
     

 
 
 

 
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 12ª VARA FEDERAL 

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 

 

 

 

URGENTE 

 

Execução Penal Provisória n° 5014411-33.2018.4.04.7000 

 

 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, qualificado nos autos da 

execução provisória em epígrafe, cujos trâmites se dão por esse douto juízo, vem, por 

seus advogados que abaixo subscrevem, com o respeito devido, à presença de Vossa 

Excelência para expor, ponderar e requerer o que vai em frente articulado.  

 

I. SÍNTESE DO NECESSÁRIO. 

 

Desde o dia 07.04.2018, o Peticionário encontra-se custodiado na 

Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR, em Sala de Estado Maior, 

consoante se lê do que consta da epigrafada Execução Penal Provisória. À época, foi 

atendido pela Polícia Federal de Curitiba o normativo de regência que assegura ao 

Requerente e aos seus advogados regularmente constituídos o acesso para entrevista 

técnica nos períodos compreendidos entre 9h00min e 11h30min, pela manhã, e entre 

14h00min e 17h30min., à tarde, de segundas às sextas-feiras. Estava-se a cumprir a 

Lei Federal n. 8.906/1994. 
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Em 15.03.19, porém, seus advogados constituídos foram 

surpreendidos com a informação de que, dali por diante, observar-se-iam novas – e 

inadequadas – regras atinentes ao lapso temporal legalmente assegurado para contato 

pessoal com o Peticionário. Do noticiado, a partir daquele momento, a entrevista 

profissional se daria de acordo com o estabelecido nas regras internas gerais da 

carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR (desprezada a Lei 

Federal) — ficando assim limitado o contato ao período de apenas 1 (uma) hora 

diária... 

 

Diante dessa novel e inaceitável disciplina contra legem, em data de 

15.03.2019 a Defesa pleiteou1 ao Delegado de Polícia Federal, Sr. SERGIO EDUARDO 

BUSATO, a reconsideração da decisão administrativa restritiva, razão pela qual, em 

20.03.2019 adveio novo despacho da Autoridade Policial2 acolhendo parcialmente o 

pleito da Defesa e fixando o período de assistência jurídica em duas horas diárias: 1 

(uma) hora pela manhã e 1 (uma) hora pela tarde. 

 

No entanto, mesmo com o novo cenário após a reconsideração, 

permanecem violados os direitos do Peticionário e de seus advogados, já que a 

Autoridade Policial não somente ignorou os normativos federais de regência como 

também afrontou decisão deste próprio Juízo que, acertadamente, estabeleceu que o 

regime de custódia no caso é o observado em Sala de Estado-Maior. Neste 

diapasão, cumpre a esse Juízo reestabelecer o legal regime de assistência jurídica, 

pelas razões de direito que se passa a demonstrar. 

 

 

 

                                                           
1 Doc. 01. 
2 Doc. 02. 
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II. DO DIREITO. 

 

De partida, cumpre frisar que o Estatuto da Advocacia, que é Lei 

Federal (da República Federativa do Brasil, e não de outra, é claro) garante 

expressamente que o acesso ao cidadão in custodiam ad carcem por parte de seus 

advogados deve ter lugar livremente, a qualquer momento, inclusive “fora da hora 

de expediente” (Lei nº 8.906/94 - destacou-se): 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem 
procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em 
estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis; 
[...] 
VI - ingressar livremente: [...] 
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, 
serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da 
hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares; 

 

Assim, ao ser estipulado que essa Defesa tão somente pode acessar 

seu cliente por 2 (duas) horas diárias, ignora-se integralmente a Lei Federal acima 

referida, já que o novo regime é evidentemente incompatível com o ingresso livre em 

prisão, em qualquer horário, ainda que fora da hora de expediente. E aqui se respeita 

o horário de expediente, enquanto funcionários se acham em serviço. 

