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CONCLUSÃO 

Em 12/09/2017 faço conclusão destes autos ao MM. Juiz 
Federal da Sexta Vara Criminal Federal Especializada em 
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Valores, Dr. JOÃO BATISTA GONÇALVES. 
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Vistos. 

Trata-se de representação da Autoridade Policial, 

formulada às fls. 02/84, pugnando pela prisão preventiva dos 

investigados JOESLEY MENDONÇA BATISTA ("JOESLEY") e WESLEY 

MENDONÇA BATISTA ("WESLEY"), bem como pela determinação de 

busca e apreensão nas residências dos aludidos investigados e de 

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA ("FRANCISCO"), FERNANDA LARA 

TÔRTIMA ("FERNANDA") e MARCELO PARANHOS DE OLIVEIRA 

f -"-, MILLER ("MARCELO"). 

"-· 
O pleito ora formulado decorre das apurações realizadas 

no âmbito do IPL nº 120/2017-11, inquérito policial nº 0006243-

26.2017.403.6181, instaurado pela Policia · Federal para apurar a 

possível prática do delito previsto no artigo 27-D da Lei nº 6.385/76 

("uso indevido de informação privilegiada") a partir, inicialmente 

noticias amplamente divulgadas na imprensa e também no Co 

ao Mercado nº 02/2017, por meio do qual a Comiss

Mobiliários ("CVM") tornou público que foram 

processos administrativos para apuração dos fatos. 
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Em síntese, de acordo com o apurado, teriam sido 

realizadas operações com valores mobiliários, in casu venda de ações da 

JBS SI A. (JBSS3) na bolsa de valores pela empresa FB Participações 

SI A., sua controladora, no final de abril de 2017, em período 

concomitante à recompra de ações iniciada em fevereiro do mesmo ano 

pela JBS SI A., bem como a aquisição de contratos futuros de dólar na 

Bolsa e a termo de dólar no mercado de balcão organizado, entre abril e 

meados de maio de 201 7. 

As referidas operações, segundo investigado, teriam sido 

realizadas em condições fora dos padrões de investimento usuais das 

aludidas empresas e durante o período em que seus dirigentes estavam 

negociando termos de acordo de colaboração premiada, à época em fase 

de sigilo absoluto. 

Após diversas diligências apuratórias, dentre elas o 

compartilhamento de informações pela CVM, a elaboração de laudo pelo 

Núcleo de Criminalística (n.º 421/2017), as oitivas realizadas em sede 

policial e a análise do material apreendido no bojo da Operação Lama 

Asfáltica, a Autoridade Policial concluiu que existem fortes elementos 

probatórios a indicar o cometimento, pelos investigados JOESLEY 

(diretor-presidente da J&F INVESTIMENTOS SI A. e da FB 

PARTICIPAÇÕES SI A.) e WESLEY (diretor-presidente da JBS SI A.), do 

crime de uso indevido de informação privilegiada - economicamente 

relevante - quebrando a igualdade necessária entre os inve · 

ferindo o correto funcionamento do mercado financeiro e pr 

confiança imperativa que deve ser inerente à sua existê eia. 

Esclarece a representação 

premiada dos investigados, consistiria 

quando ainda não divulgada ao mercado -
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insider trading -, relevante o bastante para impactar o Sistema 

Financeiro Nacional, como de fato se verificou (cf. laudo pericial), dado 

que atingia a alta cúpula da esfera política nacional e colocava em 

cheque as expectativas do mercado com relação aos rumos da economia 

brasileira. 

Prossegue afirmando que o conhecimento dos termos da 

referida colaboração revestia-se de potencial explosivo no mercado, 

capaz de gerar oscilações abruptas nos preços de ativos como ações e 

também na variação cambial dólar/ real, potencial este que teria se 

efetivado com o vazamento de seu conteúdo na noite do dia 17.05.2017. 

Por sua vez, o uso da informação privilegiada teria se 

dado nos períodos de 24.04 a 17.05 (venda de ações pela FB 

PARTICIPAÇÕES) e 28.04 a 17.05 (compra de contratos futuros e a 

termo de dólar), o que evidenciaria que durante as negociações 

formalmente iniciadas em 02.03 -, ao tempo da assinatura do termo de 

confidencialidade (28.03) e mesmo após a homologação da delação 

(11.05), os dirigentes da JBS e FB PARTICIPAÇÕES teriam feito uso 
/_,.-,.=-, '\ 

\ __ _,., desses dados para obtenção de vantagens indevidas. 

