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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ.

Autos nº 5014497-09.2015.4.04.7000 

Classificação no EPROC: Segredo de Justiça (Interno Nível 1)

Classificação no ÚNICO: Confidencial

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio dos procuradores que ao

final assinam, nos autos acima identificados, vem à presença de Vossa Excelência, diante da

intimação contida no evento 227, informar o que segue abaixo. 

1. Trata-se de pedido de busca e apreensão criminal e de prisão preventiva

envolvendo o ex-deputado federal ANDRÉ VARGAS e pessoas a ele relacionadas.

RICARDO  HOFFMANN,  diretor  da  empresa  BORGHI  LOWE  teve  contra  si

decretada a prisão temporária (evento 13), a qual foi posteriormente convertida em prisão

preventiva (evento 52).

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva (evento 147). Na ocasião,

este órgão ministerial entender ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas

cautelares diversas da prisão (evento 154), pedido este que restou indeferido por esse i. Juízo

(evento 157). 

Todavia, a decisão restou reformada pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo

do  HC  132406  MC/PR  (evento  190),  que  impôs  a RICARDO  HOFFMANN as  seguintes

medidas cautelares:  (i)  comparecimento bimestral  em juízo para informar e justificar suas

atividades;  (ii)  proibição de exercer atividades que envolvam a contratação com o poder

público; (iii) proibição de manter contato com os coacusados da ação penal nº 5023121-

47.2015.404.7000; (iv) proibição de ausentar-se do país, com entrega em Juízo do passaporte;
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(v) fixação de fiança no valor de R$ 957.144,04; e (vi)  recolhimento domiciliar no período

noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho

fixos. 

É o relatório.

2.  Agora,  pleiteia  RICARDO HOFFMANN autorização judicial  de saída  aos

sábados  e  domingos  pela  manhã  durante  o  período  de  duas  horas,  a  fim  de  praticar

atividades físicas, bem como a saída aos domingos, das 19:00 às 21:00 horas, para frequentar

cultos religiosos.

Nos autos da carta precatória expedida para fiscalização do cumprimento das

medidas  cautelares  impostas  ao  nominado,  sobreveio  manifestação  do  Procurador  da

República atuante perante a Procuradoria da República no Distrito Federal  (evento 226 -

DESP2), contrariamente ao pedido formulado pela defesa entendendo que os pleitos do réu

não  constituem  causa  imprescindível  de  deslocamento  a  justificar  exceção  às  medidas

cautelares diversas da prisão a ele impostas.

Conforme bem delineado na manifestação ministerial, a prática de atividades

físicas poderá ser realizada no próprio âmbito residencial. 

Outrossim, não há violação ao exercício do direito constitucional à liberdade

de  crença,  uma  vez  que  existem  diversos  recursos  tecnológicos  que  propiciam  o

acompanhamento de cultos religiosos sem que o requerente necessite se ausentar de sua

residência. 

3. Não se pode perder de vista, ademais, que as restrições impostas ao ora

requerente  constituem  medidas  muito  menos  gravosas  que  a  prisão  preventiva

anteriormente decretada, e que todas elas foram cominadas pelo Supremo Tribunal Federal

como forma garantir o caráter repressivo e inibidor das cautelares.

Assim, eventuais exceções às medidas cautelares alternativas à pena privativa

de liberdade impostas precisam encontrar verdadeira necessidade para sua concessão; o que

não acontece no caso em tela., que não justifica a concessão de mais liberdade do que a já

amparada judicial e legalmente.
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4. Por essas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o indeferimento

dos pedidos formulados por RICARDO HOFFMANN.

Curitiba, 27 de junho de 2016.

ORLANDO MARTELLO
         Procurador Regional da República

DIOGO CASTOR DE MATTOS
Procurador da República

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Procurador da República

JERUSA BURMANN VIECILI
Procuradora da República

(TOCVHS)

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 27/06/2016 16:21:04
Signatário(a): JERUSA BURMANN VIECILI:878
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