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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 
AUTOS 5028412-57.2017.4.04.7000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, qualificado nos autos em 

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

constituídos, em atenção ao despacho contido no evento 298, expor e ao final requerer. 

 

1) BREVE ESCORÇO FÁTICO 

 

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

requerente, nos seguintes termos, constando do evento 12: 

 

Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º 7.960/1989, sendo a 

medida necessária pelas circunstâncias do caso, defiro parcialmente o 

requerido  pela autoridade policial e pelo MPF e decreto a prisão 

temporária por cinco dias de Cândido  Elpídio de Souza Vaccarezza, Márcio 

Albuquerque Aché Cordeiro, Carlos Roberto Martins Barbosa e Luiz Eduardo 

Loureiro Andrade. 

 

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

preventiva do requerente, o juízo, analisando o contexto fático, aplicou medidas cautelares 

pessoais diversas da prisão, quais sejam: 
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a) proibição do exercício de cargo ou função pública na Administração Pública 

direta ou indireta; 

 

b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 

 

c) proibição de deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 

horas; 

 

d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo familiares. 

 

e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo. 

 

Considerando ainda o elevado montante supostamente recebido como 

vantagem indevida, de USD 478.687,00, fixo fiança no correspondente em 

reais, de cerca de R$ 1.522.700,00. Concedo dez dias para o depósito em Juízo 

dos referidos valores. Para tanto, abra a Secretaria conta vinculada a este 

processo. 

 

O primeiro ponto a ser destacado, então, é que nunca, em momento algum, 

foi decretada a custódia preventiva do requerente. 

 

Posteriormente, a despeito de profícuo trabalho realizado pela então defesa 

do requerente, foram sucessivamente rechaçadas as tentativas de desconstituição, 

diminuição do montante da fiança ou a sua substituição por constrição de imóvel. 

 

Em 30 de julho de 2018, à vista de notícia veiculada pela imprensa, esse juízo, 

como constante no evento 291, assim decidiu: 

 



Gabriel Portella & Pádua Ribeiro 
Advogados Associados  

 

SHIS QL 26 conjunto 4 casa 19 

Brasília – DF, Brasil     71665-145 

+55 (61) 3367-6351  +55 (61) 3367-2415 

www.portellapaduaribeiro.adv.br 

3 
  

Notícia publicada no Jornal Estado de São Paulo revela que o investigado tem 

mantido intensa agenda política e que é pré-candidato 

(https://politica.estadao.com.br/blogs/faustomacedo/devendo-fianca- -lava-

jato-vaccarezza-cria-lista-vaquinha-1- para-sua-campanha/). A aparente 

veracidade da notícia pode ser constatada no link 

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

. Tais informações podem ser relevantes para decidir a questão pendente. 

 

Assim, intimem-se Defesa e MPF para ciência e manifestação em três dias. 

 

A prisão temporária decretada se deu em atendimento de pedido subsidiário, 

já que o pleito principal era de decretação da custódia preventiva, que, no jargão da 

imprensa, que tem prestado destacada contribuição a esta persecução penal, seria aquela 

“sem prazo definido”. Como se percebe, o órgão de acusação trata custódia preventiva e 

custódia temporária como espécies fungíveis de constrição cautelar da liberdade. Como se, 

não obtendo o mais, pudesse conseguir, subsidiariamente, o menos, o que, data venia, já 

aponta para desvirtuamento das medidas cautelares por parte do Parquet. 

 

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

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

requerimento de prisão preventiva, há quase um ano atrás: 

 

Forçoso reconhecer, porém, que, salvo o episódio envolvendo a Sargeant 

Marine, as investigações relacionadas aos outros fatos ainda nem se 

iniciaram e as provas pertinentes ainda são limitadas. 

Entretanto, o fato de ser encontrado, na busca e apreensão, a quantia de R$ 

120.000,00 em espécie em sua residência não lhe favorece. Embora não seja 

ilegal a posse de quantidade expressiva de dinheiro em espécie, trata-se de 

um elemento indiciário do envolvimento atual do investigado em crimes, já 
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que é comum, na atividade criminal, a realização de transações vultosas em 

espécie, a fim de evitar rastreamento. 

É certo que o investigado apresentou uma explicação para o fato, mas ela 

precisar ser melhor analisada na investigação. 

Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza não foi reeleito em 2014, com o que a 

sua influência política deveria ter sofrido alguma diminuição. Entretanto, 

constam notícias na rede mundial de computadores de que ele seria 

presidente regional de uma nova agremiação política. Ainda que sem 

mandato parlamentar, o ex-deputado ainda tem alguma influência política e 

que, infelizmente, pode ser indevidamente utilizada para a prática de crimes 

contra a Administração Pública. 