Finalmente, a representação policial trata de indícios 

amealhados no sentido da possível prática de crimes contra a 
\ 

Administração Pública no âmbito da negociação e celebração dos 

acordos de colaboração premiada pelos dirigentes 

perante a Procuradoria Geral da República, com o possível e 
::,j.,! 

dó ·ex.:.Procurador da República MARCELO MILLER e 

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e FERNANDA LARA Tó~~~ 
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Dessa forma, a Autoridade Policial representa pela busca 

e ·apreensão nos endereços das residências de FRANCISCO, 

FERNANDA, MARCELO, JOESLEY e WESLEY, com o intuito de coletar 

provas das práticas delitivas apuradas, ou mesmo evitar o seu 

perecimento, bem como pela decretação da prisão preventiva dos dois 

últimos investigados, a fim de preservar a ordem pública e garantir a 

aplicação da lei penal, como também ante a sua conveniência à 

instrução criminal. 

Por derradeiro, instado a se manifestar, o Ministério 

Público Federal pugnou às fls. 86/ 115 pelo parcial deferimento das 

medidas pleiteadas pela Autoridade Policial. 

É o relatório. 

Decido. 

Em que pesem os argumentos habilmente expostos pela 

i. Autoridade Policial, e como bem asseverado pelo Ministério Público 

Federal, o pedido comporta apenas parcial deferimento. 

I. Da prisão preventiva 

No que tange ao requerimento de prisão cautelar dos 

investigados JOESLEY e WESLEY, afigura-se de rigor o acatamento do 

pleito policial. 

Inicialmente faz-se necessário registrar que 

cautelar da liberdade individual, como medida excepcio 

restringida àqueles casos em que reste demonstra 

necessidade. A regra é a observância do princípio 

inocência, garantia fundamental insculpida no art. 
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texto constitucional ("ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado de sentença penal condenatórid'). 

de Oliveira: 

Confira-se, no ponto, as observações de Eugênio Pacelli 

Com a Constituição Federal de 1988, duas conseqüências 
imediatas se f"zzeram sentir no âmago do sistema prisional: 
a) a instituição de um princípio afirmativo da situação de 
inocência de todo aquele que estiver submetido à 
persecução penal; 
b) a garantia de que toda prisão seja efetivamente 
fundamentada e por ordem escrita de autoridade 
judiciária competente. 
A mudança é muito mais radical do que pode parecer a um 
primeiro e superficial exame. 
E assim é porque o reconhecimento da situação jurídica de 
inocente (art. 5°, LVII) impõe a necessidade de 
fundamentação judicial para toda e qualquer privação da 
liberdade, tendo em vista que só o Judiciário poderá 
determinar a prisão de um inocente. E mais: que essa 
fundamentação seja construída em bases cautelares, isto 
é, que a prisão seja decretada como acautelamento dos 
interesses da jurisdição penal, com a marca da 

1 
indisponibilidade e da necessidade da medida. 

Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva, para 

que se mostre legítima, exige que estejam evidenciados, com 

fundamento em base fática idônea, motivos justificadores da 

imprescindibilidade da medida excepcional. 

Nos termos do art. 312 do Código de 

prisão preventiva será decretada, desde que: a) haja prova 

do crime; b) existam indícios suficientes de autor· 

imprescindível 'para a garantia da ordem públi 
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econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 

aplicação da lei penal. 

Já o artigo 313 do Código de Processo Penal, na redação 

conferida pela Lei nº 12.403/2011, exige que o c_rime que justifica a 

prisão preventiva seja cometido de forma dolosa e punido com pena 

privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 

Sem embargo do acima exposto, mesmo que presentes os 

requisitos e pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva, 

deve o magistrado averiguar a possibilidade de impor outras medidas 

cautelares típicas como substitutivas à restrição de liberdade, capazes 

de obter os mesmos objetivos da privação de liberdade de forma menos 

dramática (CPP, artigo 282, § 6º). 

