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EXMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

URGENTE  

 

 

“No Estado Democrático de Direito não se pode 

permitir que o Estado lance mão da prisão para 

investigar, ou seja, primeiro prende, depois 

investiga para saber se o indiciado, efetivamente, 

é o autor do delito ” –  Paulo Rangel.  

 

 

 

LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY, brasileiro, divorciado, 

advogado inscr ito na OAB-MG sob o nº. 47.898, THALITA DA SILVA 

COELHO , brasi leira, solteira, advogada, inscrita na OAB-MG sob o nº 

122.530 e LAZARO SAMUEL GONÇALVES GUILHERME ,  brasi leiro, 

solteiro, advogado inscrito na OAB-MG sob o nº. 131.861, todos com 

escritório à Rua Fernandes Tourinho, 735, conj.  506, Bairro de Lourdes, 

Belo Horizonte –  MG, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, impetrar HABEAS CORPUS , com pedido de liminar , com 

fundamento no art. 5º, inciso LXVIII , da Constituição da República , 

combinado com o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal,  em 

favor de: 

 

BRUNO VIDOTT GOMES, brasileiro, casado, advogado 
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inscrito na OAB/MG sob o nº 96.477, residente e domici l iado na Rua 

Doutor Sete Camara, nº 427/10, bairro Luxemburgo, nesta capital;  

 

em face da decisão proferida  PELA MM. JUIZA DE DIREITO 

DA VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG,  

Dra. Rosimere das Graças do Couto , nos autos do processo nº 

0024.12.160.808-7  que, em 28 de junho de 2012, indeferiu a revogação 

da  prisão temporária  do paciente sob o fundamento que seria 

“necessária a sua custódia para garantir a investigação criminal e 

colheita de outras provas necessárias ao deslinde dos fatos em 

apuração” (doc. 01) .  

 

 

I- Breve relato dos fatos e do constrangimento ilegal . 

 

O Ministério Público Estadual, com base em procedimento 

investigatório, convenientemente por ele conduzido e produzido ,  

denominado como “Laranja com Pequi”,  requereu, em 14 de maio de 

2012, ao juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo 

Horizonte/MG, a prisão temporária do paciente e de mais 09 (nove) 

investigados, pelo prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no art igo 

1º, incisos I e III, alínea “ l”, da Lei nº 7.960/89 (doc. 02).  

 

O Ministério Público, em atuação excessiva, abusiva e 

arbitrária, aduz em seu requerimento , que o Paciente e os demais 

investigados estão sendo investigados pela  suposta  prática dos 

crimes perpetrados contra a ordem tributária e a l ivre concorrência 

(Lei nº 8.137/90); contra fé pública (falsidade ideológica e material);  

contra a paz pública (quadrilha ou bando); contra lisura dos 

procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/93); contra a regula ridade, a 
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probidade e a credibi l idade da Administração Púlbica (usurpação de 

função pública, corrupção ativa e passiva) e ainda contra a ordem 

socioeconômica (lavagem de dinheiro, Lei nº 9.613/98).    

 

Além da prisão temporária decretada  (doc. 03 ), o juízo da Vara de 

Inquéritos da comarca de Belo Horizonte/MG, atendendo a requerimento 

ministerial,  também determinou a realização de busca e apreensão na 

residência do Paciente e dos demais investigados, bem como 

determinou a quebra de sigi lo bancário e f iscal.  

 

Deflagrada a operação no dia 26 de junho de 2012, o ora Paciente 

não foi encontrado no endereço constante do mandado de prisão 

temporária, motivo pelo qual não restou cumprida a ordem de 

segregação cautelar.  

 

Foi requerida, em 28 de junho de 2012, a revogação da prisão 

temporária  (doc. 04), que após parecer ministerial contrário (doc. 05) a 

autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação sob o fundamento 

“que o fato de não ter sido ainda cumprido o mandado prisional 

impede sua revogação, até porque necessária a sua custódia para 

garantir a investigação criminal e colheita de outras provas 

necessárias ao deslinde dos fatos em apuração ” (doc. 01).  

 

É o breve relatório, no essencial.  

 

 

II- Do direito 

II.1 Preliminar. Da usurpação da competência pelo Ministério 

Público. Investigação sem lastro legal. Jurisprudência deste 

Tribunal de Justiça.  
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 Antes de se impugnar, no mérito , o absurdo decreto de prisão 

temporária expedido em desfavor do Paciente, insta argüir, de plano, 

questões preliminares , concernentes à quebra da ordem jurídica 

realizada pelo pleito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O 

órgão ministerial usurpou, a competência da Polícia Judiciária, ao 

realizar suposta “investigação” sem qualquer lastro legal .  

