

 

 O Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, na decisão 

que decretou a prisão do ora Peticionário, fez constar expressamente a determinação de 

que o cumprimento da pena privativa de liberdade se daria em uma sala separada nas 

dependências da Superintendência da Polícia Federal no Paraná9. Confira-se: 

 

Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente 
preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria 
Superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e 
na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco 
para a integridade moral ou física (destacou-se) 

 

Diante de tal determinação, em 07.04.2018, o Peticionário 

apresentou-se perante a autoridade policial, permanecendo custodiado na 

Superintendência da Polícia Federal até o presente momento. Indignados com a injusta 

prisão do ex-Presidente, cidadãos mobilizaram-se  até o local para oferecer a ele o apoio 

necessário, organizando, para tanto, uma vigília.    

 

Tais manifestações deram origem ao Interdito Proibitório nº 

0008301-46.20188.16.0013.  

                                                
9 Evento 1071 da ação penal n° 5046512-94.2016.4.04.7000/PR 
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 Ao contrário do cenário que pretendeu traçar o Município de 

Curitiba, como bem apontado pelo MPF em seu parecer, em 16.04.2018, as partes 

envolvidas no aludido Interdito Proibitório chegaram a um acordo que resultou na 

retirada dos manifestantes do local e sua transferência para a Rua Pintor Ricardo 

Krieger, nº 550, Bairro Atuba, com condições específicas firmadas expressamente em 

um termo de acordo assinado entre agentes públicos e representantes partidários e de 

movimentos sociais. Este motivo, por si só, já comprova o completo esvaziamento do 

pedido veiculado nestes autos.  

 

Caso assim não se entenda, é necessário que, diante do alegado 

conflito entre princípios jurídicos entenda-se, por meio da técnica da ponderação, pela 

prevalência das garantias constitucionais do preso e da liberdade de expressão dos 

manifestantes em desfavor dos supostos contratempos que isso pudesse ter ocasionado 

aos moradores da região. 

 

LUIS ROBERTO BARROSO
10 ensina que “[a ponderação consiste] 

em uma técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a 

subsunção se mostrou insuficiente. A insuficiência se deve ao fato de existirem normas 

de mesma hierarquia indicando soluções diferenciadas”, sendo esta técnica  utilizada 

pelo Supremo Tribunal Federal em seus pronunciamentos. 

 

Ainda segundo a lição do Eminente Ministro, a técnica da 

ponderação se consubstancia em três etapas: (i) detecção das normas constantes no 

sistema que se apresentem relevantes para a solução do caso, identificando os conflitos 

existentes entre elas; (ii) exame dos fatos e sua interação com os elementos normativos 

do caso para analisar-se o papel de cada uma delas e a extensão de sua influência; e (iii) 

exame dos diferentes grupos de normas e a repercussão dos fatos do caso concreto para 

apurar os pesos a serem atribuídos aos elementos em disputa e qual deverá prevalecer.  

                                                
10 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos 
Fundamentais e a Construção do Novo Modelo. 6ª edição, p. 376/380.  Editora Saraiva, 2017.  
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No presente caso, observa-se que as normas constitucionais em 

conflito são: de um lado o direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso XVI, CF) e as 

garantias fundamentais do custodiado (art. 5º, incisos XLVII e XLIX, CF), de outro a 

liberdade de locomoção dos moradores dos entornos da Superintendência da Polícia 

Federal (art. 5º, inciso XV).  

 

Os manifestantes, conforme já mencionado, montaram 

inicialmente uma sistemática de vigília nos entornos da sede da Polícia Federal, 

manifestando poio ao Peticionário em pleno gozo do exercício de sua liberdade de 

expressão. É direito garantido constitucional do cidadão, em um Estado Democrático de 

Direito, manifestar-se em espaços públicos, devendo a sociedade, em prol de tal 

liberdade, tolerar meros incômodos provenientes do exercício de importante direito. 

 

O “cessar dos incômodos” aos moradores da região já foi 

proporcionado por meio de acordo firmado no já referido Interdito Proibitório.  Ainda 

que assim não fosse, o suposto aborrecimento de alguns moradores jamais poderá se 

sobrepor à liberdade dos cidadãos de se manifestar por aquilo em que acreditam.  

 

Ademais, ao Peticionário, como a todos os que se encontram 

sob a guarda do Estado, é assegurado constitucionalmente o respeito à sua integridade 

física e moral. Como salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, no 

caso de um ex-Presidente da República — diante de sua projeção, de conflitos próprios 

do exercício do cargo e, ainda, diante de todos os segredos de Estado que detém — é 

necessária a mobilização de um sistema peculiar de segurança, que ficaria prejudicado 

com o deferimento do pedido formulado nestes autos. 