No caso concreto, conforme outrora asseverado na 

decisão que deferiu a busca e apreensão nos endereços comerciais das 

empresas do Grupo JBS (fls. 133/ 135 dos autos nº 0007054-

83.2017.403.6181), cujo entendimento é aqui ratificado, há indícios 

robustos da materialidade e da autoria do delito capitulado no artigo 

27-D da Lei nº 6.385/76, assim redigido: 

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não 
divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da 
qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para s~ 
para outrem, vantagem indevida, mediante negocia -õ, m 
nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliári s: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos e m ta de 
até 3 (três) vezes o montante da vantagem il' itç,.~rtm,p, em 
decorrência do crime. (grifos nossos) 
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Anote-se, antes de mais nada, tratar-se de crime doloso 

punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, 

atendendo ao requisito estampado no artigo 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal. 

Por sua vez, no que concerne aos pressupostos elencados 

no artigo 312 do mesmo diploma legal, verifico que a materialidade 

delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos 

,._/: colhidos na investigação policial a indicar a prática do delito .de uso 

indevido de informação privilegiada, de severas consequências 

econômicas e sociais. 

Com efeito, os eventos apontados como envolvendo o uso 

indevido de informações privilegiadas remontam aos períodos de 24/04 

a 17 /05 (venda de ações pela FB PARTICIPAÇÕES, coordenada com a 

recompra efetivada pela JBS} e 28/04 a 17 /05 (compra de contratos 

futuros e a termo de dólar}, indicando que durante as negociações da 

colaboração premiada e especialmente após sua homologação, ocorrida 

em 11/05/17, os dirigentes da JBS e da FB PARTICIPAÇÕES teriam 

feito uso desses dados para obtenção de vantagens indevidas no 

mercado financeiro. 

Como bem aponta o MPF, estima-se que na atuação com 

derivativos de câmbio, somada à subsequente valorização da moeda 

estran.~eira - decorrente da revelação do acordo de colaboração 

premiada -, a JBS teria um potencial. de ganho de aproximadamente 

cem milhões d~ reais, enquanto que a venda e recompra de aç

companhia teria evitado uma perda patrimonial da 

cento e quarenta milhões de reais, ante a acentuadae~~~~ 

ativo financeiro. 
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Nesse sentido, os elementos de prova encontram-se, 

fundamentalmente, no Laudo de Perícia Criminal Financeira n. º 

421/2017 do Núcleo de Criminalística (fls. 108/ 132 dos _autos nº 

0006243-26.2017.403.6181), nos Relatórios de Análise da CVM (nºs. 9 

e 10/2017-CVM/SMI/GMA-2), na análise do material apreendido em 

sede de busca e apreensão deferida por este Juízo (cf. mídia de fl. 84), 

como também daquele compartilhado pela Operação Lama Asfáltica (cf. 

mídia de fl. 84), bem como de inúmeras oitivas colhidas (Apenso V dos -~-\ 

autos nº 0006243-26.2017.403.6181). 

De outra face, existem relevantes e suficientes indícios da 

autoria delitiva de JOESLEY e WESLEY, apontados como emissores 

das ordens de compra e venda de ativos financeiros no período em que, 

juntamente a outros executivos, negociavam acordos de colaboração 

premiada com a Procuradoria Geral da República. 

Conforme apurado, WESLEY teria sido o responsável 

pelas operações de recompra de ações pela empresa JBS S/ A., a qual 

presidia à época dos fatos, e também pelas operações com derivativos 

cambiais realizadas pela mesma companhia, conforme as declarações 

prestadas em sede policial por CARLOS ANTONIO CALLEGARI e 

RAFAEL KYI HARADA (fls. 16/21 e 06/ 12 do Apenso V aos autos nº 

0006243-26.2017.403.6181, respectivamente). Ao mesmo tempo, teria 

participado ativamente das negociações do acordo de colaboração 

premiada junto à PGR, tendo çiência do conteúdo das 

prestadas, inclusive por outros colaboradores, como 

JOESLEY (fls. 60/64 do Apenso V aos 

26.2017.403.6181). 