 

Muito embora a operação “laranja com pequi” est eja sendo 

atribuída ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais juntamente 

com a Polícia Federal, verif ica-se que, de fato, trata-se de 

investigação conduzida essencialmente pelo Ministério Público de 

Minas Gerais , vez que em momento algum dos argumentos trazidos 

pelos Parquet  para decretação das medidas cautelares verif ica -se a 

atuação da Polícia Federal, tão somente do próprio Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais.  

 

Conforme consta do próprio pedido de medidas cautelares (doc. 

02), inúmeros depoimentos foram colhidos diretamente pelo 

Ministério Público Estadual :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Depoimento de Alvimar de Oliveira Costa (f l.24 do doc. 02)  

- Depoimento de Maria de Fátima Pereira Macedo (f ls.26/27 do doc. 02)  

- Depoimento de Maria de Fátima Pereira Macedo (f l.30 do doc. 02)  

- Depoimento de Edna Barroso Tadim (f ls.31/32 do doc. 02)  

- Depoimento de Edson Honorato Marques (f ls.32/34 do doc. 02)  

- Depoimento de Daniel le Aguiar Vita (f ls.34/37 do doc. 02)  

- Depoimento de Bruno Vidott Gomes (f l. 41) do doc. 02)  

- Depoimento de José Felipe Dias de Oliveira (f ls. 49/50)  
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A prisão temporária foi embasada, unicamente, nas supostas 

“provas” produzidas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Contudo, inexiste , em todo o ordenamento processual brasi leiro, 

qualquer permissão para que o Ministério Público usurpe a competência 

da Polícia Judiciária, atuando como Delegado e titular da ação penal.  

 

Verif ica-se que o Promotor de Justiça que colheu o depoimento do 

ora Paciente (doc. 08), Dr. Eduardo Nepomuceno , foi o mesmo que, ao 

f inal das dil igências, requereu a decretação da prisão temporária dos 

investigados (doc. 02). Ora, aqui atuou o Promotor como inquisidor, 

recolhendo o que entendeu conveniente , e pretendendo obter a prisão 

como coroação de seus esforços , uma sentença antecipada a 

respaldar-lhe as conclusões. Como esperar que o investigador atue 

como fiscal da lei? Se o Ministério Público deve atuar como f iscal da 

atividade policial,  quem lhe fiscaliza, quando este avoca a si a 

função de investigador?  Será o Ministério Público poder acima dos 

demais poderes, sem f iscais, sem cautelas, sem limites?   

 

A Constituição da República Federativa do Brasil,  em seu art igo 

129, consigna, expressamente, quais as funções institucionais do 

Ministério Público. Dentre elas, são elencadas a promoção da ação 

penal de iniciativa pública (inciso I), a requisições de docu mentos e de 

informações em procedimentos administrativos (inciso VI) e a requisição 

de dil igências investigatórias e de inquéritos policiais (inciso VII). A 

Constituição, tal como se expôs, versou especif icamente sobre a 

possibil idade de instauração de inquéritos policiais, e consignou que o 

órgão ministerial poderia apenas requisitá -los, não presidi- los. 

 

A razão pela qual o Ministério Público não pode conduzir 
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investigações criminais é deveras singela. Não se trata da falta de 

poderes constitucionais para fazê-lo, nem de uma questão corporativa 

qualquer. Falta apenas à investigação conduzida pelo Ministério 

Público um marco normativo, ditado por lei ordinária . Af inal de 

contas, em matéria de direito público, os órgãos do Estado são regidos 

pelo princípio da legalidade estrita (artigo 37, caput, Constituição da 

República), fato que os f iscais da execução da lei (artigo 127, caput, 

Constituição da República; art igo 257, inciso II, Código de Processo 

Penal) deveriam bem conhecer.  

 

Diverso não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

no que tange a ausência de expressa previsão legal para legit imar a 

investigação criminal pelo Ministério Público. Assim os recentes 

julgados, ora transcritos:  

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 
PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA - DENÚNCIA 
LASTREADA EM INVESTIGAÇÕES PROMOVIDAS PELO 
PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVA DOS AUTOS 
BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA INVESTIGAÇÃO 
MINISTERIAL - ANULAÇÃO. 1- Não prevendo os artigos 129, 
VIII e 144, § 4.º, da CF, a possibilidade do órgão acusador 
atuar, diretamente, na apuração de infrações penais, quando 
assim procede, por mais importantes que sejam as suas 
funções, compromete a sua isenção, impondo-se a rejeição da 
denúncia, quando fundada unicamente em peças oriundas de 
investigações promovidas pelo próprio Ministério Público, 
pois não se podendo admitir que um mesmo órgão acumule 
as funções de investigador, acusador e até de julgador, pois é 
ele quem decide pelo impulso inicial da ação penal ou pelo 
seu arquivamento. 2- Em preliminar, anularam o processo.  

(APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0142.06.016442-3/001 - COMARCA 
DE CARMO DO CAJURU - RELATOR: EXMO. SR. DES. 
ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS. Data do Julgamento: 
01/02/2011; Data da Publicação: 03/03/2011) 

EMENTA: "PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
- DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM INVESTIGAÇÃO 
PRESIDIDA PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - 
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ILEGITIMIDADE - ASSUNÇÃO DE ATIVIDADES POLICIAIS EM 
CRIMES PRATICADOS POR PREFEITOS MUNICIPAIS - 
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - VOTOS VENCIDOS. No texto 
da Carta Política, nada há que possa ensejar permissão para 
que o 'Parquet' assuma atribuições de natureza policial. 
Quando assim procede, assume o órgão de acusação postura 
que compromete sua isenção, até mesmo na perspectiva de 
fiscal da lei, porque estaria como que a avaliar sua própria 
conduta, prejudicando suas atribuições, notadamente as 
assentadas no art. 129 da Constituição Federal" 

(AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N° 
1.0000.09.495381-7/000 - COMARCA DE ALPINÓPOLIS - 
RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIWAL JOSÉ DE MORAIS - 
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: EXMO SR. DES. DOORGAL 
ANDRADA. Data do julgamento: 23/03/2011; Data da Publicação: 
19/04/2011) 

 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 593.727 , que reconheceu a repercussão geral  

quanto ao poder de investigação do Ministério Público, já foram 

proferidos 02 (dois) votos –  Ministros Cezar Peluso e Ricardo 

Lewandowski –  pelo provimento do recurso, para anular a investigação 

criminal conduzida pelo Ministério Público  (o julgamento foi 

interrompido em virtude do pedido de vista do Ministro Luiz Fux).  

 

Neste mesmo sentido, outros julgados do Supremo Tribunal 

Federal:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO PENAL. 
LEGITIMIDADE. O Ministério Público (1) não tem competência 
para promover inquérito administrativo em relação à conduta 
de servidores públicos; (2) nem competência para produzir 
inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de 
expedir notificações nos procedimentos administrativos; (3) 
pode propor ação penal sem o inquérito policial, desde que 
disponha de elementos suficientes. Recurso não conhecido. 
(Recurso Extraordinário 233.072, Rel. Min. Nelson Jobim, 
julgamento em 18-5-1999, Segunda Turma, DJ de 27-5-1999.) 
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A CF dotou o Ministério Público do poder de requisitar 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial 
(CF, art. 129, VIII). A norma constitucional não contemplou a 
possibilidade do Parquet realizar e presidir inquérito policial. 
Não cabe, portanto, aos seus membros inquirir diretamente 
pessoas suspeitas de autoria de crime. Mas requisitar diligência 
nesse sentido à autoridade policial. Precedentes. (RHC 81.326, 
Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento em 6-5-2003, Segunda 
Turma, DJ de 1º-8-2003.) 

 

O ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio 

Mello,  no julgamento do Recurso Especial Eleitora l nº 36.314, no âmbito 

do Tribunal Superior Eleitoral, assim se manifestou acerca do tema: 

“Não creio que possa o Ministério Público colocar a estrela no peito 

e a arma na cintura e partir para investigações”.  

 

Em suma, requerem os impetrantes, o reconhecimento da 

ilegalidade das investigações conduzidas, exclusivamente, por 

órgãos do Ministério Público ,  não dotados de parâmetros legais nem 

de competência funcional para proceder a tais at ividades. Como tal,  

devem reputar-se il ícitos todos os documentos e as provas até agora 

produzidos, sendo os mesmos imprestáveis para a instauração de 

qualquer feito de natureza criminal (artigo 5º, inciso LVI, Constituição da 

República; artigo 157, caput, Código de Processo Penal).  

  

 

II.2 - Preliminar: Da falta de fundamentação - Da ofensa ao artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República  

 

Prescreve o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República ,  

que todas as decisões do Poder Judiciários  deverão ser fundamentadas, 

sob pena de nulidade. Referida regra deve ser observada ainda com 

mais r igor no processo penal, vez que trata de decisões que podem 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=102770&pgI=1&pgF=100000
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restringir o direito de liberdade do cidadão.  