As medidas alternativas propiciarão tempo para o esclarecimento da 

situação de saúde do investigado, para o apronfundamento das 

investigações, inclusive quanto à origem do dinheiro em espécie encontrado 

e quanto ao eventual envolvimento do investigado em outros crimes contra 

a Petrobras.  

De todo modo, havendo fundada suspeita do envolvimento do investigado em 

crimes contra a Administração Pública, imponho a Cândido Elpídio de Souza 

Vaccarezza,  com base no art. 282 do CPP e art. 319, especialmente I, II e e VI, 

do CPP, as seguintes medidas cautelares: 

a) proibição do exercício de cargo ou função pública na Administração Pública 

direta ou indireta; 

b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 

c) proibição de deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 

horas; 

d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo familiares. 

e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo. 
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Considerando ainda o elevado montante supostamente recebido como 

vantagem indevida, de USD 478.687,00, fixo fiança no correspondente em 

reais, de cerca de R$ 1.522.700,00. Concedo dez dias para o depósito em Juízo 

dos referidos valores. Para tanto, abra a Secretaria conta vinculada a este 

processo. (grifou-se) 

 

Das SEIS medidas cautelares pessoais impostas pelo juízo, nada menos do que 

CINCO foram cumpridas irrestritamente sem qualquer dúvida quanto a esse ponto. 

 

A fiança não foi até o momento depositada por absoluta falta de condições 

materiais para tanto. 

 

No evento 298, o juízo aponta os motivos pelos quais foram decretadas as 

medidas cautelares em substituição à custódia preventiva, e determinou a intimação do 

requerente para depositar a fiança arbitrada. 

 

2) DOS FUNDAMENTOS 

 

2.1) Dos indícios de autoria apontados pelo juízo. 

 

Data maxima venia, o juízo incorre em erro de fato ao apreciar a existência de 

indícios de autoria. Reputa-se que a superficialidade com que o Ministério Público trata 

questões delicadas, atinente à liberdade das pessoas, contribuiu para essa apreciação 

equivocada. 

 

Não se trata, advirta-se logo, de procurar substituir as convicções do juízo 

pelas da defesa. O que se aponta, aqui, é erro quanto a questões de fato. 

 

Assim manifestou-se o juízo no evento 298: 
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Há depoimentos do Diretor Paulo Roberto Costa confirmando o envolvimento 

de Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza, depoimentos dos intermediários das 

propinas no mesmo sentido, especificamente de Jorge Antônio da Silva Luz e 

Bruno Gonçalvez Luz (fls. 74-81 da representação policial do evento 88, e 

evento 88, anexo11 e anexo12) 

 

Ocorre, todavia, que em momento algum o colaborador Paulo Roberto Costa 

declina ter tratado sobre assuntos ilícitos com o requerente. 

 

Muito diferente disso, o que o colaborador Paulo Roberto Costa afirma, POR 

DUAS VEZES é que o colaborador Jorge Luz o informou que o requerente receberia 

vantagem ilícita, conforme transcrito pelo próprio juízo na decisão constante no evento 12. 

Jamais foi dito pelo colaborador Paulo Roberto Costa que ele tinha conhecimento direto do 

recebimento de vantagem por parte do requerente. 

 

Veja-se: 

 

"que, quanto a Cândido Vaccarezza, deputado federal pelo PT, o conhecia 

apenas de vista até 2007 ou 2008; que então em 2008 houve uma reunião na 

casa de um empresário e lobista do Rio de Janeiro chamado Jorge Luz, que 

apresentou ao declarante uma empresa americana que poderia adquirir 

asfalto no exterior e o trazer para o Brasil, chamada Sargeant Marine; que a 

Petrobrás veio a contratar esta empresa, assim como outras para fornecer 

asfalto à Petrobrás; (...) que a contratação da empresa referida gerou para 

Jorge Luz uma comissão, e soube pelo próprio Jorge Luz que este teria 

dividido a comissão com o deputado Vacarezza; que soube deste repasse em 

uma outra reunião na casa de Jorge Luz, na qual conheceu pessoalmente 

Cândido Vaccarezza, e quando ficou sabendo que Jorge teria repassado R$ 
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400 mil ao referido parlamentar; que não sabe a razão pela qual Jorge Luz 

teria dividido sua comissão com Vaccarezza, acreditando que se tratava de 

algum negócio; que o declarante também recebeu uma comissão da empresa 

Sargeant Marine, que a mesma depositou no exterior, mas não se recorada 

nem o valor e nem em qual banco do exterior, visto que se tratam de fatos 

ocorridos por volta de 2008;  (...) que a Sargeant Marine não recebeu 

nenhuma facilidade para ser contratada pela Petrobrás, sendo que a atuação 

do declarante limitou-se à indicação do nome da mesma para a área 

comercial da Petrobrás; (...)" (sem negrito no original) 

