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DESPACHO/DECISÃO

1. Evento 1993

A Defesa de Gerson de Mello Almada requer autorização para que ele
possa retornar às atividades laborativas na Engevix Engenharia, holding e subsidiárias, e
"auxiliar nas tratativas para celebração de acordo de leniência, atualmente em curso
junto à Congroladoria Geral da União e ao Ministério Público".

Decido.

Decretei a prisão preventiva de Gerson de Mello Almada, dirigente da
Engevix Engenharia, no processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10), a pedido do
MPF e da autoridade policial.

Em 28/04/2015, o Supremo Tribunal Federal, por decisão no HC
127.186, converteu a prisão preventiva de Gerson Almada em prisão domiciliar,
impondo também as seguintes medidas cautelares alternativas.

a) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas
investigações, ficando proibido de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos, e
suspensão do exercício profissional de atividade de natureza empresarial, financeira e
econômica;

b) recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação lícita,
quando fará jus ao recolhimento domiciliar apenas em período noturno e nos dias de
folga;

c) comparecimento quinzenal em Juízo, para informar e justificar
atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização;

d) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre
que intimado;

e) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer
meio;

f) proibição de deixar o país, devendo entregar passaporte em até 48
(quarenta e oito) horas; e

g) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica.



Considerando o tempo já transcorrido e que essas medidas se decretam
segundo a situação dos fatos ao tempo da decisão, resolvo rever parcialmente o
decidido.

Apesar do recolhimento domiciliar com tornozeleira eletrônica ser
relevante, como entendeu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, entendo que, passados
alguns meses, não se faz ele mais conveniente. É que tem ela o efeito colateral negativo
de propiciar a futura detração da pena, ou seja, cada dia de recolhimento domiciliar
equivale a um dia na prisão.  A manutenção do recolhimento domiciliar por período
recursal ainda incerto pode levar na prática a que o condenado cumpra toda a pena
privativa de liberdade em recolhimento domiciliar.Considerando a gravidade dos
crimes imputados a Gerson de Mello Almada, entende este Juízo que, por este efeito
colateral negativo, a medida deve ser revogada, sem prejuízo deste julgador reconhecer
a sua relevância e pertinência até o presente momento.

Assim, revogo, das medidas cautelares, o dever de  recolhimento
domiciliar por Gerson de Mello Almada com tornozeleira eletrônica. Deverá 
comparecer perante este Juízo, no prazo de cinco dias, para o procedimento de retirada
da tornozeleira eletrônica.

Comunique-se a 12ª Vara Federal Criminal.

Devem permanecer, em vigor, porém as demais cautelares, inclusive a
proibição de que volte a gerir, direta ou indiretamente, a Engevix Engenharia, as
subsidiárias e a holding.

Ressalvo, quanto à proibição de gestão, somente a negociação e a prática
de atos relativos a eventual acordo de leniência ou de colaboração da empresa com o
Poder Público. Para estes autos, está o acusado autorizado a agir com liberdade.

Quanto à implantação de sistemas de compliance e de outras medidas de
governança, entendo que dependentes primeiro da celebração do eventual acordo de
leniência ou de colaboração.

Por maior segurança, oficie-se à Delegacia da Polícia Federal de
Fronteiras comunicando a proibição de Gerson de Mello Almada de deixar o país.
Inclua-se também no ofício a mesma proibição em relação a João Ricardo Auler, José
Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Mateus Coutinho de
Sá Oliveira e José Ricardo Nogueira Breghirolli, visto que revoguei, nas sentenças, a
prisão domiciliar, mas não determinei a expedição de igual ofício.

Intime-se a Defesa de Gerson Almada.  Ciência igualmente ao MPF.

 

2. Evento 1994

A Defesa de Erton Medeiros Fonseca comunica que em 30/09/2015
realizará o comparecimento quinzenal na Justiça Federal de São Paulo.
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Comunique-se a 12ª Vara Federal para fins de controle da tornozeleira
eletrônica.

3. Evento 1931

A Defesa de Mateus Coutinho de Sá Oliveira requer autorização para
mudança de endereço. Sustenta que Mateus passa por processo de 'separação conjugal'
e pretende se estabelecer provisoriamente no Hotel Transamérica Executive Perdizes
(Rua Monte Alegre, n.º 835, Bairro Perdizes, São Paulo/SP), ao menos por 60 dias.

Autorizo a mudança de residência de Mateus Coutinho de Sá Oliveira para
o mencionado Hotel pelas razões expostas pela Defesa.

Intime-se a Defesa, que deverá informar ao juízo dentro de 45 dias se o
acusado permanecerá residindo no Hotel por tempo indeterminado.

Ciência ao MPF.

Junte-se cópia desta decisão nos autos de Ação Penal n.º 5025847-
91.2015.404.7000.

Comunique-se a 12ª Vara Federal para fins de controle da tornozeleira
eletrônica.

Curitiba, 29 de setembro de 2010.
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