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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 20 de outubro de 2016 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJMHK) 

 

DECISÃO 

Fls. 12.609/12.610: Trata-se de requerimento formulado por Otávio Marques de 

Azevedo e Flavio David Barra para que seja declarado que o regime fechado domiciliar 

diferenciado se iniciou na data da substituição da prisão preventiva pela prisão 

domiciliar (11/02/2016 e 17/12/2015, respectivamente) ou, caso dessa forma não se 

entenda, que o mesmo se iniciou na data da homologação dos acordos de delação 

premiada pelo STF (05/04/2016), devendo ainda ser descontado da pena a ser cumprida 

sob esse regime domiciliar diferenciado o período em que ficaram em prisão domiciliar 

(entre 11/02/2016 e 17/12/2015, respectivamente, e 05/04/2016). 

 

Ouvido, o MPF manifestou-se, às fls. 12.798/12.799, pelo acolhimento parcial 

do pleito para que seja declarado que o regime fechado domiciliar diferenciado se 

iniciou no momento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar 

(11/02/2016 e 17/12/2015, respectivamente) e que seja descontado da pena a ser 

cumprida sob esse regime (1 ano) o período em que ficaram em prisão domiciliar, que 

se encerrou com a sentença. 

 

Ouso discordar de ambas as partes. 

 

Quanto a Otavio Marques de Azevedo, transcrevo os incisos da cláusula 5ª do 

Termo de Acordo de Colaboração Premiada: 

 

“1) a condenação à pena unificada máxima de 18 (dezoito) anos de 

reclusão nas ações penais já propostas, bem como nos processos 

penais que vierem a ser instaurados com esteio nos fatos objeto deste 

acordo, em regime fechado, a ser cumprido em estabelecimento 

prisional, nos termos da lei penal; 

2) em substituição à pena prevista no inciso anterior, a manutenção 

da prisão preventiva até a homologação deste acordo ou até a 

superveniência de decisão judicial liberatória que produza seus 
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efeitos até a homologação deste acordo, computando-se o tempo de 

prisão cautelar como tempo de reclusão em regime fechado em 

estabelecimento prisional; 

I. após o cumprimento do regime fechado acima mencionado, o 

cumprimento de 1 (um) ano de regime fechado domiciliar com 

monitoramento eletrônico, conforme as regras do apenso I; 

II. após o cumprimento da reclusão em regime fechado domiciliar 

acima mencionado, a progressão para o regime semiaberto 

diferenciado, por dez meses, conforme as regras do apenso 2; 

III. após o cumprimento do regime semiaberto previsto no item 

anterior, a progressão para o regime aberto diferenciado, pelo prazo 

de dois a cinco anos, conforme regras do apenso 3;” 

 

Por conseguinte, o acusado está sujeito a quatro regimes de pena progressivos: 

(1) regime fechado em estabelecimento prisional, (2) regime fechado domiciliar 

diferenciado, (3) regime semiaberto domiciliar diferenciado e (4) regime aberto 

domiciliar diferenciado. 

 

O primeiro regime, no momento da prolação da sentença, que revogou a prisão 

domiciliar, encontrava-se integralmente cumprido porque o acordo não fixou um tempo 

de duração, diferentemente do que fez quanto aos outros regimes (1 ano, 10 meses e 2 

anos, respectivamente); tendo apenas dito que esse regime duraria tanto quanto durasse 

a prisão cautelar. 

 

O acusado ficou preso cautelarmente em estabelecimento prisional até a decisão 

de 11/02/2016, proferida nos autos n
os

 0501296-69.2016.4.02.5101, que substituiu essa 

prisão pela prisão domiciliar, que perdurou até a prolação da sentença, em 03/08/2016, 

quando as medidas cautelares pessoais foram levantadas. 

 

Entendendo-se que a prisão domiciliar é modalidade de prisão preventiva (art. 

317 do CPP), o período entre 11/02/2016 e 03/08/2016 integrou o primeiro regime 

(fechado em estabelecimento prisional), conforme dita o inciso 2 da cláusula 5ª, 

transcrita acima (“computando-se o tempo de prisão cautelar – dentre as quais a 

domiciliar como forma de execução da preventiva – como tempo de reclusão em regime 

fechado em estabelecimento prisional”), tal como decidido às fls. 12.594/12.596: 

 

“Conforme a cláusula 5ª do Termo de Acordo de Colaboração 

Premiada, considero cumprida a parte da pena privativa de liberdade 

que seria executada em regime fechado em estabelecimento prisional, 

eis que, consoante o item 1 dessa cláusula, essa parte da pena foi 

integralmente substituída pelo tempo em que ficou preso 
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cautelarmente, seja no estabelecimento prisional, seja em seu 

domicílio.” 

 

Entendendo-se que se trata de medida cautelar substitutiva – e, portanto, diversa 

– à prisão (art. 319, CPP), não é cabível a detração (art. 42, CP). 

 

Lado outro, não poderia este juízo conceder ainda mais benefícios dos que os já 

acordados na mencionada cláusula 5ª, que transforma 18 anos de reclusão em 3 anos e 

10 meses de regime domiciliar diferenciado, sujeito às regras próprias previstas nos 

apensos.  