 

A eventual transferência do Peticionário da Superintendência 

da Polícia Federal de Curitiba, sit et in quantum, deverá levar em consideração seus 

direitos e prerrogativas decorrentes do exercício do cargo de Presidente da República e 

de ex-Comandante Supremo das Forças Armadas. 
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III. 2. Dos Direitos e Prerrogativas do Peticionário enquanto ex-Presidente da 

República e ex-Chefe das Forças Armadas 

 

O art. 1º da Lei nº 7.474/8611 dispõe expressamente acerca dos 

direitos e prerrogativas de que dispõe o ex-Presidente da República após o término de 

seu mandato, que são inclusive válidos em caso de renúncia ou impeachment, não sendo 

prevista qualquer exceção ou situação superveniente capaz de ensejar o seu afastamento, 

não cabendo ao intérprete fazê-lo. Tais direitos destinam-se a assegurar a honra e a 

dignidade de um ex-ocupante do cargo mais alto do país e garantir-lhe a independência 

funcional que lhe é necessária para o exercício do cargo com a consciência de que, ao 

final, continuará a ser protegido pelo Estado.  

 

Nesse sentido o parecer do PROFESSOR DOUTOR LENIO LUIZ 

STRECK e o DOUTOR ANDRÉ KARAM TRINDADE, que ora se transcreve: 

 

39. Essas prerrogativas são direitos e, portanto, não podem ser consideradas 
contrárias ao princípio republicano ou, ainda, à garantia de igual tratamento 
perante a lei. A existência das referidas prerrogativas, na verdade, decorre de 
um triplo aspecto: um, preservar a honra e o status digno de um ex-ocupante do 
cargo máximo da nação; dois, quiçá ainda mais relevante, assegurar a 
independência necessária para o pleno exercício de suas funções de governo, 
com a certeza de que, após o término do mandato, terá segurança e assessoria 
pessoais garantidas de maneira incondicional; três, contribuir para evitar o 
ostracismo e, com isso, induzir à alternância do poder. 

 
40. Ora, todas as democracias constitucionais reconhecem a importância 
institucional do posto ocupado por quem dirige a nação. É inquestionável que 
todo Presidente da República é uma liderança nacional. Ao menos, aqueles 
eleitos democraticamente! É por isso que os ordenamentos jurídicos conferem 
determinadas prerrogativas aos ex-Presidentes. Há diversos tipos de normas que 

                                                
11 Art. 1º O Presidente da República, terminado o seu mandato, tem direito a utilizar os serviços de quatro 
servidores, para segurança e apoio pessoal, bem como a dois veículos oficiais com motoristas, custeadas 
as despesas com dotações próprias da Presidência da República.  
§ 1o  Os quatro servidores e os motoristas de que trata o caput deste artigo, de livre indicação do ex-
Presidente da República, ocuparão cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - 
DAS, até o nível 4, ou gratificações de representação, da estrutura da Presidência da República. 
§ 2o  Além dos servidores de que trata o caput, os ex-Presidentes da República poderão contar, ainda, com 
o assessoramento de dois servidores ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS, de nível 5. 
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regulamentam os direitos dos ex-chefes do Poder Executivo: pensão, segurança, 
assessoria pessoal, serviços médicos, mobilidade etc. Como sustenta LISA 
ANDERSON, “os impulsos que os conduziram à política e ao serviço público 
não desaparecem com a aposentadoria, nem as habilidades adquiridas no 
exercício do cargo”. 

 
41. Dito de outro modo: nossa legislação – vigente e válida – garante àqueles 
que ocuparam o cargo máximo da República o status de ex-Presidentes. Essa 
condição jurídica especial abarca somente uma equipe composta de oito 
servidores – no caso, assessores, seguranças e motoristas –, além de dois carros. 

 
42. Ora, nada é por acaso. Esses direitos têm, portanto, sua raison d’être. Eles 
dizem respeito à própria segurança institucional do Estado. Como se sabe, nos 
sistemas presidencialistas, o Presidente da República acumula as funções de 
chefe de Governo e de chefe de Estado, de tal maneira que o povo, após o 
término do mandato, permanece associando sua imagem à da nação. Ademais, é 
inegável que um ex-Presidente da República conserva, naturalmente, sua 
condição de figura pública. Isso para não falar que o ex-Presidente é detentor de 
informações muito preciosas. Ele carrega consigo segredos de Estado, que 
dizem respeito à soberania, às relações internacionais, à segurança nacional, às 
reservas estratégicas, cuja divulgação pode ocasionar irreparáveis prejuízos ao 
país e a toda sociedade. 