 

E mais: 

 

"que, no Banco Lombard Odeir-Gen, foi aberta uma conta em nome da off-

shore OST, cujo diretor é seu genro Humberto Mesquita, para recebimento de 

propinas pelo declarante em razão de dois contratos firmados pela Petrobrás; 

que o valor depositado a título de propina nesta conta alcançou a cifra de USD 

800.000,00 em setembro de 2013; que o primeiro contrato refere-se ao 

processo de importação de asfalto pela Petrobrás de uma empresa chamada 

Sargeant Marine; que esclarece que a Sargeant Marine foi apresentada por 

Jorge Luz, um empresário lobista do Rio de Janeiro, ao declarante, à época 

Diretor de Abastecimento da Petrobrás, e então firmou-se um contrato para o 

fornecimento de asfalto; que se recorda que houve uma reunião na casa de 

Jorge Luz, no ano de 2009 ou 2010, ocasião em que foi dito por Jorge que o 

deputado federal Cândido Vaccarezza iria receber em decorrência de tal 

contrato a cifra de R$ 400.000,00; que o declarante foi o responsável direto 

pelo convite da empresa Sargeant Marine para a formalização do contrato 

com a Petrobrás, sendo dispensada a licitação no caso específico; que o 

referido contrato com a Sargeant Marine geou propina em favor do 

declarante no valor de USD 192.800,00; (...)" (sem negrito no original) 
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Logo, em momento algum há confirmação do colaborador Paulo Roberto 

Costa no sentido de atestar o recebimento de vantagem indevida pelo requerente. A 

confirmação é de que ele teria ouvido isso por parte do colaborar Jorge Luz, o que é 

substancialmente diferente. 

 

A autoridade policial, na representação pela custódia do requerente, 

transcreve argumentos de forma distorcida, induzindo o juízo a erro, no sentido de que 

haveria afirmações por parte do colaborador Paulo Roberto Costa acerca do recebimento de 

vantagem indevida pelo requerente, litteris: 

 

PAULO ROBERTO COSTA informou que, com relação a esse contrato, tanto ele 

quanto JORGE LUZ teriam recebido “comissões”, assim como o ex-deputado 

CÂNDIDO VACCAREZZA. A cota parte de VACCAREZZA teria sido paga através 

de JORGE LUZ. 

 

Logo em seguida apresenta-se uma afirmação contraditória: 

 

Em uma dessas reuniões, ocorrida em 2009 ou 2010, ficou acertado por JORGE 

LUZ que o ex-deputado CÂNDIDO VACCAREZZA receberia o montante de 

R$400.000,00, em “propina” (termo de declarações nº 38 – Paulo Roberto 

Costa) [OUT4, evento 1, Autos nº 5047239-87.2015.4.04.7000]. 

 

Às fls. 33 da representação constante do evento 1, a autoridade policial deixa 

claro que as afirmações de Paulo Roberto Costa sobre o requerente são de "ouvir dizer": 

 

Em apertada síntese, a investigação iniciou-se com o criminoso colaborador 

PAULO ROBERTO COSTA narrando ter recebido vantagem indevida de JORGE 

ANTONIO DA SILVA LUZ em virtude da contratação da empresa SARGEANT 
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MARINE pela PETROBRAS para fornecimento de asfalto. Informou também 

que soube por intermédio de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ que também 

houve pagamento de vantagem indevida, algo em torno de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) para o então Deputado Federal CÂNDIDO ELPÍDIO DE 

SOUZA VACCAREZZA.  

 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da necessidade de que os 

elementos trazidos em acordos de colaboração não se prestam sequer ao recebimento de 

denúncia quando não minimamente corroborados. 

 

No caso em apreço, a situação é ainda mais delicada, na medida em que um 

colaborador OUVIU DIZER que o requerente receberia vantagem indevida. Sim, ouviu por um 

terceiro que o requerente RECEBERIA, não que RECEBEU, o que por si já seria insuficiente a 

aparelhar uma decisão de custódia preventiva. 

 

É necessário, portanto, que o juízo atente para a diferença entre o que consta 

nos termos de colaboração e o que foi afirmado pelo Ministério Público Federal. 

