
HABEAS CORPUS    Sinopse/Storyline   Móca Advogados Associados é o mais renomado 

escritório de advocacia criminal da cidade. Seu fundador, Dr. Cícero Móca é conhecido por ir 
até as últimas consequências para defender seus clientes - e cobrar muito caro por isso.    Já 
seu único filho, Aquiles, acaba de se formar em Direito, mas possui uma visão de justiça bem 
diferente do pai. Seu forte idealismo irá provocar uma ruptura na família e Aquiles terá que 
começar sua carreira do zero, trilhando o caminho que acredita ser correto, mas que poderá 
lhe custar ainda mais caro do que os honorários que seu pai costuma cobrar.    A série tem 
dois arcos principais na primeira temporada: o primeiro caso que Aquiles defende, envolvendo 
possíveis traficantes e o mistério que fez com ele mesmo fosse preso, seis meses depois de 
passar no exame da OAB. A trama envolverá a vida pessoal dos personagens, tanto de Aquiles 
e sua família quanto de seus clientes mas o foco central continuará sendo a busca de Aquiles 
por justiça, para seus clientes, e para si mesmo.  PERSONAGENS PRINCIPAIS   Cícero Móca 
– 65 anos. Um dos maiores advogados criminalistas do país, Dr. Cícero construiu um império. 
Dono de um escritório suntuoso, tem em seu único filho seu ideal de sucessão. É casado com 
Juliette há 30 anos e é amante de Gabi, sua estagiária.   Juliette – 60 anos. Esposa de Cícero, 
Juliette se ressente do que sua relação com o marido de tornou. Se sente totalmente preterida 
em relação ao trabalho de Cícero e tem somente dois interesses e prazeres na vida: seu filho 
único e jogar bingo.   Aquiles Móca – 25 anos. Advogado recém formado, filho único de Cícero 
e Juliette. Sofre de asma e sempre foi muito protegido pela mãe. Apesar disso, é bastante 
esforçado e idealista.    Suzana – 25 anos. Namorada de Aquiles, também é formada em 
direito, mas decide prestar concurso. Consegue passar na Promotoria, o que gerará um 
embate com Aquiles, pois muitas vezes estarão em lados opostos.   Djair – 30 anos. Famoso 
ladrão de banco, já tem sua ficha limpa há muitos anos. Abriu um bar e se refez, mas seus 
negócios vão mal.   Alemãozinho – 32 anos. Tem esse apelido por ser loiro de olhos azuis. Já 
foi preso por homicídio, mas cumpriu sua pena. Está longe do crime há 4 anos. Montou uma 
frota de taxi e conseguiu refazer sua vida. Seu único problema é não ter conseguido se livrar 
da cocaína.   Adolfo Vaz - 54 anos. É Desembargador de Direito, conhecido no meio jurídico 
por vender sentenças.   Filho do Desembargador - 16 anos, acaba se envolvendo no mundo 
das drogas.   Personagens Secundários   Seu Marçal – 56 anos. Diretor da Escola de Samba 
Camisa Verde e Branco.   Raimundo – 35 anos. Homem de confiança de Seu Marçal. Há 
muitos anos longe do crime, vai dirigir e guiar Aquiles até Pernambuco para cuidar do caso de 
Djair e Alemãozinho.   Bóris – 63 anos. Sócio da Móca Advogados Associados, Bóris viu 
Aquiles crescer. É o braço direito de Cícero.   Gabi – 22 anos. Amante de Cícero, Gabi é 
estagiária do seu escritório. Pretende parar de advogar e se casar com Cícero, assim que ele 
se separar de Juliette.    Paulo Ferreira, o Chuveirinho – 74 anos. Principal cliente de Cícero 
Móca atualmente, Chuveirinho foi o maior importador de máquinas caça níquel do país. Já 
mais velho, foi pego na Operação Jackpot. Está preso.   Carlão – 40 anos. Sócio de 
Chuveirinho.   Juíza de Cabrobó – 50 anos. Astuta e destemida, ela desconfia da sombra, mas 
é bastante razoável quanto às suas decisões no tribunal.   

 


