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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  JUÍZA  FEDERAL  SUBSTITUTA  DA  12ª  VARA
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ.

Autos nº 5011555-67.2016.4.04.7000

Classificação no EPROC: Sem Sigilo

Classificação no ÚNICO: Normal

Classe: Execução Penal

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República
signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante Vossa
Excelência, diante da decisão constante no evento 179, que determinou a manifestação deste
Órgão Ministerial  sobre o incidente de execução de  EDUARDO HERMELINO LEITE,
para requerer o quanto segue.

Relatório.

1 - Os presentes autos de execução penal foram iniciados em decorrência do
trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção
judiciária  de  Curitiba  na  ação  penal  nº  5083258-29.2014.4.04.7000,  que  resultou  na
condenação de EDUARDO HERMELINO LEITE pela prática dos crimes de corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, fixando-se a pena privativa de liberdade
em 15 anos e 10 meses de reclusão e a pena privativa de liberdade de 265 dias-multa, sendo o
dia multa fixado em 5 salários-mínimos na época dos fatos.

2 - Diante da adoção das penas previstas no acordo de colaboração premiada, a
pena privativa de liberdade foi fixada em 15 anos de reclusão e a pena de multa ficou reduzida
ao mínimo legal.

3 - Para o cumprimento da pena, o acordo de colaboração premiada prevê que a
pena privativa de liberdade deverá ocorrer em regime fechado por 16 meses, sendo que ¼
deste período em custódia na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o restante em
prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica (ANEXO 65, cláusula 5ª, IV).

4  -  Neste  ponto,  EDUARDO  HERMELINO  LEITE ficou  recolhido
cautelarmente na carceragem da Polícia Federal de 14/11/2014 até 24/03/2015, e ficou em
prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, até 14/03/2016.

5  -  Após,  em  15/03/2016,  foi  iniciado  o  presente  processo  de  execução,
restando pendente a execução da penal pena de multa e da pena restritiva de liberdade a partir
do regime semiaberto diferenciado, que prevê:

(i) recolhimento domiciliar pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, pelo menos até
março/2018, nos dias de semana, entre as 20:00 e  as 06:00 horas.  Aos finais  de semana,
deverá permanecer em sua residência, devendo recolher-se entre as 20:00 horas da sexta-feira
e as 06:00 horas da segunda-feira. Remanesce a tornozeleira eletrônica para a fiscalização do
cumprimento do recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana;
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(ii) no período diurno dos dias úteis foi autorizado ao condenado ausentar-se de
sua residência para exercer atividade laborativa formal, cujos locais e horários deverão ser
previamente informados ao Juízo de execução;

(iii) prestação de serviços comunitários de 5 (cinco) horas semanais durante o
período em que cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto diferenciado;

(iv)  proibição  de  ausentar-se do  município  de  sua  residência,  salvo  para
viagens por motivo de trabalho formal e mediante prévia comunicação ao Juízo de execução,
sendo que no caso de viagens internacionais deverá haver prévia autorização judicial.

6 - Considerando o domicílio do apenado, foi delegada à Subseção Judiciária
de São Paulo a realização de audiência admonitória e fiscalização do cumprimento da pena de
prestação de serviços à comunidade (eventos 3 e 7).

7 - Em 19/04/2017, foi realizada audiência de justificação do apenado perante
o Juízo deprecado da 1ª Vara Federal Criminal, do Juri e das Execuções Penais da Subseção
Judiciária  de  São  Paulo,  tendo  em vista  a  notícia  veiculada  pelo  programa  de  televisão
“Fantástico”  da  Rede  Globo  de  que  o  apenado  não  estava  prestando  de  fato  serviços  à
comunidade  na  Associação  Brasileira  de  Assistência  à  Pessoa  com Deficiência  Visual  –
LARAMARA, ocasião em que foi determinada a suspensão do cumprimento de prestação de
serviços  à  comunidade  imposta  a  EDUARDO  HERMELINO  LEITE (evento  135,
PRECATORIA3, fls. 65 e 66).

