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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EXCELSO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 
 
 
 

URGENTE 
PACIENTE ENCARCERADA 

 
 
 
 
 
 PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA, advogado, inscrito 
na OAB/DF 64.817 e OAB/GO 57.637, RENATA CRISTINA FELIX TAVARES, 
advogada inscrita na OAB/DF 50.848, BERTONI OLIVEIRA BARBOSA, 
advogado inscrito na OAB/DF 45.319, LAYANE ALVES DA SILVA, advogada, 
inscrita na OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676, CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA 
FILHO, advogado inscrito na OAB/SC 9.284, ambos com escritório profissional 
neste rodapé, onde recebe intimações, vem respeitosamente perante esse 
Excelso Tribunal, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal 
de 1988 e artigos 647 e 648, III, ambos do Código de Processo Penal, impetrar 
o presente 
 
 

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO 
COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR 

 
 
 em benefício do paciente SARA FERNANDA GIROMINI, 
brasileira, solteira, conferencista, inscrita no CPF nº 416.982.998-00, residente 
e domiciliada no Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 02, casa 28, 2º 
pavimento, Vila Planalto. CEP: 70.804-120. Brasília/DF, o qual vem sofrendo 
violenta coação em sua liberdade, por ato ilegal e abusivo do 
Excelentíssimo Senhor Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4828/DF, de 20/04/2020, pelos 
motivos de fato e de direito a seguir delineados: 
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I – DA SÍNTESE DOS FATOS 
 
 Os advogados que subscrevem este remédio constitucional 
NÃO TIVERAM ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO supracitado até o 
presente momento, o que não impede a verificação da ABOSLUTA 
INCOMPETÊNCIA da Autoridade Coatora em decretar qualquer ato em 
desfavor da paciente, cidadão, brasileira, e desprovida de foro de prerrogativa 
de função. 
 
 Chegou ao conhecimento destes patronos, nesta manhã, que a 
Polícia Federal cumpriu mandado de prisão temporária em face da ora 
Paciente, conforme print a seguir: 
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 Causou enorme estranheza a ordem de prisão temporária ter 
sido decretada em pleno domingo, certamente, para sua configuração midiática 
e demonstração de que “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. 
 
 Em simples análise do MANDADO DE PRISÃO supra 
informado, vê-se claramente a ilegalidade já preambular, eis que sequer é 
mencionado no documento QUAL O SUPOSTO CRIME COMETIDO pela 
Paciente, e por quais razões está sendo impedido o seu livre arbítrio de ir e vir, 
ora objeto da presente impetração. 
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 Estes defensores souberam hoje pela MÍDIA que a Paciente 
havia sido presa por ordem da Autoridade Coatora, a requerimento do 
Procurador-Geral da República. 
 
 Todavia Senhor Ministro Presidente, a ordem de prisão 
temporária É ILEGAL e perpetrada por AUTORIDADE ABSOLUTAMENTE 
ILEGÍTIMA para tal fim, eis que a Paciente não se encontra elencada no rol de 
autoridades com foro de prerrogativa de função, adstritas à competência desta 
Suprema Corte, o que denota em ATO ARBITRÁRIO, ILEGAL, e que o referido 
inquérito deve ser remetido à primeira instância, como a seguir deduzido. 
 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
 Ab initio, há de firmar a competência de julgamento deste 
habeas corpus liberatório, veja o que diz, ainda, a Constituição Federal: 
 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas 
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 
habeas data contra atos do Presidente da República, das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do 
Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” 
Grifamos. 

 
 O Código de Processo Penal traz em seu Art. 86 o seguinte: 
 

“Art. 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá, 
privativamente, processar e julgar: 
I - os seus ministros, nos crimes comuns; 
II - os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os 
do Presidente da República; 
III - o procurador-geral da República, os desembargadores dos 
Tribunais de Apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os 
embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e 
de responsabilidade.” Grifamos. 
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 Já o Artigo 84, do mesmo CPP, diz claramente que: 
 

“A competência pela prerrogativa de função é do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais 
Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam 
responder perante eles por crimes comuns e de 
responsabilidade.” Grifamos. 

 
 Em se tratando de FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, 
o que é absolutamente dissonante no caso da Paciente, o Art. 102, I, alíneas 
“b” e “c”, aduzem que: 
 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:  
(...) 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o 
Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;  
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto 
no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do 
Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática 
de caráter permanente;”   

 
 Portanto, onde é que se enquadra a Paciente no rol de 
autoridades com foro de prerrogativa de função? 
 
 Assim, é de competência desta Suprema Corte o julgamento 
do presente habeas corpus, E ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE a mesma 
Corte Suprema para determinar qualquer ato atentatório ao direito de ir e vir da 
ora Paciente, caracterizando como notório ABUSO DE PODER e ILEGAL. 
 
 A mesma Constituição da Republica Federativa do Brasil de 
1988 prescreve em seu art. 5º, inciso LXVIII, que será concedido “habeas 
corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
 
 No caso em tela, há flagrante ILEGALIDADE, eis que a 
Paciente não está presente no rol de competência da Suprema Corte, e 
ABUSO DE PODER, tendo em vista a Autoridade Coatora, exímio 
constitucionalista, demonstra, por ora, desconhecer que sua competência não 
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atinge a ora Paciente, e que está cometendo severa ofensa à Carta da 
República, agindo como: responsável pela abertura do inquérito, juiz, promotor, 
acusador, inquiridor, instância recursal, faltando apenas a pecha de “agente 
carcerário” para completar o ciclo. 
 