 
43. Uma coisa é certa: quem governar um país, independentemente se bem ou 
mal, sempre será responsável por isso, na medida em que se inscreve na própria 
história da nação. O cotidiano de alguém que ocupou a Presidência da 
República jamais volta ser a mesmo de antes. A começar porque ele sempre 
exercerá influência política, seja positiva ou negativa, de maneira mais intensa 
ou menos intensa. Um ex-Presidente da República dificilmente levará a vida de 
um cidadão comum. Se, por um lado, ele goza de determinadas prerrogativas; 
por outro, dificilmente ele passeará na rua sem ser reconhecido. 

 

O entendimento é consentâneo com a própria organização do 

Estado Democrático Brasileiro, em que o Presidente da República acumula as funções 

de chefe de Estado e de Governo, de forma que, ainda após o término de seu mandato, a 

imagem nacional permanece a ele vinculada, além de ser detentor de informações 

extremamente sensíveis, que podem comprometer a própria segurança nacional. Até por 

estes motivos o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba reconheceu a necessidade de 

custódia do Peticionário em local próprio, consistente em sala reservada, uma espécie 

de Sala de Estado Maior.  
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Neste ponto citam-se, novamente, os PROFESSORES LENIO 

STRECK E ANDRÉ KARAM: 

 

Ademais, é inegável que um ex-Presidente da República conserva, 
naturalmente, sua condição de figura pública. Isso para não falar que o ex-
Presidente é detentor de informações muito preciosas. Ele carrega consigo 
segredos de Estado, que dizem respeito à soberania, às relações internacionais, à 
segurança nacional, às reservas estratégicas, cuja divulgação pode ocasionar 
irreparáveis prejuízos ao país e a toda a sociedade.  

 

Ainda sim, há que se reconhecer que o Peticionário, enquanto 

ex-Presidente da República, exerceu o cargo de Comandante Supremo das Forças 

Armadas, como estabelece o art. 84, inciso XIII, da CF12 e os artigos 1º e 2º da Lei 

Complementar n° 97/199913, motivo pelo qual faz ele jus à prerrogativa prevista  no art. 

295, inciso V, do CPP, que assim dispõe: 

Art. 295.  Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da 
autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação 
definitiva: 

[...] 

V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios (destacou-se).  

 

O entendimento é alinhado inclusive com o disposto no art. 242, 

alínea “f”, do CPPM, que, da mesma forma, prevê, em rol exemplificativo, a 

possibilidade de o Peticionário, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, 

                                                
12 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são 
privativos; (destacou-se). 
13 Art. 1º. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” 
 Art. 2º. O Presidente da República, na condição de Comandante Supremo das Forças Armadas, é 
assessorado: [...] (destacou-se). 
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de ser recolhido em quartel ou prisão especial, benefício este estendido inclusive aos 

oficiais da reserva ou mesmo aos reformados: 

 

Art. 242. Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da 
autoridade competente, quando sujeitos a prisão, antes de condenação 
irrecorrível: 
 
[...] 
 
f) os oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, 
Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados 
(destacou-se).    

 

 

Firmadas as premissas jurídicas que embasam o pleito de sua 

manutenção na Sala de Estado Maior nas dependências da Superintendência da Polícia 

Federal, passa-se a analisar, caso se entenda pela sua transferência, a prerrogativa de sê-

la feita para a grande São Paulo – denominação da cidade de São Paulo e municípios 

vizinhos.  

 

É de comum sabença que o Peticionário é radicado em São 

Bernardo do Campo/SP, local onde também reside sua família. Assim, entendendo-se 

pela necessidade de transferência para outro estabelecimento de custódia é razoável o 

pedido para que seja ela feita para a grande São Paulo, pleito este que se fundamenta no 

art. 103 da LEP, e no entendimento já firmado por este Juízo em casos semelhantes14. 

 
A regra é de que o preso, provisório ou não, permaneça em 

local próximo de sua família e domicílio, justificando-se, excepcionalmente, o 

contrário se tal medida atender ao interesse público – o que não se vislumbra no 

presente caso. 

