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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, 23 de novembro de 2016 

 

MYLLENA DE CARVALHO KNOCH 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJMHK) 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de requerimento do Ministério Público Federal às fls. 2.316/2.321, 

objetivando a extensão da fundamentação da decisão que deferiu o decreto prisional do 

investigado Wagner Jordão Garcia, considerando a necessidade de assegurar a aplicação 

da lei penal ante a intenção de fuga do investigado (artigo 312 do Código de Processo 

Penal).  

Relata o órgão ministerial que o investigado Wagner Jordão Garcia no dia 

17.11.2016, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e 

apreensão em sua residência, manifestou nítida intenção de evadir-se do local, uma vez 

que às 5:55 am, desceu pelo elevador portando uma maleta com cerca de 22 mil reais 

em espécie. O fato foi relatado pelo Procurador da República que supervisionava a 

diligência na residência do investigado (fl. 2.317). 

As interceptações telefônicas autorizadas por este juízo nos autos nº 0509505-

27.2016.4.02.5101 comprovam que esse investigado manifestou intenção de fuga do 

país três dias antes de deflagrada a operação (14.11.2016) e mais, que o investigado 

Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, chamado “homem da mala de Sérgio Cabral” 

também pretendia fugir do país. 

Confira-se o seguinte trecho dos diálogos: 

 
ROGÉRIO: Perderam o azimute. Mas meu amigo, olha aqui, canja de 

galinha e Parrilla Uruguaia, não mata ninguém não. 

WAGNER: Não mata não, e vai ter gente para o aeroporto correndo, hein.  

ROGÉRIO: É, canja de galinha e Parrilla Uruguaia não mata ninguém não, 

hein.  

 (...)  

ROGÉRIO: Sem dúvida! Não, não! Mas olha aqui, canja de galinha e 

Parrilla Uruguaia não mata ninguém. 

WAGNER: Não, eu vou comer essa Parillha contigo, hein. 
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ROGÉRIO: É, isso aí. Rsrsrs. Forte abraço! (grifei) 

Considero graves os fatos relatados do órgão ministerial, bem como o teor dos 

diálogos interceptados, uma vez que o investigado integraria o núcleo administrativo do 

esquema de corrupção, sendo suspeito de ser um dos responsáveis por solicitar/receber 

propinas das empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ e a CARIOCA ENGENHARIA e 

de por em prática esquemas de lavagem do dinheiro amealhado com a prática de delitos.  

Além do que já consta consignado às fls. 1.526/1.526 quanto à presença dos 

pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, tenho por presente, no 

caso específico de Wagner Jordão Garcia, o efetivo risco de que o investigado em 

liberdade pode criar à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, vez que 

manifestou nítida pretensão de fugir do país (artigo 312 do CPP), seja no momento 

que foi preso preventivamente, seja nos dias anteriores nos quais já suspeitava do 

avanço destas investigações, exatamente como sustenta o Parquet Federal.  

Por conseguinte, ACOLHO a representação ministerial para acrescentar à 

fundamentação da prisão preventiva do investigado Wagner Jordão Garcia (CPF 

nº 752.115.487-87) determinada às fls. 1.526/1.526, o efetivo risco de tentativa de fuga 

do investigado para o exterior, de maneira a assegurar a aplicação da lei penal nos 

termos dos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP. 

Fls. 2323/2324 e 2.327: INDEFIRO, tendo em vista que os três procedimentos 

citados são públicos, à exceção de alguns documentos que estão disponíveis apenas às 

partes e seus advogados.  

Rio de Janeiro/RJ, 23 de novembro de 2016. 

 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 

 

JFRJ
Fls 2337

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 76031223-176-0-2336-2-174482 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .


