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HABEAS CORPUS Nº 5033761-89.2017.4.04.0000/RS
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
PACIENTE/IMPETRANTE : JOAO VACCARI NETO
ADVOGADO : LUIZ FLAVIO BORGES D URSO

: Elias Mattar Assad
: VICENTE BOMFIM
: RICARDO RIBEIRO VELLOSO

IMPETRADO : Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DECISÃO

Peticiona a defesa de JOÃO VACCARI NETO requerendo o exame de pedido liminar
para que seja deferida a imediata soltura do paciente.

Sustenta, em síntese, que: (a) em 02/07/2017 foi prolatada sentença na Ação Penal nº
5013405-59.2016.404.7000/PR o condenou a pena de 10 anos de reclusão e duzentos e cinquenta
dias-multa pelo crime de corrupção passiva, absolvendo-o da imputação de lavagem de dinheiro,
cujos autos encontram-se neste Tribunal para julgamento dos recursos voluntários; (b) durante a
instrução da referida ação não houve razão para decretação da custódia preventiva, o que somente
foi determinado na sentença condenatória, estendendo à referida ação penal a preventiva decretada
em outro processo; (c) a extensão da prisão preventiva foi decretada de ofício, sem que houvesse
requerimento para tanto; (d) não foi exposto qualquer fundamento legal para a nova prisão
preventiva, mas apenas remissão à decisão anterior; (e) a nova prisão preventiva tem como
fundamento as mesmas razões que determinaram a decretação da prisão preventiva. No mérito,
postula a concessão da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

1. Em primeiro lugar, registre-se que o feito foi autuado sob a classe PETIÇÃO.
Contudo, examinando a documentação que acompanha o pedido, verifica-se que o Juízo de Primeiro
Grau expediu alvará de soltura justamente em razão da absolvição, esclarecendo, contudo, que vige
a prisão preventiva decretada no bojo da Ação Penal nº 5013405-59.2016.404.7000/PR, porque,
segundo o juízo, baseada em outras provas.

Na fase de investigação, foi decretada, a pedido da autoridade policial e do Ministério
Público Federal, a prisão ora requerente (decisão de 13/04/2015, evento 8, do processo 5012323-
27.2015.404.7000, cuja apelação foi provida.

Desse modo, a liberdade do paciente não passa pelo simples cumprimento do julgado
pela 8ª Turma, até porque reconhecido pelo próprio magistrado de primeiro grau a prejudicialidade
da medida cautelar diretamente relacionada.

A tese da defesa no sentido de que inexistiriam razões diferenciadas entre os dois
decretos prisionais - ou mesmo que a segunda prisão é mera ampliação da primeira - comporta
exame em sede de habeas corpus, até mesmo porque o segundo decreto prisional não chegou a ser
impugnado perante este Tribunal, onde a respectiva apelação criminal pende de parecer ministerial e
julgamento.

Diante disso, reservei o exame do pedido diretamente pelo órgão Colegiado e solicitei
informações à autoridade coatora. Apesar disso, diante da reiteração do pedido de liberdade
imediata, passo ao exame liminar.
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2. Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão de liminar em
habeas corpus constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando demonstrada, de
modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ/RHC nº 65.822/RS, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas). Idêntico destaque foi feito pelo Ministro Félix Fischer no HC nº
374.357/PR:

... neste juízo de cognição sumária, relativo à apreciação da medida liminar, não se mostra idôneo
aprofundar-se nas razões expostas, senão que identificar a suficiência da fundamentação trazida, para
o efeito da segregação cautelar imposta aos pacientes. De resto, os riscos de reiteração e persistência
na prática de atividades ilícitas, evidenciados na decisão que decretou a prisão preventiva,
conformam, neste momento, o requisito da garantia da ordem pública, densificando-o diante das
singularidades da situação concreta.

Nessa perspectiva, em juízo de cognição sumária, não se extrai da inicial razão
suficiente para a intervenção do juízo recursal.

2.1. Pois bem, ao menos em juízo preliminar, os fatos de uma e outra ação não se
confundem e tal percepção é fundamental para examinar o que a defesa chama de 'fundamentos' de
ambas os decretos prisionais. Na verdade, o instituto da prisão preventiva decompõe os nominados
fundamentos em pressupostos e requisitos. Tal distinção é bastante clara no art. 312 do Código de
Processo Penal, que fixa:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Nessa linha, haveria impedimento à segregação autônoma apenas pela condição rebus
sic stantibus. Equivale dizer, não poderia o magistrado modificar seu entendimento e reavaliar as
circunstâncias desde que nada se modificasse em relação aos elementos existentes nos autos.