 

Prossegue o juízo afirmando que mensagens trocadas entre terceiras pessoas 

fariam afirmações acerca do requerente, verbis: 

 

"...e inclusive mensagem eletrônica do gerente da Petrobrás Márcio 
Albuquerque Aché Cordeiro, que teria recebido vantagem indevida, com 
expressa referência a Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza. Com efeito, último 
caso, consta a troca de mensagens eletrônicas em 04/09/2010 entre os 
executivos da Petrobrás José Raimundo Brandão Pereira e Márcio de 
Albuquerque Aché Cordeiro e nos quais fazem referência ao contrato com a 
Sargeant Marine. No mais relevante, Márcio informa ter intermediado 
encontro para "Jorge Luz" e ainda que teria se encontrado com "Vaccarezza e 
o Palocci". Transcreve-se (fl. 149 da representação do evento 1: 

"Amigo: 
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Apesar do seu silêncio espero que tudo esteja correndo bem por aí. Aqui 
as coisas vão caminhando com as fofocas de sempre. Consegui fazer 
sentar o Murilo com o Jorge Luz. Corre que nosso Silas está contratando 
dois navios para asfalto. Avisei ao Barbosa para alertar o Guilhermes e 
na segunda ao Teodoro. Na segunda vou estar no 19 pois a mudança 
será feita. Terça (dia 7) vou estar com o Vacarezza e o Pallocci. Ainda 
corre a dúvida na Presidência entre a Graça (preferida da Dilma) e o PR 
(do Lula e PT). O Jorge Rodrigues tem conversado bastante com o 
Barbosa e com o Teixeira estou acompanhando o assunto do duplo 
pagamento a Usina União. O assunto está com o jurídico mas foi 
estranho!!!" (sem negrito no original) 

 

Mais uma vez o que se tem é a menção ao nome do requerente entre duas 

pessoas, e nesse caso, a afirmação de que haveria um encontro com ele. Informa que 

HAVERIA. Não informa que HOUVE. A declaração é frágil ainda se tomada como verdadeira. 

 

O requerente era líder do partido do governo na Câmara dos Deputados no 

ano de 2009. Era, de fato, pessoa influente. Essa circunstância jamais foi negada. 

 

Tomar como indício de autoria suficiente à decretação de uma prisão 

preventiva afirmações de "ouvir dizer" de terceiros é algo temerário. 

 

Não se pode perder de vista que ao prestar suas declarações, os 

colaboradores Jorge Luz e Bruno Luz já tinham conhecimento das declarações de Paulo 

Roberto Costa. Ou seja, sabiam que Paulo Roberto Costa informou que ele, Jorge Luz, 

comentou sobre o recebimento de vantagem indevida pelo requerente. 

 

O juízo é consabidamente experiente o suficiente para saber que não é 

incomum que o nome de terceira pessoa seja utilizado para fins de obtenção de vantagem 

ilícita por terceiros. Não é absurda a tese de que Jorge Luz tenha usado o nome do 

requerente para tentar extrair vantagem maior em benefício próprio. 
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Aliás, essa tese é perfeitamente factível, na medida em que se o fato 

efetivamente tivesse ocorrido, o colaborador Paulo Roberto Costa certamente teria ouvido 

do próprio requerente, a quem declarou conhecer pessoalmente. 

 

Na referida troca de mensagens entre terceiras pessoas, é admissível que um 

dos interlocutores procure demonstrar que tem prestígio junto a autoridades, o que é 

utilizado como ferramenta para aparentar uma influência inexistente e assim permanecer no 

"jogo" como uma peça fundamental. 

 

Ninguém tem o poder de controlar o que terceiros falam sobre si. Será o fim 

dos tempos se declarações de terceiras pessoas, sem comprovação material, puderem ser 

usadas como subsídio à maculação da honra de quem quer que seja, muito menos para 

subsidiar uma prisão preventiva. 

 

Ninguém pode impedir que terceira pessoa, no fito de tirar vantagem, por 

exemplo afirme para alguém que tem prestígio junto a um magistrado, que sequer tem idéia 

de que seu nome está sendo usado indevidamente. 

 

Se isso fosse suficiente a levantar qualquer suspeição sobre o juízo, seria 

tarefa fácil remover da condução de um processo um magistrado sério e probo, bastando 

para isso a revelação da conversa de terceiras pessoas sobre ele. 

 

No fito de procurar corroborar as declarações dos colaboradores, o juízo 

deferiu uma série de medidas cautelares, não sendo encontrada qualquer evidência do 

recebimento indevido de vantagem, tais como a existência de ativos em conta-corrente ou 

documentos que indicassem a existência de contas secretas no exterior. 

 

A apreensão havida, de dinheiro em espécie, recaiu sobre valores cuja origem 

está perfeitamente justificada, com a declaração à Receita Federal. 
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Ora, se a investigação não logrou êxito em corroborar as declarações dos 

colaboradores, inexiste, salvo outro juízo, indícios suficientes de autoria a recomendar a 

decretação de uma prisão preventiva. 

 

2.2) Do estado de saúde do requerente 

 

O juízo afirma no despacho constante no evento 298 que um dos motivos que 

o levaram a deixar de decretar a custódia preventiva foi o estado de saúde do requerente. 