 Ora, a PACIENTE é uma CIDADÃ BRASILEIRA, QUE 
EXPRESSA SUA OPINIÃO (e crime de opinião, ainda não é crime), não possui 
qualquer cargo ou função pública que a designasse para a aplicação de 
quaisquer atos ou murmúrios da Suprema Corte brasileira. 
 
 No tocante ao remédio invocado, o HC, na modalidade 
liberatório, após a concretização do ato coator e ilegal, está precipuamente 
expresso no Código de Processo Penal, que contempla em seus artigos 647 e 
648: 
 

"Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal 
na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição 
disciplinar;" 
"Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: 
(...) 
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para 
fazê-lo;" 

 
 Portanto, o presente habeas corpus é plenamente cabível ao 
caso, eis que demonstrada a ILEGALIDADE DO ATO COATOR praticado por 
Autoridade Incompetente, tendo em vista que a Paciente NÃO POSSUI FORO 
DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, cabendo à primeira instância da Justiça 
Federal a análise da medida a ser tomada, e jamais esta Autoridade Impetrada, 
absolutamente incompetente. 
 
 Há inequivocamente que se mencionar ainda o Pacto de São 
José da Costa Rica, recepcionado em nosso ordenamento jurídico brasileiro, 
que em seu art. 7º, é taxativo ao expor que toda pessoa tem direito a liberdade, 
sendo que ninguém pode ser submetido ao encarceramento arbitrário. 
 
 No presente caso há inexorável ENCARCERAMENTO ILEGAL, 
mesmo que temporário, pois provém de quem não tem competência para o ato, 
como já demonstrado. 
 
 O próprio ato coator, o MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, 
expedido em pleno domingo, sem qualquer fundamentação legal, e se quer 
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indicando o motivo de seu encarceramento, é algo absurdo, reprovável, ilegal, 
imoral, e tantos outros adjetivos cabíveis, que, por questões de economia de 
laudas, despicienda a menção. 
 
 Assim, para ocorrer o cerceamento da liberdade de qualquer 
cidadão deve-se observar os princípios e garantias previstos na Constituiçlão 
Federal, que estão sendo “esquecidos”, principalmente, pela Autoridade 
Coatora, autor de livros sobre a própria Constituição Federal, o que se torna 
ainda mais grave o ato, haja vista não acreditar que o mesmo não saiba que a 
Paciente não possui foro de prerrogativa de função para lhe atrair competência. 
 
 Chega a ser primário o grotesco erro, senão, crasso, 
especialmente quando se trata de Autoridade que, em tese, possua o 
“NOTÁVEL SABER JURÍDICO”, e que, nem com hercúleo esforço, encontram 
supedâneo para a manutenção de qualquer ato restritivo à liberdade da 
Paciente, incluindo de pensamento, consubstanciando ainda no presente writ, a 
ilegalidade do ato impugnado. 
 
 Não obstante a isso, esta Suprema Corte, na discussão 
oriunda da AÇÃO PENAL 937, aduziu novo entendimento para aqueles com 
FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, in casu, ex-parlamentar que 
assumiu posto no executivo, prefeito, de uma determinada cidade, levando 
para outra instância, a competência, que NÃO PREVALECEU no âmbito do 
STF, em trechos extraídos do voto da lavra do Ministro Luis Roberto Barroso, 
como se vê na notícia publicada abaixo: 
 

“Segundo afirmou o relator, à época, "as diversas declinações 
de competência estão prestes a gerar a prescrição pela pena 
provável, de modo a frustrar a realização da justiça", 
salientando que "o sistema é feito para não funcionar" e o caso 
revelava "a disfuncionalidade prática do regime de foro", razão 
pela qual acreditava "ser necessário repensar a questão quanto 
à prerrogativa." 
 
Para o ministro Barroso, havia "problemas associados à 
morosidade, à impunidade e à impropriedade de uma Suprema 
Corte ocupar-se como primeira instância de centenas de 
processos criminais." 
 
Ao encaminhar o julgamento do tema para o Plenário, por meio 
de questão de ordem, o relator sugeriu a análise da 
possiblidade de conferir interpretação restritiva às normas da 
Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por 
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prerrogativa de função, de modo a limitar tais competências 
jurisdicionais aos crimes cometidos em razão do ofício e que 
digam respeito estritamente ao desempenho daquele cargo. 

 
 Segundo a mesma nota publicada, “No dia 31 de maio foi 
iniciado o julgamento. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou 
que "o foro deve se aplicar apenas a crimes cometidos durante o exercício do 
cargo, e deve ser relacionado à função desempenhada." Outro entendimento 
adotado pelo ministro foi de que a competência se torna definitiva após o final 
da instrução. A partir desse momento, a competência para julgar o caso não 
será mais afetada por eventual mudança no cargo ocupado pelo agente 
público.” 
 
https://www.migalhas.com.br/depeso/269829/o-novo-entendimento-do-stf-
sobre-a-competencia-por-prerrogativa-de-funcao   
Acesso realizado em 15/06/2020, às 15:46h. 
 