 

O período de prisão cautelar – seja ela em estabelecimento prisional, seja em 

domicílio – já foi computado para se reconhecesse cumprida a parte da pena que deveria 

ser cumprida em estabelecimento prisional, nos exatos termos do inciso 2, pois o acordo 

fixou que o período em prisão cautelar (fosse a quantidade que fosse) seria suficiente 

para que se considerasse cumprida a pena em estabelecimento prisional. 

 

O regime fechado domiciliar diferenciado apenas se inicia após o cumprimento 

desse regime anterior (em estabelecimento prisional) e, considerando que a prisão 

cautelar (domiciliar) se encerrou com a sentença (que levantou as medidas cautelares), o 

regime fechado domiciliar diferenciado inicia-se com o cumprimento do mandado 

de prisão expedido após o trânsito em julgado da sentença.  

 

 As mesmas considerações se aplicam a Flavio David Barra, pois a cláusula 

constante do acordo firmado por ele tem idêntica redação, ressalvando apenas a pena 

unificada de 15 (quinze) anos de reclusão (inciso 1), mas que em nada altera a situação 

fática, pois está sujeito aos mesmos prazos e regimes. 

 

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de Otávio 

Marques de Azevedo e Flavio David Barra, mantendo-se íntegra a decisão de fls. 

12.594/12.596. 

 

Fl. 12.418: Homologo a desistência formulada pela defesa de Gustavo Ribeiro 

de Andrade Botelho quanto ao recurso de apelação, tendo em vista os poderes 

especiais outorgados à fl. 2.406. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. 

 

Em observância à cláusula 5ª do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, a 

pena privativa de liberdade em regime fechado em estabelecimento prisional foi 

substituída, pelo prazo de dois anos, pela pena privativa de liberdade em regime aberto 

domiciliar diferenciado (item 1.I), além da pena de multa prevista na mesma cláusula. 
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 Expeça-se mandado de prisão domiciliar, com as cautelas inerentes ao regime 

diferenciado imposto ao réu, no qual devem constar as restrições estabelecidas no 

Apenso 1, incluindo o nome do apenado no Banco Nacional de Mandados de Prisão – 

BNMP. 

 

Cumprido, anote-se no BNMP a situação de mandado cumprido e junte-se em 

seguida. Expeça-se a Carta de Execução de Sentença Penal Definitiva. 

 

Fls. 12.811/12.812: Homologo a desistência formulada pela defesa de Rogério 

Nora de Sá quanto ao recurso de apelação, tendo em vista os poderes especiais 

outorgados à fl. 2.316. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado.  

 

Em observância à cláusula 5ª do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, a 

pena privativa de liberdade em regime fechado em estabelecimento prisional foi 

substituída, pelo prazo de dezoito meses, pela pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto domiciliar diferenciado (item 1.I), além das demais penais e regimes 

previstos na mesma cláusula. 

 

 Expeça-se mandado de prisão domiciliar, com as cautelas inerentes ao regime 

diferenciado imposto ao réu, no qual devem constar as restrições estabelecidas no 

Apenso 1, incluindo o nome do apenado no Banco Nacional de Mandados de Prisão – 

BNMP. 

 

 Cumprido, anote-se no BNMP a situação de mandado cumprido e junte-

se em seguida. Expeça-se a Carta de Execução de Sentença Penal Definitiva. 

 

Considerando que o endereço do réu integra o termo de acordo de colaboração 

premiada homologado pelo STF, a mudança de endereço deve ser autorizada por aquela 

Corte. Oficie-se consultando.  

 

Fls. 12.612/12.613 e 12.825: Considerando o cumprimento dos mandados de 

prisão em desfavor de Clóvis Renato Numa Peixoto Primo em 27/09/2016 e de Flavio 

David Barra em 14/10/2016, expeça-se Carta de Execução de Sentença Penal, a ser 

distribuída a este juízo, tendo em vista que ainda não houve manifestação do STF acerca 

do ofício de fls. 12.589. 

 

Fls. 12.831: Considerando o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de 

Otavio Marques de Azevedo em 14/10/2016, expeça-se Carta de Execução de 

Sentença Penal a ser encaminhada à 13VF/Curitiba, conforme determinado pelo 

STF. 
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Cumpra-se as demais determinações de fls. 12.594/12.596, no que couber. 

 

Admito os recursos de apelação de fls. 11.908 (Ana Cristina da Silva Toniolo), 

11.980 (Carlos Alberto Montenegro Gallo), 11.907 (Geraldo Toledo Arruda Junior), 

11.906 (José Antunes Sobrinho), 12.592 (Olavinho Ferreira Mendes), 11.912 (Othon 

Luiz Pinheiro da Silva) e 11.982 (Victor Sérgio Colavitti), ressaltando que as defesas 

pugnaram pela apresentação de razões na instância superior. 

 

Admito o recurso de apelação de fl. 12.416 (Josué Augusto Nobre). Intime-se a 

DPU para apresentar suas razões recursais. 

 

Após, dê-se vista ao MPF para que apresente contrarrazões.  

 

Tudo feito, subam os autos ao TRF-2ª Região, observadas as formalidades de 

praxe. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 21 de outubro de 2016. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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