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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DOUTORES DESEMBARGADORES DA 8ª 

TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA 

REGIÃO 

 

 

Mandado de segurança 

 

Sem pedido liminar 

 

 

ROBERTO COIMBRA FABBRIN, brasileiro, viúvo, empresário 

portador do RG n. 00000, residente e domiciliado na rua 

Pedro Ivo, n. 574, apto. 1002, Porto Alegre/RS vem, 

respeitosamente, perante Vossas Excelências, através de 

seus Defensores signatários, interpor o presente MANDADO DE 

SEGURANÇA

 

 contra ato da digníssima autoridade judiciária da 

1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, Doutor Daniel 

Marchionatti,com endereço na sede da Justiça Federal de 

Primeira Instância desta subseção, em virtude de ter, dita 

autoridade, nos autos do processo n. 2004.71.00.037133-4, 

violado direito líquido e certo do ora impetrante, 

consoante o abaixo narrado: 

I. Breve exposição fática 

 

O Impetrante foi Réu na malfadada ‘Operação Tango’, 

processo n. 2004.71.00.037133-4, cujo aparato midiático, 

policial e Ministerial envolvidos, apenas demonstrou ao fim 

que no excesso de força e na ideologia de proteção do bem 

público ‘a qualquer custo’ nada de positivo há de se 

encontrar. 

 

E tal afirmação torna-se ainda mais clara quando se 

observa a sentença de primeira instância proferida pela 
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nobre autoridade que, aqui, aponta-se como coatora, eis que 

não apenas absolveu o Réu por inexistência de fato típico 

em seu agir1

 

 (ou seja: não é a ‘mera’ falta de provas, tão 

reclamada por órgãos de extrema direita) como, indo além, 

deixou claro o erro grosseiro que norteou a persecução 

penal por parte do órgão acusador.  

No sentido de apontar o engodo pelo qual o MPF norteou 

sua persecução - do início ao fim - contra o Impetrante, 

vale destaque parcial da sentença: 

 

(...) Antes de adentrar propriamente o mérito, registro que o memorial da 
acusação descreve algumas condutas que, salvo engano, são, em tese, 
típicas, mas que não estão em julgamento nesta sentença(...)
Refiro-me às transações com créditos da VALE COUROS. Segundo a 
acusação, esses créditos não existem. Disso dessumo que a acusação 
sustenta que, muito embora a VALE COUROS tenha 

. 

sentença ilíquida em 
seu favor, reconhecendo o direito a créditos prêmio do IPI

(...) 

, a liquidação 
desses créditos redundaria valor zero, ou ao menos valor inferior ao 
exigido. 

Esses fatos não estão narrados ou capitulados na denúncia

g.n. 

, pelo que 
esta sentença não avança em sua análise(...) 

 

 

Não obstante o brilhantismo técnico da sentença e a 

exemplar conduta do Magistrado que a proferiu, inserindo-se 

em uma pequena parcela de Magistrados (1/4, consoante 

estatísticas brasileiras) que detém coragem para absolver 

acusados que ficaram presos, preventivamente, por largo 

espectro temporal, a douta sentença, mesmo após findar a 

                                                 
1 (...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para absolver 
CÉSAR DE LA CRUZ MENDOZA ARRIETA, SÔNIA REGINA SODER, ROSELI ISABEL 
SODER, ROSIMERE JANETE SODER, ROBERTO COIMBRA FABBRIN, SIEGFRIED 
WALDEMAR MAX FRANZ GRIESBACH, MICHAEL LENN CEITLIN, MÁRCIO JOSÉ PAVAN, 
RICARDO AUGUSTO CARDOSO GODOY, MARCELO DE OLIVEIRA BATISTA, LUIS 
CARLOS DE ALMEIDA ABADIE, MARCELO FONTOURA VALLE e JOÃO CARLOS 
SILVEIRA, da imputação da prática das condutas descritas no art. 288 
do Código Penal, art. 16 da Lei 7.492/86 e art. 1º, incisos V, VI e 
VII, c/c § 1º, incisos I e II c/c § 2º, incisos I e II e § 4º a Lei 
n.º 9.613/98, na forma do art. 386, inciso III, do Código de Processo 
Penal(...). 
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primeira fase processual com tal decisão, manteve hígidas 

as medidas assecuratórias que se estendem sobre os bens e 

valores do peticionário e de seus filhos. 