Por sua 

responsável por ordenar as operações de venda 
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(JBSS3) detidas por sua controladora FB PARTICIPAÇÕES SI A. - a qual 

dirigia à época dos fatos -, conforme se depreende dos depoimentos 

prestados por ANTONIO DA SILVA BARRETO JUNIOR e pelo próprio 

investigado à Autoridade Policial (fls. 43 / 46 e 65 / 69 do Apenso V aos 

autos nº 0006243-26.2017.403.6181, respectivamente), de forma não 

usual e concomitante ao procedimento de recompra da JBS S/ A. 

Assim, exposto o .fumus comissi delicti, a Autoridade 

Policial, acompanhada pelo Ministério Público Federal, aduz que a 

prisão cautelar dos investigados se justifica, no que tange ao periculum 

libertatis, por conveniência da instrução criminal, bem como para 

garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, considerando que · 

JOESLEY e WESLEY continuam à volta com atividades ilícitas - mesmo 

após assumirem no STF o compromisso de interrompê-las em sede de 

acordo de colaboração premiada - e buscam furta-se à aplicação da lei -

inclusive mediante a cooptação de pessoas e agentes públicos -, 

constituindo a prisão preventiva a única maneira de assegurar que os 

investigados não interfiram nas investigações e sejam processados sem 

qualquer ilícita interferência na ordem processual. 

De fato, encontra-se presente o risco à garantia da 

ordem pública, dado que foram, amealhados diversos indícios de que os 

investigados JOESLEY e WESLEY, mesmo após a negociação e 

assinatura dos termos de colaboração premiada, teriam tornado a 

praticar delitos, inclusive interferindo de maneira ilícita junto a agentes 

públicos, havendo razoável suspeita de que as atividades delitivas 

permaneçam até o presente momento. O pacto 

Procuradoria Geral da República prevê a imunidade 

anteriores, o que não alcança fatos típicos posterh-rr-P"i57r~'t'il 

Autos n~ 0012131-73.2017.403.6181 

é o caso 

9 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6• V ARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL E LA V AGEM DE VALORES 

dos presentes crimes autônomos de competência do Juízo de 1 ª 

instância. 

Por sua vez, a segregação cautelar também se justifica 

sob a perspectiva da conveniência da instrução criminal, haja vista o 

poder e a influência do grupo econômico dirigido pelos investigados em 

diversos setores da política e da economia nacionais, como, por 

exemplo, no BNDES, CADE, Receita Federal, Ministério da Agricultura e 

CVM, havendo elementos a indicar que em oportunidades anteriores os 

irmãos BATISTA não teriam se furtado a utilizar a exponencial 

influência que detinham para atender seus interesses. 

Ademais, incide igualmente a necessidade de garantia de 

aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de fuga, ante a 

possível reversão dos benefícios deferidos em sede de colaboração 

premiada perante a PGR - em especial a ampla imunidade concedida-, 

somado ao elevado patrimônio dos investigados no país e no exterior, 

que facilitaria sobremaneira a sua evasão do território nacional, bem 

como a efetiva saída desses do país logo após a divulgação do pacto 

firmado com o Ministério Público Federal. 

Observe-se, por derradeiro, que não se vislumbra outra 

medida cautelar adequada e suficiente para o caso além da prisão, 

dado que, como apontado pela i. Autoridade Policial, as práticas 

delitivas atribuídas aos investigados podem se realizar a distância, por 

um ~imples contato telefônico ou telemática, o que inviabiliz1/ ,p- ""-
r· 

efetividade do mero comparecimento mensal em Juízo, da pro· 1çã de 

acesso ou frequência a determinados lugares, da proibição 

se da Comarca, da proibição de manter contato 

determinada, do recolhimento domiciliar, da suspensão 
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funções ou mesmo da fiança, dado que nenhum desses meios é 

adequado para se evitar que os investigados venham a delinquir. 

Em conclusão, existe prova robusta da materialidade do 

delito, que afetou gravemente a economia nacional, e indícios veementes 

de autoria, em face de ambos os investigados, assim como está 

configurada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a instrução 

processual e a aplicação da lei penal, em razão da existência de 

elementos concretos que indicam que JOESLEY MENDONÇA BATISTA 

e WESLEY MENDONÇA BATISTA teriam continuado a praticar delitos 

mesmo após a celebração de acordo de colaboração premiada, que 

possuem considerável influência sobre as áreas política e econômica do 

país, inclusive com a prática de chantagens junto a autoridades 

públicas, e que facilmente poderiam furtar-se à atividade jurisdicional, 

em especial após possível revogação dos beneficios premiais concedidos 

pela PGR, inexistindo, por fim, outra medi_da eficaz, além da prisão 

cautelar, que possa ser utilizada. 

