
 

 

EXCLENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL 

CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

Proc. nº 0500591-66.2019.4.02.5101      

 

JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO COSTA, sócios 

proprietários da empresa ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., já qualificados 

nos autos em epígrafe, por seus advogados, vêm à presença de Vossa Excelência, expor e 

requerer o que segue: 

 

Os Peticionários tomaram conhecimento de comunicação feita pelo Ministério 

Público Federal, no dia 16 de abril p.p., acerca da instauração de Procedimento 

Investigatório Criminal para a apuração de suposta tentativa de lavagem de dinheiro, em 

decorrência das informações contidas no RIF nº 40.276. 

 

Segundo a peculiaríssima visão ministerial, o documento emitido pelo COAF 

traria indícios de uma suposta tentativa de dissimulação ou ocultação de R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais), consubstanciada no pedido de abertura de contas bancárias pelo Sr. 

ANTÔNIO CARLOS CORREIA DA SILVA junto ao BANCO SANTANDER. 

 

Trata-se, contudo, de incabível procedimento instaurado pelo Ministério Público 

Federal contra os Peticionários, que visa à apuração de fatos absolutamente lícitos, sem 

qualquer repercussão jurídica na esfera criminal.  

 



 

 

Lamentavelmente, como restou cristalino pela análise dos documentos que 

encartaram a manifestação ministerial, o órgão acusatório fugiu ao bom senso e ao rigor 

técnico que devem nortear suas manifestações, atribuindo conotação escusa a fatos 

visivelmente legítimos, como que numa tentativa de justificar seus imprudentes e 

precipitados atos anteriores, acerca do mesmo tema. 

 

Vale lembrar que aquilo que inicialmente se alegava – tentativa de depósito em 

espécie no valor de 20 milhões de reais – agora acabou se transformando em algo 

completamente diferente, já que, na versão atual dos fatos apresentada pelo Ministério 

Público Federal, teria havido tentativa de transferência de valores entre pessoas jurídicas.  

 

Como se verá, a verdade dos fatos é muito mais simples do que as absurdas 

fantasias sustentadas por aquele i. órgão. 

 

Em 19 de outubro de 2018, o BANCO BRADESCO S/A, instituição na qual os 

Requerentes e as empresas narradas na petição ministerial ora impugnada possuem contas 

correntes abertas há longa data, enviou carta informando que encerraria unilateralmente as 

referidas contas bancárias em 26 de outubro de 2018, assinalando prazo exageradamente 

exíguo e injustificado para tal providência. 

 

Obviamente, o encerramento das contas de forma unilateral, com a notificação dos 

Peticionários apenas uma semana antes da medida, acarretaria imensurável dano aos 

correntistas, especialmente às empresas que utilizavam tais serviços bancários para sua 

atividade cotidiana.  

 

Diante daquele fato, os Requerentes procuraram orientação jurídica para analisar 

eventuais medidas judiciais cabíveis visando à reversão do encerramento compulsório das 

contas.  

 



 

 

Paralelamente, o Sr. ANTÔNIO CARLOS CORREIA DA SILVA, na condição de 

encarregado do setor financeiro, decidiu, por livre iniciativa – lícita e inerente às suas 

funções – verificar a possibilidade de abertura de novas contas em instituição financeira 

diversa, caso futuras medidas judiciais não se mostrassem recomendadas ou frutíferas. 

 

O Sr. ANTÔNIO CARLOS CORREIA DA SILVA, então, optou por procurar o BANCO 

SANTANDER, instituição da qual a empresa ARGEPLAN, também, há muito já era cliente, 

conforme consta da própria manifestação ministerial, na esperança de que tal relacionamento 

e histórico comercial fossem levados em consideração para a abertura de contas em favor 

das pessoas físicas e jurídicas que ainda não eram clientes daquela instituição financeira (as 

duas empresas PDA´s e o Sr. CARLOS ALBERTO COSTA).  

 

A abertura da conta no BANCO SANTANDER, como se sabe, sequer ocorreu. 

Obteve-se sucesso nas medidas judiciais adotadas em face do BANCO BRADESCO, o que 

garantiu aos Peticionários, liminarmente e até os dias de hoje, a manutenção de suas contas 

bancárias em funcionamento perante esse último BANCO (doc. nº 01).  

 

Isso posto, tendo em vista que nada de ilícito se observa na conduta narrada, 

passemos à análise das circunstâncias que permeiam a petição apresentada pelo Ministério 

Público Federal.  

 

Pois bem, o RIF nº 40.276 foi elaborado em 13 de março de 2019, tendo sido 

utilizado pelos Exmos. Srs. Procuradores da República como um dos principais fundamentos 

para o pedido de prisão preventiva dos peticionários, dois dias depois.  

 

Causa espanto que o órgão acusador só tenha se dignado a investigar a verdade dos 

fatos após formular o pedido de prisão, precisamente no dia 25 de março de 2019, ou seja, 

12 dias depois de receber o referido relatório de Inteligência Financeira, ainda que a hipótese 



 

 

levantada incialmente – tentativa de depósito de 20 milhões em espécie – já tenha se 

revelado, de plano e de per si, completamente absurda. 

