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Excelentíssimo Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal 

da Seção Judiciária no Rio de Janeiro. 

 

Proc.:  0507224-64.2017.4.02.5101 

           (2017.51.01.507224-0) 

 

 

 

 

 

 

 

                   ANDRÉ GUSTAVO RICHER, nos autos do 

processo criminal em epigrafe, vem a Vossa Excelência, 

por seu advogado, que, neste ato, em razão da urgência, 

protesta pela posterior apresentação do instrumento 

particular de mandato, nos termos do art. 5º, § 1º, da 

Lei 8.906/94, requerer a apreciação dos seguintes fatos e 

fundamentos: 

 

                    Esse r. Juízo, na data de  04/10/17, deferiu 

medida cautelar de busca e apreensão nos endereços 

residenciais e profissionais do Requerente indicados pelo 

MPF. No entanto, o Requerente, com problemas de 

saúde, não se encontrava em nenhum dos endereços 

durante a realização das dilgências. 
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                    Desde 06/09/2017, o Requerente, com 90 

anos de idade, está internado no Hospital Samaritano 

com diagnóstico de psicose aguda, totalmente 

desorientado, conforme descrição do Receituário Médico 

(doc. anexo), in verbis: 

 

  “O sr. André Gustavo Richer encontra-se 

internado neste nosocômio desde o dia 

06/09/17, devido a quadro de psicose 

aguda (CID f 28). No momento não 

encontra-se lúcido e não orientado no 

tempo e no espaço” 

 

Na data de ontem, dia 09/10/2017, o 

Requerente submetu-se, durante mais de 6 horas, a uma 

intervenção cirúrgica, bastante complexa, em decorrência 

de complicação abdominal e se encontra no Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI) do hospital, tudo conforme o 

incluso Receituário Médico. 

 

Desde logo, deve ser ressaltado que o 

Requerente não possui qualquer envolvimento nos fatos 

relacionados à Operação Unfair Play ou qualquer outra 
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atividade de natureza ilícita, conforme pretende 

demonstrar por meio de seus advogados. 

 

Ante o exposto, o Requerente, por seu 

advogado, vem a Vossa excelência requerer a juntada do 

incluso Relatório Médico e, ainda, acesso aos autos deste 

processo a fim de justificar os objetos apreendidos 

durante a busca e apreensão, bem como para prestar os 

esclarecimentos necessários à sua defesa, no caso de 

necessidade.  

 

 

                   Nestes termos, 

                   p. deferimento. 

 

 

                   Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2017. 

 

 

                   Ricardo Cerqueira 

                   OAB/RJ 46.626     
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