8  -  Em  decorrência  desses  fatos  foram  instaurados  procedimentos
investigatórios. A Justiça Federal de São Paulo instaurou sindicância para apurar eventual
irregularidade no convênio existente  com a instituição LARAMARA, e a  Polícia  Federal
instaurou  inquérito  policial  para  apurar  a  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica
supostamente praticado por EDUARDO HERMELINO LEITE.

9 - A sindicância administrativa instaurada pela Justiça Federal foi arquivada,
pois  não  se  constatou  infração de  caráter  disciplinar  de  funcionários  do  Poder  Judiciário
(evento 185, ANEXO3).

10 - Nesse contexto, foram colhidos elementos suficientes que indicam que o
apenado não cumpriu a contento a prestação de serviço à comunidade, bem como praticou
fato  definido  como  crime  durante  o  cumprimento  da  pena  de  prestação  de  serviços  à
comunidade.

Fatos.

11 - Em 5 de agosto de 2016, o apenado foi encaminhado para prestar serviços
à comunidade na LARAMARA (evento 135, PRECATORIA2, fl. 231). 

12 - Em 10 de abril de 2017, o Juízo deprecado requisitou a frequência do
apenado no que diz respeito ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade (evento
135, PRECATORIA2, fl. 240).

13  -  Os  relatórios  mensais  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  por
EDUARDO LEITE junto  a  LARAMARA,  de  agosto  de  2016  a  março  de  2017,  estão
juntados nos autos (evento 135, PRECATORIA2, fls. 247 – 254).
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14 - Simples análise das provas dos autos permite concluir que os relatórios
mensais contêm informações falsas. Aliás, neste ponto, o próprio apenado admite a incorreção
dos relatórios mensais de presença. 

15 -  Não bastasse a confissão,  todas as fichas apresentam como horário de
entrada “10:00 horas” e de saída “15:00 horas”, sem a realização de intervalo para refeição, o
que corresponde ao conhecido registro de ponto britânico, indicando a impropriedade de seu
conteúdo.

16 -  Nesse contexto,  constata-se que  os  relatórios  de prestação de serviços
eram preenchidos em uma única oportunidade,  diante da coincidência da grafia para cada
relatório.

17 - Os dados do monitoramento eletrônico corroboram a assertiva de que o
apenado esteve na instituição, mas não cumpriu a carga horária por ele apontada, das 10:00 às
15:00 horas.

18 - Com efeito, foi elaborada informação pela Secretaria do presente Juízo
acerca  da  localização  de  EDUARDO LEITE em alguns  dias  em que  declarou  estar  na
instituição LARAMARA, o que foi feito com base no monitoramento eletrônico (evento 129,
INF1).

19 - Em 5 de agosto de 2016, data em que o apenado efetivamente apresentou-
se na instituição, ele esteve na LARAMARA das 10:50 às 12:24 horas.

20 - Do mesmo modo, restou demonstrado pelo monitoramento eletrônico que
o apenado esteve presencialmente na instituição somente nos dias 3 de outubro de 2016, das
10:52 às 12:46 horas; 28 de novembro de 2016, das 11:39 às 12:36 horas; e 30 de março de
2017, das 12:40 às 13:29.

21  -  Além  disso,  extratos  do  monitoramento  eletrônico  juntados  na  carta
precatória (evento 135, PRECATORIA3, fl. 8 e ss.) demostram que, em 29 dias1 em que o
apenado  informou  ter  prestado  serviços  à  comunidade  na  instituição  LARAMARA,  na
realidade não esteve nesta instituição.

22  -  Ressalte-se  ainda  que  no  dia  21  de  novembro  de  2016  o  apenado
compareceu  em  audiência  de  instrução  da  ação  penal  de  nº  5046512-94.2016.4.04.7000
(ANEXO 64), que tramita na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, não sendo
possível nesta data ele ter prestado serviços à comunidade na instituição LARAMARA como
informado no relatório de prestação de serviços.

23 - Não consta nos autos registros da tornozeleira eletrônica em relação ao dia
5 de setembro de 2016.