 

A Defesa Técnica, ante a aparente contradição de se 

absolver alguém mas, ainda assim, continuar a se manter 

efeitos restritivos de um processo penal sobre tal pessoa, 

interpôs pedido de declaração, que restou respondido nos 

seguintes termos (transcrição parcial): 

 
 

(...)Analiso, separadamente, cada um dos embargos de declaração opostos. 
 
1 ROBERTO COIMBRA FABBRIN 
 
A decisão embargada determinou que os bens apreendidos sejam devolvidos 
e as medidas assecuratórias levantadas após o trânsito em julgado da 
absolvição. Houve menção aos artigos do Código de Processo Penal que 
dessa forma determinam (arts. 118, 131, inciso III e 141). 
O que o embargante está sustentando é que, por força da alteração do art. 
386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal, promovida 
pela Lei 11.690/08, os dispositivos que fundamentaram a sentença estariam 
implicitamente revogados. 
A revogação implícita defendida pelo embargante não é evidente. As 
revogações devem expressas, como manda o art. 9º da Lei Complementar 
95/98: 
Art. 9º A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou 
disposições legais revogadas. 
A Lei 11.690/08 nem sequer contém cláusula de revogação dentre seus três 
artigos. Em verdade, essa lei é exclusivamente alteradora do CPP, sem 
vocação de revogar dispositivos. Ou seja, o que presume é que a lei convive 
com as disposições do CPP que não foram alteradas. 
A revogação, portanto, não é óbvia. A parte que defende a tese recebe o 
ônus argumentativo de sustentá-la. No caso, o embargante defendia-se 
postulando a absolvição. Era seu ônus, argumentar, antes da sentença, 
acerca das consequências imediatas da absolvição sobre o patrimônio 
apreendido/sequestrado/arrestado. 
Nesse contexto, o juízo não está obrigado a analisar a tese lançada apenas 
em embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão, contradição ou 
erro material nessa parte da sentença. 
Entretanto, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, 
analiso a tese, ainda que brevemente e sem me comprometer com minhas 
próprias ponderações de forma permanente. 
A nova redação do art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP, determina 
que o juiz, na sentença absolutória, "ordenará a cessação das medidas 
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cautelares e provisoriamente aplicadas". Atualmente, o CPP não fala em 
medidas cautelares. 
Parece que a explicação para a introdução desse dispositivo - sem um 
escopo de aplicação evidente e sem revogação dos dispositivos que tratam 
da manutenção de medidas de constrição de patrimônio até o trânsito em 
julgado - está no processo legislativo. O Projeto de Lei que deu origem à Lei 
11.690/08 (PL 4.205/01) foi apresentado pelo Presidente da República em 
12/3/01. Simultaneamente, foram apresentados outros projetos de lei de 
alteração da legislação penal e processual penal. 
A apresentação de "pacote" contendo vários projetos autônomos sobre 
temas conexos (direito penal e processual penal) foi justificada por razões 
de eficiência do processo legislativo. Acreditou-se que a chamada "reforma 
fatiada" permitia maior agilidade nas deliberações e aprofundamento do 
debate. Essa técnica legislativa heterodoxa leva à necessidade de 
parâmetros de interpretação compatíveis a ela. Muito embora os projetos 
sejam autônomos, foram pensados em conjunto e para interagir entre si. 
Assim, a investigação do escopo de aplicação de um dispositivo introduzido 
por um projeto já aprovado não prescinde da verificação de sua interação 
com os outros projetos que foram apresentados no pacote da reforma 
fatiada. 
Um dos projetos apresentados foi o PL 4.208/01, o qual ainda tramita no 
Congresso Nacional. O PL 4.208/01 trata justamente de alterar dispositivos 
do CPP relativos à prisão, medidas cautelares e liberdade. Para tanto, 
altera o nome do Título IX para "Da prisão, das Medidas Cautelares e da 
Liberdade Provisória" e estabelece que o juiz pode, ao invés de determinar 
a prisão durante o processo, estabelecer uma série de medidas cautelares às 
quais o acusado fica sujeito (art. 283, §3º e art. 319). Parece que a 
referência do novel art. 386, parágrafo único, inciso II, é às medidas 
cautelares e provisoriamente aplicadas previstas no PL 4.208/01, não se 
estendendo às apreensões e medidas assecuratórias, já que estas são 
tratadas com outra nomenclatura e em disposições próprias no corpo do 
Código. 
Assim, tenho por adequada a manutenção das medidas até o trânsito em 
julgado. 