Ante o exposto, existindo fundados indícios de que os 

('--.._./ \ investigados JOESLEY e WESLEY utilizaram informações privilegiadas, 

decorrentes dos acordos de colaboração premiada que negociavam 

perante a Procuradoria Geral da República, aptos a interferir 

significativamente no funcionamento do mercado de capitais, incidindo, 

em tese, no tipo previsto no artigo 27-D da Lei nº 6.385/76, crime 

doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior _ a 4 

(quatro) ?-Ilºs (art. 313, caput e inciso I, do CPP), por conv da 

instrução criminal e para garantir a ordem pública e apli 

penal, colll ~:3-stro no artigo 312 do Código de Process 

A PRISÃO PREVENTIVA de JOESLEY M 
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54.852.547-X e CPF nº 376.842.211-91) e WESLEY MENDONÇA 

BATISTA (RG nº 59.075.075-6 e CPF nº 364.873.921-20). 

II. Da busca e apreensão 

A medida cautelar probatória de busca e apreensão se 

justifica nas seguintes hipóteses previstas no Código de Processo Penal: 

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1 º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas 
razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios 
criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de 
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados 
na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração 
ou à defesa do réu; 
JJ apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao 
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de 
que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à 
elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 

Como qualquer modalidade de medida cautelar, a busca 

e apreensão depende da configuração dos requisitos do fumus bani juris 

e do periculum in mora. 

Quanto ao fumus bani juris, há que 

elemento objetivo, consistente na materialidade delit" · 

subjetivo, consistente na possível autoria delitiva. 
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Como anteriormente apreciado, considero que os 

elementos colhidos pelas autoridades policiais, até o momento, são 

relevantes para indicar a prática do delito de uso indevido de 

informação privilegiada (artigo 27-D da Lei nº 6.385/76) por parte dos 

investigados JOESLEY · e WESLEY, estando suficientemente 

configuradas a materialidade e autoria delitivas requeridas neste 

juízo de cognição sumária. 

De outra face, o periculum in mora resta caracterizado 

pelo fato de que eventuais documentos comprobatórios das práticas 

ilícitas podem, em caso de retardamento, ser destruídos pelos 

investigados JOESLEY e WESLEY. 

Contudo, quanto aos investigados MARCELO, 

FERNANDA e FRANCISCO, a medida cautelar, por ora, não comporta 

deferimento. 

De fato, como a própria representação esclarece, apenas 

'-..._. _/ alguns fatos ali relatados referem-se ao crime de insider trading, objeto 

desta persecução penal, sendo apontado outros relativos à possível 

prática dos crimes de corrupção ativa e passiva no âmbito da 

negociação dos acordos de colaboração premiada perante a 

Procuradoria Geral da República, caso em que, no entendimento deste 

M~gistr~do, extrapola-se o âmbito desta investigação e possivelrriê1'.1te 

da competência deste Juízo, obstando o deferimento da gravosa medida 

cautelar de busca e apreensão. 

No ponto, colha-se a precisa manifestaçã d~º-~~", 
Público Federal (fl. 88): 
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De início, é importante delimitar de maneira clara os 
fatos investigados no presente feito. A apuração se 
circunscreve ao delito de inf armação privilegiada. 
Eventual delito de corrupção de funcionários públicos 
para obtenção do acordo de imunidade, embora seja 
relevante para a compreensão dos fundamentos 
autorizadores da prisão preventiva, não é e não 
pode ser obfeto da apresente apuração, pois não 
conexo, ao menos em princípio, ao fatos ora 
apurados. (grifos no original) 

Pelo exposto, por existirem fundadas razões do 

cometimento de delito de uso de informações privilegiadas - não 

havendo, neste atual estágio das apurações, outra forma de obter novos 

dados para confirmar os elementos até aqui existentes -, além da 

necessidade de impedir o desaparecimento de elementos de prova 

indispensáveis a uma futura e eventual persecução penal, DEFIRO, em 

parte, o pedido de busca e apreensão formulado pela Autoridade 

Policial, apenas no que concerne aos endereços residenciais de 

JOESLEY e W~SLEY, com fundamento nos artigos 240, caput, e.e. § 1 º, 

alíneas "e", "f' e "h" e 241/248, todos do Código de Processo Penal. 