24 - Desse modo, dos 35 dias que o apenado registrou ter prestado os serviços
em questão é possível atestar que em 30 deles EDUARDO LEITE não esteve na instituição
LARAMARA, bem como que das 175 horas registradas como serviços prestados constatou-se

1 08 de agosto de 2016, 15 de agosto de 2016, 22 de agosto de 2016, 29 de agosto de 2016, 12 de setembro de
2016, 19 de setembro de 2016, 26 de setembro de 2016, 10 de outubro 2016, 17 de outubro de 2016, 24 de
outubro de 2016, 31 de outubro de 2016, 7 de novembro de 2016, 14 de novembro de 2016, 05 de dezembro de
2016, 12 de dezembro de 2016, 19 de dezembro de 2016, 26 de dezembro de 2016, 05 de janeiro de 2017, 09 de
janeiro de 2017, 16 de janeiro de 2017, 23 de janeiro de 2017, 30 de janeiro de 2017, 06 de fevereiro de 2017, 13
de fevereiro de 2017, 20 de fevereiro de 2017, 03 de março de 2017, 06 de março de 2017, 13 de março de 2017
e 22 de março de 2017.
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que, de fato, 164 horas e 46 minutos não foram prestados a título de serviços à comunidade na
instituição.

25 - Ouvido em audiência de justificação,  EDUARDO LEITE admitiu que
“prestava serviço à comunidade” na entidade LARAMARA sem se ater aos horários fixados
semanalmente na audiência admonitória, e que os registros nas fichas de frequência não
correspondem a realidade. Afirmou também que cumpriu a tarefa que lhe foi atribuída, mas
sem qualquer compromisso de comparecimento semanal na instituição designada. Informou
que assim o fez por determinação do funcionário da LARAMARA de nome CRISTIANO.

26 - O apenado ressaltou ainda em sua oitiva que considera que os serviços por
ele prestados de fato superam as horas registradas nas fichas de frequência.

27 - Em resumo, depreende-se dos relatos do apenado e do relatório juntado
por  ele  na  audiência  de  justificação  (evento  135,  PRECATORIA3,  fl.  68  e  ss.)  que  as
principais atividades que ele desenvolveu na LARAMARA consistiram em: a) divulgação da
LARAMARA; b) captação de recursos públicos e privados para a instituição; e c) sugestão de
ideias novas.

28 - Não obstante a justificativa do apenado e de sua percepção de que cumpriu
a  incumbência  que  lhe  foi  atribuída,  ao  ver  do  MPF o  serviço  não  foi  prestado. Isso
depreende-se pelos documentos juntados pelo apenado (evento 135, PRECATORIA3, fl. 76 e
ss.) e pela prova produzida no inquérito policial 1052/2017-1 SR/DPF/SP (ANEXOS 02 ao
63). Vejamos.

29 - CRISTIANO GOMES DA SILVA foi ouvido no inquérito policial acima
referido (ANEXO 3, fl. 22 e ss.), ocasião em que declarou que os relatórios de prestação de
serviços eram preenchidos uma vez no mês e assinados por EDUARDO LEITE, o que não
envolveu o oferecimento ou pagamento de valores por EDUARDO LEITE.  Afirmou que
EDUARDO LEITE foi essencial para captar clientes.

30  - EDUARDO  LEITE,  por  sua  vez,  sustenta  que  a  divulgação  da
LARAMARA teria consistido em contatar executivos e profissionais liberais para apresentar
cartões  de visitas  em braile  e  informar  a  importância  destes  na  inclusão  de  pessoas  com
deficiências visuais.

31  -  As  pessoas  apontadas  por  EDUARDO LEITE como destinatárias  da
divulgação, no entanto, demonstram que não existiu prestação de serviços à comunidade, já
que a suposta divulgação ficou restrita a seus amigos e familiares.