 

O primeiro ponto a ser destacado é que o requerente jamais, em momento 

algum, deixou de ser sincero com o juízo. 

 

O requerente é portador, sim, de moléstia grave, qual seja, carcinoma 

prostático, e há tempos submete-se a tratamento, cuja indicação de intervenção cirúrgica 

não foi levada a cabo por restrições de ordem cardiológica. 

 

Ocorre que em momento algum o requerente declarou que o seu estado de 

saúde, que inspira cuidados, comprometeria a sua liberdade de locomoção. Não conspurcou 

sua capacidade de trabalho, visto que não se afastou das suas atividades laborativas. 

 

Conforme demonstra a documentação anexa, o requerente encontra-se em 

tratamento da enfermidade que o acomete, havendo, ainda, a indicação de tratamento 

cirúrgico, sendo que ao cabo do mês vindouro vai submeter-se a novos exames, com 

provável data de cirurgia no mês de outubro. 

 

O que o juízo entende por "intensa campanha" é o deslocamento terrestre do 

requerente para cidades próximas, nos momentos em que sua escala de trabalho permite. 

Não há, entretanto, qualquer incompatibilidade entre esse fato e o tratamento da doença de 
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que é portador, pois não há impedimento a que o requerente realize os exames ou 

administre a medicação necessária ao controle da doença. 

 

Mas por óbvio que a segregação cautelar seria impeditiva da manutenção do 

tratamento ou realização da cirurgia eletiva. 

 

 Portanto, ao contrário do que supõe o juízo, o requerente ainda não foi 

submetido ao tratamento cirúrgico, por ausência de condições cardiológicas ideais para 

tanto. 

 

Nessas condições, a juízo da defesa, persevera a moldura fática que, há um 

ano, impeliu o juízo a substituir a custódia cautelar por medidas diversas da prisão. 

 

2.3) Das condições financeiras do requerente 

 

Entendeu o juízo que a deflagração de uma campanha eleitoral para o cargo 

de deputado federal seria incompatível com o "estado de penúria" ou "dificuldades 

financeiras" enfrentados pelo requerente. 

 

Aqui, ao que parece, data venia, há uma desconexão entre a concepção do 

juízo e a realidade. 

 

O requerente é médico. Jamais alegou que se encontrava em estado de 

penúria. É um brasileiro de classe média. 

 

O que ocorre é que o juízo pressupôs que o requerente teria capacidade 

financeira para dispor de mais de um milhão e meio de reais em espécie para fazer frente ao 

recolhimento de uma fiança. Decerto que para tanto, num juízo de antecipação de mérito, 
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considerou que o requerente efetivamente recebeu a vantagem indevida declinada pelo 

órgão ministerial. 

 

De fato, o requerente não tem disponibilidade de mais de um milhão e meio 

de reais em espécie. 

 

Os indícios levantados pelo juízo ainda que verdadeiros fossem, e não são, 

como se verá, seriam indicativos da disponibilidade de valores para fazer frente ao 

pagamento da fiança arbitrada. 

 

O juízo, tomando como verdadeira a afirmação ministerial, supôs que o 

requerente tratou-se no Hospital Sírio-Libanês. Entretanto, o que consta nos autos quanto 

ao Hospital Sírio-Libanês é uma requisição de internação firmada pelo Dr. Miguel Srougi, por 

entender que aquele hospital, onde ele trabalha, teria condições de atender o requerente da 

melhor forma possível. 

 

Ocorre que o requerente tratou-se no Hospital Oswaldo Cruz, conforme 

comprovado ao juízo, jamais tendo sido tratado no Hospital Sírio-Libanês, pois o plano de 

saúde não cobre o tratamento naquele nosocômio. 

 

Aliás, não fosse a possibilidade de contar com cobertura parcial do plano de 

saúde dos congressistas, na qualidade de ex-deputado federal titular, provavelmente o 

requerente estaria em tratamento no Sistema Único de Saúde. 

 

A quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) apreendida na casa do 

requerente teve origem comprovada mediante declaração à Receita Federal do Brasil. Como 

o próprio juízo reconheceu, guardar dinheiro em espécie em residência não constitui 

infração penal, podendo, se muito ser tratado como indício, indício esse que deveria 

sucumbir frente à origem declarada dos valores. 
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Entretanto, a detenção desses valores, que serviriam para custear a parte do 

tratamento não coberta pelo plano de saúde, também não pode ser considerada como 

indicativo da possibilidade de adimplemento da fiança arbitrada. 

 

Isso por que esse montante não alcança sequer 10% do valor arbitrado pelo 

juízo. Possuir 10% de um valor não pode ser considerado como indício de se possuir os 90% 

restantes. 