 

 

Com a devida vênia, Excelências, tal entendimento não 

prospera, sob pena de violação dos princípios 

constitucionais da presunção de inocência e 

proporcionalidade, assim como negativa de vigência ao art. 

386, parágrafo único, inciso segundo, CPP, modificado em 

2008 para que restasse constitucionalmente atualizado

 

. 

E, para melhor explicitar a tese aqui ventilada, a 

Defesa Técnica desde já pede escusas a esta Corte pela 
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longa transcrição que segue no tópico abaixo, esclarecendo 

que se trata de artigo que versa especificamente sobre este 

tema e, citando, inclusive, a própria decisão aqui 

guerreada. Tal artigo foi escrito pelo Dr. Cezar Roberto 

Bitencourt, doutrinador de renome em nosso cenário nacional 

e internacional cuja apresentação dispensa maiores 

comentários; tal artigo contou com a colaboração do 

Defensor aqui subscrevente 

 

(por isso, a possibilidade de 

ser utilizado neste momento em que ainda não publicado), 

estando no prelo para ser impresso no Boletim do IBCcrim, 

publicação essa que também dispensa apresentações formais a 

qualquer operador jurídico das ciências penais.  

 

II. Do Direito 

 
“Inconstitucionalidade da manutenção de medidas cautelares ante 

sentença penal absolutória 
Cezar Roberto Bitencourt2

Daniel Gerber
 

3

 
 

I. Dos novos efeitos da sentença absolutória – a reforma do art. 386, 
CPP, e suas conseqüências sobre as medidas assecuratórias de caráter 
patrimonial 
 

A prática da Advocacia Criminal oferece ao pesquisador um inesgotável campo 

de verificação sobre os verdadeiros limites que as leis penal e processual penal 

impõem ao poder repressivo estatal, quando analisados sob a ótica de um 

Estado Democrático e Direito. 

                                                 
2. Doutor em Direito Penal. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais e da 
Graduação da PUCRS. Advogado Criminalista. 
3 Advogado Criminalista. Mestre em Ciências Criminais. Professor convidado da especialização em 
Direito Penal Empresarial da PUC/RS, e especialização em Direito Penal na UNIRITTER e IDC.  
Membro do Conselho Permanente do ITEC. 
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Inúmeras são as situações onde, por mais diversos motivos, o texto legal 

verdadeiramente garantidor de direitos fundamentais, e preconizado por 

professores e doutrinadores como ‘essencial ao Estado Democrático de 

Direito’, é afastado sob a genérica alegação de incidência, no caso em 

concreto, do princípio da proporcionalidade. Os incríveis excessos de prazo 

que se refletem em boa parte das prisões cautelares, as renovações 

indefinidas de prazo para interceptação telefônica (ou, quiçá, a ‘renovação 

automática’ de tais prazos), as buscas e apreensões em escritórios de 

Advogados colhendo documentos que versam sobre distintos e independentes 

clientes, sem falar-se na absoluta falência e desumanização do sistema 

prisional... enfim é inesgotável o extenso rol de ilegalidades que poderíamos 

citar. 