 

                                                
14 Este Juízo determinou que o ex-agente da Polícia Federal, Jayme Oliveira Filho, condenado a 08 anos e 
04 meses de prisão, permanecesse no Rio de Janeiro, fundamentando sua decisão no fato de que o 
custodiado tinha direito ao convívio familiar. Entendimento semelhante foi adotado para Júlio Cesar dos 
Santos, ex-sócio de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e Márcio Bonilho.  
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de adentrar propriamente aos pedidos que serão 

formulados a este Juízo, pertinente tecer algumas considerações adicionais que devem 

ser levadas em consideração para apreciação do pleito no presente incidente.  

 

A Defesa do Peticionário aguarda decisões no TRF4 e nos 

Tribunais Superiores de cautelares que objetivam o restabelecimento de sua liberdade, 

seja porque a ordem de prisão é incompatível com a garantia constitucional da 

presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII e LXI; e CPP, art. 283), seja porque a 

sentença condenatória foi prolatada em processo marcado por injustiças, presunções 

injustificadas e flagrantes nulidades. Cumpre, sucintamente, abordá-las.  

 
No âmbito da Suprema Corte, o Peticionário ajuizou reclamação 

constitucional (Rcl. 30.126), visando garantir sua liberdade até o esgotamento da 

instância recursal, de modo a respeitar a decisão proferida por aquele Tribunal no 

julgamento cautelar das ações declaratórias 43 e 44. Em tal caso, pende de apreciação o 

agravo regimental interposto pelo Peticionário em face da decisão monocrática que 

havia negado seguimento à reclamatória.  

 

Vale lembrar, ademais, que pende de publicação o acórdão 

proferido pelo plenário da Corte Máxima no HC 152.752/PR, impetrado em favor do 

Peticionário, do qual é perfeitamente cabível, à luz da complexidade e profundidade da 

controvérsia lá abordada, a oposição de embargos de declaração.  

 

Ainda perante o Tribunal Supremo, incumbe salientar que, em 

09.05.2018, foi remetido pelo Superior Tribunal de Justiça o Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus interposto pela defesa do Peticionário15, em face do acórdão prolatado 

                                                
15 Número de controle: 390301.  
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pela 5ª Turma do STJ, que denegou o habeas corpus nº 434.766/PR, que também 

objetivou garantir ao Peticionário a manutenção da sua liberdade.   

 

No que toca ao Superior Tribunal de Justiça, registre-se que o 

Habeas Corpus nº 443.941/PR, atualmente se encontra pendente de apreciação pela 5ª 

Turma daquela Corte, que ainda irá deliberar sobre a liberdade do Peticionário.  

 

Por fim, sobre os procedimentos em trâmite perante o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, ressalte-se que aquela Corte Regional ainda não realizou 

o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelo Peticionário 

nos autos da apelação criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR. E, inobstante tenha 

sido negada pela vice-presidente do Tribunal a atribuição de efeito suspensivo a tais 

insurgências, saliente-se que esta Defesa ainda não foi formalmente intimada do 

decisum, cabendo, ao menos em tese, interposição de recurso ao órgão especial do 

Tribunal.  

 

Assim, em face de todos os procedimentos acima explicitados, 

que tratam da concessão de liberdade ao Peticionário, ainda em curso, adequada seria a 

sua manutenção na Superintendência da Polícia Federal do Paraná até que haja 

propriamente um desfecho que enseje uma decisão de caráter permanente sobre o local 

de custódia do Peticionário.  

 

V. PEDIDOS  

 

Diante de todos os argumentos acima expostos, requer-se: 

 

(a) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e o não 

conhecimento do pedido de remoção formulado pelo Município 

de Curitiba; 
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(b) Caso assim não se entenda, o seu indeferimento, 

devendo-se manter o Peticionário custodiado na 

Superintendência da Polícia Federal do Paraná; 

(c) Subsidiariamente, se indeferidos os pedidos cautelares 

pendentes de julgamento ou, ainda, na remota hipótese de ser 

acolhido o pedido do Município de Curitiba, mostra-se de rigor 

que a transferência do Peticionário seja feita para uma Sala de 

Estado Maior, em instalações militares situadas na Grande São 

Paulo, o que fica condicionado a manifestação do 

Excelentíssimo Ministro da Defesa quanto à existência ou 

possibilidade de instalação de estabelecimento nestes moldes. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 10 de maio de 2018. 
 
 
 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 

 

MARCELO PUCCI MAIA 

OAB/SP 391.119 

 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 

OAB/SP 396.470 

PAMELA TORRES VILLAR 

OAB/SP 406.963 


