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DESPACHO/DECISÃO

1. Deferi, na decisão de 12/11/2015, a pedido da autoridade policial e
do MPF, a prisão temporária, por cinco dias, de Roberto Gonçalves (evento 23).

A prisão foi efetivada em 16/11/2015.

Prorroguei,  a  pedido  da  PF  e  do  MPF,  por  decisão  proferida  em
20/11/2015, a prisão temporária do investigado por mais cinco dias (evento 55).

O prazo vence hoje.

O  MPF  manifestouse  reputando  não  ser  o  caso  de  decretar  a
preventiva. A autoridade policial não se manifestou até o final da tarde de hoje.

Considerando  quee  a  prisão  temporária  cumpriu  o  seu  objetivo  e  que
não há requerimento de preventiva, é o caso de determinar a soltura do investigado.

Considerando,  entretanto,  os  indícios,  em cognição  sumária,  de  que  o
investigado  estaria  envolvido  na  prática  de  crimes  de  corrupção  e  de  lavagem  de
dinheiro,  a  postura  mais  prudente  recomenda  a  aplicação  de  medidas  cautelares
alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Assim, e com base nos artigos supramencionados, imponho a Roberto
Gonçalves as seguintes obrigações:

  comparecimento  a  todos  os  atos  do  processo,  inclusive  da
investigação, mediante intimação por qualquer meio, inclusive por telefone;

 obrigação de não deixar a residência por mais de 30 dias sem prévia
autorização do Juízo;



 obrigação de não mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo;

  proibição  de  deixar  o  país,  sem  prévia  autorização  do  Juízo,  com
entrega,  no  prazo  de  três  dias,  dos  passaportes  nacionais  ou  estrangeiros  a  sua
disponibilidade, caso isso ainda não tenha sido feito.

O descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar a decretação
da prisão preventiva.

Oficiese  à  Polícia  Federal,  nos  termos  de  praxe,  informando  a
proibição de deixar o país.

Expeçase  alvará  de  soltura  e  o  termo  de  compromisso  a  serem
cumpridos concomitantemente.

Ciência ao MPF, à PF e à Defesa.

2.  A  Defesa  de  Glauco  Colepicolo  Legatti  apelou  da  decisão  que
determinou,  a  pedido  do  MPF,  o  sequestro/arresto  de  ativos  via  BacenJud  do
requerente.

Conquanto  se  possa  cogitar  que  a  decisão  que  decreta  o  sequestro  de
bens tenha força de definitiva, o que ensejaria o cabimento de apelação, nos termos
do artigo 593, II, do CPP, o fato é que, em caso semelhante, de constrição de ativos
pertencentes a acusado na assim denominada Operação Lava Jato, o TRF4 entendeu
que  não  seria  cabível  apelação,  devendo  ser  inicialmente  ventilada  e  julgada  a
questão pelo Juízo de primeiro grau, via incidente de restituição, sob pena de incorrer
em supressão de instância.

Destaco,  por  oportuno,  a  ementa  do  acordão  lavrado  na  Apelação
Criminal n.º 507895739.2014.404.7000, apelante Dalton dos Santos Avancini:

"AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSO  PENAL.  BLOQUEIO  DE  ATIVOS.
PEDIDO  DE  DESBLOQUEIO.  MATÉRIA  NÃO  ENFRENTADA  EM  PRIMEIRO
GRAU. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.  Em  se  tratando  de  bloqueio  judicial,  é  imprescindível  o  exame  inicial  pela
autoridade judiciária que o determinou.

2.  Dado  o  grau  de  temporariedade  da  decisão,  devese  aguardar  a  manifestação
definitiva do juízo quanto à possibilidade, ou não, de restituição. Hipótese em que se
mostra imprescindível o pedido em primeiro grau na foram de restituição de coisa
apreendida,  mormente  quando  o  próprio  juízo  indica  a  possibilidade  de  reexame,
sendo este o momento para o exercício do contraditório e a ampla defesa.

3. Agravo regimental improvido. Apelação criminal a que se nega seguimento.

(AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº  507895739.2014.404.7000/PR,
Relator  Juiz  Federal  Convocado  José  Paulo  Baltazar  Junior,  Porto  Alegre,  04  de
fevereiro de 2015)".

Assim, não recebo a apelação interposta pela Defesa.
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Ciência à Defesa.

Curitiba, 25 de novembro de 2015.
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