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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

HABEAS CORPUS Nº 5025508-44.2019.4.04.0000/PR

PACIENTE/IMPETRANTE: PAULO VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO (OAB PR027158)
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (OAB PR031246)
ADVOGADO: SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO (OAB PR056109)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VF DE CURITIBA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro
Silvério, Bruno Augusto Gonçalves Vianna e Sylvio Lourenço da
Silveira Filho em favor de PAULO VIEIRA DE SOUZA em face de
decisão proferida pelo Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba nos autos
do AÇÃO PENAL nº 50131300820194047000, relacionado a
denominada "Operação Lava-Jato", pela qual foi indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente.

A razões de impetração estão calcadas nos seguintes
pontos: "(i) a decretação e manutenção da ordem de prisão preventiva
sobrepõem-se ao decreto concessivo de ordem de habeas corpus com o
mesmo fundamento (HC 156.600) conforme já expressamente
reconhecido pela C. 2ª Turma do E. STF; (ii) a impossibilidade de se
decretar e manter prisão preventiva com base na gravidade abstrata do
delito; (iii) a inexistência de comprovação de movimentações das contas
pelo ora Paciente durante as investigações; (iv) a ausência de
contemporaneidade; (v) a inexistência de qualquer elemento apto a
embasar o suposto risco de novas condutas de ocultação e o suposto
risco concreto de fuga e a suficiência da aplicação de medidas
cautelares em detrimento à prisão preventiva; (vi) a impossibilidade de
se decretar medida cautelar com a finalidade de compelir o ora
Paciente a produzir prova contra si mesmo, em violação ao princípio da
não autoincriminação".

Postulou o deferimento de liminar para que o paciente seja
colocado imediatamente em liberdade. Ao final, a concessão da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

1. Da prisão preventiva
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1.1. A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do
artigo 5º, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. No sistema jurídico
brasileiro, a liberdade é a regra e, a prisão processual, exceção.

A Lei Processual Penal admite a possibilidade de limitação
da liberdade durante o curso da investigação ou do processo criminal,
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal,
nos casos de existência de prova do crime e de indícios suficiente de
autoria. Tal medida encontra previsão no art. 312 do Código de Processo
Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Trata-se de medida rigorosa que, embora excepcional, por
vezes se mostra justificável e necessária. A lei, a par disso, não
estabelece o nível de prova exigido para tanto, mas é certo que, em se
tratando de decisão proferida em cognição sumária, não é possível ou
mesmo necessário neste momento buscar-se incontestável
responsabilidade criminal do agente.

O devido processo legal, registre-se, não afasta o
deferimento de medidas restritivas de direitos ou de liberdade "como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" (art.
312, CPP).

Até mesmo pela natureza acautelatória das prisões
processuais, pois, as razões de decidir em nenhuma hipótese se
confundem com juízo de certeza sobre o mérito da causa. E tal não se
exige para a custódia preventiva, pois a existência de indícios de
participação do investigado/processado é suficiente ao momento
processual.

2. Da decisão que decretou a prisão preventiva

2.1. No autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal
nº 50037063920194047000 foi decretada a prisão preventiva do
paciente (evento 5). Em duas oportunidades, a defesa protocolou no
juízo de primeiro grau pedido de revogação da segregação cautelar. O
presente habeas corpus foi impetrado após novo indeferimento, desta
feita nos autos da Ação Penal nº 50131300820194047000.

Ao indeferir este novo pedido, a autoridade coatora,
reportando-se aos fundamentos já indicados em decisão anteriores,
consignou (evento 124):
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10. A Defesa de Paulo Vieira de Souza requereu a revogação da
medidas cautelares impostas ao acusado e o desbloqueio dos saldos
das conta do Groupe Nantes (fls. 84-107 da petição de evento 43).

Em síntese, a Defesa alega que o único fundamento da prisão foi o
risco de que o acusado pudesse movimentar recursos no exterior; que
houve superposição à decisão de HC 156.600, do STF, Rel. o Min
Ricardo Lewandowski; que há uma impossibilidade de se decretar a
prisão preventiva com base na gravidade abstrata do crime; que o
acusado não movimentou suas contas durante as investigações; que
não há contemporaneidade à prisão; que não há risco de novas
condutas de ocultação e nem risco concreto de fuga; que não pode
ser decretada medida cautelar contra o acusado para compeli-lo a
produzir prova contra si mesmo; que não pode ser decretada bloqueio
de valores do acusado no exterior.

Ouvido a respeito, o MPF manifestou-se pelo indeferimento dos
pleitos (eventos 119, item 6 da representação).

No processo 5011308-81.2019.4.04.7000, pela decisão de 25/03/2019
(evento 10 daqueles autos), indeferi o pedido de revogação da prisão
preventiva decretada contra o acusado no processo 5003706-
39.2019.4.04.7000 (evento 5), haja vista a existência de elementos
concretos indicativos de risco à ordem pública e à aplicação da lei
penal.

Transcrevo trecho daquela decisão:

"A prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza foi decretada
por este Juízo, a pedido do MPF, com longos fundamentos
explicitados no processo 5003706-39.2019.4.04.7000 (evento
5).

Em síntese, há provas, em cognição sumária, de que Paulo
Vieira de Souza teria recebido valores no exterior, viabilizados
pela Odebrecht, em conta da Offshores Groupe Nantes S.A.,
mediante operações de dólar-cabo, na sequência gerando
recursos em espécie para o Setor de Operações Estruturadas
da mesma Odebrecht no território nacional, em importe de
mais de cem milhões de reais.

Os operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran
teriam intermediado os pagamentos.

Uma parte dos pagamentos teria sido realizada na Suíça, no
banco Bordier & Cie, na conta em nome da off-shore
panamenha Groupe Nantes, com saldo de mais e CHF 35
milhões.

Descoberto também que, em 2017, o investigado encerrou a
referida conta e transferiu os recursos para conta da mesma
off-shore nas Deltec Bank and Trust Limited, em Nassau,
Bahamas.

Transcrevo trecho com síntese do cumprido exame dos
elementos probatórios existentes contra o investigado:

" (...) Paulo Vieira de Souza, alto funcionário público do
Estado de São Paulo, ex-Diretor de Engenharia da Dersa,
participava de operações de geração de recursos em espécie
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para o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht no
território nacional, com intermediação de Adir Assad e de
Rodrigo Tacla Duran, recebendo, paralelamente, mediante
operações de dólar-cabo milhões de dólares no exterior.