 

Note-se que a verdade veio à tona com uma simples ligação telefônica à agência 

bancária. Sendo surpreendente que a Acusação, no auge de sua competência, tenha tido 

tempo de elaborar um pedido de prisão de 383 laudas em 02 dias, mas não tenha despendido 

15 minutos para, ao menos, verificar minimamente a informação que se mostra 

completamente diferente do que, outrora, foi bizarramente alegado nos autos. 

 

Outro aspecto cronológico também chama a atenção e causa ainda mais 

estranheza: a comunicação feita pela instituição financeira há quase 06 meses, amplamente 

divulgada pela mídia, só foi retificada no dia seguinte ao contato do órgão ministerial com 

a agência bancária. Realmente, as circunstâncias se afastam em muito do razoável. 

 

O que se depreende é que o Ministério Público Federal, optou por não questionar 

a instituição financeira sobre a ilógica tentativa de depósito de R$ 20.000.000,00 em espécie. 

Afinal, se o fizesse, perderia um dos principais e midiáticos argumentos de sua empreitada 

inquisitória. 

 

Aliás, as revelações trazidas na petição ora vergastada foram verdadeiramente 

elucidativas para esta Defesa. Só agora encontrou-se a peça que faltava para esclarecer o 

porquê de a Acusação, mesmo reiteradamente associando o pedido de prisão à fantasiosa 

tentativa milionária de depósito, não tecer uma linha sequer acerca de tal fato em suas razões 

recursais interpostas contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos Peticionários. 

 

Como se vê, quando da interposição do recurso, em 1º de abril p.p., o Ministério 

Público Federal já tinha a confirmação (frise-se: confirmação, não ciência) de que seu 

argumento era, além de burlesco, inverídico, omitindo a desmistificação deliberadamente. 

Ora, esperava-se daquele órgão postura diferente, que, com hombridade, assumisse seu erro 



 

 

grosseiro ao E. Tribunal Regional Federal e desfizesse a versão inverossímil que lançara aos 

quatro ventos. 

 

Mas fez pior. Dando continuidade ao disparate, instaurou Procedimento 

Investigatório Criminal flagrantemente ilegal, cuja necessidade de trancamento é patente 

ante a clara atipicidade da conduta investigada. 

 

Ora, além dos fatos já aqui esclarecidos, questiona-se: Onde se constata tentativa 

de ocultação ou dissimulação no pedido de abertura de contas bancárias? Qual é a lógica em 

se afirmar que a pretensão de movimentar recursos declarados e de origem lícita, entre contas 

da mesma titularidade, por meio de TED, em instituições financeiras legítimas e fiscalizadas, 

teria o condão de ocultar ou dissimular qualquer recurso? Nenhuma! Trata-se de mais uma 

das inúmeras falácias da Acusação em sua cega perseguição. 

 

Ficou evidente que, diante da iniciativa unilateral de uma instituição financeira em 

encerrar seu relacionamento contratual com determinados clientes, buscou-se a abertura de 

conta corrente em instituição diversa, para a qual os recursos financeiros eventualmente 

seriam transferidos, entre contas de mesma titularidade, o que, por fim, não ocorreu. 

 

Dessa forma, requer-se o imediato trancamento do procedimento instaurado, com 

fulcro no artigo 397, III, do Código de Processo Penal. 

 

Na remota hipótese de Vossa Excelência entender de forma diversa, os 

Peticionários postulam seja reconhecida a incompetência daquele i. órgão para apuração dos 

fatos em tese, pois ocorridos na cidade de São Paulo/SP, devendo, data venia, ser declinada 

a competência para aquela Jurisdição. 

 

Nesse ponto, embora a organização ministerial indique que seus membros 

possuem atribuição, essa é materialmente equivalente ao termo competência dedicado aos 



 

 

juízes e, portanto, deve se respeitar, pela interação sistêmica de nosso ordenamento jurídico, 

os critérios legais de fixação: preponderantemente o ratione loci, disposto no artigo 70 do 

Código de Processo Penal. 

 

Isso é o que assegura, inclusive, a própria Resolução nº 181/17, que dispõe sobre 

a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério 

Público, em seus artigos 3, §3° e 211. 

 

Por fim, caso se entenda pela manutenção da investigação, esta Defesa informa 

que o Sr. ANTÔNIO CARLOS CORREIA DA SILVA está à disposição desse Exmo. Juízo para 

prestar esclarecimentos, eventualmente, necessários à elucidação dos fatos, o que fará 

independentemente de intimação e mediante simples contato direto com os subscritores. 

 

Pede deferimento. 

De São Paulo para o Rio de Janeiro, 

06 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Art. 3.º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, 

no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer 

meio, ainda que informal, ou mediante provocação. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

(...) § 3º No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído livremente entre os 

membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluído aquele que determinou a sua instauração, 

observados os critérios fixados pelos órgãos especializados de cada Ministério Público e respeitadas as regras de 

competência temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento e 

de forças-tarefas devidamente designadas pelo procurador-geral competente, e as relativas à conexão e à continência. 

(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

Art. 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e as garantias individuais consagrados na 

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se, no 

que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. (Redação dada pela Resolução 

n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


