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IMPETRANTE:CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO, JO O PEDRO PALHANO MELKE

Advogado do (a) IMPETRANTE:ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA- SP23183

Advogado do (a) IMPETRANTE:ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA- SP23183

IMPETRADO:SUBSEÇÃO JUDICIÁRIADE JALES/SP - 1ª VARAFEDERAL

D E C I S Ã O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS 
AUGUSTO MELKE FILHO e JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, contra ato imputado ao Juízo da 
1ª Vara Federalde Jales/SP, nos autos de nº 0000122-85.2019.4.03.6124.

Consta da impetração que os impetrantes, juntamente comoutros 44 (quarenta e quatro) 
advogados, são sócios do escritório Melke e Prado Sociedade de Advogados, exercendo 
advocacia full service nas áreas do DireitoAdministrativo, Civil, Eleitoral, Penal, Público, 
Trabalhista, Tributário, dentre outras.

Alegam os impetrantes que, dentre os clientes atendidos pelo escritório, está a 
Universidade Brasil e o Grupo Educacional Uniesp, bem como a pessoa física do reitor e 
presidente das empresas, Sr. José Fernando Pinto da Costa e sua família, (esposa), (filho) e 
(filha).

Houve a instauração do Inquérito Policial 0019/2019-DPF/JLS/SP para a apuração de 
comercialização de vagas para o curso de medicina e fraudes no FIES - Financiamento 
Estudantil, e para apurar a prática de crimes como organização criminosa, falsidade 
ideológica, inserção de dados falsos emsistema de informações e estelionato majorado, 
representoupela expedição de mandado de busca e apreensão, prisão temporária e 
preventiva e outras medidas cautelares contra José Fernando, sua família, funcionários e 
prestadores de serviço da Universidade e terceiros.

Os impetrantes, na condição de advogados, teriamsido alvo de uma representação pela 
suposta prática dos delitos apurados na Operação.

A autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão preventiva dos advogados impetrantes. 
No entanto, deferiu pedido de busca e apreensão na residência e no escritório profissional. 
Decretou, ainda, indisponibilidade de bens e outras medidas cautelares.

Sustentam que, na data de 03.09.2019, a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e 
apreensão, ocasião emque os seus instrumentos de trabalho foramrecolhidos 
(computadores e celulares), alémde ficaremsemdinheiro (bloqueio de todos os valores e 
apreensão do que tinhamemespécie). Tambémaduzemque no curso da diligência foi-lhes 
negado acesso à decisão judiciale à comunicação comqualquer pessoa, inclusive advogados. 
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O único documento apresentado foio mandado de “busca e apreensão e outras cautelares”.

Os impetrantes argumentamque as medidas determinadas pela autoridade coatora 
seriamatentatórias ao livre exercício profissional, vezque ficaramimpedidos de entrar 
emseus escritórios por dezdias, houve a violação à inviolabilidade de seus domicílios, 
escritórios próprios e de instrumentos de trabalho, correspondências, todos relativos ao 
exercício da advocacia.

Suscitama tese de que as medidas seriamuma agressão à liberdade profissional, à liberdade 
individuale à dignidade dos impetrantes.

ambémalegamque, coma apreensão dos celulares e agendas, não poderão se comunicar 
comfacilidade comtodos os demais clientes e colegas de trabalho.

A defesa, ainda, sustenta que os aparelhos de celular e computadores possuem dados de 
outros clientes e, assim, a sua apreensão representaria uma ofensa ao direito líquido e certo 
de inviolabilidade dos instrumentos de trabalho, emrazão do princípio da inviolabilidade do 
advogado.

Tambémhá a defesa da assertiva de que o Inquérito utilizoudados financeiros ilegalmente 
obtidos pelo Delegado Federale compartilhado como MPF e coma autoridade coatora, 
posto que oriundos do COAF semautorização judicialousupervisão do Poder Judiciária.

Uma violência, também, teria sido praticada emface do direito de ir e vir dos advogados no 
exercício de sua profissão. Há na decisão ora fulminada uma proibição de ausência da 
comarca de residência por mais de trinta dias semautorização do judicial. Estão os 
impetrantes tambémimpedidos de sair do país sempermissão judicial. Os seus passaportes 
deverão ser entregues emjuízo.

A defesa fundamenta suas alegações no entendimento de que inexistiria prova alguma para 
a adoção das medidas pela autoridade impetrada e que tudo foi baseado exclusivamente na 
colaboração premiada de uma pessoa que admitiuter cometido crimes.