32  -  Nesse  contexto,  dentre  as  pessoas  indicadas  por  EDUARDO LEITE
destacam-se: Leonardas Mitrulis, testemunha de defesa de EDUARDO LEITE na ação penal
5083258-29.2014.4.04.7000;  Ricardo  Bianchini,  testemunha  arrolada  pela  defesa  de
EDUARDO LEITE na  ação  penal  5083258-29.2014.4.04.7000;  Ricardo  Leite  e  Edgard
Leite, irmãos do apenado; Marlus Arns de Oliveira, advogado do apenado; Adriana Calvo,
advogada do apenado2; Jose Marcos Ribeiro Marinho, sócio da esposa do apenado (evento
135, PRECATORIA3, fl. 204).

33 - A única atividade relacionada de fato aos referidos cartões é verificado no
e-mail  constante  no  evento  135,  PRECATORIA3,  fl.  204,  em  que EDUARDO  LEITE

2 Advogada  na  ação  trabalhista 1000761-13.2016.5.02.0021,  conforme  fontes
públicas:https://www.escavador.com/diarios/396626/TRT-2/J/2016-12-07/167125507/movimentacao-do-
processo-1000761-1320165020021
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informa  que  levará  alguns  cartões  de  visita  para  serem impressos,  conforme  reprodução
abaixo:

34  -  Assim,  ao  que  parece,  a  suposta  divulgação  da  LARAMARA não
transcendeu ao ambiente familiar do apenado, inexistindo divulgação ampla que pudesse dar
sustentação à sua versão.

35 - Ainda, o apenado alega que como forma de divulgação e de arrecadação
de recursos para a LARAMARA fez a venda de “cartela (fracionamento de contribuição, com
tickets de R$ 25,00 numa cartela de 100 unidades)” para a compra de uma máquina braile.
Segundo  EDUARDO LEITE,  isso foi feito pelas filhas do apenado, que arrecadaram tal
valor na faculdade em que elas estudam.

36 - Em decorrência do sucesso da arrecadação, em 20 de outubro de 2016
ocorreu  a  entrega da máquina  em questão  para uma adolescente portadora de deficiência
visual, na mesma ocasião ocorreu também a entrega de bengalas.

37 - Apesar da atitude generosa, tal conduta, por si só, não pode ser enquadrada
como prestação de serviços à comunidade, pois tal fato não passou do âmbito pessoal do
apenado. Assim, não obstante o comportamento louvável do apenado, este consistiu em em
uma doação e não prestação de serviço.

38 - Do mesmo modo, em caráter pessoal, o apenado adquiriu uma mesa num
jantar  beneficente  promovido  pela  LARAMARA,  alegando  aqui  se  tratar  de  método  de
divulgação da instituição. Como comprovação, juntou um comprovante de pagamento de uma
guia no valor de R$ 6.000,00.

39 - Em depoimento prestado perante a autoridade policial, MARTA CAMPO
DE OLIVEIRA, superior do funcionário CRITIANO, afirmou que não conhece EDUARDO
LEITE e que tomou conhecimento posteriormente à publicização dos fatos que EDUARDO
LEITE tinha comprado 18 lugares para o jantar em questão, pagando por isso R$ 10.800,00. A
depoente juntou comprovantes (ANEXO 5. fl. 13 e ss.).

40 - Novamente, esse gesto configura doação de valores, mas não prestação de
serviço.
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41 - Como sugestão de ideias e interações, o apenado juntou um e-mail em que
explica  que  acompanha  o  caso  de  duas  garotas  com  síndrome  de  Stargardt  e  que  ele
patrocinaria o tratamento de ambas e gostaria utilizar a LARAMARA para fazer consultas e
exames (evento 135, PRECATORIA3, fl. 162).

42 - Mais uma vez, essa louvável atitude do apenado não configura prestação
de serviços à comunidade, mas benemerência, doação.

43 - Por fim, foram apresentadas pelo apenado justificativas não muito claras,
como um relatório de 1 página escrita que contém sugestão sobre a adoção de etiquetas em
braile em produtos (evento 135, PRECATORIA3, fl. 178), além da situação em que o apenado
apresentou ideia para o condomínio em que mora sobre a adaptação de áreas de uso comum
para atender as necessidades de portadores de necessidades visuais.

