
 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL 

CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, PARANÁ 

 

 

 

 

RÉU PRESO 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO nº 5073475-13.2014.4.04.7000/PR 

 

 

 

GERSON DE MELLO ALMADA, já qualificado nos autos 

do procedimento em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, por seus advogados, expor e requerer o que segue. 

 

Em 28 de abril de 2015, a C. 2ª Turma do E. 

Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus em favor de 

RICARDO RIBEIRO PESSOA (HC nº 127.186/PR), substituindo a prisão preventiva 

por prisão domiciliar. Além disso, foram impostas medidas cautelares 

alternativas ao paciente, tais como “afastamento da direção e da administração 

das empresas envolvidas nas investigações (...), recolhimento domiciliar integral 

até que demonstre ocupação lícita, quando fará jus ao recolhimento domiciliar 

apenas em período noturno e nos dias de folga”.  
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Na mesma sessão de julgamentos, por força do 

artigo 580, do Código de Processo Penal, os I. Ministros integrantes da C. 2ª 

Turma do E. Supremo Tribunal Federal estenderam os efeitos do habeas 

corpus ao PETICIONÁRIO e a outros sete acusados na Operação Lava Jato.  

 

Desde então, o PETICIONÁRIO permanece em regime 

de prisão domiciliar, totalmente afastado das atividades das empresas do 

Grupo (ENGEVIX ENGENHARIA S/A., ENGEVIX CONSTRUÇÕES E ECOVIX), nas quais 

detém participação societária por meio da holding controladora JACKSON 

EMPREENDIMENTOS S/A., sendo que, na primeira, já exerceu cargo no Conselho 

de Administração e de Vice-Presidente Executivo, e na última, o de Presidente 

e de membro do Conselheiro de Administração. 

 

Nesse período de afastamento do PETICIONÁRIO, a 

administração da companhia permaneceu sob a responsabilidade de CRISTIANO 

KOK e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, também acionistas e integrantes do Conselho 

de Administração. Ocorre que, em continuidade às investigações da Operação 

Lava Jato, esse D. Juízo decretou a prisão preventiva de JOSÉ ANTUNES 

SOBRINHO, na 19ª Fase da Operação Lava Jato, denominada “Nessun Dorma” 

(Evento 4, Autos nº 5044088-16.2015.4.04.7000). 

 

Tal fato, por si só, permite antever dificuldades na 

condução dos negócios sociais do Grupo, prejudicando a legitimidade das 

decisões empresariais tomadas durante a ausência de dois dos três acionistas 

integrantes do bloco de controle. 

 

Essa constatação – somada à grave crise econômica 

nacional, que afeta diretamente os setores de engenharia, construção e de óleo 

e gás – infunde no PETICIONÁRIO séria preocupação quanto à sobrevivência do 

Grupo, em especial da ENGEVIX ENGENHARIA S/A., empresa brasileira de 

relevante atuação, que chegou a ter mais de 15.000 (quinze mil) empregados e, 

atualmente, emprega cerca de 2.000 (dois mil) colaboradores. 
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Diante de todo esse cenário de dificuldades 

econômicas e de desafios na atividade empresarial1, entende o PETICIONÁRIO 

ser viável o retorno às atividades profissionais junto a holding, ainda que de 

forma parcial ou por reduzido tempo, a fim de poder colaborar com a 

necessária reestruturação da empresa, já destacada, inclusive, por esse D. 

Juízo, no contexto da Operação Lava Jato2, in verbis: 

 

 

 

Além de colaborar com a administração da 

companhia, a pretendida atuação do PETICIONÁRIO destina-se a dois outros 

propósitos específicos, a seguir detalhados. 

 

Inicialmente, deve-se destacar que o retorno ao 

trabalho permitirá ao PETICIONÁRIO auxiliar nas tratativas para celebração do 

acordo de leniência, atualmente em curso junto à Controladoria Geral da 

União e ao Ministério Público. Nos termos da Lei 12.529/11, a celebração do 

acordo de leniência depende da apresentação de documentos e informações 

relevantes, que poderiam ser melhor detalhados a partir da atuação direta do 

PETICIONÁRIO. 

 

Importante destacar que o PETICIONÁRIO vem 

colaborando para o sucesso das investigações – tanto em seu interrogatório, 

quanto em depoimentos prestados à D. Autoridade Policial –, fornecendo 

informações que viabilizaram a deflagração da 13ª e da 14ª fases da Operação 

Lava Jato, como já exaustivamente exposto na ação penal nº 5083351-

89.2014.4.04.7000 (Eventos 781, 788 e 809). O que se pretende, agora, é 

                                                 
1 A propósito do tema, veja-se matéria recente do periódico O Estado de São Paulo, dando conta 
de que a “Crise leva 253 empreiteiras à recuperação judicial”, número 25% maior em relação ao 
ano anterior. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-leva-253--
empreiteiras-a--recuperacao-judicial,1769662>. Acesso em 28.09.2015, às 10h16. 

 
2 Fls. 51, Evento 10, autos nº 5073475132014.404.7000. 
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exercer essa mesma postura colaborativa, no âmbito das negociações para 

formalização do acordo de leniência. 

 

Além disso, o outro propósito do pedido de retorno 

ao trabalho, ora formulado, relaciona-se à necessidade de implantação de 

programas de governança e compliance na gestão da ENGEVIX ENGENHARIA 

S/A., ENGEVIX CONSTRUÇÕES e da ECOVIX, de modo a aperfeiçoar os controles e 

garantir maior transparência no exercício dos negócios sociais. 

 

Com efeito, o PETICIONÁRIO conhece como ninguém 

os processos internos da companhia, fato que, aliado ao seu vasto 

conhecimento técnico na área de engenharia, permitirá implantar novo padrão 

de governança na empresa. 

 

Feitas essas considerações, que demonstram a 

excepcional e grave situação aqui descrita, entende o PETICIONÁRIO estar 

viabilizada a nova apreciação e revisão das medidas cautelares impostas pelo 

E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aos 28 de abril de 2015.  

 

A inegável alteração do cenário processual e o nítido 

caráter rebus sic stantibus das medidas cautelares servem de amparo ao 

pedido de revisão, ora formulado, que, inclusive, já foi observado por esse D. 

Juízo, ao proferir sentença em ação penal conexa àquela instaurada em face 

do PETICIONÁRIO (Autos de nº 5083258-29.2014.4.04.7000, Evento 1012, fls. 

148), nos seguintes termos3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 No mesmo sentido: Evento 824, Ação Penal nº 5083376-05.2014.404.7000.  
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Por todas essas razões, e com fundamento nos 

artigos 1º, incisos III e IV; e 5º, XIII, da Constituição da República4, requer-se 

a Vossa Excelência a concessão de autorização para o que PETICIONÁRIO 

retorne às atividades laborativas na holding JACKSON EMPREENDIMENTOS S/A., 

de forma a ser determinada por esse DD. Juízo, a fim de que possa contribuir 

para reorganização da empresa e para a implantação de políticas de 

governança, além de viabilizar as tratativas do acordo de leniência em curso. 

 

Termos em que, 

Pede, respeitosamente, deferimento. 

 

De São Paulo para Curitiba, 28 de setembro de 2015. 

 

 

Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo 

OAB/SP 124.516 

Flávia Mortari Lotfi 

OAB/SP 246.694 

 

Rodrigo Teixeira Silva 

OAB/SP 270.911 

Gabriela Rodrigues M. Soares 

  OAB/SP 367.950 

 

                                                 
4 CF. Art. 1º. “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa;” Art. 5º. “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII - é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”. 
 