As operações teriam rendido, mais de R$ 100 milhões de reais
em espécie, que eram, posteriormente utilizados pelos
executivos da Odebrecht para remunerar indevidamente
agentes públicos e políticos, dentre os quais os executivos da
Petrobrás.

Os pagamentos, no exterior, envolveram o repasse de milhões
de dólares oriundos das contas em nome das off-shores
Sterling Consulting Corp, Klienfeld Services e Innovation
Research, controladas pelo Setor de Operação Estruturada da
Odebrecht, para contas controladas por Rodrigo Tacla Duran.
Este, posteriormente, realizava as transferências para contas
de Paulo Vieira de Souza.

Encontradas evidências de que parte dos pagamentos de
Rodrigo Tacla Duran a Paulo Vieira de Souza seriam
realizados em quatro contas mantidas no banco Bordier & Cie,
em nome da offshore panamenha Groupe Nantes SA, com saldo
de mais de CHF 35 milhões.

As contas de Paulo Vieira de Souza na Suíça teriam sido
encerradas em 2017, tendo sido identificadas transferências,
de cerca de USD 34 milhões, para conta em nome da offshores
Groupe Nantes S.A., no o banco Deltec Bank and Trust
Limited, em Nassau, Bahamas.

Além das operações de geração de recursos em espécie e da
movimentação de milhões de dólares de origem ilícita através
de contas secretas mantidas no exterior em nome de empresas
off-shore, há elementos documentais comprobatórios, em
análise sumária de provas, de pagamentos do Grupo
Odebrecht, da Construtora Andrade Gutierrez e do Grupo
Camargo Corrêa para conta do Groupe Nantes, na Suíça, no
período de 26/11/2007 a 25/03/2008. Seguidamente a um
depósito da Odebrecht, de R$ 275 mil, foi disponibilizado um
cartão da conta para Aloysio Nunes Ferreira Filho, o que
indica que tais saldos poderiam ter ele como beneficiário final.
Há fundados indícios de que tais valores não tenham causa
econômica lícita, já que na época Paulo Vieira de Souza era
funcionário da Dersa".

Pelos elementos examinados, em cognição sumária, como
referido na decisão citada, existem indícios que Paulo Vieira
de Souza seria uma espécie de banco do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht, a quem o departamento de
propinas da empreiteira, através do seus prepostos e
intermediadores, recorria, compensando valores no exterior
com recursos em espécie no território nacional, quando
necessitava de valores em espécie para remunerar
indevidamente agentes públicos e políticos, dentre os quais os
agentes da Petrobrás.

Nessa condição, de gerador de quantias milionárias em
espécie, Paulo Vieira de Souza representava uma das
engrenagens que permitia o funcionamento do Setor de
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Operações Estruturadas da Odebrecht.

Relativamente aos fundamentos da prisão, que devem sempre
levar em conta a dimensão concreta - nunca abstrata - dos
fatos supostamente criminosos, transcrevo o detalhado exame
dos elementos que justificaram a preventiva do investigado:

"7. Pleiteou o MPF a prisão preventiva de Paulo Vieira de
Souza.

Pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença dos
pressupostos da preventiva, boa prova de materialidade e de
autoria, de crimes de evasão de divisas, do art. 22, p.ú, da Lei
7492/1986, de lavagem de dinheiro do art. 1º da Lei
9613/1998, e de associação criminosa, do art. 288 do CP.

Não se trata aqui de um crime ordinário qualquer, mas, em
cognição sumária, de crimes de evasão de divisas e geração de
recursos em espécie de dezenas de milhões de reais,
envolvendo operações de dólar cabo, de mecanismos de
ocultação e dissimulação, de contas secretas em nome de
empresas off-shore onde os recursos foram ocultados e da
utilização de disponibilidades mantidas no exterior, tudo
vocacionado a viabilizar recursos em espécie ao Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht para, posteriormente,
remunerar indevidamente de agentes públicos e políticos.

Em junho de 2016, foram encontrados saldos de CHF 35
milhões em quatro contas em nome da offshore panamenha
Groupe Nantes S.A., no banco Bordier & Cie, de Genebra, cujo
beneficiário econômico é Paulo Vieira de Souza, e que teria
sido abastecidas com valores provenientes de contas
controladas pelo operador financeiro Rodrigo Tacla Duran.

Tais valores, que, à taxa de R$ 3,75 (cotação de 29/01/2019),
alcançam aproximadamente R$ 132 milhões, quantia que
guarda proporcionalidade com os R$ 100 milhões que Adir
Assad revelou ter gerado no território nacional em conjunto
com Paulo Vieira de Souza.

Chama a atenção que, recentemente, durante fase de
investigações, houve movimentação das contas, em aparente
tentativa de dissipar ativos.

As quatro contas em nome do do Groupe Nantes teriam sido
encerradas e o saldo, de mais de USD 29 milhões, teria sido
agrupado em outra conta bancária, a de nº 13628, em
19/01/2017.

Em 01/02/2017, foram transferidos USD 17.212.200,00 para a
conta nº 1000430_00, em nome da Groupe Nantes LTD, no
Banco Deltec Bank and Trust Limited, em Nassau, nas
Bahamas, que tem como beneficiário econômico Paulo Vieira
de Souza.

Posteriormente, em 07/02/2017, foi solicitado o encerramento
da conta nº 13628 junto a Bordier & Cie, com a transferência
do saldo para a conta nº 1000430_00, em nome da Groupe
Nantes LTD, no Banco Deltec Bank and Trust Limited, em
Nassau, nas Bahamas.
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No dia 08/03/2017 o saldo de USD 17.160.922,95 presente na
conta n° 13628 foi transferido em favor da conta a conta nº
1000430_00, em nome da Groupe Nantes LTD, no Banco
Deltec Bank and Trust Limited, em Nassau, nas Bahamas.

As movimentações financeiras dos recursos obtidos de maneira
aparentemente ilícita não parecem ser coincidência, pois
contemporâneas às tratativas e homologações dos acordos de
leniência e de colaboração premiada celebrados pela
Odebrecht S.A. com o MPF e pelos seus executivos com a
Procuradoria-Geral da República, no âmbito das quais foram
reveladas as operações de dólar-cabo destinadas a geração de
recursos em espécie no território nacional através de Adir
Assad e Rodrigo Tacla Duran. A obtenção de tais informações,
evidentemente, tende a asfixiar a impunidade.