Apenas isso.

Dessa forma, ainda que aparentemente os requisitos da prisão preventiva possam se
confundir, o mesmo não se percebe com facilidade no tocante aos pressupostos, haja vista que
estamos a tratar de fatos diversos. Vale dizer, somente a comunhão concreta dos requisitos,
desautorizaria novo exame, e não é esse o caso dos autos, pois no decorrer das investigações foram
identificadas outras condutas delitivas praticadas pelo paciente que, em linha de princípio, apenas
reforçam a necessidade da prisão preventiva como forma de coibir a reiteração delitiva.

2.2. Dessa maneira, a absolvição na Ação Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR
não desmerece a prisão preventiva consignada na sentença proferida na Ação Penal nº 5013405-
59.2016.4.04.7000/PR. Na ocasião, apontou o magistrado de origem:

493. Na fase de investigação da Operação Lavajato, foi decretada, a pedido da autoridade policial e
do Ministério Público Federal, a prisão preventiva do condenado João Vaccari Neto (decisão de
13/04/2015, evento 8, do processo 5012323-27.2015.404.7000). A prisão foi implementada em
15/04/2015 e ele remanesce preso. Tal prisão era instrumental à ação penal 5012331-
04.2015.4.04.7000. A prisão em questão foi mantida nas esferas recursais, tanto no Egrégio Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (HC 5014245-54.2015.404.0000, Rel. Des. Federal João Pedro Gebran
Neto, 8ª Turma do TRF4, j. 27/05/2015), como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 330.231,
Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma do STJ, j. De 10/11/2016). Quando da manutenção da prisão
preventiva na prolação da sentença na referida ação penal, restou consignado, embora também na
ocasião quanto a outros condenados:

'Agrego que, em um esquema criminoso de maxipropina e maxilavagem de dinheiro, é
imprescindível a prisão cautelar para proteção da ordem pública, seja pela gravidade concreta
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dos crimes, seja para prevenir reiteração delitiva, incluindo a prática de novos atos de lavagem
do produto do crime ainda não recuperado. Ilustrativo o ocorrido, no presente caso, com
Renato Duque. Entre a primeira e a segunda preventiva, foi descoberta a manutenção por ele de
fortuna mantida em contas secretas no Principado de Mônaco e que vinham sendo mantidas
ocultas das autoridades brasileiras e não foram informadas por ele nas anteriores impetrações
de habeas corpus. Durante a investigação, no ano de 2014, como consta na prisão cautelar
(item 53), ele chegou a esvaziar suas contas na Suiça, tentando colocar o produto do crime fora
do alcance das autoridades brasileiras, estas já em cooperação com a Suíça. Observando ainda
os extratos das contas mantidas em Monaco, há registro de transferências a débito vultosas
para outras contas nos Estados Unidos e em Honk Kong, que podem igualmente ser controladas
por Renato Duque e ainda são mantidas fora do alcance das autoridades brasileiras. Pode-se
fazer um comparativo entre os valores sequestrados no exterior de Renato Duque (cerca de 20
milhões de euros) e o devolvido por Pedro Barusco (cerca de 98 milhões de dólares), gerando
fundada suspeito de que remanescem ativos ocultos no exterior por Renato Duque. Assim, a
colocação dele em liberdade, assim como dos demais acusados presos preventivamente, antes
de todos os fatos estarem elucidados e recuperado todo o produto do crime, coloca em risco as
chances de sequestro e confisco pela Justiça criminal e a aplicação da lei penal, havendo risco
de que o condenado se evada e ainda fique com o produto de sua atividade criminal. Agregue-
se, quanto a Adir Assad e João Vaccari Neto, que há indícios de que a atuação deles no
recolhimento de propinas e na lavagem de dinheiro transcende em muito o esquema criminoso
da Petrobrás, o que também representa risco de reiteração. Exemplificamente, a quebra do
sigilo bancário das empresas controladas por Adir Assad revelou o recebimento de dezenas de
milhões de reais por elas de empreiteiras com contratos públicos e não só com a Petrobrás
(item 438), enquanto recentemente surgiram provas, em cognição sumária, do envolvimento de
João Vaccari Neto no recebimento de propina da Consist Software, em esquema criminoso junto
ao Ministério do Planejamento (decisão de 27/07/2005, evento 7, processo 5031859-
24.2015.4.04.7000, e decisão de 12/08/2015, evento 14, processo 040249-80.2015.4.04.7000).
Ainda que, sob a roupagem de engenheiro, empresário ou tesoureiro de agremiação política, as
provas apontam para uma dedicação profissional e habitual dos três à prática de delitos, sendo,
no caso, a preventiva um remédio amargo, mas necessário, para proteger a ordem pública e
resguardar a aplicação da lei penal.'

