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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ.

Ação Penal nº 5027685-35.2016.4.04.7000

Pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

Requerente: João Augusto Henriques

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores

signatários, vem, em atenção à intimação constante no evento 94, expor e manifestar o que

segue abaixo.

A  defesa  do  acusado  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES requereu

(evento 91) a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor por este i. Juízo no

despacho do evento 3,  alegando desnecessidade  de manutenção da  medida  face  ao  (i)

bloqueio dos valores por ele mantidos na conta da  offshore STINGDALE na Suíça; ao  (ii)

recolhimento de seu passaporte e (iii) por questões de saúde. 

Preliminarmente, importa ressaltar que a acusação que recai sobre o acusado é

de lavagem de dinheiro internacional e manutenção de depósitos não declarados no exterior,

crimes transnacionais  por  excelência.  Conforme apontado na denúncia,  JOÃO AUGUSTO

REZENDE HENRIQUES era beneficiário de conta bancária secreta na Suíça, não declaradas às

autoridades brasileiras, nela movimentando valores de propinas acertadas em contratos da

PETROBRAS, conforme minuciosamente descrito na denúncia. 

Não obstante a conta  STINGDALE estar bloqueada, existe real possibilidade

de JOÃO AUGUSTO HENRIQUES ter dissipado valores mantidos em eventuais outras contas

bancárias  por  ele  controladas,  inclusiva  a  mantida  em  nome  da  offshore ACONA

INTERNATIONAL,  objeto  da  denúncia,  em  benefício  de  outras  contas  ainda  não
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perfeitamente identificadas, mas que podem ser controladas por pessoas de sua confiança,

conforme  evidenciado  nos  documentos  que  instruem  a  denúncia,  o  que  constitui  risco

concreto de eventual fuga e utilização de ativos secretos ainda não bloqueados.

Neste sentido, ressalte-se que a ocultação de patrimônio e a manutenção não

declarada de contas no exterior constitui causa para decretação da medida cautelar da prisão

preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, diante do risco à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'.
PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA
DOS  REQUISITOS.  CRIMES  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
COMPLEXO ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 
1.  A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas
hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.
2.  Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível  a presença do
fumus  commissi  delicti,  ou  seja,  prova  da  existência  do  crime  e  indícios
suficientes  de  autoria,  bem  como do  periculum libertatis,  risco  à  ordem
pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.
3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a
denominada  Operação  Lava-Jato,  os  reflexos  extremamente  nocivos
decorrentes da infiltração de grande grupo criminoso em sociedade de
economia mista federal, bem como o desvio de quantias nunca antes
percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência até então
intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros interpretativos para
a  prisão  preventiva,  adequados  às  circunstâncias  do  caso  e  ao meio
social contemporâneo aos fatos.
4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar
deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o
domínio  do  fato,  como  os  representantes  das  empresas  envolvidas  no
esquema de cartelização, ou que exercem papel importante na engrenagem
criminosa.
5.  Havendo  fortes  indícios  da  participação  do  paciente  em  'organização
criminosa', em crimes de 'lavagem de capitais' e 'contra o sistema financeiro
nacional', todos relacionados com fraudes em contratos públicos dos quais
resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma
proporção,  em  seu  enriquecimento  ilícito  e  de  terceiros,  justifica-se  a
decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC
nº  302.604/RP,  Rel.  Ministro  NEWTON  TRISOTTO,  QUINTA  TURMA,  julg.
24/11/2014).
6.  A  teor  do  art.  282,  §  6º,  do  Código  de  Processo  Penal,  é  indevida  a
aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se
justificada  na  periculosidade  social  do  denunciado,  dada  a  probabilidade
efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (RHC
50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014).
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7.  Materialidade  e  indícios  suficientes  de  autoria  reforçados  pelo
oferecimento  e  recebimento  de  denúncia  em  ação  penal  correlata,
caracterizado  pela  transferências  de  significativo  numerário  entre
contas  situadas  no  exterior,  em nome de  offshores  onde  o paciente
figura como controlador e beneficiário.
9. Ordem de habeas corpus denegada. 
(TRF4,  Habeas Corpus n° 5010758-76.2015.404.7000/PR,  8a Turma,  Relator
Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, unanimidade, julgado em 15/04/2015,
grifos nossos) 

Ainda que o passaporte  do acusado requerente  encontre-se acautelado na

secretaria desse i. Juízo, impera registrar que a “mera entrega de passaportes em Juízo não

previne a fuga, máxime quando o acusado é titular de contas secretas milionárias no exterior e

ainda considerando os milhares de quilômetros de fronteira terrestre do Brasil com os outros

países,  sujeitos a um controle de trânsito pouco rigoroso”,  conforme já destacado por este

Juízo em outras ocasiões.1

Ademais, quanto ao fato do acusado ser pessoa idosa e portador de doença

hepática, observa-se que sua situação de saúde é estável. 

Conforme os atestados juntados no evento 93, o requerente foi submetido, em

dezembro do ano 2000, a transplante de fígado e o tratamento a ser realizado atualmente,

em consequência  do transplante,  é  a  constante  prevenção de infecções,  que  podem ser

evitadas com o uso de remédios, repelentes de insetos, filtro solar e fio dental e com um

cuidado especial nas águas utilizadas no preparo de sua alimentação. 

Desse modo, constata-se que o tratamento e os medicamentos para controle

dos  males,  recomendados  pelo  médico  do  acusado,  podem  ser  feitos  sem  qualquer

dificuldade em Curitiba, no próprio Complexo Médico Penal, por não ser um tratamento de

maior complexidade ou que causa riscos ao acusado.

Além disso, ressalta-se que, como o transplante de fígado ocorreu há 16 anos,

não houve qualquer mudança relevante do quadro fático ou jurídico desde a decretação da

prisão preventiva  que justifique  a  revogação da prisão preventiva  decretada em face do

acusado pela prática de crime em detrimento da PETROBRAS. 

1 Conforme Despacho/Decisão constante no evento 4 do processo n° 5040280-37.2014.404.7000, caso
em que foi decretada a prisão preventiva de PAULO ROBERTO COSTA.
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Diante  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL manifesta-se

contrariamente ao  pedido  de  revogação  de  prisão  preventiva  formulado  por  JOÃO

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES.

Curitiba, 22 de agosto 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

(MFF/LPH)
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