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 JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, já devidamente qualificado nos autos da 

ação penal acima discriminada, vem, respeitosamente perante V. Exa., mediante advogado que 

esta subscreve, para brevemente expor e, ao final, requerer o seguinte: 

 

 Conforme sabido, o Réu se encontra sob custódia preventiva desde 21 de setembro de 2015, 

primeiro sob a modalidade temporária de prisão, e, desde 26 de setembro daquele ano, sob a 

modalidade preventiva de prisão, conforme consta de decisão deste ínclito Juízo nos autos da Ação 

Penal n. 5039475-50.2015.4.04.7000, em cuja sentença – ora em segunda instância recursal, em 

razão da interposição de apelações por sua parte e também pelo parquet – fora condenado às penas 

de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, motivo pelo qual o ora Requerente se encontra 

custodiado no Complexo Médico Penal, no município de Pinhais (PR).  

 

 Fora requerido, dessa forma, através deste subscritor, que se lhe fosse iniciado o processo 

de execução penal provisório, pelo que o MM. Juízo da 12ª Vara Federal desta Circunscrição 

oficiou o Poder Judiciário do Paraná, para a observância dos trâmites burocráticos de praxe. Pois 

bem; o Juiz de Direito competente deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, 

conforme decisão de 03.08 p.p., acostada aos autos do processo de execução penal provisória n. 

0001076-55.2016.8.16.0009, da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, em virtude do 



cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos para tal direito, ainda em razão de remissão de 

pena por trabalhos realizados intramuros.   

 

 Todavia, em virtude de nova decisão deste ínclito Juízo, decretando outra prisão preventiva 

em desfavor do Requerente, acatando pedido ministerial, quando da exordial acusatória, à sorrelfa 

de fatos omitidos na denúncia, com a devida vênia, fundamentou-a com base no fato de o Réu, ora 

Requerente, ter “dissipado os ativos que mantinha na conta da referida off-shore Acona 

Internacional”, além de pressupor crer que este pode “refugiar-se no exterior e ainda permanecer 

com os ativos criminosos, já que submetidos, durante a investigação, a novas condutas de 

ocultação e dissimulação”, fato jurídico que traz absoluta ineficácia à progressão do regime 

prisional deferido pela 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, conforme sobredito. 

 

 Vale ressaltar que os fundamentos desta nova decisão para o decreto da novel prisão 

preventiva, data maxima venia, são inexistentes, senão vejamos: 

 

 O Réu está com seus ativos bloqueados na sua conta off-shore na Suíça (STINGDALE), 

conforme já aduziu a este MM. Juízo quando de seu interrogatório no outro processo predito, em 

montante aproximado de US$ 4,500,000.00 (quatro milhões e meio de dólares norte-americanos), 

que poderá disponibilizar ad cautelam a este Juízo, em assim o mandando Vossa Excelência. 

 

 Ademais, seu Passaporte – o único, vale frisar - fora entregue espontaneamente a este Juízo 

desde o dia 22 de setembro de 2015, motivo pelo qual não teria nem sequer como fugir para o 

exterior, até mesmo porque seria desacreditar no controle da própria Polícia Federal como 

instituição. Outrossim, o Réu respondia ao processo em comento em plena liberdade, 



acompanhando presencialmente as audiências, mesmo sem nenhuma necessidade disso, e jamais 

pensara em se furtar à pretensão punitiva estatal, porquanto, se assim o quisesse, poderia o ter feito 

de há muito. Quando de sua prisão, estava, inclusive, no município de Petrópolis, na região serrana 

fluminense, e, de imediato, fora se apresentar à Sede da Polícia Federal na capital do Rio de 

Janeiro. 

 

 O Réu, como já dito, se encontra no Complexo Médico Penal, e, apenas e tão-somente, 

gostaria de ver observado seu direito de progredir de regime de cumprimento de pena. Não iria se 

evadir a nenhum balneário com reluzente tornozeleira eletrônica. Permanecerá onde este Juízo 

determinar.  

 

 Por último, mas não menos importante, em momento algum fora impetrado nenhum 

remédio constitucional para pleitear qualquer direito que não lhe fosse deferido por este Juízo, 

tampouco veio a desrespeitar a Operação em testilha ou deixar de colaborar com as Autoridades 

competentes, porém, não se pode olvidar o fato de que o Requerente é pessoa idosa, e submetida 

a transplante de fígado, em razão de “doença hepática terminal” (leia-se câncer), consoante 

atesta seu médico desde 1997, Dr. Fernando Wendhausen Portella, segundo documento em anexo 

a este petição. Este subscritor já fora alertado do risco de se manter o Réu sob custódia.  

 

 Pelo exposto, espera e requer de Vossa Excelência, a revogação da prisão preventiva 

decretada nestes autos, para que o Réu possa seguir sua execução penal em seus moldes 

progressivos, bem como poder realizar cauteloso monitoramento de sua saúde física, posto que até 

mesmo sua família está descrente de que ele poderá sobreviver por mais tempo do jeito que se 

encontra.  



 

 Confiante de que o contrário não é a vontade do Ministério Público Federal, tampouco a 

deste Juízo,  

Pede deferimento. 

 

 Rio de Janeiro (RJ), p/ Curitiba (PR), 11 de agosto de 2016. 

 

 José Cláudio Marques Barboza Jr. 

 OAB/RJ 114.450 

 

  


