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DECISÃO

 

1.  Cuida-se  de  ação penal  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal  em 

desfavor de RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES.

Depois de concluído o interrogatório do acusado, foi apresentado pedido 

de revogação das cautelares alternativas à prisão fixadas em razão dos fatos em 

julgamento.

O MPF manifestou-se favoravelmente ao pedido.

2.  Segundo consta dos autos, o Exmo. Ministro Edson Fachin impôs ao 

réu,  no  dia  30.06.2017,  o  cumprimento  das  seguintes  medidas  cautelares 

alternativas: (a) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h) e nos 

dias de sábados, domingos e feriados, com fiscalização por monitoração eletrônica; 

(b)  proibição  de  manter  contato  com qualquer  investigado,  réu  ou  testemunha 

relacionadas  aos  feitos  a  que  responde;  (c)  proibição  de  ausentar-se  do  País, 

devendo  entregar  seu  passaporte  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas;  (d) 

comparecimento  em  juízo  para  informar  e  justificar  atividades  sempre  que 

requisitado, devendo manter atualizado o endereço em que poderá ser encontrado.

Naquela oportunidade, o Exmo. Ministro entendeu que tais medidas eram 
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compatíveis com o desenrolar das investigações empreendidas pela Polícia Federal 

nos  autos  da  Ação  Cautelar  nº  4.329  –  Distrito  Federal,  cujas  conclusões  dão 

fundamento  à  hipótese  acusatória  da  denúncia  oferecida  originariamente  pela 

Procuradoria-Geral da República.

Agora, porém, após a conclusão da instrução processual, inclusive com o 

interrogatório do acusado, tenho por necessário reavaliar a necessidade de manter 

as cautelares impostas no Supremo Tribunal Federal e ratificadas neste Juízo.

Registro que não se faz aqui qualquer juízo de valor sobre o mérito da ação 

penal, não tendo essa decisão viés antecipatório ou mesmo qualquer outra avaliação 

quanto à suficiência das provas produzidas pelo órgão de acusação e também pela 

Defesa. 

O julgamento se dará após o oferecimento das alegações finais pelas partes, 

quando da prolação da sentença.

Nesse momento, limito-me a fazer juízo de valor sobre a necessidade atual 

das medidas cautelares alternativas que foram impostas ao acusado há 1 ano,  4 

meses e 6 dias. 

Com efeito,  para  que  se  possa  decidir  pela  necessidade  de determinada 

situação,  é  preciso  que  se  faça  uma  análise  primária  do  binômio  adequação-

proporcionalidade,  onde  se  define  o  grau  de  compatibilidade  entre  a  situação 

concreta e a medida que se pretende impor, valendo lembrar que tal análise deve ser 

feita  de  forma  estrita,  haja  vista  estarmos  falando  de  medidas  de  restrição  de 
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direitos.

No caso desta  ação penal,  o  acusado Rodrigo Santos  da  Rocha  Loures 

compareceu a todos os atos do processo e acompanhou pessoalmente a produção 

da prova oral. Não impôs qualquer tipo de obstáculo e não praticou qualquer ato 

que indicasse predisposição a não se submeter à eventual pena a ser fixada por este 

Juízo.  Em  nenhum  momento  indicou  que  pretende  frustrar  a  efetividade  da 

persecução  penal.  O acusado  está  acompanhado de  Defesa  Técnica  diligente  e 

atuante, não existindo nenhuma implicação negativa a considerar.

Como disse, toda a prova oral já foi produzida, restando apenas pedidos de 

diligências complementares, conforme prevê o artigo 402, do Código de Processo 

Penal. É possível prever, com segurança, que até a decisão final não será necessário 

o comparecimento ou a prática de qualquer ato pelo acusado.

De  outro  lado,  observo  que  o  direito  de  locomoção  do  acusado  está 

limitado  por  período  significativo  de  tempo,  sem que  tenha  havido  notícia  de 

descumprimento por parte de Rodrigo Rocha Loures de quaisquer das medidas 

cautelares fixadas.

Recordo que na primeira fase do interrogatório, o acusado informou que 

mantém vínculos familiares nos Estados do Paraná e São Paulo, e, assim sendo, a 

sua permanência em tempo integral em Brasília impede o convívio com os seus 

familiares e o exercício de suas atividades profissionais na iniciativa privada.

Ademais, sugere que o constrangimento do uso da tornozeleira eletrônica, 
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principalmente em ambientes controlados (p.e. aeroportos), é fator inibidor do seu 

retorno ao trabalho.