 

Mas é certo que as restrições impostas pela Autoridade Policial 

violam, de um só golpe, as prerrogativas desses advogados e os direitos do 

Peticionário, tendo em vista ser direito de todo cidadão o amplo amparo de prestação 

jurídica no local de sua custódia.  
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Parece desnecessário dizer, mas o contato com a Defesa Técnica é 

absolutamente fundamental ao exercício da Ampla Defesa3, princípio esse que é um 

dos pilares do Estado Democrático de Direito. Desse modo, qualquer restrição da 

natureza da aqui discutida constitui afronta direta à Carta Magna. É a tônica que se 

extrai da melhor doutrina: 

 

[direito de assistência jurídica assegurado pela Lei de Execução Penal] É 
prerrogativa que decorre do direito à ampla defesa, assegurado no art. 5º, LV, 
da Constituição Federal. O dispositivo, ainda, vai ao encontro do que dispõe o art. 
7º, III, da L. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito 
de “comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem 
procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em 
estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis”.4 

 

Ressalta-se que a temática permeada é de profunda relevância, pelo 

qual se observa que as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 

Presos (“Regras de Mandela”) despenderam especial atenção à matéria, estabelecendo 

a necessária disponibilização de tempo e meios necessários à prestação jurídica 

efetiva: 

 

Regra 61. 
1. Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para 
receberem visitas e de se comunicaram com um advogado de sua própria escolha 
ou com um defensor público, sem demora, interceptação ou censura, em total 
confidencialidade, sobre qualquer assunto legal, em conformidade com a legislação 
local. Tais encontros podem estar sob as vistas de agentes prisionais, mas não 
passíveis de serem ouvidos por estes [...] 
3. Os presos devem ter acesso a assistência jurídica efetiva 

 

                                                           
3“Art. 5º [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. 
4 AVENA, Norbert. Execução penal. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 86. 
Destacou-se. 
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Em harmonia ao acima disposto, quando teve a oportunidade de se 

manifestar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por ilegais os procedimentos que 

visam a mitigar em larga medida o acesso dos advogados ao representado, 

exatamente como pretende a Autoridade Policial no caso em tela. Vejamos: 

 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO SAP 49 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
ATO NORMATIVO REGULADOR DO DIREITO DE VISITA E ENTREVISTA 
COM CAUSÍDICO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. RESTRIÇÃO A 
GARANTIAS PREVISTAS NO ESTATUTO DOS ADVOGADOS E NA LEI DE 
EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Hipótese em que a OAB/SP impetrou Mandado de Segurança, considerando como 
ato coator a edição da Resolução 49 da Secretaria da Administração Penitenciária do 
Estado de São Paulo, norma que, disciplinando o direito de visita e de entrevista dos 
advogados com seus clientes presos, restringe garantias dos causídicos e dos 
detentos. 
2. O prévio agendamento das visitas, mediante requerimento à Direção do 
estabelecimento prisional, é exigência que fere o direito do advogado de 
comunicar-se com cliente recolhido a estabelecimento civil, ainda que 
incomunicável, conforme preceitua o art. 7º da Lei 8.906/1994, norma 
hierarquicamente superior ao ato impugnado. A mesma lei prevê o livre acesso 
do advogado às dependências de prisões, mesmo fora de expediente e sem a 
presença dos administradores da instituição, garantia que não poderia ter sido 
limitada pela Resolução SAP 49. Precedente do STJ.  
3. Igualmente malferido o direito do condenado à entrevista pessoal e reservada com 
seu advogado (art. 41, IX, da LEP), prerrogativa que independe do fato de o preso 
estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado, pois, ainda assim, mantém ele 
integralmente seu direito à igualdade de tratamento, nos termos do art. 41, XII, da 
Lei de Execuções Penais. [...] 
5. Recurso Especial provido.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ADMINISTRATIVO - DIREITO DO PRESO - ENTREVISTA COM ADVOGADO 
- ESTATUTO DA OAB - LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - RESTRIÇÃO DE 
DIREITOS POR ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE.  
1. É ilegal o teor do art. 5º da Portaria 15/2003/GAB/SEJUSP, do Estado de 
Mato Grosso, que estabelece que a entrevista entre o detento e o advogado deve 
ser feita com prévio agendamento, mediante requerimento fundamentado 
dirigido à direção do presídio, podendo ser atendido no prazo de até 10 (dez) 
dias, observando-se a conveniência da direção.  