Relativamente à contemporaneidade dos fatos,
ilustrativamente, no dia 1º de dezembro de 2016, a Odebrecht
assinou o acordo de leniência homologado perante este Juízo
no âmbito do processo 5020175-34.2017.4.04.7000.

Na mesma data, ainda, houve divulgação na imprensa de que a
Odebrecht havia celebrado acordos de leniência com
autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Por todos, destaco
os links das seguintes reportagens
<https://g1.globo.com/politica/noticia/odebrecht-admite-us-
788-milhoes-em-propina-em-12-paises-dizem-eua.ghtml> e
<https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/odebrecht-e-braskem-fecham-acordo-com-
suica.ghtml>.

Também em 1º de dezembro de 2016, houve divulgação de
notícias jornalísticas revelando que executivos da Odebrecht
estavam assinando acordos de colaboração premiada. Nesse
sentido, por todos, destaco a seguinte reportagem
<https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/executivos-da-odebrecht-comecam-a-assinar-
acordo-de-delacao.ghtml>.

Em 30/01/2017, a Eminente Ministra Cármen Lúcia, na
Presidência do Supremo Tribunal Federal, homologou setenta
e sete acordos de colaboração celebrados por executivos da
Odebrecht com a Procuradoria-Geral da República.

A evidência é que o investigado locupletou-se indevidamente
com a prática de crimes financeiros e propositadamente
dissipou os saldos ocultados em conta secreta no exterior, ante
a perspectiva de bloqueio e confisco desses valores.

Há um risco de que o produto de crimes financeiros seja
submetido a novas condutas de ocultação e dissimulação com
o investigado em liberdade.

Há um risco de que os investigados tenham outras contas ou
propriedades no exterior, ainda não descobertas, sendo de se
destacar que foram identificadas outras transferências
suspeitas realizadas a partir das contas do Groupe Nantes na
Suíça, como a de USD 400.000,00, realizada da conta G
13606-13606 para conta em nome da off-shore Prime Cheer
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Limited - Kwai Chung, no Hang Seng Bank, de Hong Kong,
controlada por Wu-Yu Sheng. Não se tem informação da
destinação desses valores.

Usualmente, o risco para dissipação de ativos é superado com
sequestro, mas tratando-se de ativos no exterior, a medida
imediatamente disponível é a preventiva para coibir novas
movimentações e ocultações do produto do crime. 

Enquanto não assegurada a recuperação de todo o produto dos
crimes financeiros, a prisão preventiva é medida que se impõe
para prevenir novos atos de lavagem e evitar a dissipação dos
ativos criminosos, garantindo assim a ordem pública e a
aplicação da lei penal.

Não se pode também ignorar a presença de um risco concreto
de fuga em relação a pessoa investigada por corrupção e
lavagem e que mantém ativos milionários secretos no exterior.
Os valores no exterior viabilizam não só a fuga, mas também
que, no exterior, possa o condenado fruir do produto do crime
com segurança.

A esse respeito, cumpre citar precedente da 5ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro
Felix Fischer, no RCH 78.534/RS:

"(...)

II - A movimentação de contas secretas no exterior após o
início das investigações, com saldos milionários e
absolutamente incompatíveis com rendimentos do acusado,
condenado posteriormente pela prática do crime de corrupção
passiva (art. 317, § 1º, do CP), caracteriza reiteração delitiva
(lavagem de dinheiro - art. 1º, caput, inciso V, da Lei nº
9613.96) e tentativa de impedir o sequestro das quantias pela
Justiça, justificando-se a prisão para a garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, mormente quando ainda
pendentes a recuperação ou sequestro das respectivas quantias
em outras contas cujos indícios demonstram suas existências.

(...)" (RHC 78.534 - Rel. Min. Felix Fischer - 5ª Turma do STJ
- un. - j. 16/02/2017)

Como também já reconhecido, por unanimidade, pela  Colenda
2ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, "o risco
concreto da prática de novos crimes de lavagem de ativos
ainda não bloqueados" constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva (HC 130.106 , Rel. Min. Teori
Zavascki, 2ª Turma do STF, un., j. 23/02/2016).

São necessários alguns esclarecimentos complementes.

Não desconhece esta Julgadora que Paulo Vieira de Souza é
também acusado perante a Justiça Federal de São Paulo. Em
síntese, ele é apontado como responsável pelo desvio de R$ 7,7
milhões da Dersa, nos anos de 2009 e 2010, durante os
mandatos de Governador de São Paulo de José Serra, Alberto
Goldman e Geraldo Alckmin.
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Naquele contexto, a pedido do MPF, em abril de 2018, a 5ª
Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Sâo Paulo
decretou a sua prisão preventiva. O fundamento consistiria no
risco à instrução penal, haja vista que Paulo Vieira de Souza
teria ameaçado coacusada colaboradora.

A prisão foi suspensa pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes,
em 11/05/2018, nos autos do HC 156.600/SP. De acordo com o
Eminente Ministro, além de não existirem indícios de autoria
das ameaças, a preventiva seria ineficaz a prevenir o risco
atrelado ao depoimento de corré em juízo.

A 5ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Sâo Paulo
decretou nova prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza, em
29/05/2018, nos autos da ação penal 0002176-18.2017.403.61,
pois, teriam sido identificados novos elementos de embaraço às
investigações, coordenados pelo investigado.

A prisão foi novamente suspensa pelo Eminente Ministro
Gilmar Mendes, na data de 30/05/2018, no HC 156.600/SP,
pela falta de concretude e por representar inconformismo com
a anterior ordem de habeas corpus.

O presente caso, respeitosamente, foge ao alcance das decisões
do Eminente Ministro.

Não se está a discutir crimes adjacentes a desvios de dinheiro
praticados pelo investigado enquanto Diretor da Dersa, mas à
geração de recursos em espécie para o Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht e à lavagem de dinheiro tendo por
antecedentes crimes de associação criminosa e crimes
financeiros.

O encerramento das contas em nome da Groupe Nantes, no
Bordier & Cie, de Genebra, com a transferência dos
respectivos saldos, de mais de USD 35 milhões, durante o ano
de 2017, para conta da Groupe Nantes LTD, no Banco Deltec
Bank and Trust Limited, em Nassau, nas Bahamas,
caracterizam, em cognição sumária, operações de lavagem de
dinheiro recentes cujas circunstâncias, objetivamente, indicam
que foram praticadas com a finalidade de permitir posterior
fruição dos valores ilicitamente recebidos e movimentados,
ante a perspectiva de bloqueio e confisco.

A mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
não é suficiente para tornar desnecessária a preventiva e
permitir a recuperação dos ativos mais recentemente ocultados
e a interrupção dos supostos crimes de lavagem de dinheiro.

A prisão preventiva, embora excepcional, pode ser utilizada,
quando presente, em cognição sumária, boa prova de autoria e
de materialidade de crimes graves e a medida for essencial à
interrupção da prática profissional de crimes e assim proteger
a sociedade e outros indivíduos de novos delitos.

Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF para, presentes os
pressupostos da prisão preventiva, boa prova de materialidade
e de autoria, e igualmente os fundamentos, risco à ordem
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pública e à aplicação a lei penal, decretar, com base nos arts.
311 e 312 do CPP, a prisão preventiva de Paulo Vieira de
Souza".

Segundo a Defesa, esse fundamento estaria abarcado pelo
acórdão proferido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
no HC 156.600, em 25/09/2018, no qual, nos termos do voto
médio do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, convolou a
prisão preventiva decretada pela 5ª Vara Criminal da Justiça
Federal de São Paulo nas seguintes medidas cautelares:

"a) proibição de ingressar em quaisquer estabelecimentos da
DERSA; b) proibição de realizar movimentações financeiras de
contas próprias ou atribuídas ao paciente no exterior; c)
recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação
lícita, quando fará jus ao recolhimento domiciliar apenas em
período noturno e nos dias de folga; d) comparecimento
quinzenal em juízo, para informar e justificar atividades, com
proibição de mudar de endereço sem autorização; e) obrigação
de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que
intimado; f) proibição de manter contato com os demais
investigados e com as testemunhas do processo, por qualquer
meio; g) proibição de deixar o país, devendo entregar
passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas; e h) monitoração
por meio da utilização de tornozeleira eletrônica".

Transcrevo aqui trecho do voto proferido pelo Eminente
Ministro durante a sessão julgamento, de 25 de setembro :

"...observo que, nessa semana, os jornais anunciaram
amplamente, jornais que merecem, data venia, credibilidade,
que o Ministério Público da Suíça estaria pronto para liberar,
ao Ministério Público do Brasil, todos os dados da suposta
existência de quatro contas na Suíça, por parte do ora paciente
[Paulo Vieira de Souza] e que teriam o valor, e que teriam sido
movimentadas em 2016, o que à época equivaleriam a R$ 113
milhões e que teriam sido transferidas, também tudo
supostamente, alegadamente, para um outro banco sediado nas
Bahamas".

A referida prisão da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo foi
decretada instrumentalmente à ação penal 0002176-
18.2017.403.6181. Naquele feito, Paulo Vieira de Souza, então
Diretor de Engenharia da Dersa, é apontado como responsável
pelo desvio de cerca de cerca de R$ 7,7 milhões no Programa
de Reassentamento dos Empreendimentos do Rodoanel Sul,
Jacu Pêssego e Nova Marginal Tietê, nos anos de 2009 e 2010.

Mais recentemente, Paulo Vieira de Souza foi condenado
naquela ação penal a uma pena de cento e quarenta e cinco
anos e oito meses de reclusão, por crimes de peculato, art. 312
do CP, de inserção de dados falsos em sistema de informação,
art. 313-B do CP, e de associação criminosa, art. 288 do CP.

Ocorre que provas supervenientes revelaram o envolvimento
do investigado em outros esquemas criminosos, não só no
esquema criminoso que vitimou a Dersa, mas também no
suposto esquema de viabilização de milhões de reais em
espécie ao Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e na
lavagem de mais de R$ 100 milhões ocultados e movimentados
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secretamente no exterior, com a intermediação de conhecidos
profissionais da lavagem e a utilização de contas em nome de
empresas off-shores, e que fundamentou a prisão decretada por
este Juízo contra Paulo Vieira de Souza.

Pela prova, em exame sumário, de que, no ano de 2017, o
investigado teria promovido a transferência de mais de USD
35 milhões, provenientes do Setor de Operações Estruturadas
da Odebrecht, para uma conta secreta nas Bahamas, ante a
perspectiva de bloqueio e em decorrência do avanço das
investigações relacionadas à assim denominada Operação
Lavajato, não se pode ignorar a existência de um risco
concreto a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Agrava-se esse risco pelo fato de que tais valores não foram
recuperados e após serem transferidos para as Bahamas não
foi mais possível rastreá-los.

Há uma circunstância significativa relacionada às
transferências para as Bahamas, consistente no contexto em
que foram realizadas, e que reforça o risco à aplicação da lei
penal.

O investigado Paulo Vieira de Souza mantinha as contas em
nome da off-shore panamenha Groupe Nantes S.A na Suíça há
cerca de dez anos. Nesse sentido, o MPF identificou que tais
contas haviam recebido expressivos pagamentos da Odebrecht,
Andrade Gutierrez e Camargo Correia, nos anos de 2007 e
2008.

- USD 275.776,04, em 26/11/2007, proveniente da conta em
nome da off-shore Klienfeld Services, do Grupo Odebrecht;

- USD 643.774,00, em 19/12/2008, proveniente da conta em
nome da off-shore Shearwater Overseas Ltd., da Construtora
Andrade Gutierrez; e

- USD 309.258,00, em 25/03/2008, proveniente da conta em
nome da off-shore Dessarollo Lanzarote S.A, do Grupo
Camargo Corrêa.

O investigado somente transferiu os saldos para as Bahamas,
em 2017, quando das investigações da assim denominada
Operação Lavajato e do Grupo Odebrecht, ante a perspectiva
de bloqueio e confisco dos saldos das contas da Groupe
Nantes. Sobre esse ponto, transcrevo trecho da decisão em que
foi decretada a prisão do investigado:

"Relativamente à contemporaneidade dos fatos,
ilustrativamente, no dia 1º de dezembro de 2016, a Odebrecht
assinou o acordo de leniência homologado perante este Juízo
no âmbito do processo 5020175-34.2017.4.04.7000.

Na mesma data, ainda, houve divulgação na imprensa de que a
Odebrecht havia celebrado acordos de leniência com
autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Por todos, destaco
os links das seguintes reportagens
<https://g1.globo.com/politica/noticia/odebrecht-admite-us-
788-milhoes-em-propina-em-12-paises-dizem-eua.ghtml> e
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<https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/odebrecht-e-braskem-fecham-acordo-com-
suica.ghtml>.