 

Verif ica-se que, no presente caso, muito embora a i lustre Juíza a 

quo, em sua decisão, tenha mencionado que a prisão temporária do ora 

Paciente tem por f inalidade “garantir a investigação criminal e 

colheita de provas ”, a mesma não demonstrou de forma concreta como 

a segregação do ora Paciente seria imprescindível para investigação 

criminal. A investigação criminal em comento está ocorrendo desde 

2009, tendo o ora Paciente gozado de liberdade sem prejudicar as 

investigações, muito pelo contrário, tendo o mesmo comparecido aos 

atos que foi intimado, prestando inclusive 03 (três) depoimentos  

(docs. 07, 08 e 09) 

 

Quanto à necessidade de fundamentação da decisão que indefere 

a revogação de prisão provisória  e a necessidade de argumentos 

concretos que a embasem, manifestou nossos Tribunais:  

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N° 11.992 - RJ (2001/0137270-4) 
RELATOR : MINISTRO EDSON VIDIGAL 
PENAL.  PROCESSUAL.  TENTATIVA DE ROUBO. PRISÃO PROVISÓRIA. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
1 . Para a  decretação  da  prisão  provisória,  sob  o  argumento  de 
imprescindibilidade  para  as  investigações  do  inquérito,  impõe-se  a  efetiva  
demonstração  do  periculum  libertatis,  mediante  a  exposição  de  motivos 
concretos, sendo insuficiente para tanto meras conjecturas. 
2 . Recurso Ordinário  provido,  para  revogar  o  decreto  de  prisão provisória 
contra o paciente, por ausência de fundamentação. 
 
 
"PROCESSO  PENAL  -  PRISÃO  TEMPORÁRIA  -  ATENTADO  VIOLENTO AO  
PUDOR  COM  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA  - AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  -  
CONFIGURAÇÃO. 
-  A  decisão  que  decreta  a  prisão  temporária,  lastreando-se  apenas  na 
gravidade  do  delito,  encontra-se  sem  a  devida  fundamentação.  Tal  medida  
é  de natureza  excepcional  e deve conter  elementos  concretos  que ensejem  
sua adoção. - Ordem  concedida  para  que  seja  revogada  a prisão  temporária  
decretada."  (HC 13669/RJ,  DJ de 20.08.01). 

 

Ora, é evidente que a decisão ora combatida carece de 
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fundamentos concretos, violando assim os dispostos no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República c/c os artigos 310, inciso II  

e 315, ambos do Código de Processo Penal , devendo por esse 

motivo ser declarada nula.  

 

 

II.3 - Mérito. Inconstitucionalidade da prisão temporária. Da 

excepcionalidade. Paradigmas da Constituição de 1988 e da Lei nº 

12.403/2011.  

 

 Desde o advento da Constituição de 1988, passou a vigorar o 

princípio  da presunção de inocência do acusado  como garantia 

fundamental (art.  5º , LVII), de forma que a prisão provisória se 

transformou em medida de exceção  (art. 5º, LXV, LXVI, LXI),  passível 

de decretação apenas quando demonstrada a sua necessidade e 

util idade, auferidas a partir de critérios de cautelaridade. Desta forma, a 

liberdade passou a ser a regra que norteia nosso ordenamento penal.  

 

Não obstante o novel modelo constitucional inaugurado em 1988,  

restou insti tuída a prisão temporária, com vistas a substituir a chamada 

prisão para averiguação, uti l izada de forma desenfreada pelos meios 

policiais. A aludida modalidade de prisão cautelar foi criada por uma 

Medida Provisória, em completa ignorância pelo Poder Executivo do 

disposto no art. 22, inciso I, da Constituição, o qual determina que é de 

competência privativa da União, e,  por conseguinte, do Congresso 

Nacional, legislar acerca de matérias de Processo Penal e Direito Penal. 

E em que pese tal Medida Provisória ter sido convertida em Lei, o vício 

de iniciat iva que carrega a Lei 7.960/89 se mostra insanável.  

 

Ademais, não bastasse a aludida inconstitucionalidade formal, a 
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prisão temporária também se revela inconstitucional em decorrência do 

seu conteúdo, porquanto absolutamente incongruente com os ditames 

constitucionais preconizados no Estado Democrático de Direito, o qual 

não admite a constrição da liberdade de um cidadão sob o argumento da 

investigação. A prisão temporária representa nít ida inversão da lógica 

constitucional, mormente quanto aos princípios da presunção de 

inocência e da não-culpabil idade: primeiro prende, depois investiga!  

 

 Como bem disse o ministro Marco Aurélio de Mello , do 

Supremo Tribunal Federal (STF), “A prisão temporária não pode 

resultar da capacidade intuitiva de quem quer que seja. Não pode 

está alicerçada em suposições (.. .) o que nós estamos notando 

nos dias atuais é uma inversão de valores, como se presumisse 

de imediato a culpa. O princípio da não culpabilidade está 

ficando em segundo plano. Prende-se para depois apurar ”.  