 O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 
447.481/RJ: 
 

“HABEAS CORPUS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. 
RÉU NÃO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL EM 
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUTORIDADE INCOMPETENTE. 
NULIDADE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO. 1. A competência por prerrogativa de função 
é exceção em nosso ordenamento jurídico; em regra, 
apenas aqueles que desempenham relevantes cargos 
públicos devem ser processados e julgados 
originariamente pelos tribunais de segundo grau ou 
superiores. 2. Determinado o desmembramento do processo 
em relação ao réu não detentor de foro por prerrogativa de 
função (ante a demora na apresentação de alegações finais), é 
inexistente a condenação que, posteriormente, foi proferida 
contra ele em ação penal originária, haja vista a incompetência 
absoluta do Tribunal de Justiça à época do julgamento. 3. O 
órgão de segundo grau usurpou competência que não mais 
detinha, e resultou daí grave prejuízo à garantia do juiz natural, 
não só direito subjetivo da parte, mas elementar de um 
processo justo e legal, que interessa a toda a sociedade. 4. O 
relatório da ação penal foi produzido antes das alegações finais 
do paciente, que ficou, ainda, impossibilitado de usufruir do 
duplo grau de jurisdição, a denotar prejuízo concreto para a 
parte e não só para os interesses de ordem pública. 5. Habeas 
corpus concedido para declarar a invalidade do acórdão, 
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somente em relação ao paciente. (STJ - HC: 447481 RJ 
2018/0098138-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 02/08/2018)” Grifamos. 

 
 Esta Suprema Corte possui o entendimento de que aqueles 
que não possuem FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO devem ser 
encaminhados às instâncias inferiores para o devido prosseguimento. 
 
 No caso, inúmeros julgados atraem o FORO DE 
PRERROGATIVA INVERSO, onde aquele que possui esta prerrogativa não 
poderia ser julgado por instância inferior, conforme assenta, como exemplo, o 
seguinte julgamento: 
 

“Ação Penal. Questão de ordem. Competência por prerrogativa 
de foro. “Desmembramento de investigações e ações penais. 
Prerrogativa própria da Suprema Corte. 1. O Plenário desta 
Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que "é de ser tido 
por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade 
reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o 
julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos 
demais" (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal 
Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 (...). Nessa linha 
de entendimento, decidiu o Plenário também que, "até que esta 
Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao 
Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então 
conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de 
prerrogativa de foro - em razão das funções em que se 
encontravam investidos -, determinar a cisão das 
investigações e a remessa a esta Suprema Corte da 
apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por 
usurpar competência que não detinha" (Rcl 7913 AgR, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 
(...). [AP 871 QO, rel. min. Teori Zavaski, 2ª T, j. 10-6-2014, 
DJE 213 de 30-10-2014.]” Grifamos. 

 
 Ora, se é entendimento da CORTE de que aqueles que 
possuem FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO não devem ser julgados 
por instâncias inferiores, sob a argumentação de usurpação de competência, 
em lado similar, NÃO PODE ESTA SUPREMA CORTE abarcar para si 
competência de julgar ou realizar qualquer ato em face de quem não possua a 
tal prerrogativa de função, pois fere sensivelmente o permissivo constituição de 
competência originária deste STF (Art. 102, I, “b” e “c”, CF 1988). 
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 Por outro lado, não se pode olvidar em mencionar que a 
Autoridade Coatora já atua, como juiz, suposta vítima, e inquisidor no Inquérito 
4781, onde a ora Paciente também já sofreu consequências e 
constrangimentos ilegais perpetrados pela mesma Autoridade Coatora. 
 
 Não há dúvidas que se detém a noção de que haja uma 
“PERSEGUIÇÃO PESSOAL” da Autoridade Coatora, não apenas à ora 
Paciente, mas a todos que divergem de seu “pensamento”. 
 
 Ora, Senhor Presidente, a Carta Magna, que é DEVER DE 
PROTEÇÃO por esta Excelsa Corte, prevê, expressamente em seu Art. 5º, 
XXXVII, que: 
 

“não haverá juízo ou tribunal de exceção;” 
  
 Todavia, o que estamos presenciando é fomento de um 
VERDADEIRO TRIBUNAL DE EXCEÇÃO, e o que é pior, dentro da SUPREMA 
CORTE BRASILEIRA. 
 
 Além de tudo isso que fora acima aventado, é também 
inequívoca a AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA, 
com a ressalva de que os defensores NÃO TIVERAM ACESSO AOS 
AUTOS, muito menos sabem dos motivos, eis que o mandado de prisão, 
ato coator ilegal combatido, NÃO DESCREVEU UMA ÚNICA LETRA DO 
ALFABETO para indica-la, o que o torna duplamente ilegal, data vênia. 
 
 Compulsando a Lei 7.960/89, não há nenhum ato, por mínimo 
que seja, que enseje em decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA da Paciente, 
senão vejamos: 
 

“Art. 1° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito 
policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer 
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação 
do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 
2°); 
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
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e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 
2° e 3°); 
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, 
caput, e parágrafo único);          (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 
1940) 
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua 
combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);           
(Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) 
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 
caput, e parágrafo único);          (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 
1940) 
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou 
medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado 
com art. 285); 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) genocídio, em qualquer de sua formas típicas; 
n) tráfico de drogas o) crimes contra o sistema financeiro  
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. 