Também em 1º de dezembro de 2016, houve divulgação de
notícias jornalísticas revelando que executivos da Odebrecht
estavam assinando acordos de colaboração premiada. Nesse
sentido, por todos, destaco a seguinte reportagem
<https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/executivos-da-odebrecht-comecam-a-assinar-
acordo-de-delacao.ghtml>.

Em 30/01/2017, a Eminente Ministra Cármen Lúcia, na
Presidência do Supremo Tribunal Federal, homologou setenta
e sete acordos de colaboração celebrados por executivos da
Odebrecht com a Procuradoria-Geral da República.

A evidência é que o investigado locupletou-se indevidamente
com a prática de crimes financeiros e propositadamente
dissipou os saldos ocultados em conta secreta no exterior, ante
a perspectiva de bloqueio e confisco desses valores".

À premissa fática, de que o acusado teria promovido a
transferência de valores às Bahamas, agrega-se, com base nas
investigações encetadas perante este Juízo, que os recursos que
abasteceram as contas da Suíças são provenientes de
operações realizadas com o Setor de Operações Estruturadas
da Odebrecht e que as transferências para as Bahamas
somente foram realizadas ante a perspectiva de bloqueio e
confisco desses valores, pelo avanço das investigações e do
acordo envolvendo a referida empreiteira.

Como indicado na decisão referida, foram ainda descobertos
outros pagamentos não esclarecidos realizados pelas contas de
Paulo Vieira de Souza, sendo de se destacar a transferência de
USD 400.000,00, realizada de conta do Groupe Nantes na
Suíça para conta em nome da off-shore Prime Cheer Limited -
Kwai Chung, no Hang Seng Bank, de Hong Kong, controlada
por Wu-Yu Sheng, sem informações sobre a destinação de tais
valores.

Wu-Yu Sheng, segundo o MPF, é operador financeiro com
atuação em São Paulo/SP e há indícios de que ele atuaria
junto com Rodrigo Tacla Duran na geração de recursos em
espécie para o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

O quadro fático indica, em cognição sumária, que Paulo Vieira
de Souza seria beneficiário de vantagens indevidas, além de
um dos braços financeiros do Setor de Operações Estruturadas
da Odebrecht, evidenciando risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal. 

Não se trata, por evidente, de contrariar ou desobedecer o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas de reconhecer que,
diante de fatos supervenientes relacionados a novas
investigações contra Paulo Vieira de Souza, deve o investigado
permanecer preso.

Pelo trecho transcrito, restaram examinados os fundamentos
exarados pela Defesa nas fls. 89-104.
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A proposição da denúncia pelo MPF não caracteriza fato
superveniente apto a ensejar o reexame do que foi ali decidido.

Ainda na mencionada decisão que indeferiu pedido de liberdade
formulado por Paulo Vieira de Souza, foi analisado elemento
superveniente que reforçou os fundamentos da prisão preventiva do
acusado. Transcrevo:

"O MPF agrega, ainda, outro fato superveniente para justificar
a necessidade manutenção da prisão do investigado.

As buscas e a prisão contra Paulo Vieira de Souza foram
cumpridas no dia 19/02/2019.

A autoridade policial responsável pela diligências relatou que
a esposa de Paulo Vieira de Souza teria demorado
excessivamente para abrir a porta do apartamento e franquear
o acesso aos policiais federais, de modo que as portas quase
foram arrombadas (processo 5003706-39.2019.4.04.7000,
evento 43).

Desperta atenção que nada obstante terem sido encontrados,
no closet do casal, quase que uma dezena de cabos USB de
carregamento da bateria de celulares conectados em fontes de
carregadores, nenhum aparelho celular foi encontrado.

(...)

Paralelamente, no processo 5005129-34.2019.4.04.7000, a
pedido do MPF, foi autorizada a quebra do sigilo de dados
telemáticos mantidos na nuvem iCloud, de endereços
eletrônicos de Paulo Vieira de Souza, da sua esposa, Ruth
Arana de Souza e da empresa Magna Freitas Carvalho
(decisões de 12/02/2019 e 1º/03/2019).

Com base no resultado da quebra, identificou o MPF a
existência de um celular de número 5511985864848, vinculado
a Paulo Vieira de Souza, utilizado pelo investigado, pelo
menos, para a troca de mensagens através do aplicativo
WhatsApp (evento 7, anexo2 - autos nº 5011308-
81.2019.4.04.7000)).

Igualmente identificado que o referido telefone teria se
conectado à internet através da rede wireless da residência do
investigado três dias antes das buscas (evento 7, anexo3).

Na petição de liberdade, a Defesa alega que o fato de não ter
sido encontrado aparelho celular não pode ser
interpretado contra o investigado e que a tese do MPF seria
especulativa.

A despeito das alegações da Defesa, pelos elementos
apresentados pelo MPF, concretamente, verifica-se que o
investigado possuía um aparelho celular e que o conectou à
internet a partir de sua residência, em datas próximas à
realização das buscas, sendo que o referido aparelho não foi
encontrado por ocasião da busca efetivada. Tal soa estranho e
aponta para ocultação de eventual prova, em prejuízo da
investigação criminal".
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Na decisão original há, inclusive, a reprodução de uma fotografia
ilustrativa dos diversos carregadores encontrados no closet da
residência do acusado.

Segundo a Defesa, esse fato não só não constava no decreto de prisão
original, como seria uma forma de forçar o acusado a produzir prova
contra si mesmo.

Além disso, a Defesa alega que não há qualquer indício de que o
investigado teria ocultado um aparelho celular dos agentes
responsáveis pela busca e apreensão na sua residência.

A despeito das alegações da Defesa, pelo trecho transcrito verifica-se
que há concretos indícios de que o acusado possuía um celular e
teria, supostamente, ocultado o referido aparelho das autoridades.

Quanto à alegação de violação à autodefesa, essa questão foi
analisada, em partes, na decisão de análise das respostas à acusação
(evento 50):

Alega que a imputação pelo delito de obstrução de
investigação que envolva organização criminosa, no art. 2º,
§1º, da Lei 12.850/2013, seria atípica, pois o acusado não teria
ocultado o aparelho celular durante as buscas realizadas na
sua residência e não seria obrigado a fornecer referido
dispositivo, pela garantia da não auto-incriminação.