Dentro desse panorama é que surge a motivação destas sucintas reflexões. A 

dita ‘delinqüência econômica’ é perseguida basicamente através de Leis como 

a 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro), 9.034/95 (organizações 

criminosas), 9.613/97 (lavagem de dinheiro) etc. Um dos mais fortes 

instrumentos utilizados pelo Estado para promover a ‘incapacitação civil’ do 

acusado, impossibilitando-o também de exercer em sua plenitude os seus 

sagrados Direitos Constitucionais são as denominadas medidas assecuratórias 

(arresto, seqüestro e hipoteca).  

Tais medidas, cautelares por excelência, podem estar ou não relacionadas com 

a origem dos bens ou valores obstados, independentemente de sua natureza, 

lícita ou ilícita. Aliás, cada vez mais se bloqueiam valores com base, por 

exemplo, na mera possibilidade de eventual pena de multa a ser aplicada caso 

seja proferida sentença condenatória, numa clara demonstração de excessiva 

força do aparato repressivo estatal que, não podendo comprovar 

aprioristicamente sequer suspeita de origem ilícita do bem, ainda assim impede 

sua fruição por parte de seu proprietário, violando escancaradamente o 

princípio da presunção de inocência. Adianta-se juízos de valor (eventual 

condenação pesando mais, na balança do juiz, do que eventual absolvição); 

adianta-se cálculo de eventual pena de multa, inverte-se a presunção 

constitucional (presume-se não apenas a culpa, mas, sim, a própria pena em 

concreto - e, no entanto, não se admite que se adiante cálculos para prescrição 

em perspectiva com base nesse mesmo instrumental); paralisa-se o indivíduo e 
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sua família (eis que, incapacitado economicamente, quem irá assisti-lo em 

todas as áreas de sua vida?), e apregoa-se, ainda, que se respeita a 

presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa dentro do devido 

processo legal. Falácia maior não há, eis que tais garantias não são 

meramente formais; ao revés, para que possam materializar-se em acordo com 

o objetivo que lhes dá sustento, gerando a correta incidência de seus efeitos no 

caso concreto, o indivíduo deve dispor do Direito, e do poder de exercê-lo, 

faticamente, em sua defesa. 

Ultrapassadas as críticas iniciais, superficiais e genéricas por excelência, 

temos que a Lei 11.690/08, adequando o mandamento federal ordinário aos 

ditames constitucionais, produziu profunda alteração na sistemática de 

devolução dos bens e valores retidos durante o processo de conhecimento ao 

dar nova redação ao inciso II do parágrafo único do art. 386, CPP. Referida 

alteração nada mais representa que a materialização, em norma 

infraconstitucional, da presunção de inocência consagrada em nossa 

Constituição Federal. Não obstante a Constituição consagre esse princípio e o 

próprio legislador tenha, enfim, adequado o comando normativo ordinário ao 

texto constitucional, a praxis forensi demonstra que segmento representativo 

dos seus operadores resiste em assimilar o novo comando. 

Vamos ao tema. 

 

II. Da pretérita dicção do inciso segundo, parágrafo único, do art. 386, 
e sua relação com as normas relativas à indisponibilidade de valores – os 
valores tutelados pela ordem processual então vigente 
 
O texto revogado do parágrafo único, inciso II do art. 386, CPP, afirmava que o 

juiz, ao proferir sentença absolutória, ordenará a cessação das penas 

acessórias provisoriamente aplicadas; o inciso primeiro, por sua vez, versava 

sobre colocação do réu em liberdade, caso estivesse preso cautelarmente, e o 

inciso terceiro ordenava a aplicação, quando cabível, de medida de segurança 

(superado pela Reforma Penal de 1984). Enfim, o art. 386, CPP, mesmo 

versando sobre a sentença absolutória em seus efeitos primários e 

secundários, nada afirmava sobre qual medida deveria ser adotada em relação 
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aos bens e valores tornados indisponíveis ao acusado durante o processo, em 

virtude de medida provisória e incidental. 