                                                           
5 STJ, REsp 1.028.847/SP, Rel.: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, J. 12.05.2009, DJe 21.08.2009. 
Destacou-se. 
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2. A lei assegura o direito do preso a entrevista pessoal e reservada com o seu 
advogado (art. 41, IX, da Lei 7.210/84), bem como o direito do advogado de 
comunicar-se com os seus clientes presos, detidos ou recolhidos em 
estabelecimento civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis (art. 
7º, III, da Lei 8.906/94).  
3. Qualquer tipo de restrição a esses direitos somente pode ser estabelecida por 
lei.  
4. Recurso especial improvido.6 

 

Tal entendimento é, em consonância, encampado pelo Supremo 

Tribunal Federal: 

 

PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. 
1) O ACESSO DO ADVOGADO AO PRESO E CONSUBSTANCIAL À 
DEFESA AMPLA GARANTIDA NA CONSTITUIÇÃO, NÃO PODENDO 
SOFRER RESTRIÇÃO OUTRA QUE AQUELA IMPOSTA, 
RAZOAVELMENTE, POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI. 
2) AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA ADVOGADO, POR FATOS 
RELACIONADOS COM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIVRE INGRESSO 
NOS PRESÍDIOS. FALTA DE JUSTA CAUSA RECONHECIDA. RECURSO DE 
HABEAS CORPUS PROVIDO.7 

 

Percebe-se dos julgados que, (i) é assegurado o direito amplo do 

advogado se comunicar livremente com seu cliente, a qualquer tempo, ainda que fora 

do horário do expediente do estabelecimento e, (ii) inclusive, “qualquer tipo de 

restrição a esses direitos somente pode ser estabelecida por lei”, e nunca por meio de 

despacho da autoridade administrativa responsável pela custódia, portanto. 

 

Veja-se que as disposições acima enunciadas são claras no sentido da 

necessidade de ser resguardada uma efetiva e ampla assistência jurídica ao indivíduo 

entre muros, que transborda os limites da mera prestação formal. 
                                                           
6 STJ, REsp 673.851/MT, Rel.: Min. Eliana Calmon, J. 08.11.2005, djE 21.11.2005. Destacou-se. 
7 STF, RHC 51778/SP, Rel.: Min. Xavier de Albuquerque, Tribunal Pleno, j. em 13.12.1973. 
Destacou-se. 
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Encontram amparo, em igual tamanho, na doutrina pátria que tece 

considerações acerca da importância histórica no resguarde desses valores 

indissociáveis à democracia: 

 

É importante ressaltarmos a importância da comunicação entre preso e advogado na 
história brasileira recente. Durante os anos de Ditadura Militar (1964-1985), muitos 
foram os presos tratados de forma degradante e deixados incomunicáveis, ainda que 
a Constituição Federal de 1967 “garantisse” direitos fundamentais a todos os 
cidadãos. Da mesma via, muitos foram os advogados impedidos de se comunicar 
com os presos, além das muitas dificuldades para encontrá-los e postular em juízo na 
defesa de seus direitos, isso para não falar da prisão de muitos causídicos quando do 
exercício de sua profissão. [...] 
 