Ainda, acaso houvesse elementos que conduzissem à opinio 

delict i ,  a prisão temporária do ora Paciente não teria sido requerida, 

estando o inquérito devidamente concluído, pronto para oferecimento de 

denúncia. Ora, o cidadão não pode pagar com a sua l iberdade pela 

incompetência do Estado quando de uma investigação.  

 

Nesse sentido, insta colacionar a valiosa lição do processualista 

Paulo Rangel:  

Prisão não pode ser uma satisfação da sociedade por mais 
grave que seja o crime, mas sim uma necessidade para se 
assegurar o curso do processo.  No caso da temporária é 
para assegurar que se realize uma invest igação sobre o 
fato,  dizem, praticado pelo apontado suspeito,  o que,  por si  
só,  é inadmissível .  Prender um suspeito para invest igar se 
é ele, é barbárie.  Só na ditadura,  e, portanto, no Estado de 
exceção.  

 

A bem da verdade é que a prisão temporária nada mais é que a 
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institucionalização da prisão para averiguações , tratando-se de 

prisão cautelar que obedece à cultura inquisitória ditatorial, na qual o 

investigado se encontra a todo o momento sujeito a todo e qualquer t ipo 

de pressão e maus tratos. Não satisfeito com a completa disposição do 

investigado, é o mesmo torturado psicologicamente pelas incessantes 

promessas em troca de uma confissão ou delação premiada.  

 

A uti l ização da prisão temporária representa um lamentável 

retrocesso e, pelas razões esposadas acima, encontra -se eivada de 

inconstitucionalidade insanável. Não obstante, continua sendo lanç ado 

mão do instituto, como no caso do ora Paciente, que tem a sua 

liberdade ceceada, num evidente constrangimento i legal.  

 

Noutro giro, a recente Lei nº 12.403/11, atendendo aos preceitos 

constitucionais, alterou signif icat ivamente o CPP, impondo uma nova 

sistemática de acautelamento do processo e da ordem pública, 

colocando à disposição do juízo, dentro de um critério de 

proporcionalidade e racionalidade, uma série de medidas cautelares 

diversas da prisão, passando, assim, a consagrar definit ivamente o 

princípio da excepcionalidade da prisão provisória .  

 

 Apesar de não alterar diretamente a prisão temporária, a Lei 

12.403/11, em seu art. 282, trouxe novas diretrizes no tocante à 

aplicação de toda e qualquer medida cautelar, estabelecendo os 

critérios de necessidade e adequação. Tratando -se, portanto, de prisão 

temporária, deve o juiz examinar se de fato a prisão é necessária 

para a investigação e coleta de elementos probatórios, e adequada 

para a finalidade apontada por aquele que representou pela 

decretação da prisão temporária . Tais critérios devem assegurar a 

proporcionalidade da prisão, já que desta feita se tem à disposição uma 
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série de medidas cautelares capazes de atender à um sem número de 

situações e que se mostram menos gravosas que a prisão.  

 

 No entanto, na contramão da novel legislação, houve a autoridade 

coatora por decretar a prisão do Paciente, com absoluta inobservância 

aos critérios de proporcionalidade, sem sequer analisar a possibil idade 

de aplicação de medidas cautelares  diversa da prisão. Conforme restará 

demonstrado, a revogação da indigitada prisão é medida que se impõe.   

  

 

II.4 - Mérito. Da ausência dos motivos ensejadores da prisão 

temporária. 

 

 Consoante mencionado no início do presente writ , o Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais representou pela prisão temporária 

do Paciente e de mais nove pessoas, com fundamento no art. 1º, inciso 

I e III, alínea “l”, da Lei 7.960/89.  Ao deferir o pleito ministerial a 

autoridade coatora aduziu que “a habitualidade das prát icas criminosas 

como a que é objeto desta investigação, com a repetição do modus 

operandi , exige da Justiça o rigor necessário para o acompanhamento 

das investigações, tornando-se necessária a prisão temporária dos 

investigados indicados para a correta conclusão do inquérito policial em 

andamento”.  

 

 No entanto, a habitualidade da prát ica criminosa, seja ela qual for, 

não se apresenta como just if icat iva idônea a ensejar a decretação da 

prisão temporária, porquanto não gere qualquer interferência na 

condução das investigações, que tramita em caráter sigiloso. A prisão 

temporária decretada com base na imprescindibilidade para as 

investigações não tem e não pode ter por escopo ceifar eventual 
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prática criminosa, tendo em vista se tratar de uma prisão que busca 

acautelar exclusivamente o procedimento.  