Se o acusado efetivamente ocultou, ou não, o seu aparelho
celular e se essa conduta escora-se, ou não, na proibição
constitucional de produção de provas contra si mesmo são
questões que dizem respeito ao mérito da presente ação penal,
cujo exame somente será possível na fase de julgamento.

Não há como concluir, ao menor ora, acerca da eventual
atipicidade da conduta descrita na denúncia.

A despeito disso, pelos elementos que instruem a denúncia,
especialmente o relato de autoridades, a fotografia do
emaranhado de carregadores e o material obtido a partir de
quebra telemática, forçoso concluir pela presença indícios, em
cognição sumária, de que o acusado teria ocultado o seu
aparelho telefônico das autoridades durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão na sua residência, o que
justifica o recebimento da denúncia em relação a esse fato".

Agrego que o E. Supremo Tribunal Federal já recebeu denúncia
contra parlamentar federal por crime de obstrução de investigação
de organização criminosa, art. 2ª, §1º, da Lei 12.850/2013 (Inq.
4.506, 1ª Turma, j. 17/04/2018, Rel. o Min. Marco Aurélio, Redator
do Acórdão, o Min. Roberto Barroso), não tendo considerado, na
ocasião, o tipo como inconstitucional.

Ainda, o direito de não-autoincriminação ou mais propriamente o
direito ao silêncio, constitucionalmente previsto no art. 5º, LXIII, da
Constituição Federal, veda a utilização de coação para extração de
confissões involuntárias.

As condutas de destruir ou ocultar provas ou de praticar fatos típicos
não estão albergadas pelo direito ao silêncio.
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O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já
afastaram as alegações de que os crimes do art. 304, de uso de
documento falso, e do 307, de falsa identidade, ambos do CP,
estariam acobertados pela garantia de vedação à autoincriminação.
Nesse sentido destaco o RE 648.223 Agr, Plenário, Rel. o Min.
Ricardo Lewandowski, j. 18/10/2011 e o REsp 1.362.524, da 3ª Seção
do STJ, Rel. o Min. Sebastião Reis Júnior, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos em 23/10/2013.

Destaco, ainda, a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante
autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa", aprovada em 25/03/2015.

Assim, não há que se falar, ao menos em cognição sumária, que a
conduta do acusado, de supostamente ocultar um aparelho celular de
policiais, durante buscas na sua residência, estaria abarcada no
âmbito do direito à não-autoincriminação.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado
pela Defesa de Paulo Vieira de Souza.

Quanto ao pedido de desbloqueio, penso que a questão exige alguns
esclarecimentos da Defesa.

Paulo Vieira de Souza é, em cognição sumária, o controlador e
beneficiário da conta em nome do Groupe Nantes. A conta, nos
termos dos cumpridos fundamentos da decisão do evento 5 do
processo 5003706-39.2019.4.04.7000, recebeu expressivas quantias
provenientes de infração penal.

Pois bem.

Nos estritos limites do habeas corpus, apenas se permite
analisar a legalidade ou ilegalidade do decreto prisional. Nessa linha, o
deferimento de liminar é medida de caráter excepcional,
cabível somente quando a mácula da decisão impugnada for flagrante e
demonstrada de plano (STJ, HC nº 456.302, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC nº 456.193, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº
456.90, rel. Min. Nefi Cordeiro; RHC nº 65.822/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas).

Significa dizer que a ilegalidade do ato impugnado e a
urgência autorizadora da medida liminar hão de se revelar já do exame
da inicial da impetração (STJ, HC nº 456.302, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC nº 456.193, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº
456.90, rel. Min. Nefi Cordeiro; RHC nº 65.822/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas).

Nessa perspectiva e pelo contexto examinado, não vejo
elementos hábeis a autorizar a intervenção prematura do juízo recursal.

2.2. A decisão ora impugnada está devidamente
fundamentada e não revela nenhuma ilegalidade latente capaz de
permitir a concessão da liminar.
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Pelo que vê do decreto prisional, há boa prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria a indicar que o paciente
está envolvido nos crimes investigados. Tal compreensão é inclusive
reforçada pelo estágio mais avançado da ação pena, na qual foi
oferecida e recebida a denúncia em seu desfavor (evento 8).

A ele são imputados diversos crimes de lavagem de
dinheiro, que teriam sido praticados em comunhão de esforços com
Rodrigo Tacla Duran. Segundo a decisão inicial proferida naquela ação
penal:

Segundo a denúncia, utilizando a Econocell do Brasil Ltda., Rodrigo
Tacla Duran teria remetido cerca de R$ 14.205.673,94 de origem
ilícita ao exterior, entre 21/01/2009 e 14/06/2010, através de setenta e
seis contratos de câmbio ideologicamente falsos tendo como
destinatária a conta da Gvtel Corp. S.L. na Espanha.

Tabela com as operações de câmbio nas fls. 24-25 da denúncia.

Segundo a denúncia, tais operações de remessa ao exterior serviriam
à ocultação de produto de crimes, bem como ao posterior repasse de
valores às contas da Groupe Nantes, na Suíça, cujo beneficiário
econômico seria Paulo Vieira de Souza.

De acordo com o MPF, a Gvtel Corp. S.L transferiu USD
2.942.2011,35 para a conta da Groupe Nantes, através de trinta e
uma  transferências bancárias, realizadas em 11/12/2009 e
15/06/2010.

Tabela com as transferências na fl. 33 da denúncia.

Para justificar esses repasses, teria sido celebrado um contrato de
joint venture entre a Groupe Nantes e a Gvtel Corp. (evento 2,
anexo52, fls. 142 e seguintes).

Relata a denúncia que a Odebrecht também utilizava os serviços de
Rodrigo Tacla Duran e de Adir Assad para a geração de recursos em
espécie, posteriormente utilizados à remuneração indevida de agentes
públicos da Petrobrás.

O grupo de Adir Assad era, ainda, integrado pelos acusados Samir
Assad e Marcelo José Abbud, que celebraram acordos de
colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República.

As operações teriam sido reveladas por integrantes do Setor de
Operações Estruturada da Odebrecht, dentre os quais os acusados
Fernando Migliaccio e Olívio Rodrigues Júnior, que celebraram
acordos de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da
República, e seriam por eles jocosamente referidas como "Kibe",
"Esfiha" e "Dragão".

