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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA  DA 13ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5009690-38.2018.4.04.7000

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador regional da
República signatário,  comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção à
intimação encartada no evento 70, para se manifestar conforme segue.

1. Trata-se de autos que decretadas (evento 3), a pedido do  Parquet federal
(evento  1),  medidas  assecuratórias  em face  de CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA
[CARLOS BARBOSA], denunciado nos autos da Ação Penal nº 5055008-78.2017.4.04.7000.

CARLOS  BARBOSA foi  citado  e  apresentou  resposta  no  evento  50.
Resumidamente, sustentou a defesa o suposto descabimento do pedido de arresto de bens,
porquanto inexistiria  os  requisitos  autorizadores das  medidas  assecuratórias  patrimoniais,
notadamente o  fumus boni iuris e  periculum in mora, bem como porque referida medida
cautelar somente poderia incidir sobre valores excedentes a 40 salários-mínimos.

Ademais,  salientou  que  o  Parquet federal  não  teria  apresentado  o  critério
utilizado para a fixação da multa penal, e que o pagamento de eventual multa a ser aplicada
no caso de condenação somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da Ação Penal
nº  5055008-78.2017.4.04.7000,  nos  termos  do  artigo 164  da  LEP,  sendo  que  CARLOS
BARBOSA teria ainda a possibilidade de realizar o parcelamento da multa.

Ao final, requereu a defesa: (i) o levantamento das constrições nas contas de
CARLOS BARBOSA, eis que teriam atingido reserva financeira impenhorável, nos termos do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; (ii) “não sendo esse o entendimento de Vossa
Excelência, seja reconhecida a ausência de comprovação dos requisitos de fumus boni iuris e
periculum in mora que sustentam a medida decretada, sua evidente excessividade e a ausência
de demonstração dos critérios adotados ao cálculo realizado pelo Ministério Público Federal,
ou, ao menos seja readequada a atribuição de responsabilidade imposta ao Defendente”; e (iii)
o desbloqueio dos valores que sejam aquém de 40 salários-mínimos.

Em decisão encartada no evento 51,  esse Juízo determinou a intimação da
defesa  técnica  de  CARLOS  BARBOSA para  apontar  a  exata  localização  dos  valores
bloqueados  no presente  feito,  sendo que  em petição encartada  no evento  54,  a  defesa
informou os seguintes dados: (i) evento 21, OFIC1, p. 1; (ii) evento 23, OFIC1, p. 2; (iii) evento
31, EXTR4, p. 43; (iv) evento 39, OFIC1, p. 1; e (v) evento 40, OFIC C1, p. 2.

Vieram os autos para manifestação.
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2. De início, cumpre salientar que,  CARLOS BARBOSA restou denunciado na
Ação Penal nº  5055008-78.2017.4.04.7000  pela prática dos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, no contexto do processo de aquisição da Refinaria de Pasadena.

Nesse  sentido,  oportuno destacar  que  o  requisito  do  fumus comissi  delicti
restou devidamente analisado pelo Juiz Titular na decisão proferida em 14/03/2018 no bojo
da suprarreferida ação penal (evento 13),  a qual recebeu a denúncia oferecida pelo Parquet
federal em virtude da existência de indícios de autoria e de materialidade delitiva, os quais
são suficientes para decretação das medidas assecuratórias patrimoniais.

Por sua vez,  no que respeita  ao requisito do periculum in mora,  pertinente
registrar que nas medidas cautelares patrimoniais este se dá por presunção legal, conforme
entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal (STF – RE: 764683/RS, Relator: Min
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/02/2015, Dje-024 DIVULG 04/02/2015).

Assim,  tem-se que  os  requisitos  autorizadores  das  medidas  assecuratórias
patrimoniais decretadas nestes autos foram devidamente demonstrados.

Ademais,  ressalte-se que o  Parquet federal  requereu a indisponibilidade de
bens, direitos e valores de CARLOS BARBOSA com fundamento, dentre outros dispositivos,
no art. 4º da Lei nº 9.613/1998, o qual possibilita em seu §2º que as medidas recaiam sobre
patrimônio suficiente à reparação de danos, multa e demais despesas processuais.