44 – Como já referido, todas as atitudes relatadas acima indicadas acima são
importantes  e  positivas,  porém não  se  enquadram na  prestação  de  serviço,  que  deve  ter
horário fixo – ou ao menos que possa ser conferido -, com obrigação de comparecimento e de
escopo definido. Não é lícito ao apenado e/ou ao “representante” da instituição dispensar o
seu comparecimento e transmudar a prestação de serviço a seu bel prazer. 

45  –  Tampouco  a  disponibilização  de  recursos  financeiros  próprios  pelo
apenado dispensa a efetiva prestação de serviço.

46 – Isso porque uma das funções primordiais da pena, que é a reeducação e a
reabilitação  ao  convívio  em  sociedade,  não  foi  cumprido,  pois  não  basta  ao  apenado
simplesmente 'comprar' os serviços em favor da comunidade que lhe foram prescritos, mas
sim efetivamente cumpri-los, o que não ocorreu no caso.

47 – De outro lado, o apenado é pessoa esclarecida, de excelente escolaridade e
compreensão da realidade. Ocupou alto cargo de grande empresa. Não é razoável supor que
foi enganado, que não atentou para as consequências de seus atos, ou mesmo de que agiu de
boa  fé,  já  que  foi  plenamente  alertado  das  condições  que  deveria  cumprir  em audiência
admonitória.

48 – Ademais, ao admitir/aceitar assinar os relatórios mensais de prestação de
serviços à comunidade que não espelhavam a realidade, conscientemente, praticou, em tese,
crime de falsidade ideológica, durante o cumprimento da pena.

49 – No mínimo,  o apenado deveria  ter  comunicado à Vara das Execuções
Penais sobre o cumprimento irregular de sua pena, fato que o eximiria de responsabilidade.
Poderia  ter  feito  isso  diretamente  ou  por  meio  de  seus  advogados.  Quedou-se  inerte,
possivelmente favorecido pela forma informal do “cumprimento da pena”.

Regressão de Regime e Acordo de Colaboração.

50 - A prática de fato definido como crime doloso é considerada como falta
grave para fins de execução penal, sendo que o novo fato não depende de trânsito em julgado
para o seu reconhecimento.

51 - Esse entendimento é objeto da súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça
(“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso  no  cumprimento  da  pena  prescinde  do  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”), o que é referendado pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento abaixo:
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EMENTA  HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL  E  DIREITO  PENAL.
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  CONSTITUCIONAL.  INADEQUAÇÃO  DA
VIA  ELEITA.  EXECUÇÃO  PENAL.  FALTA GRAVE.  PRÁTICA DE  NOVO
CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal  Superior  prevê a Constituição  Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição  da  República,  a  impetração  de  novo  habeas  corpus  em  caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o
apenado  “praticar  fato  definido  como  crime  doloso  ou  falta  grave”.  3.  Para
caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal
em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução
de mérito.
(HC 110881, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min.
ROSA  WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em  20/11/2012,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013) 

52  –  Assim,  considerando  que  não  houve  efetiva  prestação  de  serviço,  e
considerando  que  foi  cometido  crime  durante  o  cumprimento  da  pena,  o  MPF  entende
necessária a regressão de regime do apenado (para o fechado domiciliar), conforme previsão
do artigo 118 da LEP, com a desconsideração de todo o período supostamente cumprido na
instituição LAMARA.

53 – Para que não haja uma desproporcionalidade entre os fatos praticados e
suas  consequências,  o  MPF  pleiteará  a  desistência  do  requerimento  de  apuração  de
descumprimento  do  acordo  de  colaboração  por  parte  do  colaborador  apenado  nos  autos
próprios.

Requerimento.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a regressão de
regime de EDUARDO HERMELINO LEITE para o regime fechado, com fundamento do
artigo 118, I, da LEP, em razão dos fundamentos deduzidos nesta manifestação.

Curitiba, 5 de setembro de 2017.

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
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