Citamos por Estado da Federação os advogados José Gregori (ex-ministro da Justiça 
do Governo FHC), Albertino de Sousa Oliva, Airton Soares, Talles Castelo Branco, 
Rosa Cardoso, Aton Fon Filho, Belisário dos Santos e Marco Antonio Rodrigues 
Barbosa (São Paulo), Modesto da Silveira, George Tavares, Eny Moreira, Alcione 
Barreto, Marcelo Cerqueira, Técio Lins e Silva, Dyrce Drach, Humberto Jansen 
Machado, Manoel Martins, Arthur Lavigne, Nilo Batista, Wadih Damous e Ana 
Müller (Rio de Janeiro), Pedro Eurico, Boris Trindade e Virgilio Campos 
(Pernambuco), Sigmaringa Seixas e José Oscar (Brasília), Nelson Wedekin, Jair 
Krischke e Omar Ferri (Rio Grande do Sul), Paulo Torres e Gil Nunesmaia Júnior 
(Bahia).8 

 

Frisa-se, ademais, que, além da - injusta - condenação que deu origem 

a presente Execução Penal Provisória, é de notório saber público que o Peticionário 

está sendo submetido a outros processos, de naturezas diversas, bem como a 

investigações em curso (“lawfare”). 

 

Nessa toada, coarctar o tempo de acesso dos advogados ao 

Peticionário gera efeito cascata na violação à Ampla Defesa em todos os 

procedimentos em que o Peticionário figura como parte. Ainda, o tempo estipulado de 

                                                           
8 GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Estatuto da Advocacia e novo Código de Ética e Disciplina da 
OAB comentados. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 86. 
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2 (duas) horas diárias de contato com os advogados é absolutamente insuficiente ao 

concreto respeito do efetivo direito de assistência jurídica. 

 

Outrossim, há de se observar que Lei de Execução Penal, em seu já 

mencionado artigo 41, prevê que os direitos constantes naquele rol – dentre os quais a 

assistência jurídica - “poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado 

do diretor do estabelecimento” 9 exclusivamente no caso dos incisos V, X e XV, os 

quais, frisa-se, não contemplam a hipótese aqui tratada. 

 

Veja-se: além de afronta às garantias constitucionais e 

infraconstitucionais já tratadas, há ainda vedação legal cristalina para que a 

Autoridade Policial restrinja a garantia do acesso desta Defesa ao ex-Presidente, 

por não deter poderes para tanto. 

 

Não obstante, há ainda no caso outro elemento que deve ser 

ponderado. 

 

Conforme já adiantado, o Peticionário, na condição de ex-Presidente 

da República e ex-Comandante Supremo das Forças Armadas, tem o direito de ser 

custodiado em uma Sala de Estado-Maior. Tal previsão é inclusive determinação 

desse próprio i. Juízo.  

 

Vejamos o disposto na Guia de Recolhimento nº 700004738035, 

expedida por este E. Juízo: 
                                                           
9 “Art. 41 - Constituem direitos do preso: [...] 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; [...]  
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado  
[...] 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos 
mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.” (destacou-se). 
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Consta do item 9.8 da ficha individual: 
"Conforme despacho de 05/04/2018 na ação penal (evento 1.070), foi determinado o 
recolhimento do condenado em 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, a fim de igualmente atender a dignidade do cargo 
ocupado. 
 
Além do recolhimento em Sala do Estado Maior, foi autorizado pelo juiz a 
disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado.10 

 

Quanto às delimitações da referida Sala diferenciada, o tema foi 

explorado no paradigmático julgamento do HC 91.089/SP, sob relatoria do Ministro 

AYRES BRITTO, consoante a dicção do Informativo nº 478, do Supremo Tribunal 

Federal. In verbis: 

 

Sala de Estado-Maior e Prisão Especial: Distinções 
[...] sala de Estado-Maior definir-se-ia pela sua qualidade mesma de sala e não 
de cela ou cadeia, instalada no Comando das Forças Armadas ou de outras 
instituições militares e que, em si mesma, constitui tipo heterodoxo de prisão, 
pois destituída de grades ou de portas fechadas pelo lado de fora. Ademais, 
aduziu-se que o significado coloquial das expressões "sala" e "cela" foi agasalhado 
pelo Estatuto da OAB, porquanto o trancafiamento em sala de Estado-Maior se 
distingue do processado em cela especial. Assim, concluiu-se que a prisão especial 
deferida ao Peticionário não atenderia a prerrogativa de que trata o art. 7º, V, da Lei 
8.906/94.11 

 

A despeito do amplo acesso aos seus advogados ser direito garantido a 

todos os cidadãos, tal violação é ainda mais grave no caso em tela, já que o 

Peticionário, inequivocamente, possui o direito de acolhimento particularizado e 

demais efeitos daqui advindos, como reconhecido por esse i. Juízo da 12ª Vara Federal 

Criminal de Curitiba. 