 

No que tange à demonstração de forma concreta da necessidade 

da prisão temporária pacíf ica é a jurisprudência pátria:  

 

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO TEMPORÁRIA - NECESSIDADE DA 
MEDIDA NÃO DEMONSTRADA NA DECISÃO COMBATIDA –  
4ª CÂMARA CRIMINAL TJMG 
HABEAS CORPUS N° 1.0000.11.010344-7/000 
I - Se a decisão não demonstra os motivos concretos pelos quais 
a prisão temporária é imprescindível às investigações policiais, resta 
configurado o constrangimento ilegal, passível de correção na via do remédio 
heróico. II - Ordem concedida, ratificada a liminar. 
 
 
 
HABEAS CORPUS Nº 36.388 - MS (2004/0088930-2) 
RELATOR : MINISTRO NILSON NAVES 
Inquérito policial. Prisão temporária (desnecessidade). 
1. Cabe  a  prisão  temporária  quando  imprescindível  às investigações do 
inquérito policial (Lei nº 7.960/89, art. 1º, I). 
2. Se  não  configurado  claramente  o  seu  pressuposto,  recomenda-se seja 
evitada a prisão. 
3. Liminar deferida. Ordem afinal concedida 
 
 
 

 

 Postulado pedido de revogação da prisão temporária, o Ministério 

Público, em sede de parecer, resumiu-se a pugnar pela manutenção da 

decisão, tendo em vista que o Paciente “integra relação fática 

específ ica”. Ora, o que vem a ser relação fática específ ica? É 

absolutamente inadmissível que um cidadão tenha sua liberdade 

constrangida com base em parcas, vagas e desarrazoadas just if icat ivas.  

 

 Em genérica decisão quanto ao pedido de revogação da prisão 

temporária, a autoridade coatora assim se manifestou: “as investigações 

ainda não findaram e, no meu entender, a custódia é medida que se faz 

necessária até mesmo para se efetivar acareações que se fizerem 
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necessárias, tendo em vista o conteúdo dos depoimentos até então 

prestados.  Ainda, necessárias as custódias para que outras provas 

venham a ser colhidas e para assegurar os atos investigatórios ainda 

em curso ”.  

 

 No entanto, não assiste razão à autoridade coatora, tendo em 

vista que todas as medidas acautelatórias diversas da prisão foram 

deferidas em 5 de Junho de 2012, já tendo sido cumpridas , tais como 

a busca e apreensão, a quebra do sigilo bancário e f iscal, o bloqueio de 

contas bancárias e o sequestro e indisponibil idade de bens . Portanto, 

ainda que, em hipótese absurda , o Paciente integrasse a “ar t iculada e 

planejada organização criminosa”, como tenta fazer parecer o Ministério 

Público, estaria o mesmo absolutamente incapacitado de dar 

continuidade à fantasiosa empreitada criminosa,  eis que se 

encontram completamente impossibil i tados de prat icarem qualquer ato 

de gestão nas aludidas empresas. O Paciente, por sua vez, não 

praticou qualquer conduta perturbadora  ao regular andamento das 

investigações, não int imidou testemunhas, peritos,  agentes públicos, 

etc., não provocando qualquer incidente  que resultasse prejuízo para a 

investigação ministerial. Saliente -se, ainda, que os peticionários não 

ofereceram qualquer objeção ou resistência quando do cumprimento das 

medidas de busca e apreensão em suas residências e locais de 

trabalho.  

 

 Verif ica-se, portanto, a nítida f inalidade pela qual o Ministério 

Público e a autoridade coatora persistem na manutenção do decreto 

prisional ora combatido: a oitiva do Paciente .  Al iás, tal intento restou 

consignado em nota no Jornal Hoje em Dia,  de 28 de junho de 2012, na 

qual resta registrado que “a intenção é a de fazer com que os 

suspeitos de envolvimento ofereçam mais elementos para 
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incriminar os superiores” (doc. 06) .   Ora, a prisão temporária não se 

presta a este f im. 

 

 Por três oportunidades o Paciente, quando intimado, se 

apresentou para prestar esclarecimentos :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indubitável, portanto, que o Paciente jamais se furtou ao 

comparecimento para prestar depoimento quando devidamente 

intimado/notificado . Apesar de ter sido ouvido em todas as ocasiões 

  Em 22 de novembro de 2011 , o paciente compareceu à 

Superintendência Regional da Polícia Federal , tendo prestado 

depoimento sobre os mesmos fatos sob investigação. Vislumbra -

se, inclusive, que foram respondidas todas as perguntas 

realizadas ao paciente (doc. 07) .   

 

 
  Em 13 de março de 2012 , o paciente novamente prestou 

esclarecimento acerca dos mesmos fatos, perante a Promotoria 

de Justiça de Defesa do Patrimônio Público , nesta capital,  

quando novamente respondeu à todas as perguntas que lhe foram 

feitas (doc. 08) .   