 

O fato do requerente ter deflagrado uma campanha a um mandato eletivo 

também não pode ser tida como indício de que teria condições de fazer frente ao 

adimplemento da fiança. 

 

Primeiro por que o mote da reportagem mencionada pelo juízo foi justamente 

a tentativa do requerente de buscar patrocínio para a sua campanha junto ao eleitorado. Ou 

seja: fez a "vaquinha virtual" justamente por que precisava de financiamento por não ter 

meios de custear a sua campanha. 

 

Segundo por que o juízo não atenta para o fato de que as regras de 

financiamento das próximas eleições foram substancialmente alteradas. O financiamento 

privado foi abolido. Agora existe a possibilidade apenas de autofinanciamento, fundo 

partidário e financiamento por pessoas físicas, de forma limitada. 

 

O requerente foi deputado federal por dois mandatos, e nessa condição sua 

candidatura foi considerada viável pela direção partidária, que destina recursos do fundo 

partidário. 
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Ou seja: se a deflagração de uma campanha eleitoral por si já não poderia 

significar que o requerente dispõe de mais de um milhão e meio de reais em espécie, muito 

menos com as atuais regras de financiamento isso pode ser inferido. 

 

Portanto, as suposições do juízo sobre a possibilidade de adimplemento da 

fiança não têm, data venia, suporte nos fatos nem na lógica. 

 

2.4) Da inexistência dos requisitos à decretação da prisão preventiva 

 

Afirmou o juízo que quando da imposição das medidas cautelares vislumbrou 

a presença dos requisitos autorizadores da decretação da custódia preventiva, há um ano 

atrás. 

 

Das seis medidas cautelares impostas, apenas uma não foi integralmente 

cumprida, e por circunstâncias alheias à vontade do requerente, conforme acima 

especificado. 

 

Ocorre, todavia, que inadimplida a fiança, a necessidade de custódia cautelar 

não poderia ser inferida apenas com base nesse fato. 

 

Desde a aplicação das medidas cautelares, elas se mostraram eficientes e 

tutelar o resultado útil do processo, não havendo dúvida razoável de que inexiste qualquer 

pressuposto ou requisito para a decretação da prisão preventiva neste momento. 

 

E que não se diga que o descumprimento (justificado) do depósito da fiança 

ensejaria a decretação da custódia preventiva. 

 

Isso por que a regra processual que determina que a prisão preventiva poderá 

ser decretada à vista do descumprimento de medidas cautelares pressupõe necessariamente 
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que esse descumprimento colocaria em risco o resultado útil do processo. Evidentemente 

não é o caso dos autos. 

 

O lapso temporal decorrido desde a avaliação do juízo até os dias atuais é 

prova inconteste de que não há qualquer risco à efetivação da persecução penal no caso 

presente. Não há o que ser tutelado pelo imposição da medida cautelar extrema. 

 

Ora, se CINCO das SEIS medidas cautelares impostas se revelaram suficientes 

a garantir o resultado útil do processo, o que é comprovado pelo regular andamento das 

investigações sem qualquer notícia de interferência do requerente, não se vislumbra a 

necessidade de imposição de outra em substituição à fiança não adimplida por absoluta 

impossibilidade material. 

 

A par de poder ser revista a qualquer momento, a fiança não é dívida de valor. 

Se é assim, sua exigência, uma vez decretada, não é imperiosa, caso, posteriormente, como 

no caso em tela, ela se mostre desnecessária. 

 

A exigibilidade da fiança, portanto, não pode prescindir de um exame ATUAL 

da sua necessidade enquanto medida cautelar. E não é. Não há contemporaneidade entre a 

exigência da fiança e o alegado prejuízo que poderia ser imposto ao processo. Mais de um 

ano após arbitrada, persistindo a impossibilidade do requerente de recolher seu valor, ele 

não pode ser exigido se, atualmente, não se mostraria necessária a instituição da própria 

fiança. 

 

Caracterizaria nítido constrangimento ilegal operar a substituição da fiança 

por outra medida cautelar tendo por base os mesmos argumentos expendidos há mais de 

um ano. A substituição da fiança por outra medida cautelar, qualquer que seja ela, se for o 

caso, deve se dar mediante a exposição de argumentação que leve em consideração o 

contexto fático atual. 
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Mas não é só. 

 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm sólido 

entendimento no sentido de que o inadimplemento da fiança não pode ser motivo para a 

manutenção da prisão preventiva, litteris:   

 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. 

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. 

DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do 

óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O magistrado de 

primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade 

provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os 

elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida 

na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção dos arts. 

325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o 

principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. 4. 

Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de 

liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o às 

obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas 

cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do 

Código de Processo Penal. Precedente. 5. Ordem de habeas corpus concedida 

para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento 

de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, 

se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de 

Processo Penal, pelo Juízo de origem. 

(HC 129474, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
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22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-

10-2015) 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N.º 691 DO 

STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO 

CAUTELAR DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE 

PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 

ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. 

1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a 

liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do 

Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, 

o que ocorre na espécie dos autos. 2. A superveniência da sentença, no caso 

concreto, não torna prejudicado o exame da demanda, uma vez que o 

magistrado de primeiro grau limitou-se a manter a liberdade deferida por este 

Sodalício em sede precária, deixando de justificar suas razões, mas apenas 

atendendo a comando anterior. 

3. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos 

constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio.  

4. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança 

arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do 

artigo 350 do Código de Processo Penal. 

5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o 

arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. 

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a 

liminar outrora deferida, a fim de garantir a liberdade ao paciente, 

independentemente do pagamento de fiança, até o exaurimento dos recursos 
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que vier a interpor em segundo grau, restando mantidas as medidas 

cautelares já impostas. 

(HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) 

 

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 

DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. 

TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. 

HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 

1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou 

qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da 

medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o 

que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 

2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, 

por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos 

termos do art. 350 do Código de Processo Penal. 

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE 

SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem 

prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar 

penal diversa de prisão." 

(HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 04/04/2017) 

 

Se o inadimplemento escusável da fiança não pode obstar a concessão da 

liberdade provisória, com muito mais razão seu inadimplemento, após mais de um ano do 

arbitramento, sem que o paciente tenha demonstrado qualquer indício de que colocar em 
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risco o resultado útil do processo, pode servir de supedâneo à instituição da cautelar mais 

gravosa. 

 

Seria necessário prender o paciente, deixá-lo meses trancafiado, para só 

então atestar que ele não reúne condições financeiras para adimplir a fiança para só então 

aplicar a jurisprudência da Corte Superior?  

 

Exatamente por isso um fato que é apontado como relevante pelo juízo não 

pode ser motivo à decretação da prisão preventiva: a assinatura de termo de compromisso. 

 

Isso por que a eventual não assinatura do termo acarretaria a decretação da 

prisão preventiva e manutenção do requerente na prisão há um ano atrás. E se assim fosse, 

em não tendo meios de adimplir a fiança, teria lugar a aplicação da jurisprudência 

retrocitada, o que faria com que o requerente já estivesse em liberdade mediante a 

substituição da fiança por outra medida cautelar, se necessário. 

 

Se a não assinatura do termo não poderia ensejar o encarceramento ante a 

impossibilidade de adimplir a fiança, não seria a assinatura do termo sem o recolhimento 

motivo hábil à decretação da preventiva, sob pena de criar-se uma espécie de execução 

forçada da fiança por meio da constrição da liberdade. 

 

Muito embora não se pretenda nesta sede discutir mais uma vez o valor 

arbitrado a título de fiança, fato é que o juízo não utilizou como parâmetro a capacidade 

econômica do paciente, mas apenas e tão somente o suposto valor recebido a título de 

vantagem indevida, isso quando sequer havia denúncia oferecida. 

 

Nenhum dos elementos de convicção carreados aos autos pela investigação 

indica que o requerente teria condição de adimplir a fiança conforme exigido pelo juízo. 

 



Gabriel Portella & Pádua Ribeiro 
Advogados Associados  

 

SHIS QL 26 conjunto 4 casa 19 

Brasília – DF, Brasil     71665-145 

+55 (61) 3367-6351  +55 (61) 3367-2415 

www.portellapaduaribeiro.adv.br 

22 
  

Não seria necessário decretar a prisão preventiva para, depois de algum 

tempo, reconhecer esse fato e operar a revogação da medida, de acordo com a 

jurisprudência das cortes superiores. 

 

Em todo caso, conforme se verá, não é a intenção do requerente deixar de 

atender a determinação do juízo. 

 

2.4) Da prestação da fiança 

 

Ainda que possa discordar do entendimento do juízo, nunca, em momento, 

foi a intenção do requerente deixar de cumprir irrestritamente as medidas cautelares 

impostas. 

 

Exatamente por isso, sucessivamente, pleiteou a redução da fiança ou 

substituição pela garantia do imóvel onde reside, o que não foi aceito pelo juízo. 

 

Procurou junto a familiares, amigos e instituições financeiras, sem êxito, a 

contração de empréstimo para efetuar o depósito. 

 

Sempre na tentativa de atender à determinação judicial, o requerente 

informa que existe a possibilidade de adimplemento da fiança mediante hipoteca de imóvel 

ou carta de fiança bancária. 