Nesse contexto, cumpre mencionar  que o valor  mínimo estimado por este
órgão ministerial a título de multa  é  absolutamente razoável e adequado, levando-se em
consideração  a  gravidade  dos  delitos  praticados por  CARLOS BARBOSA no  âmbito do
processo  de  aquisição  da  Refinaria  de  Pasadena,  que,  consoante  estimou  o  Tribunal  de
Contas da União (TC 025.551/2014-0), gerou um prejuízo mínimo de, aproximadamente, USD
580 milhões, bem como sua condição de ex-gerente da PETROBRAS AMERICA INC.

Aliás,  por  se  tratar  de  um  procedimento  cautelar,  que  seguirá  a  sorte  do
processo principal, nada obsta que o Parquet federal projete um valor mínimo para bloqueio,
a fim de assegurar a utilidade e efetividade de eventual e futura procedência da ação penal.

Além disso, no que se refere ao pedido de devolução de valores,  observa-se
que a defesa de  CARLOS BARBOSA não promoveu a juntada de    NENHUM   documento
que pudesse comprovar    a     licitude     dos valores bloqueados,  necessário para a liberação,
parcial ou total, dos ativos, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei nº 9.613/19981.

Com efeito, denota-se dos eventos mencionados no requerimento inserto no
evento 54 que a defesa de CARLOS BARBOSA requer o desbloqueio dos seguintes ativos:  (i)
Fundo de Investimento nº 133823181047000000001, com bloqueio parcial de R$ 13.903,03, a

1 Art.  4o O  juiz,  de  ofício,  a  requerimento  do  Ministério  Público  ou  mediante  representação  do
delegado de polícia,  ouvido  o  Ministério  Público  em 24  (vinte  e  quatro)  horas,  havendo indícios
suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do
investigado ou  acusado,  ou  existentes  em nome de interpostas  pessoas,  que  sejam instrumento,
produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
§  2o O  juiz  determinará  a  liberação  total  ou  parcial  dos  bens,  direitos  e  valores  quando
comprovada  a  licitude  de  sua  origem,  mantendo-se  a  constrição  dos  bens,  direitos  e  valores
necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e
custas decorrentes da infração penal. (grifou-se)
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disposição do processo 5028412-57.2017.40.4.7000, atrelado ao Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR, e  R$  610,54,  em garantia  do  referido  feito2;  (ii)  R$  14.080,68,  sendo  (a)  R$
14.079,49 na conta corrente nº 14069-0, agência 3870, e (b) R$ 1,19 na conta poupança nº
140690/500,  agência  38703;  (iii)  Aplicações  financeiras  e  Fundos  de  Investimentos
(40294/201-Maxime  DI,  41355/201-MultiFundos  MM  e  50526/201-Itau  IMA-B5  RF  –
relacionados  à conta corrente nº 3870/13866-0; 40294/201-Maxime DI, 40352/201-Maxime
RF e 50636/201-Excellence RF –  relacionados  à conta corrente  nº 3870-14069-04;  (iv)  R$
606,33, que já se encontra bloqueado por ordem desse Juízo, mantido em conta corrente na
Caixa Econômica Federal5; e (v) R$ 7.905,84 em ações das empresas USIMINAS e VALE6;

Note-se  que  o único  valor que  se  encontra  resguardado  pela
impenhorabilidade  capitulada  no  artigo  833  do  Código  de  Processo  Civil7 é  R$  1,19,
porquanto mantido na conta poupança nº 140690/500 (evento 23).

Por  seu  turno,  quanto aos  demais  ativos  financeiros,  a  manutenção  das
constrições decretadas pelo Juiz Titular  é a medida  a ser adotada, dada  a necessidade de
assegurar a utilidade e efetividade de eventual e futura procedência da ação penal.

3.  Destarte, o Ministério Público Federal manifesta-se pela possibilidade de
restituição de  R$ 1,19  mantido  na conta poupança 140690/500, agência 3870,  bem como
pela improcedência dos demais pedidos formulados pela defesa de CARLOS BARBOSA.

Finalmente, considerando que o E. TRF4 deu provimento ao recurso criminal
em sentido estrito (evento 56) interposto por este órgão ministerial, requer seja o recurso de
apelação inserido no evento 19 distribuído em apartado, determinando-se as providências de
praxe.

Pede deferimento.

Curitiba (PR), 19 de Dezembro de 2018.

Januário Paludo
Procurador Regional da República

2 Evento 21.
3 Evento 23.
4 Evento 31.
5 Evento 39.
6 Evento 40.
7 Art.  833.  São  impenhoráveis: […]  IV –  os  vencimentos,  os  subsídios,  os  soldos,  os  salários,  as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;  […] X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
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