 

 

 
  Por f im, recentemente, em 27 de abril de 2012 , mais uma vez o 

Paciente esteve na Promotoria de Justiça de Defesa do 

Patrimônio Público , respondendo integralmente às novas 

perguntas formuladas (doc. 09) .  
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na condição de acusado, podendo fazer uso do seu direito constitucional 

de permanecer em si lêncio, houve por responder todas as perguntas 

que lhe foram dir igidas.  

 

 Logo, não há motivo para decretar a prisão temporária do Paciente 

simplesmente para que este seja ouvido e/ou participe de acareações , 

como aduziu a autoridade coatora.  

 

 A realidade é que a decisão ora guerreada tem o escopo não de 

garantir o curso da investigação, que aliás já se arrasta há três anos, 

mas possibi l itar que confissões e delações sejam realizadas, a f im de 

fornecer informações - sem qualquer idoneidade - que por 

incompetência o Estado não consegue de forma legal e autônoma.  

 

 Repise-se, a prisão temporária decretada busca atender aos 

anseios inquisit ivos de, com o paciente à disposição e fragil izado, sabe -

se lá por quais meios, obter uma confissão ou fazer ceder à ardi losa 

promessa de delação premiada.  

 

  Conforme é cediço, a delação premiada está consignada de forma 

esparsa nas legislações especiais e consiste, grosso modo, na 

confissão do delator no tocante à sua participação no delito imputado, 

admitindo a sua responsabilidade, bem assim na incriminação de outros 

participantes do mesmo fato. Embora o Ministério Público, quando 

conveniente, abrande a situação do delator, sob o argumento de que 

este contribuiu para a busca de verdade real, bem se sabe que o 

inst ituto em testi lha só alcança aplicação em virtude das benesses 

concedidas, em caráter absolutamente util itarista.   

 

 Assiste-se à nova modalidade de tortura, altamente 
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questionada, travestida de instituto jurídico, conhecido como 

Delação Premiada. Delate –  leia-se: diga o que quero ouvir - e será 

posto em liberdade!  

 

Tal prát ica tem se tornado contumaz e tem gerado uma 

enxurrada de depoimentos sem qualquer credibi l idade, em situações 

nas quais o Ministério Público age como tit iriteiro .  Virou prát ica 

rotineira nesta Operação, a oit iva de envolvidos e testemunhas de 

forma unilateral, presidida pelo Ministério Público, sem a participação 

dos demais investigados, o que sem sombra de dúvidas denotam a 

ânsia do órgão acusador, ou melhor, inquisitor, de obter as 

informações da forma com bem entende.  

 

Como já mencionado, a investigação se alastra por três anos e 

durante todo esse período o Paciente esteve em liberdade, tendo 

prestado depoimento em três oportunidades, sem que se ventilasse 

algum risco para a investigação.  

 

O ora Paciente é advogado inscrito regularmente na OAB-MG 

sob o nº 96.477, desde 2004, casado, pai de uma f i lha de dois anos, 

primário e sem antecedentes criminais , além de possuir residência 

e domicíl io f ixo (doc. 10) .  

 

 

II.5 - Do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão –  

artigo 319, do Código de Processo Penal 

 

Os Impetrantes demonstraram, supra , que a prisão ora combatida 

é ilegal, devendo a liberdade do Paciente ser plenamente restituída .  

Entretanto, em pedido alternativo , mas ainda demonstrando a 
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desproporcionalidade da medida extrema adotada pelo juízo coator, 

requerem que a prisão temporária, caso não seja totalmente revogada 

por V. Exa., seja convolada  em uma das medidas cautelares diversas 

da prisão prevista na nova redação do art.  319, do Código de Processo 

Penal:  

 

Art .  319. São medidas caute lares d iversas da pr isão: (Redação dada 
pela Lei nº 12.403,  de 2011) .  

I  -  comparec imento per iódico em juízo,  no prazo e nas condições 
f ixadas pelo juiz,  para informar  e just i f icar  at iv idades;  (Redação dada 
pela Lei nº 12.403,  de 2011) .  

I I  -  pro ib ição de acesso ou f requênc ia a determinados lugares quando,  
por  c ircunstânc ias re lac ionadas ao fato,  deva o indic iado ou acusado 
permanecer d istante desses locais para evitar  o r isco de novas 
inf rações; (Redação dada pela Lei  nº  12.403, de 2011).  

I I I  -  pro ib ição de manter  contato com pessoa determinada quando, por 
c ircunstânc ias re lacionadas ao fato,  deva o indic i ado ou acusado dela 
permanecer  d is tante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  

IV -  pro ib ição de ausentar -se da Comarca quando a permanênc ia seja 
conveniente ou necessár ia para a invest igação ou instrução; ( Inc luído 
pela Lei nº 12.403,  de 2011) .  