Os impetrantes requerem, assim, a concessão de liminar, para suspender integralmente os 
efeitos das medidas cautelares das alíneas (a), (b), (c), (g) e (h) do mandado cautelar; e para 
suspender parcialmente a alínea (e) – mantendo inalterada apenas a proibição de contato 
coma colaboradora Juliana da Costa e Silva; e a alínea (f) – mantendo inalterada apenas a 
proibição de acesso ao SisFIES ousistema congênere; para suspender a ordem de 
bloqueio/indisponibilidade de bens e de quebra de sigilo de dados e comunicações, 
determinando-se a restituição imediata dos bens até julgamento definitivo do mérito do 
presente feito. No mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão 
judicial no capítulo que determinou a “busca e apreensão e outras cautelares” em desfavor 
dos advogados impetrantes, conforme especificado no tópico “Liminar” desta petição, 
restituindo-se tudo o quanto apreendido.

É o Relatório.
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Decido.

Inicialmente, cumpre ponderar que o presente mandado de segurança visa impugnar várias 
medidas cautelares determinadas em face dos impetrantes no bojo de uma Operação em 
que se apuram diversas práticas delitivas.

Ocorre que, na hipótese, não reputo cabívela impetração da ação mandamental.

O instrumento mais adequado seria o habeas corpus, considerando, inclusive o fato de que 
os impetrantes são tambéminvestigados e muitas das medidas fixadas repercutemno direito 
de locomoção. Emacréscimo, o mandado de segurança é cabívelquando visar proteger 
direito líquido e certo não amparado por habeas corpusou habeas data, nos termos do 
artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.

Dessa forma, apesar da inadequação da via eleita, conheço das alegações ora formuladas, 
mas recebo o feito como habeas corpus.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na 
demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade 
ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ouimediatamente, no direito à livre 
locomoção, conforme previsão do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federale art. 647 do 
Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

O ato apontado como coator teceu considerações acerca da participação de CARLOS 
AUGUSTO MELKE FILHO e JOÃO PEDRO PALHANO MELKE no esquema, ressaltando que eles 
integrariamo núcleo jurídico da estrutura da organização criminosa.

Quanto ao papelque desempenharamo Juízo relatouque:

“(...) a advocacia não pode ser utilizada para transgredir a lei, situação em que passa a ser 
vista como instrumento e estratagema para práticas criminosas. E, com relação aos 
advogados citados, é exatamente o que se conclui a partir da análise dos elementos de 
prova colhidos na investigação, podendo-se afirmar que referidos advogados não estão 
atuando na condição de causídicos em busca da defesa dos interesses de seus clientes, 
tratando-se efetivamente de seus comparsas na prática de crimes e integrando, assim, a 
própria Organização Criminosa.

(...)

De acordo com o relato, são muito fortes os indícios de prática de fatos típicos penais 
praticados pelos advogados. Se há ilicitude e culpabilidade, discutir-se-á em momento 
oportuno, mas a materialidade e a autoria dos fatos típicos de falsidade ideológica e 
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obstrução de Justiça está fortemente indiciada.

Com base em tudo o que foi apurado, Polícia Federal e Ministério Público Federal requerem 
a prisão preventiva dos advogados da Universidade Brasil.

A discussão é enorme e antiga: até que ponto pode ir um advogado para defender seu 
cliente? O problema dessa discussão é que ela não é desinteressada. A nenhuma classe 
interessa ser investigada, punida, contestada etc.

Porém, ainda que o advogado possa muito, não pode praticar crimes, como produzir 
documentos ideologicamente falsos ou destruir provas.

O que se pode discutir, a meu ver, são as orientações. Orientar um cliente a destruir provas 
é crime? De acordo com o tipo penal do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850, que é aberto, diga-se a 
verdade, não resta dúvidas: “Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer 
forma, embaraça a investigaçãode infração penal que envolva organização criminosa”.

Porém, ideias como a tipicidade conglobante exigem uma análise do ordenamento como 
um todo, pelo que se trata de discussão complexa, sendo difícil fazê-la desde logo, também, 
porque os advogados ainda não puderam se defender, e o contraditório e a ampla defesa 
são regra, não exceção no sistema, com exceção às medidas de urgência – o que se analisa 
aqui.