O silêncio do art. 386, CPP, em relação ao destino dos “valores” assegurados 

durante o processo, no entanto, não era aleatório; pelo contrário, adequava-se 

ao sistema normativo como um todo, eis que em sintonia com os artigos (por 

exemplo) 118, 131, III, e 141, todos do CPP, que somente autorizavam o 

levantamento de apreensão, hipoteca e seqüestro mediante sentença 

absolutória transitada em julgado. 

E, por óbvio, tais artigos também se encontravam em sintonia com o panorama 

cultural do qual emergiu nosso CPP, notadamente de reforço do poder do 

então Estado ditatorial (Estado Novo) em detrimento de garantias individuais, 

consoante o projeto de Rocco na elaboração do código fascista italiano e citado 

expressamente na exposição de motivos de nosso CPP. 

   

Em síntese: o cidadão, mesmo absolvido, deveria ainda suportar contra si 

medidas coativas por parte do Estado. Essas medidas, por sua vez, somente 

poderiam cessar quando absolvição não pudesse mais ser contestada pelo 

órgão acusador. Tal panorama, como logicamente se depreende de sua 

simples visualização, ignorava veementemente o conceito de presunção de 

inocência; pelo contrário, invertia-o, afirmando, por essa razão, que a 

presunção de culpa se sobrepunha até mesmo a uma sentença absolutória, e 

mantinha, absurdamente, medidas cautelares absolutamente desnecessárias e 

infundadas. 

 
III. A atual dicção do inciso segundo, parágrafo único, do art. 386,  
 
A Lei 11.690/08 alterando o conteúdo do dispositivo sub examen, passa a 

afirmar que o juiz, ao proferir sentença absolutória, ordenará a cessação das 

medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Trata-se, na verdade, de 

radical modificação político-criminal, adequando-se aos postulados de um 

Estado Democrático de Direito. 

Medidas cautelares, como se sabe, representam um gênero do qual tanto a 

prisão provisória quanto o bloqueio de bens são suas espécies. Percebe-se 

que largo espectro detém tal locução, e, em acordo com as regras de 
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interpretação de lei penal, deve ser analisada sob todos os vieses que, 

porventura, beneficiem o indivíduo, pois a interpretação restritiva cinge-se às 

normas de caráter proibitivo. 

  

E nessa linha de raciocínio torna-se fácil perceber que as cautelares referidas 

no inciso II do aludido parágrafo único não se referem à prisão cautelar, eis que 

essa continua sendo objeto do seu inciso primeiro. Depreende-se então que o 

legislador, ao utilizar o vocabulário supra, estava se referindo a toda e qualquer 

medida cautelar/provisória que tenha surgido no curso do processo principal, 

englobando em tal conceito, inequivocamente, as medidas assecuratórias de 

caráter patrimonial. Para a prisão, preferiu não mexer no inciso I, assegurando 

maior garantia contra eventual interpretação disforme do texto. 

Sob nosso ponto de vista, a cessação de toda e qualquer medida 

cautelar/provisória porventura existente contra o indivíduo, por ocasião de 

sentença absolutória, é o mínimo que se poderia esperar em um Estado 

Democrático de Direito. Se durante o curso de uma instrução processual torna-

se possível a relativização dos efeitos da presunção de inocência face cotejo 

da proporcionalidade dos bens jurídicos em jogo, tem-se que, após uma 

sentença absolutória, nada mais justifica a existência de coação cautelar contra 

o indivíduo (pelo contrário: a cautela é contra o Estado que, em princípio, já 

foi declarado sucumbente). Afirma-se aqui que a presunção de ofensa - que 

legitima a adoção de uma medida cautelar, em sede de instrução processual, 

através da verificação de proporcionalidade entre os bens jurídicos envolvidos - 

não mais pode prosperar após sentença absolutória, sob pena de transformar-

se em uma presunção de presunção de culpa (presume-se que um eventual 

recurso do MP possa ser provido, e, assim sendo, presume-se que iria ocorrer 

dano com a ausência de medida restritiva) totalmente inapta a gerar qualquer 

espécie de conseqüência junto aos Direitos e Garantias individuais que 

assistem ao processado.  