494. Com o julgamento do presente caso, mais uma caracterizada a prática habitual de delitos e o
papel central de João Vaccari Neto não só na arrecadação das propinas nos contratos da Petrobrás,
mas também nas propinas nos contratos da Sete Brasil. Aqui o agravante que a propina foi utilizada
para o custeio ilegal de serviços prestados por publicitários na campanha eleitoral presidencial de
2010 do Partido dos Trabalhadores e ainda o fato de que o pagamento de propina persistiu mesmo
quando já avançadas as investigações na Operação Lavajato (até 11/2014 pelo menos), havendo
indícios ainda de que esta atividade criminosa estendeu-se até mesmo a 2015, o que é objeto da ação
penal conexa 5019727-95.2016.4.04.7000. Considerando que a nova condenação confirma o papel
central de João Vaccari Neto no esquema criminoso da Petrobrás e a prática habitual por ele de
crimes de corrupção e lavagem, com danos até mesmo à integridade de uma campanha presidencial,
estendo a prisão preventiva decretada na decisão de 13/04/2015, evento 8, do processo 5012323-
27.2015.404.7000, a este feito, remetendo também aos demais fundamentos ali expostos. Assim e com
base no art. 387, §1º, do CPP, João Vaccari Neto não poderá apelar em liberdade. Expeça a
Secretaria novo mandado de prisão preventiva, com relação a este feito. Concomitantemente, expeça-
se guia de execução provisória desta condenação, a fim de permitir, com a unificação da condenação
na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000, que o condenado possa fruir dos benefícios do progressivo
cumprimento das penas.

2.3. As prisões preventivas podem ser decretadas em qualquer momento, na fase de
inquérito, no curso ação penal ou, ainda, quando proferida sentença. Há expressa previsão no
parágrafo primeiro, do art. 387, do Código de Processo Penal (antigo parágrafo único, com redação
dada pela Lei nº 11.719/2008).

 
A alteração legislativa, ao tempo em que permitiu a realização da detração penal por

ocasião da sentença, também permitiu a imposição de segregação cautelar prisão ou outra medida
cautelar condizente, mediante decisão fundamentada. Prevê o § 1º do art. 387 do Código de
Processo Penal que, ao proferir sentença condenatória, 'o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
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manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta'.

 
Do ponto de vista legal, portanto, nada a reparar na decisão atacada, vez que está

devidamente fundamentada e encontra apoio na legislação pátria.

Igualmente não há obstáculo à decretação da prisão preventiva mesmo sem promoção
do órgão de acusação. 'Consoante dispõe o art. 310, II, do CPP, admite-se a decretação da prisão
preventiva, de ofício, por ocasião do flagrante, quando constatada a presença dos requisitos legais
(art. 312 do CPP) que autorizam a restrição da liberdade' (RHC 201601413488, REYNALDO
SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 22/06/2016). No mesmo sentido
precedente do Supremo Tribunal Federal que segue:

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR RETRATAÇÃO
APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO INTIMAÇÃO DA DEFESA
PARA CONTRA-ARRAZOAR. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO
PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. Como a prisão preventiva pode ser decretada até mesmo de
ofício (CPP, art. 311), não se sustenta a tese de que a defesa deveria ter sido intimada para contra-
arrazoar recurso em sentido estrito interposto pela acusação de decisão que, em um primeiro
momento, indeferiu a custódia do paciente, sendo irrelevante o fato de a segregação provisória ter-se
operado em sede de juízo de retratação (CPP, art. 589). Ordem denegada. (HC 96.445, JOAQUIM
BARBOSA, STF.)

3. Apenas para não passar in albis, registre-se que a Ação Penal nº
5013405-59.2016.4.04.7000/PR aportou neste Tribunal em 26/04/2017. Os apelantes

foram intimados e apresentaram razões recursais e, em 12/06/2017, o feito foi remetido ao
Ministério para parecer, de modo que sequer se haveria de falar em excesso de prazo a justificar a
cautela excepcional.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade, indefiro o pedido liminar.

Intime-se.

Prossiga-se com o processamento do habeas corpus na forma do despacho do evento
7, parte final.

Porto Alegre, 04 de julho de 2017.

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
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