Destas operações, as assim denominadas "Kibe" e "Esfiha", que
envolviam o Grupo de Adir Assad, foram objeto específico da
imputação (fls. 87-97 da denúncia). Segundo a denúncia tais
operações teriam viabilizado cerca de R$ 64.004.912,00 à Odebrecht,
em sessenta e sete entregas de dinheiro, realizadas entre 01/10/2010 e
14/12/2011.
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Tabela com as entregas e as respectivas datas na fl. 90 da denúncia.

Rodrigo Tacla Duran e o Grupo de Adir Assad, por sua vez, obtinham
os recursos em espécie no território nacional por meio de Paulo
Vieira de Souza, paralelamente repassando-lhe valores em contas
secretas no exterior.

Relativamente às operações no exterior, a denúncia descreve
transferências realizadas pelo Setor de Operações Estruturadas para
contas da off-shore Gvtel Corp. S.L., controladas por Rodrigo Tacla
Duran:

- Pagamento de USD 17.599.964,00, feito pela conta da off-shore
Sterling Consulting Corp., controlada por Fernando Migliaccio, para
a conta da Gvtel Corp. S.L. na Espanha, fracionada em três
transferências, realizadas entre 29/09/2010 e 13/10/2010. As
autoridades espanholas informaram que a causa econômica invocada
para justificar os repasses, seria que eles corresponderiam a
investimentos em uma joint venture. (evento 2, anexo 54);

- Pagamento de USD 25.500.000,00, feito pelas contas das off-shores
Innovation Research Engineering e Klienfeld Services, controladas
por Olívio Rodrigues, para a conta da Gvtel Corp. S.L em Antígua,
fracionada em treze transferências, realizadas entre 19/10/2010 e
09/12/2010. Para justificar esses repasses, teriam sido apresentados
à instituição financeira contratos de prestação de serviços (evento2,
anexo105-anexo108).

Tabela com essas transferências nas fls. 51 da denúncia.

Segundo a denúncia, tais operações no exterior serviriam à ocultação
e dissimulação de produto de crimes, bem como ao posterior repasse
de valores a contas de Paulo Vieira de Souza.

A denúncia ainda atribui a Paulo Vieira de Souza e a Rodrigo Tacla
Duran crime de lavagem de dinheiro por oito transferências, no total
de USD 430.000,00, a duas contas em nome de Jairinete Santos
Costa Divorne, sendo uma no HSBC Bank Company Limited, da
China, conta nº 109041350406, e outra no SG Private Banking S.A,
da Suíça, conta nº CH78085824327080A000U (fls. 69-87 da
denúncia).

Os pagamentos teriam sido realizados no exterior e com intermédio
de Wu-Yu Sheng, quem, de acordo com o MPF, seria uma espécie de
sócio de Rodrigo Tacla Duran na geração de recursos em espécie
para o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Segundo a denúncia tais repasses destinaram-se ao pagamento de
imóvel situado na Rua Vinte e Dois, nº 65, Lote 07, quadra 55,
Condomínio Iporanga, no Guarujá/SP, adquirido por Paulo Vieira de
Souza de Jairinete Santos Costa Divorne e Patrick Jean Divorne, em
22/03/2012, sendo o valor de compra de R$ 1 milhão, informado no
IR, enquanto que o valor real do imóvel seria em muito superior,
tendo sido anunciado, ainda em 2011, pelo valor de R$ 3.500.000,00. 

Por fim a denúncia relata que Paulo Vieira de Souza teria ocultado
um aparelho celular das autoridades, evitando a sua apreensão, no
dia 19/02/2019, durante o cumprimento dos mandados de busca e de
prisão do processo 5003706-39.2019.4.04.7000, com o que teria
obstruído as investigações (fls. 97-103 da denúncia).
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2.3. Há indicativos de que o paciente possua contas no
exterior, as quais inclusive teriam sido movimentadas recentemente, em
especial, anos após a deflagração da "Operação Lava-Jato" e notícias de
que executivos da Odebrecht teriam firmado acordos de colaboração
premiada e de que o próprio  grupo empresarial teria firmado acordo de
leniência.

Os valores são elevados, como apontado na decisão que
decretou a segregação cautelar e nas decisões de indeferimento do
pedido de revogação.

Registro que as movimentações de contas no exterior, no
estágio em ocorreram, podem demonstrar, além da tentativa de dificultar
o rastreamento e recuperação de valores, a ocorrência, ao menos em
tese, de novos crimes dissimulação de ativos.

Afora isso, no curso da investigação, surgiram fatos
relevantes que amparam, ao menos em cognição sumária, a manutenção
da segregação cautelar.

Muito embora a quebra de sigilo telefônico tenha indicado
"a existência de um celular de número 5511985864848, vinculado a
Paulo Vieira de Souza, utilizado pelo investigado, pelo menos, para a
troca de mensagens através do aplicativo WhatsApp (evento 7, anexo2 -
autos nº 5011308-81.2019.4.04.7000))", nenhum aparelho foi
encontrado na residência do investigado.

Os elementos colhidos indicam que, de fato, houve
ocultação de aparelho celular de uso do paciente. A foto anexada na
decisão do PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM
FIANÇA Nº 5011308-81.2019.4.04.7000/PR (evento 10) aponta a
existência de aproximadamente 6 carregadores de celular e/ou tablets
conectados na rede elétrica.

Reafirmo que o direito de autodefesa, como se retira da
remansosa jurisprudência, não engloba a prática de outros crimes. É
legítimo o direito do investigado de não colaborar com a investigação;
mas, ao contrário disso, não lhe é dado atuar para pulverizar provas,
sobretudo quando são objeto de busca e apreensão.

Anote-se que o paciente foi inclusive denunciado na ação
penal relacionada ao presente habeas corpus por obstrução, questão que,
por óbvio, poderá ser apreciada com mais profundidade no curso do
processo.

Para reflexão, o caso aqui é bastante semelhante ao
contexto da decretação da prisão preventiva de Antônio Palocci Filho.
Naquela ocasião, foi atribuída a Palocci a atuação direta em seu
escritório no sentido de ocultar computadores e/ou disco rígidos. Ao
julgar habeas corpus em seu favor, consignei:
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4.3. Quanto ao risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal,
considere-se a existências de depósitos realizados no exterior em
nome do "Programa Especial Italiano", por meio de transferências à
ordem do casal João Santana e Mônica Moura (codinome "Feira"),
em nome da offshore Shelbil Finance no Banco Heritage em Genebra,
Suíça. Os valores transferidos pelo Setor de Operações Estruturadas
da Construtora Norberto Odebrecht ainda não foram integralmente
identificados, de modo que não se pode descartar a possibilidade que
sejam realizadas novas e sucessivas transferências com a finalidade
de tornar mais dificultosa a recuperação do produto do crime ou
mesmo a produção de prova no curso da ação penal.