V -  recolhimento domici l iar  no per íodo noturno e nos d ias de folga 
quando o invest igado ou acusado tenha res idência e t rabalho f ixos; 
( Inc luído pela Lei nº 12.403, de 2011).  

VI  -  suspensão do exercíc io de função públ ica ou de at iv i dade de 
natureza econômica ou f inanceira quando houver  justo receio de sua 
ut i l ização para a prát ica de inf rações penais; ( Inc luído pela Lei nº  
12.403,  de 2011).  

VI I  -  in ternação provisór ia do acusado nas h ipóteses de cr imes 
prat icados com vio lênc ia ou grave ameaça, quando os per itos 
conc luírem ser  in imputável  ou semi - imputável  (ar t .  26 do Código Penal)  
e houver r isco de re i teração; ( Inc luído pela Lei nº  12.403,  de 2011) .  

VI I I  -  f iança, nas inf rações que a admitem, para assegurar o 
comparecimento a atos do processo,  evitar  a obstrução do seu 
andamento ou em caso de res is tênc ia injust i f icada à ordem judic ia l ;  
( Inc luído pela Lei nº 12.403, de 2011).  

IX -  moni toração e letrônica.  ( Inc luído pela Lei nº  12.403,  de 2011) .  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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III –  Do pedido liminar  

 

Assim, presente o periculum in mora , consubstanciado pela 

irreparável lesão à liberdade de ir e vir do Paciente, que ainda nem está 

sendo processado e que pode, ao f inal da justa apuração dos fatos, sob 

o crivo do contraditório e da ampla defesa, ser reconhecido como 

cabalmente inocente.  

 

Caracteriza-se, ainda, o fumus boni iuris,  pela situação de 

inocência, pelo princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, pela 

possibil idade de decretar medidas cautelares diversas da prisão 

preventiva (art. 319, CPP), pela efetivação das medidas cautelares de 

indisponibi l idade de bens do Paciente e das empresas determinada pelo 

juízo coator, pela falta de fundamentação do decreto prisional (art. 93, 

IX, CR), e pela ausência de motivos autorizadores para a decretação da 

prisão temporária, REQUEREM  os impetrantes a concessão de medida 

liminar em favor do paciente ,  ante o constrangimento ilegal 

demonstrado nesta ordem. 

 

 

IV –  Do pedido final 

 

 Deferida a liminar , como se pede e espera, pelo eminente 

Desembargador(a) Relator(a), espera-se, após, colhidas as informações 

junto à i lustre Autoridade Judiciária ora apontada como coatora, seja 

colhido o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, af inal , em 

julgamento de mérito, seja concedida, em definitivo, a ordem 

impetrada , determinando a cessação do constrangimento ilegal 

suportado pelo paciente.  
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 Requer , ainda, que a medida liminar  e a ordem , caso 

concedidas, sejam imediatamente transmitidas  ao juízo da Comarca 

de Belo Horizonte, via fac-símile , determinando o imediato recolhimento 

do mandado de prisão. 

 

Nestes termos,  

 

Pede e espera pronto deferimento. 

 

Belo Horizonte, 02 de Julho de 2012. 

 

 

Leonardo Isaac Yarochewsky      Thalita da Silva Coelho   
OAB/MG 47.898                   OAB/MG 122.530 

 

 
 

Lázaro Samuel Gonçalves Guilherme 
OAB/MG 131.861 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 
Rua Fernandes Tourinho, 735 - conj 506 - Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-000 

 

 
 

DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTA ORDEM DE HABEAS CORPUS: 

 

01- Decisão da Juíza da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG que indeferiu o 

pedido de revogação da prisão temporária do Paciente; 

02- Pedido do Ministério Público de Minas Gerais de prisão temporária e demais 

medidas cautelares;  

03- Decisão da Juíza da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG que decretou a 

prisão temporária do Paciente; 

04- Pedido de revogação da prisão temporária; 

05- Manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão temporária; 

06- Cópia da reportagem publicada no Jornal Hoje em Dia em 28/06/2012; 

07- Depoimento prestado pelo Paciente perante a Superintendência da Polícia 

Federal, em 22/11/2011; 

08- Depoimento prestado pelo Paciente perante a Promotoria de Justiça de Defesa 

do Patrimônio Público, em 13/03/2012; 

09- Depoimento prestado pelo Paciente perante a Promotoria de Justiça de Defesa 

do Patrimônio Público, em 27/04/2012; 

10- Documentos pessoais do Paciente. 

 