 Vamos além: há algumas decisões que contrariam a tese aqui ventilada, 

sob argumento de que a novel disposição do art. 386, CPP, não trouxe consigo 

a revogação expressa das normas assecuratórias, assim como se refere à 

‘medidas cautelares’ sem que haja, no CPP, terminologia semelhante - como 

se essas alterações fossem um corpo estranho dentro do Código de Processo 
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Penal. Por fim, justificam tal menção - a medidas cautelares – por acreditarem 

que a vontade do legislador era a de que o citado art. 386, em seu parágrafo 

único, inciso II, se dirigisse às medidas cautelares previstas em um Projeto de 

Lei (4208/01), que altera o nome do Título IX para "Da prisão, das Medidas 

Cautelares e da Liberdade Provisória" e estabelece que o juiz pode, ao invés 

de determinar a prisão durante o processo, estabelecer uma série de medidas 

cautelares às quais o acusado fica sujeito (art. 283, §3º e art. 319)4

Sem dúvida respeitando o embasamento acima utilizado na manutenção da 

medida assecuratória mesmo diante de uma sentença absolutória, temos que 

equivocado entendimento. Ocorre que qualquer diploma legal ao entrar em 

vigor adquire autonomia, desvinculando-se da eventual denominada mens 

legislatori, devendo ser interpretado no seu contexto, afora o fato de que o 

atual diploma processual penal disciplina expressamente as medidas 

assecuratórias, que outra coisa não são que medidas cautelares (arts. 125 a 

144), constantes do capítulo VI, do Título VI do CPP e vigor. 

.  

Quanto à ausência de revogação expressa das normas assecuratórias, 

havendo sentença penal absolutória, sustentamos que, desde a Constituição 

Federal de 1988, nenhuma medida cautelar ou qualquer decisão restritiva de 

direitos pode manter-se vigente, independentemente de trânsito em julgado, 

por afrontar duplamente a presunção de inocência. A cautela agora, se houver, 

será contra o Estado, eis que não conseguiu provar aquilo que imputou em 

juízo. Evoca-se, aqui, a interpretação conforme a Constituição, onde sequer a 

alteração do artigo 386, CPP, seria necessária. 

 

IV. Conclusões finais 
 
Em síntese, uma Democracia de Direito que navega sob a regência da 

presunção de inocência não pode aceitar que um indivíduo com sentença 

absolutória a seu favor, permaneça, ainda, sob qualquer espécie de medida 

                                                 
4 Decisão da 1a Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, onde o Juiz, em exemplo de humildade que 
norteia qualquer pesquisador jurídico, ainda afirmou antes de decidir de maneira contrária ao aqui 
defendido: Entretanto, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, analiso a tese, ainda 
que brevemente e sem me comprometer com minhas próprias ponderações de forma permanente.g.n. 
Parabéns ao Senhor Juiz que percebe aquilo que há de mais fundamental no Direito: sua natureza é fluida, 
não admitindo a permanência sob pena de tratar-se igualmente o desigual. 
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cautelar de caráter restritivo-penal, malferindo as garantias consagradas em 

nossa Carta Maior. 

 

 
III. Do pedido final 

 

Ante todo o exposto, na medida em que as considerações 

supra compreendem toda a matéria de Direito atinente ao 

tema aqui versado, o que se requer é que esta egrégia Corte 

promova a adequação constitucional das normas ordinárias de 

caráter processual penal, especificamente aquela que já se 

encontra materializada junto ao art. 386, parágrafo único, 

inciso II, CPP, direito este líquido e certo que se ergue 

em prol do impetrante, com a conseqüente liberação de todos 

os bens e valores que lhe tenham sido obstados em virtude 

do processo n. 2004.71.00.037133-4. 

 

 

 

    Nesses termos 

    Pede deferimento 

 

 

 

 

    Porto Alegre, 12 de junho de 2009 

 

 

 

 

 

    DANIEL GERBER 

    OAB/RS 39879 

 