Prossegue a representação: “Sendo assim, os advogados JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e 
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO na realidade fazem parte da Organização Criminosa, 
inclusive coordenando ativamente fraudes e falsificação de informações prestadas ao 
Ministério Público Federal, Poder Judiciário e Ministério da Educação, locupletando-se 
ilicitamente com os valores amealhados pela OrCrim e agindo deliberadamente para 
obstruir investigação de organização criminosa em curso pela Polícia Civil de Assis/SP. 
Quanto à advogada LIZIÊ, embora existam inúmeros elementos que demonstram que ela 
tem conhecimento e até mesmo participou da falsificação dos dados encaminhados ao 
Ministério Público Federal, segundo a colaboradora ela não pediu que as provas fossem 
destruídas. Por essa razão, a princípio, ela não pode ser colocada no mesmo patamar de 
envolvimento de seus sócios JOÃO MELKE e CARLOS MELKE, os quais efetivamente são 
integrantes da Organização Criminosa e agiram deliberadamente para obstruir a ação da 
Justiça sendo premente a decretação de sua prisão preventiva juntamente com seus 
comparsas. (...)

Sim, de fato o Exmo. Delegado está sendo criterioso, o que deve se perquirir é se cautelares 
diversas da prisão podem ou não ser utilizadas em desfavor dos advogados da Universidade 
Brasil.

A prisão preventiva é difícil, pois: - não tenho competência para tratar sobre lavagem de 
dinheiro; - não posso fazer análises de relatórios do COAF obtidos sem intervenção judicial e 
que extrapolem a mera indicação dos montantes globais, por determinação do Min. Dias 
Toffoli, já explicada; e - os indícios, em razoável parte, são advindos de colaboração 
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premiada.

Mais recomendável parece ser o meio termo.

E isso vale para os dois. Não se alegue que não estou a individualizar condutas, o nome de 
ambos foi mencionado pela colaboradora como pessoas que determinaram a destruição de 
provas, e os trechos já foram transcritos.

Em se tratando de advogados que atuam para a Universidade, sem aparente poder de 
comando no âmbito da OrCrim, e, ignorados os relatórios do COAF, não havendo indícios de 
recebimento de valores por consequência, nota-se, concretamente, também com atenção 
ao quanto decidido no Habeas Corpus Criminal nº 2104843-21.2019.8.26.0000 (já 
esmiuçado quando tratei da investigada EDNA), que a medida pode se dar em termos de 
medidas cautelares, que serão melhor detalhadas adiante, em voto de confiança do Juízo 
para com suas pessoas.

Evidentemente, como os indícios apontam poder de comando em relação à obstrução de 
Justiça e falsidade ideológica supostamente praticadas, não é possível deixar de tomar 
qualquer medida. Quanto à indisponibilidade, ela se faz de rigor porque a atuação indiciada 
desbordou, e muito, da atividade regular da advocacia, sendo os atos materiais 
supostamente praticados pelos senhores advogados fundamentais para o despiste das 
autoridades judiciárias do Distrito Federal que, se não fosse a fraude processual, certamente 
já teriam limitado as condutas da Universidade Brasil quanto ao excessivo número de alunos 
em desconformidade com as regas do MEC, o que teria diminuído o número de profissionais 
de saúde inaptos para atendimento da população e a sangria dos cofres públicos pelo 
grande número de financiamentos estudantis irregulares. São assim, em cognição sumária, 
também responsáveis pelo enorme prejuízo à coletividade que terá de lidar com médicos 
sem preparo e pelos milionários desfalques aos cofres públicos em atuação que extrapolou 
a regular defesa de seus clientes, pelo que seus bens devem ser indisponibilizados como 
forma de permitir a reparação futura dos cofres públicos. Além disso, pelos indícios de 
terem dado ordens para destruição de provas e ainda terem fabricado documentos 
ideologicamente falsos, indispensável a busca e apreensão em desfavor dos locais que 
ocupam, com o cuidado determinado legalmente quando da diligência em escritório de 
advocacia”.

Emface do consignado foramfixadas emdesfavor dos impetrantes as seguintes medidas 
cautelares:

“Esse grupo, de advogados, de acordo com os indícios listados na representação, tem algum 
envolvimento quanto a orientações no sentido de ocultação/destruição de provas e 
realização de falsidades ideológicas, tanto que, em seu desfavor, houve pedido expresso da 
Polícia, ratificado pelo Ministério Público, para a imposição de prisão.

(...) Dito isso, embora, em prol do direito de liberdade, este Juízo entenda pela aplicação de 
medidas cautelares em voto de confiança para com os investigados, estas necessitam de ser 
ligeiramente um pouco mais duras em comparação com as anteriores, sendo imperioso 
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notar que até nas cautelares substitutivas este Juízo está buscando individualizar o máximo 
possível:

- para evitar comprometimento às diligências de apuração iniciais, insistência na atividade 
delitiva indiciada (ordem pública e econômica) e comprometimento à futura instrução, bem 
como à futura aplicação da leipenal:

a) proibição, por 10 dias, de acesso a qualquer dos locais que tenham sido alvo de 
deferimento judicial de medida de busca e apreensão, exceção feita apenas a onde moram 
(ou seja, o local em que exercem a profissão TAMBÉM está proibido, se foi alvo de busca e 
apreensão);

b) proibição, por 10 dias, de manter contato de qualquer espécie com alunos, professores e 
funcionários da Universidade Brasil;

c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em 
favor de Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação 
acionária do Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de 
seus campi ou sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;

d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da 
UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;

e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados 
(exceto se genitor, filho, irmão ou cônjuge), e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E 
SILVA;

f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema 
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/ 
transferência de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;

g) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem 
autorização judicial; e

h) proibição de se ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de 
passaportes, se houver”.