Deste modo, determino a expedição de mandados de 

busca e apreensão nos seguintes endereços: 

a) WESLEY MENDONÇA BATISTA: Rua Antilhas, 181, 

Jardim América, São Paulo/SP- CEP 01438-080; e 

b) JOESLEY MENDONÇA BATISTA: Rua Fr 

Jardim Europa, São Paulo/SP - CEP 0144~~~ 
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Anoto que o mandado de busca e apreensão tem a 

finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas 

relacionadas a crimes cometidos pelos investigados, incluindo registros 

contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações 

financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no 

Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como 

telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio 

magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer 

elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a 

busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda 

que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados 

remotamente. 

No que diz respeito aos computadores, devem as 

autoridades policias proceder ao espelhamento no local, ressalvado o 

caso de total impossibilidade, devidamente justificada. 

Fica também autorizada a abertura ou arrombamento de 

cofres eventualmente existentes nos endereços supramencionados, caso 

as pessoas que estejam no endereço se recusem a fazê-lo. 

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser 

apreendido e eventual necessidade da realização de perícia para a 

eventual instrução criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da .. 
Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados 

contidos nos materiais apreendidos, incluindo autorização para 

caso seja , necessário, durante a diligência, possam ser 

dados e fluxos de comunicação em sistemas de rede 
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disquetes, CD-ROMS, software e hardware, documentos, equipamentos 

e demais registros magnéticos que vierem a ser apreendidos. 

Ante todo o exposto: 

a) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOESLEY 

MENDONÇA BATISTA (RG nº 54.852.547-X e CPF nº 376.842.211-91) 

e WESLEY MENDONÇA BATISTA (RG nº 59.075.075-6 e CPF nº 

364.873.921-20), com base nos artigos 311 e 312 do Código de 

Processo Penal; 

b) INDEFIRO, por ora, o pedido de BUSCA E 

APREENSÃO nos endereços residenciais de FRANCISCO DE ASSIS E 

SILVA, FERNANDA LARA TÓRTIMA e MARCELO PARANHOS DE 

OLIVEIRA MILLER; e, por fim, 

e) DEFIRO o pedido de BUSCA E APREENSÃO nos 

( - ·,\ 
\ 1 

"._ ./ 

endereços residenciais de WESLEY MENDONÇA BATISTA (Rua ( '\ 

Antilhas, 181, Jardim América, São Paulo/SP - CEP 01438-080) e 

JOESLEY MENDONÇA BATISTA (Rua França, 553, Jardim Europa, 

São Paulo/SP - CEP 01446-010), com fulcro nos artigos 240, caput, e.e. 

§ 1 º, alíneas "e", "f' e "h" e 241/248, todos do Código de Processo Penal. 

Expeçam-se os mandados de busca e 

requerido pela Autoridade Policial. 

Da mesma forma, expeçam-se, com 

mandados de prisão preventiva. Oficie-se à INTERPOL 
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inclusão no sistema de difusão vermelha, bem como determine o 

bloqueio dos passaportes dos investigados: 

Providencie a Secretaria o necessário, expedindo os 

mandados pertinentes, os quais deverão ser entregues à Autoridade 

Policial em envelope lacrado e sigiloso. 

Decreto o sigilo dos autos, em grau máximo, inclusive 

em face dos investigados, até o cumprimento integral das.diligências ora 

determinadas, levantando-se o sigilo, com exceção dos documentos que 

devam assim permanecer por força de lei, na fase ostensiva da 

investigação, considerando-se a relevãncia do caso, a higidez do sistema 

~ financeiro e o interesse público envolvido. 

Dê-se vista ao Ministério Público Federal para ciência 

desta decisão, inclusive por meios eletrônicos. 

São Paulo, 12 de setembro de 2017. 

JOÃO ~~I'sTAlAa.j),M'ES~ r Juiz Fe~':i"ntv 
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