 
 Nesse sentido, diante da ILEGALIDADE e ABUSO DE PODER 
do ato coator, medida que se impõe é a concessão da ordem para determinar a 
liberação da Paciente, em razão do flagrante e ilegal ato coator. 
 
 
III - DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA LIMINAR 
 
 Diante da flagrante ilegalidade da decretação da prisão da ora 
Paciente, não restam quaisquer dúvidas para que, num gesto de estrita justiça, 
seja concedida liminarmente o direito à liberdade da mesma. 
 
 Não obstante à grave ofensa à sua liberdade que vem sofrendo 
desde a manhã desta segunda-feira, a Paciente é mãe de uma criança de 5 
anos de idade, conforme se faz prova na CERTIDÃO DE NASCIMENTO abaixo 
inserida: 
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 Por analogia ao caso, esta Suprema Corte já decidiu no HC 
coletivo 143.641/SP, o Ministro Ricardo Lewandovski primou por conceder 
prisão domiciliar a mulheres condenadas por tráfico de drogas, que sejam 
mães de crianças ou que estejam na condição de gestante, eis a EMENTA, na 
íntegra: 
 

“Trata-se de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida 
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - STF em habeas 
corpus coletivo (documento eletrônico 632). Bem examinados os 
autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-
las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 
509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior 
(documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a 
restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de 
comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo 
deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que 
possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-
se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal. Algumas comunicações individuais trazem 
consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. 
Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar 
maior concretude ao teor do julgado. Documento eletrônico 394: 
apesar de a deliberação nele contida dizer respeito a um caso 
concreto, considero a questão suscitada exemplar da dúvida sobre 
quando começa o cumprimento definitivo da pena, encerrando o 
capítulo chamado de “ prisão preventiva” . Neste ponto, conforme já 
afirmei ao julgar o HC 152.932/SP, “ tratando-se de presa com 
condenação não definitiva, aplica-se, in totum, o entendimento fixado 
pela maioria dos Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal para que se conceda o benefício da prisão domiciliar à 
paciente até o trânsito em julgado da condenação”  (HC 152.932/SP, 
p. 7). Ainda que o atual entendimento majoritário, nesta Casa, confira 
legitimidade à execução provisória após decisão de segundo grau e 
antes do trânsito em julgado, não se questiona que a prisão, nesse 
interregno de que tratamos, seja provisória. Sendo assim, aplica-se a 
ela o disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, 
independentemente do que vier a ser decidido nas Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade –  ADCs 43 e 44. Reitero, como 
já destaquei no julgamento do mérito deste habeas corpus coletivo, 
que as pessoas em prol de quem a ordem foi concedida são as mais 
vulneráveis de nossa população. Estatisticamente, não há dúvidas de 
que são as mulheres negras e pobres, bem como sua prole –  crianças 
que, desde seus primeiros anos de vida, são sujeitas às maiores e 
mais cruéis privações de que se pode cogitar: privações de 
experiências de vida cruciais para seu pleno desenvolvimento 
intelectual, social e afetivo –  as encarceradas e aquelas cujos direitos, 
sobretudo no curso da maternidade, são afetados pela política cruel 
de encarceramento a que o Estado brasileiro tem sujeitado sua 
população. Por isso, foi em boa hora que o legislador, por meio da Lei 
13.257/2016, adaptou a legislação brasileira aos consensos 
internacionais relativos a direitos humanos da mulher presa. A lei deve 
ser cumprida em toda a sua extensão, assim com a decisão proferida 
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pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo. Além disso, 
destaco que a prisão domiciliar não perde seu caráter de restrição da 
liberdade individual, como a própria nomenclatura revela, de sorte que 
não há contradição entre a presente determinação e o atual 
posicionamento do STF quanto ao início da execução da pena. Assim, 
no que tange ao caso concreto, concedo habeas corpus de ofício. 
Oficie-se ao Juízo de origem. Sem prejuízo, oficie-se ao Congresso 
Nacional para que, querendo, proceda aos estudos necessários a fim 
de avaliar se é o caso de estender a regra prevista no art. 318, IV e I, 
do Código de Processo Penal, às presas definitivas, i.e., aquelas cuja 
condenação já transitou em julgado, dados os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil e, em especial, as regras de 
Bangkok. Encaminhe-se cópia da decisão concessiva do habeas 
corpus coletivo. Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: 
esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias 
entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à 
concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a 
situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia 
cautelar. Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua 
prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não 
encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da 
concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para 
suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o 
exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, 
deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e 
supranacional. Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de 
ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as 
providências cabíveis. Documentos eletrônicos 471 e 550: não 
configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da 
ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela 
suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, 
porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela 
dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das 
forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá 
voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento 
legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a 
legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole. 
Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se 
aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis. 
Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as 
de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática 
do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) 
não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva 
da ordem. Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de 
ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do 
acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
Documento eletrônico 512: a Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso do Sul relata que apenas 68 mulheres foram beneficiadas pela 
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, muitas delas apenas 
após recurso ao Superior Tribunal de Justiça, e isso a despeito de 
haver 448 mulheres presas com filhos de até 12 anos de idade, 
segundo dados da Agência Estadual de Administração do Sistema 
Penitenciário (Agepen). Diz que a maioria dos indeferimentos baseia-
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se na suposta ausência de comprovação de sua indispensabilidade 
para os cuidados maternos, ou, eventualmente, de que a gestação é 
de alto risco. Pede a execução compulsória do HC coletivo, 
reclamando a adoção de medidas que garantam efetividade à decisão. 
Verifico que a requerente junta ementas dos julgados que, ao menos à 
primeira vista, realmente parecem contrariar ordem cogente deste 
Supremo Tribunal Federal. Assim, por ora, oficie-se à Corregedoria do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com cópia da petição, para 
que verifique o ocorrido e preste informações pormenorizadas, em 15 
dias, a este relator, sobre o aparente descumprimento da decisão do 
Supremo Tribunal Federal, em especial quanto aos julgados listados 
na petição, cuja cópia deverá ser remetida juntamente com o pedido 
de informações. Deverá a Corregedoria, ademais, tomar as medidas 
cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constate 
descumprimento de ordem judicial vinculante. Documentos eletrônicos 
499, 553, 554, 555, 556, 591, 613: apreciação conjunta Documento 
eletrônico 499: o Departamento Penitenciário Nacional –  DEPEN 
informa que, pela planilha 6203774, havia 10.693 mulheres que 
seriam, em princípio, elegíveis para a concessão da prisão domiciliar, 
no termos do que foi decidido no habeas corpus coletivo. Entretanto, 
relata que “ apenas 426 mulheres tiveram a prisão domiciliar 
concedida” , e enfatiza: “ Assim, pode-se verificar o baixo quantitativo 
de concessões referentes ao habeas corpus coletivo em comento: 
cerca de 4% do total de mulheres que constam da planilha 6203774 –  
citada no parágrafo 3o deste documento, de 1% do total de mulheres 
encarceradas no Brasil, que é de 42.355, e cerca de 2,2% do total de 
presas provisórias no Brasil, que são 19.223.”  Documentos 
eletrônicos 553, 554 e 555: o DEPEN informa que realizou “ busca 
ativa das informações sobre mulheres privadas de liberdade que 
ostentem os requisitos dispostos no processo do HC” , tendo 
identificado 14.750 mulheres. Documento eletrônico 556: o Coletivo de 
Advocacia em Direitos Humanos informa que a autoridade da decisão 
tomada pela Corte vem sendo desafiada por decisões judiciais que 
deixam de reconhecer a excepcionalidade da prisão, especialmente 
no que tange aos Estados de: (i) São Paulo, onde 1.229 mulheres 
deixaram o cárcere, mas 1.325 igualmente elegíveis continuam 
presas, não tendo sido instituído um controle das prisões; (ii) Rio de 
Janeiro, onde 217 mulheres seriam elegíveis, mas apenas 56 foram 
agraciadas com a concessão da ordem in concreto, não tendo a 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária –  SEAP 
informado à Justiça as presas que poderiam beneficiar-se do habeas 
corpus; e (iii) Pernambuco, onde a Secretaria de Direitos Humanos 
estadual informa que há 111 mulheres presas que fariam jus à 
substituição, mas apenas 47 foram liberadas. Afirma que, apesar de 
estar em curso uma implementação gradual do habeas corpus 
coletivo, seus efeitos ainda são deficitários, visto que muitas decisões 
judiciais têm insistido em contrariar as determinações do acórdão. 
Listaram como razões comuns para o indeferimento a necessidade de 
provas de: (i) imprescindibilidade dos cuidados da mãe aos filhos; (ii) 
aptidão de mulheres que incidiram na prática de crimes para o 
exercício da maternidade; (iii) inadequação do ambiente carcerário 
específico. Enfatiza que a premissa do acórdão –  da 
imprescindibilidade dos cuidados da mãe aos filhos –  não está à 
disposição das autoridades judiciárias brasileiras para avaliação, e 
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que a imputação da prática de tráfico de entorpecentes não é 