Constoudo mandado de busca e apreensão no escritório dos impetrantes a ressalva de que 
deveria “ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, 
vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do 
advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham 
informações sobre clientes, exceto em relação a clientes do advogado averiguado que 
estejam sendo formalmente investigados como seus participes ou co autores pela prática 
do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade”.

Emuma análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos para a concessão do 
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pedido liminar.

A decisão proferida pela autoridade impetrada encontra-se devidamente fundamentada 
emelementos constantes das investigações.

De acordo como que foirelatado, os impetrantes são investigados no bojo da Operação 
Vagatomia e se valiamda profissão de advogados para instruir os demais envolvidos na 
organização criminosa.

O juízo consignouque eles teriamatuado emcasos de obstrução de Justiça e falsidade 
ideológica.

Diante de tais considerações e da gravidade das condutas evidenciadas, foram estabelecidas 
medidas cautelares em desfavor dos impetrantes, para evitar comprometimento às 
diligências de apuração iniciais, insistência na atividade delitiva indiciada (ordem pública e 
econômica) e comprometimento à futura instrução, bem como à futura aplicação da lei 
penal.

Não vislumbro qualquer ilegalidade na adoção das medidas.

O fato de estaremimpedidos de entrar no escritório de advocacia do qual são sócios não se 
afigura arbitrário e nemviola qualquer prerrogativa profissional. É uma cautelar apenas 
provisória, fixada pelo prazo curto e determinado de 10 (dez) dias.

Medidas cautelares de afastamento do investigado de suas funções são comuns e o fato de 
os impetrantes teremse valido da profissão para a suposta prática de irregularidades 
justifica a imposição.

Ademais, as medidas de não ter contato com os demais investigados, nem com alunos, 
professores e funcionários da Universidade Brasil são plenamente justificáveis, 
considerando que as apurações em andamento são de alta complexidade e exigemcautela.

Também não há razão para suspender, ao menos por ora, o afastamento de CARLOS 
AUGUSTO MELKE FILHO e JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, até ordem judicial em contrário, 
das atividades que exercemna, ouemfavor de Universidade Brasil, Uniesp, ououtra 
instituição de ensino comparticipação acionária do Reitor José Fernando Pinto da Costa 
ousua família, emqualquer de seus campiousede, bem como qualquer atividade emfavor de 
quaisquer investigados.

Aproibição de se ausentar do país ouda comarca onde reside foiimposta aos impetrantes 
para que possamser encontrados para auxílio nas investigações, bemcomo para que não 
venhama se furtar à aplicação da leipenal.

Quanto à alegação de que a apreensão de celulares e computadores violaria o sigilo 
funcional, não vislumbro qualquer comprovação de talassertiva.

A autoridade impetrada consignou expressamente que estaria vedada a utilização de dados 
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de clientes, assimcomo de instrumentos de trabalho que contenhamdados de clientes, 
“exceto em relação a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente 
investigados como seus participes ou co autores pela prática do mesmo crime que deu 
causa à quebra da inviolabilidade”.

Dessa forma, ao contrário do que consta da presente impetração, não verifico ser hipótese 
de reconhecimento de qualquer abuso de poder a que tenhamsido submetidos os 
pacientes.

CARLOS AUGUSTO e JOÃO PEDRO são investigados e, diante de tal cenário, algumas 
restrições lhes foram impostas, de forma a acautelar a ordem pública. O fato de serem 
advogados lhes confere algumas prerrogativas distintas, asseguradas pela legislação vigente 
e, que, in casu, foramobservadas pela autoridade apontada como coatora.

Por fim, ressalto que a autoridade impetrada, ao determinar as restrições emface dos 
impetrantes, consignou explicitamente que seriamignorados os relatórios do COAF, de 
forma que afasto a tese de que foramutilizados dados financeiros ilegalmente obtidos.

Não vislumbro, portanto, qualquer constrangimento ilegala ser reconhecido.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.

Requisitem-se as informações à autoridade impetrada.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Int.

São Paulo, 11 de setembro de 2019.
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