 
                                                           
10 Evento 08. Destacou-se. 
11 HC 91.089/SP , rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.04.2007. 
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Assim, ao determinar a incidência de “regime geral” da 

Superintendência da Polícia Federal de Curitiba de acesso dos advogados ao 

Peticionário, a Autoridade Policial deixou de observar também que a Sala de Estado-

Maior é condição que deve se distinguir do estabelecimento prisional comum. 

 

Cumpre por derradeiro pontuar que, o anterior regime de assistência 

jurídica que o Peticionário gozava, compatível com sua particular situação e com os 

direitos gerais garantidos a todos os indivíduos, jamais causou qualquer tipo de (i) 

transtorno, (ii) onerosidade ou (iii) risco às cotidianas práticas da Superintendência da 

Polícia Federal em Curitiba/PR. Por tal motivo, a despeito das já tratadas 

ilegalidades da decisão administrativa, é esta ainda desprovida de qualquer 

razoabilidade ou justificativa concreta. 

 

De mais a mais, não almeja esta Defesa, como posto pela Autoridade 

Policial, “‘cumprir pena’ com seu cliente”, mas tão somente a observância da garantia 

constitucional da ampla defesa e o cumprimento daquilo que dispõe a lei, inclusive do 

Estatuto do Advogado. 

 

Do exposto, não há dúvida que a Autoridade Policial, ao impor imensa 

restrição para o acesso dessa Defesa ao Peticionário, constrange seus direitos todos 

os dias em que vigora o novo regime. Almeja-se, assim, ser reestabelecida a inteireza 

do direito violado, pela retomada do acesso amplo e livre anteriormente vigente. 

 

III. DA URGÊNCIA DO REQUERIDO. 

 

Justifica-se o pleito em caráter de urgência, tendo em vista que, 

conforme já mencionado, diariamente o Peticionário vem tendo tolhido seu direito de 
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acesso amplo à Defesa Técnica. A cada dia que se impõe a limitação, há novo e 

agressivo vilipêndio aos direitos do Peticionário. Em decorrência, por tanto que se 

perpetue a situação jurídica aberrante, por tanto será maculada a Carta Magna e as 

Leis Federais. 

 

IV. PEDIDO. 

 

Diante do exposto, por afronta aos preceitos dos art. 5º, LV, da 

Constituição Federal; art. 7º, III e VI, “b”, Lei nº 8.906/94; art. 41,VII e IX, parágrafo 

único, da Lei nº 7.210/84 e art. 61, itens “1.” e “3.”, das “Regras de Mandela”, bem 

como violação da decisão proferida por esse Juízo, em leitura conjunta à garantia de 

custódia do Peticionário em Sala de Estado-Maior, requer-se seja revogado o ilícito 

ato baixado pela Autoridade Policial, assegurando-se ao Peticionário o direito de 

entrevistar-se com seus advogados sem as limitações estabelecidas por esse decisum, 

além da observância do art. 7º, VI, “b”, do Estatuto do  Advogado (Lei nº 8.906/94). 

 

Termos em que, 

Pede deferimento, 

 

De São Paulo (SP) para Curitiba (PR), 22 de abril de 2019. 
 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 
OAB/SP 20.685 

 
VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 
 

GUILHERME OCTAVIO BATOCHIO 
OAB/SP 123.000 

 
MARIA DE LOURDES LOPES 

OAB/SP 77.513 
RAUL ABRAMO ARIANO 

OAB/SP 373.996 