excepcional e como tal não pode ser considerada, conforme constou 
do próprio acórdão, para embasar a negativa da substituição. Explica 
que, diante do ofício do DEPEN comunicando a identificação de 
14.750 mulheres enquadradas nos critérios que ensejam a 
substituição, verifica-se que as autoridades responsáveis pelo sistema 
carcerário, integrantes do Poder Executivo, têm revelado capacidade 
maior de efetivação do acórdão. Sublinha que a criação do Banco 
Nacional de Mandados de Prisão –  BNMP, desenvolvido para a 
tomada de providências em casos como os da ADPF 347 e do RE 
641.320, também habilita o Conselho Nacional de Justiça a colaborar 
para a execução da decisão, a qual deve ser cumprida com firmeza, 
mas também com diálogo, desenhando-se uma concorrência de 
competências que envolva o DEPEN e o Conselho Nacional de 
Justiça. Realça que, havendo a ordem de habeas corpus coletivo, sua 
aplicação deve ser imediata pelos órgãos da administração 
penitenciária, uma vez que a identificação das beneficiárias já foi 
realizada pelas listagens produzidas. Requer sejam atribuídas às 
Secretarias de Administração Penitenciária, sob a supervisão do 
DEPEN, competências concorrentes para a execução da ordem já 
proferida, além da instalação de uma instância permanente de 
monitoramento, com participação do Conselho Nacional de Justiça, do 
DEPEN e de outras entidades pertinentes, como a Defensoria Pública 
da União e o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Documento 
eletrônico 591: o Instituto Alana informa que, visando acompanhar a 
implementação do acórdão nos casos de internação provisória no 
sistema socioeducativo, oficiou a Tribunais e órgãos estaduais que 
executam as medidas socioeducativas, tendo constatado a 
persistência da internação de adolescentes grávidas ou mães de 
crianças e a dificuldade de monitoramento. Insiste na urgência da 
instalação de uma instância de monitoramento do cumprimento do 
acórdão, integrada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo DEPEN, 
pela DPU, pela Coordenação do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, pela Comissão Permanente do Sistema Nacional de 
Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, pelo 
Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pelo Instituto Alana, 
aberta às instituições ouvidas como amicus curiae. Requer, ainda, a 
revogação da internação provisória de todas as adolescentes 
gestantes, mães de crianças ou únicas cuidadoras de pessoas com 
deficiência, o levantamento das adolescentes na situação descrita, 
bem como que seja determinado que os órgãos estaduais de gestão 
socioeducativa informem ao Conselho Nacional de Justiça sobre o fiel 
cumprimento da ordem. Documentos eletrônicos 613/622: o Instituto 
de Defesa do Direito de Defesa –  IDDD informa que, no âmbito do 
mutirão Mães Livres, que vem desenvolvendo desde 2017, passou a 
sistematizar informações acerca do cumprimento, pela Justiça de São 
Paulo, do habeas corpus coletivo. Relata que, apesar do comando 
claro no sentido de que a mulher gestante ou mãe de criança deve 
permanecer presa apenas em situações excepcionalíssimas, este 
conceito vem sendo inconstitucionalmente alargado, chegando-se até 
mesmo à exigência de que a mãe prove que é necessária aos 
cuidados do filho. Informa que, no âmbito do mutirão realizado na 
Penitenciária Feminina “ Sandra Aparecida Lario Vianna” , de 
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Pirajuí/SP, constatou dois grupos de casos: aqueles em que os 
julgadores aplicam critérios de substituição contrários à lei e ao 
acórdão, desobedecendo o precedente vinculante, e aqueles em que 
houve omissão na análise determinada por esta Corte. No que tange 
ao primeiro caso –  as negativas mal fundamentadas – , aduz que 122 
presas tiveram a substituição negada, em geral por meio de 
justificativas enfrentadas e vencidas no acórdão, que podem ser assim 
categorizadas: (i) Indeferimentos da substituição por razões de ordem 
probatória, incluindo ausência de certidão de nascimento ou da 
guarda, descurando-se que as mulheres presas compõem um grupo 
vulnerável que não tem a mesma facilidade que o juiz para reunião 
desses documentos, razão pela qual a Corregedoria do Tribunal de 
Justiça de São Paulo expediu comunicado no seguinte sentido: “ não 
deverá ser feita exigência de apresentação de certidão de nascimento 
para apreciação, facultado ao juiz a solicitação direta pelo sistema 
CRC-Jud, devendo, de qualquer forma, proferir a decisão”  (p. 5). 
Assere que houve indeferimentos sob a justificativa de ausência de 
prova da indispensabilidade dos cuidados maternos ou de que outros 
familiares não poderiam cuidar das crianças, quando o poder familiar 
da mãe, e sua importância para a criação dos filhos, são presumidos. 
Aduz que mesmo que a mãe tiver negligenciado, em algum momento, 
o cuidado dos descendentes, ao Estado não cabe obstar o reate 
desse laço, que beneficia o infante. Assevera que a suspensão e a 
destituição do poder familiar se dão por meio de procedimento previsto 
em lei, que não pode ser substituído pela avaliação do juiz no 
momento da análise da substituição da prisão preventiva pela 
domiciliar. Ressalta que indeferimentos baseados no argumento de 
que determinada penitenciária conta com condições adequadas ao 
desenvolvimento da gestação desconsideram o que consta do 
acórdão do habeas corpus coletivo e daquele proferido na ADPF 347 
(estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário). (ii) 
Indeferimentos pela natureza do crime, incluindo negativas moralistas 