De  fato,  tenho  que  esse  é  o  momento  ideal  para  rever  a  adequação  e 

proporcionalidade das cautelares alternativas, uma vez que encerrada a instrução 

processual.

Avaliando  as  circunstâncias  fáticas,  concluo  que  não  mais  subsistem as 

razões  que  determinaram  a  imposição  de  todas aquelas  medidas  cautelares 

alternativas.

A conclusão da  produção da prova oral,  o  comportamento do acusado 

durante a instrução probatória, em Juízo e fora dele, a ausência de reporte quanto à 

eventual descumprimento, o tempo de restrição de direitos, sinalizam a necessidade 

de  readequar as  medidas  cautelares  fixadas  quando  da  revogação  da  prisão 

preventiva do acusado.

Não cabe, é bom deixar claro, revogar integralmente essas cautelares, sendo 

cogente manter firme o vínculo de ligação entre o acusado e a demanda que tramita 

nesta  Vara  Federal.  Os  graves  fatos  imputados  na  denúncia  permanecem  em 

julgamento e embora reconheça que as circunstâncias acima relatadas reduzem à 

necessidade de medidas restritivas de direito, não ignoro a importância de assegurar 

inteiramente a futura aplicação da lei penal. 

Concluo, então, que as circunstâncias atuais permitem a readequação das 

cautelares, mas não a exclusão completa delas.
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Não custa ressaltar também que o réu responde a outra Ação Penal em 

trâmite  na  12ª  Vara  Federal  desta  Seção  Judiciária,  além  de  permanecer  sob 

investigação  em  outras  instâncias,  o  que  impõe,  por  óbvio,  a  necessidade  de 

observar eventuais cautelares eventualmente fixadas pelos Juízes competentes pela 

condução de cada um dos outros feitos. Ou seja, a readequação feita nesta decisão 

avalia as circunstâncias apuradas neste Juízo, e se restringe as cautelares fixadas no 

âmbito das investigações que deram azo à denúncia que inaugura a presente ação 

penal,  não  alcançando  qualquer  outro  título  judicial  que  obrigue  o  réu  ao 

cumprimento de outra medida cautelar alternativa.

No plano legal, o artigo 282, §5º, do Código de Processo Penal, autoriza 

essa  readequação das cautelares  alternativas  à  prisão,  ao fixar  que “o  juiz  poderá  

revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista,  

bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

3. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido formulado pela Defesa 

de  Rodrigo  dos  Santos  da  Rocha  Loures  para  estabelecer  a  seguintes  medidas 

cautelares alternativas:

a)  Proibição  de  manter  contato  com  qualquer  investigado,  réu  ou 

testemunha relacionadas aos feitos que responde;

b) Proibição de ausentar-se do País e apreensão do passaporte.

c)  Recolhimento  domiciliar  em  qualquer  dos  endereços  previamente 

declarados em Juízo e localizados no Distrito Federal, nos Estados do Paraná e São 
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Paulo,  no período noturno (das 20h às 6h)  e nos dias de sábados,  domingos e 

feriados.

c.1) Deverá  o  réu  fornecer  declaração  ou  comprovante  de  endereço  no 

Distrito Federal, nos Estado do Paraná e São Paulo, identificando o vínculo pessoal 

ou profissional que com ele mantém. 

c.2) Fica o réu autorizado a se deslocar entre o Distrito Federal, o Estado do 

Paraná e o Estado de São Paulo, independentemente de autorização judicial.

c.3) Fica o réu obrigado a manter atualizado todos os endereços em que 

puder ser encontrado.

c.4) Qualquer  deslocamento  para  outro  Estado  depende  de  autorização 

prévia do Juízo.

4.  Revogo a fiscalização por monitoração eletrônica, cabendo ao acusado 

comparecer perante a Autoridade Policial para a retirada da tornozeleira eletrônica. 

5. Oficie-se a Polícia Federal.

6. Publique-se.

7.  Remetam-se  os  autos  para  a  Procuradoria  da  República  no  Distrito 

Federal para ciência desta decisão e manifestação, no prazo de 02 dias, na fase do 

artigo 402, do CPP.

8.  Intime-se a Defesa para ciência desta decisão e manifestação, no prazo 
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de 02 dias, na fase do artigo 402, do CPP.

Brasília-DF, 07.11.2018.

 

JAIME TRAVASSOS SARINHO
Juiz Federal Substituto 
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