 

A genitora do requerente possui dois imóveis rural livre de ônus, assim 

caracterizados: Imóvel registrado no livro 02-D, às fls 86, a matrícula n° 867, datada de 

16.09.2015, referente à transição do imóvel denominado o área de terra unificada 

denominada a FAZENDA RECREIO, situada no município de Candeal-Bahia, medindo 

82ha32a84ca (oitenta e dois hectares, trinta e dois ares e oitenta e quatro centiares), 

devidamente cadastrada no INCRA sob o n° 950.203.519.103-6, número do imóvel da 
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Receita Federal - NIRF: 1.318.313-3, limitando-se ao Norte com terras de José Alves da Silva, 

ao Sul com herdeiros de Inêz Calazans de Freitas, ao Leste com herdeiros de José Honorato 

de Brito e a Oeste com Henrique Ferreira da Silva; E, 

um imóvel no livro 02-D, às fls 87, a matrícula n° 868, datada de 16.09.2015, referente 

àtransição do imóvel denominado o área de terra própria, agropastoril, situada na FAZENDA 

NOVA ESPERANÇA, no município de Candeal-Bahia, medindo 108,17t (cento e oito tarefas e 

dezessete braças), com benfeitorias devidamente cadastrada no INCRA sob o n° 

950.203.518.913-9, número do imóvel da Receita Federal - NIRF: 5.268.648-5, limitando-se 

na frente com a estrada boiadeira, ao fundo com a Fazenda Jatai, do lado direito com a 

Fazenda Japurá, conforme escritura anexa, e, na condição de proprietária autorizou 

expressamente, com anuência de todos os herdeiros, que os imóveis, no valor de R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) sejam dados em garantia real do pagamento 

da fiança. 

 

A hipoteca judicial a título de fiança tem previsão no art.  330 do CPP e tem 

sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê no seguinte precedente: 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ATACANDO ATO CONSISTENTE NA 

NEGATIVA DE LIMINAR PELO TRIBUNAL A QUO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE 

OFÍCIO NESTA CORTE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO COLEGIADO PELO 

TRIBUNAL A QUO, CONSIDERANDO O HC PREJUDICADO FACE À CONCESSÃO 

DE LIMINAR PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE FIANÇA PENDENTE DE 

APRECIAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CUMULAÇÃO DE FIANÇA 

EM DINHEIRO COM HIPOTECA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO O 

ARTIGO 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A FIANÇA SERÁ PRESTADA DE 

UMA OU OUTRA FORMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A 

FIANÇA COMO ARBITRADA PELA HIPOTECA DO IMÓVEL INDICADO. 

(...) 
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Habeas corpus não conhecido, mas com ordem concedida de ofício para, 

mantendo as demais medidas cautelares impostas, substituir a fiança na 

forma como foi fixada pelo Juízo processante, pela hipoteca sobre o bem 

imóvel indicado nesta impetração. 

(HC 324.500/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 30/06/2017) 

 

A documentação anexa é suficiente a demonstrar a possibilidade de inscrição 

da hipoteca, ante a inexistência de qualquer ônus que recaia sobre o aludido imóvel. 

 

Entretanto, em atenção ao juízo e possibilitando conferir ao julgador o 

exercício de discricionariedade acerca do que é mais conveniente ao processo, o 

requerente obteve autorização de emissão de carta de fiança junto à GARANTIA 

AFIANÇADORA, Empresa privada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.455.540/0001-37, com sede à Rua Bento Freitas, nº 178 - 3º andar - Conjunto 35 - Vila 

Buarque - São Paulo/ SP - CEP: 01220-000, que, uma vez autorizada a substituição pelo 

juízo, emitirá a carta de fiança, conforme comprovado pela documentação anexa. 

 

Como se vê, inexiste a pretensão de deixar de atender ao juízo. Roga-se, 

apenas, pela substituição da natureza da fiança. 

 

3) DOS PEDIDOS 

 

Isto posto, fica requerido a V.Exa: 

 

3.1) O reconhecimento da suficiências das cinco medidas cautelares impostas, 

e, à míngua de requisitos para a imposição de mais medidas cautelares, suspender a 

exigibilidade do depósito da fiança; 
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3.2) Alternativamente, o acolhimento da substituição do depósito pela 

garantia imobiliária ou pela fiança bancária, com expedição de comunicação ao Cartório de 

Registro de Imóveis no primeiro caso, ou autorização expressa no segundo, no fito de que o 

requerente providencie junto à instituição financeira a expedição de carta de fiança.  

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 
 
Brasília, 31 de agosto de 2018. 

 

Carlos Fauaze 

OAB/DF 43.188 

 
 

Eric Vaccarezza Miranda 
OAB-BA 21.704 