baseadas no argumento de que a mãe que trafica é má influência aos 
filhos, ou de que a mãe praticou o crime sem pensar neles, quando, 
na verdade, o tráfico muitas vezes é praticado pelo desespero e pela 
ausência de perspectivas de emprego e de recursos para alimentar e 
garantir o mínimo essencial aos filhos. Alega que muitas rejeições 
embasam-se na gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, 
desprezando os fundamentos do acórdão no sentido de que, em tais 
casos, a prisão preventiva, em geral, mostra-se desnecessária. (iii) 
Indeferimentos por questões jurídico-penais, sobretudo a reincidência, 
desconsiderando que no acórdão constou que a reincidência, assim 
como os maus antecedentes, em princípio, não afastam a regra de 
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. (iv) Indeferimentos 
por fundamentos jurídico-processuais, em especial pela gravidade 
abstrata do delito, mesmo sendo pacífica a jurisprudência desta Casa 
no sentido de que este fundamento não serve de mote à preventiva. 
Afirma que também têm sido invocados fundamentos tais como o de 
necessidade da prisão para aplicação da lei penal, ou porque a ré não 
tem endereço certo, ou porque persiste a discricionariedade do juiz na 
avaliação da substituição, parâmetros estes inadmissíveis. Após expor 
as principais justificativas utilizadas para os indeferimentos, alega que 
a expressão “ excepcionalíssimas” , constante do acórdão, vem 
sendo usada como uma válvula de escape para descumprimento do 
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acórdão, razão pela qual as exceções deverão ser delimitadas com 
maior rigor. Aduz que esta Corte determinou a extensão da ordem, de 
ofício, a todas as mulheres na mesma situação, sendo dispensável a 
provocação por advogado, mas que persiste, em alguns casos, 
omissão deliberada, que totalizam, no caso da penitenciária feminina 
de Pirajuí/SP, 22 casos, caracterizando descumprimento frontal de 
decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Requer: (i) a 
extensão da ordem às mulheres constantes de rol que traz anexo, as 
quais tiveram seus pedidos injustamente negados ou em relação às 
quais houve omissão deliberada na apreciação dos casos; (ii) o 
acolhimento dos pedidos formulados pelo Coletivo de Advocacia em 
Direitos Humanos; e (iii) o aclaramento da expressão “ circunstâncias 
excepcionalíssimas” , para obstar as arbitrariedades que se tornaram 
rotineiras no descumprimento do acórdão. Pois bem, as petições em 
questão (documentos eletrônicos 499, 553, 554, 555, 556, 591, 613) 
reclamam por medidas apropriadas que garantam a efetividade do 
acórdão proferido no habeas corpus coletivo, i.e., almejam o 
desenvolvimento de novas práticas ou metodologias que superem a 
desconformidade de uma atuação complexa do Poder Judiciário, cujas 
práticas devem ser reorganizadas, dado o estado de coisas 
inconstitucional do sistema carcerário e, mais especificamente, a 
concessão da ordem no presente habeas corpus coletivo. Tais pleitos 
têm legitimidade porque a documentação juntada demonstra, 
efetivamente, uma prática institucional sistematicamente contrária à 
ordem jurídica, que requer correção de rumos para a projeção de 
novos efeitos para o futuro, demandando um plano de ação, no qual 
deverá ser estruturada uma via voltada à resolução coletiva do 
conflito. Penso ser fundamental, previamente a uma decisão definitiva, 
a manifestação de todas as instituições interessadas, que têm trazido 
valiosos aportes a este processo. Determino, por isso, seja aberto 
prazo de 15 dias para manifestação de todos os interessados, 
incluindo a Defensoria Pública da União, as Defensorias Públicas 
Estaduais e os demais amici curiae, sobre medidas apropriadas para 
efetivação da ordem concedida neste habeas corpus coletivo, dando-
se vista, a seguir, à Procuradoria-Geral da República, pelo mesmo 
prazo. Sem prejuízo, desde já, oficie-se à Corregedoria do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, com cópia das 
petições do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (documento 
eletrônico 556), do Instituto Alana (documento eletrônico 591) e do 
IDDD (documento eletrônico 613/622), bem como seus anexos, para 
que verifiquem o ocorrido e prestem informações pormenorizadas, em 
15 dias, a este Relator, sobre o aparente descumprimento da decisão 
do Supremo Tribunal Federal. Solicito especial atenção do Tribunal de 
Justiça de São Paulo sobre os julgados listados na petição do IDDD, 
referentes à Penitenciária Feminina “ Sandra Aparecida Lario 
Vianna” , de Pirajuí/SP. No que tange ao Estado do Rio de Janeiro, 
onde a implementação está, estatisticamente, muito aquém do que em 
outros Estados, deverá a Corregedoria esclarecer quais as políticas 
adotadas para o cumprimento da decisão e se foi determinada a 
dispensa da exigência de apresentação de certidão de nascimento 
para apreciação, facultando-se aos juízes a solicitação direta por via 
eletrônica. Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar 
as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso 
constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se 
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ainda para que informem quais constituíram núcleos de 
monitoramento da execução do julgado e quais as providências 
adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser 
instruídos com cópias das petições e de seus anexos. Publique-se. 
Brasília, 24 de outubro de 2018. Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator (STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de 
Publicação: DJe-228 26/10/2018) 

 
 Ora, data máxima vênia, se pessoas condenadas por 
TRÁFICO DE DROGAS podem ser beneficiadas por HC PARA FICAREM EM 
PRISÃO DOMICILIAR com seus filhos menores, qual o motivo a ora Paciente 
deverá, duplamente, permanecer encarcerada, se não cometeu crime algum, 
não é condenada, não é autoridade com foro de prerrogativa, e possui um filho 
de 5 anos de idade? 
 
 A ÚNICA RAZÃO para a arbitrária prisão determinada pela 
Autoridade Coatora, absolutamente incompetente, é a perseguição política e 
pessoal, eis que ambos possuem histórico de confrontos. 
 
 Data vênia, se a Autoridade Coatora se sente incomodada, 
ofendida em sua honra ou coisa similar, que faça como todo cidadão: UTILIZE-
SE DO PODER JUDICIÁRIO para buscar o seu direito, e não, como vem 
ocorrendo, UTILIZAR O PODER JUDICIÁRIO para realizar tais atos arbitrários. 
 
 Há uma grande distinção entre UTILIZAR-SE “DO” E UTILIZAR 
“O” PODER JUDICIÁRIO, este último caracterizado como abuso de poder. 
 
 Ainda diz a Constituição Federal no Art. 5º, “caput” que: 
 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza,(...)” Grifamos. 

 
 Pergunta-se: SERÁ? 
 
 A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se 
devidamente caracterizada. O “fumus comissi delicti”, significa a fumaça do 
cometimento do delito, o qual pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos, 
ECONOMICAMENTE, ao próprio mandado, não foram capazes sequer de 
indicar ou demonstrar a efetiva participação da Paciente no suposto delito em 
comento.  
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 Por sua vez, no que concerne o “periculum libertatis” (perigo na 
liberdade da acusada), conforme demonstrado minuciosamente, não se 
vislumbra minimamente qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar 
da paciente, uma vez que além de possui endereço fixo, sequer foi indicado um 
crime tipificado, e até o momento os defensores NÃO TIVERAM ACESSO 
sequer à própria decisão que ensejou o mandado arbitrário de prisão 
temporária, prática contumaz da Autoridade Impetrante, ferindo as 
prerrogativas destes patronos. 
 
 Repisa-se que, à luz da Lei de Abuso de Autoridade, FERIR 
PRERROGATIVAS DE ADVOGADO é crime (Art. 32 e 43, Lei 13.869/19). 
 
 Ademais, ficou demonstrada igualmente a ILEGALIDADE, 
diante da impossibilidade de prática de atos pela Autoridade Coatora em 
desfavor da Paciente, por esta não possui foro de prerrogativa de função, e por 
outro lado, o ABUSO DE PODER E AUTORIDADE, eis que a própria 
Autoridade Coatora, supostamente conhecedora da Carta Constitucional, “não 
se olvidou em atentar para o fato da competência privativa do STF, consoante 
o teor do Art. 102, I, “b” e “c”, ou se atentar ao próprio CÓDIGO PROCESSO 
PENAL, Artigos 84 usque 87, e Art. 647 e 648, III, também do mesmo CPP. 
 
 Por derradeiro, Alberto Silva Franco nos ensina que: 
 

“É evidente, assim, que apesar da tramitação mais acelerada 
do remédio constitucional, em confronto com as ações 
previstas no ordenamento processual penal, o direito de 
liberdade do cidadão é passível de sofrer flagrante coarctação 
ilegal e abusiva. Para obviar tal situação é que, numa linha 
lógica inafastável, foi sendo construído, pretoriamente, em nível 
de habeas corpus, o instituto da liminar, tomando de 
empréstimo do mandado de segurança, que é dele irmão 
gêmeo. A liminar, em habeas corpus, tem o mesmo caráter de 
medida de cautela, que lhe é atribuída do mandado de 
segurança”. (FRANCO, A. S.; STOCO, R. (Coord). Código de 
Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e 
jurisprudência. V. 1, p. 1543) 

 
 Por tudo que fora efemeramente apresentado, demonstrando 
ILEGALIDADE e ABUSO DE PODER E AUTORIDADE, a presente ordem de 
habeas corpus deve ser concedida liminarmente com o fim de obstar 
IMEDIATAMENTE a prisão temporária da ora Paciente. 
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IV – DOS PEDIDOS 
 
 EX POSITS, não há dúvidas que a Paciente sofreu e vem sofrendo 
constrangimento ilegal Ministro Alexandre de Moraes, circunstância notadamente 
“contra legem” que deve ser remediada por esse Excelso Tribunal.  
 
 Assim, com fulcro no artigo 7º, do Pacto de San José da Costa Rica, 
Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648, III, do CPP, requer: 
 

1) A imediata oitiva do ilustre Procurador-Geral da República, com a MÁXIMA 
URGÊNCIA, na condição de "custos legis", para que apresente parecer; 
 

2) Concomitantemente, seja determinada a imediata requisição de informações 
do sr. Ministro Alexandre de Moraes, condutor do Inquérito 4828/DF, ora 
apontado como autoridade coatora; 
 

3) LIMINARMENTE, seja concedida a ORDEM neste HC LIBERATÓRIO para 
determinar a cessão imediata do Ato Coator Ilegal atacado, promovendo a 
imediata liberação da Paciente das dependências da Polícia Federal, ou onde 
quer que esteja, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE 
SOLTURA, a fim de que seja a paciente posta em liberdade, em caráter de 
URGÊNCIA; 
 

4) NO MÉRITO, a confirmação no mérito da liminar pleiteada, por óbvio deferido, 
para que se consolide, em favor da paciente SARA FERNANDA GIROMINI, a 
competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento 
ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça,  
 

5) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidas. 
 

 Termos em que, 
 aguarda deferimento. 
 
 

(assinado digitalmente) 

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA 
OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817 

 
RENATA CRISTINA FELIX TAVARES 

OAB/DF 50.848 
 

BERTONI OLIVEIRA BARBOSA 
OAB/DF 45.319 
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LAYANE ALVES DA SILVA 
OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676 

 
CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO 

OAB/SC 9.284 
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