Não é demais recordar, como inúmeras vezes já debatido pela 8ª
Turma em processos relacionados, que os fatos narrados na
denúncia, se compreendidos isoladamente, poderiam levar o
intérprete a uma conclusão mais branda. Todavia, se considerado o
contexto e dimensões da "Operação Lava-Jato", sobretudo o modo de
agir, os subterfúgios de ordem contratual para simular contratações,
não resta outra conclusão senão a de que há sim um quadro de
corrupção sistêmica entranhado na Petrobras, a turbar a ordem
pública.

Contudo, pelo material até então amealhado não é possível
identificar qual seria o risco a instrução criminal caso o paciente
permaneça em liberdade ou com medidas cautelares diversas. Em
princípio, não existe correlação entre as atividades do paciente na
empresa Projeto Consultoria e a manutenção de contas no exterior,
notadamente aquelas mantidas por João Santana e Mônica Moura.

(...)

Calha referir, aliás, que a relação de ligações telefônicas juntadas
nos anexos 103 e 104 (evento 1 da ação penal), apontam apenas dois
contatos realizados por BRANISLAV KONTIC entre junho/2011 e
outubro/2014. A maioria das ligações estão relacionadas a terminais
telefônicos pessoais móveis de ANTÔNIO PALOCCI FILHO, sem
anotações de terminais em nome da Projeto.

4.4. Por fim, é de fato preocupante o fato de não terem sido
encontrados computadores nas estações de trabalho da empresa
Projeto Consultoria, de propriedade de ANTÔNIO PALOCCI FILHO
e administrada com o auxílio de BRANISLAV KONTIC. Sobre isso,
diz a autoridade coatora:

200. Informa a autoridade policial que, quando da realização das
diligências de busca e apreensão no dia 26/09/2016, na sede da
empresa Projeto Consultoria, de Antônio Palocci Filho e Branislav
Kontic, foi constatada a ausência dos "gabinetes dos computadores'
na diversas estações de trabalho da empresa (fl. 85 da representação,
evento 54). Reporta-se o MPF a este mesmo fato (fls. 8-10 da
manifestação do evento 63).

201. A informação da equipe que realizou as buscas no escritório de
Antônio Palocci Filho confirma o fato. Transcreve-se (evento 54,
anexo7):

"Informo que, durante o cumprimento do mandado de busca (...) na
empresa Projeto - Consultoria Empresarial e Financeira Ltda., (...),
constatei a existência de monitores, teclados e mouses sem os
correspondentes computadores (gabinetes - desktop).
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Segundo fotos abaixo, produzidas no interior do escritório, os
monitores, teclados e mouse todavia encontravam-se nas meses de
trabalho, inclusive com os fios que os deveriam conectar aos
respectivos gabinetes.

Diante de tal fato, entrei em contato com o responsável pelo
cumprimento do mandado de prisão (...), que questionou Branislav
Kontic sobre os motivo dos monitores estarem sem gabinetes. Por tal
motivo, o investigado em tela afirmou que os monitores eram antigos
e, portanto, de computadores velhos. Ademais, alegou que estaria
usando notebooks. Entretanto, causa espécie a suposta substituição
dos computadores velhos por notebooks sem a retirada dos monitores
das bancadas, assim como teclados, mouse e fios, fato que mereceria
esclarecimentos."

202. Na informação, constam fotos que confirmam o relato, nas quais
visualizam-se pelo menos duas estações de trabalho, com monitor,
mouse e teclado ali presentes, desconectados e desacompanhados do
gabinete do computador.

203. A explicação colhida pelo agente policial com o investigado
Branislav Kontic, de que estariam utilizando notebooks no escritório,
não parece ser muito consistente com a manutenção no local dos
monitores, mouses e especialmente dos teclados desconectados.

204. Já a explicação apresentada pela Defesa de Antônio Palocci
Filho, de que os gabinetes teriam sido retirados temporariamente por
empregados da empresa que estariam trabalhando em outros locais
(evento 68), além de carente de prova, causa estranheza não só pela
manutenção do restante do equipamento no local, mas igualmente
por não convergir com a explicação já dada pelo próprio Branislav
Kontic.

205. Há, portanto, indícios de que, previamente à busca e apreensão,
foram retirados do local os gabinetes com os arquivos eletrônicos dos
computadores mantidos no escritório profissional de Antônio Palocci
Filho e Branislav Kontic, o que talvez seja explicado pelo fato de que,
mesmo antes da busca, já havia especulações acerca da realização de
diligências, na Operação Lavajato, em relação ao ex-Ministro.

Pois bem, nota-se sensível divergência entre a versão apresentada
por ANTÔNIO PALOCCI FILHO e BRANISLAV KONTIC. Muito
embora a questão ainda careça de esclarecimentos, fato é que não
parece razoável que a empresa atue sem as unidades. Ainda que
assim fosse, não há registro de que, até o momento, os citados
notebooks tenham sido apresentados ou mesmo identificados os
terceiros que os utilizam.

Por certo que à defesa será assegurada a produção de prova capaz
de desfazer as conclusões do juízo. Contudo, neste momento,
prevalece a suspeita de que os equipamentos tenham sido retirados
da empresa com a finalidade de dificultar a investigação, o que
complementaria a necessidade de prisão cautelar para preservação
da instrução criminal.

É fundamental referir que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao examinar o HC nº 143.333/PR, denegou-lhe a ordem, em
julgamento assim ementado:
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HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO
RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME
DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO
EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO
PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE
OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME
COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS.
DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Sem
prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações
fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado
Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da
competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal
Federal. 2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base
no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, consubstanciam normas
primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual
antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância
regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização
dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental.
Precedentes. 3. Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator,
de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno
para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF,
afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas
corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos
artigos 6°, II, “c” e 21, XI, RISTF. 4. O Tribunal Pleno assentou, por
maioria de votos, que a sentença condenatória superveniente, ainda
que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e
diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração
voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado,
a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo,
não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o
que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta
teratologia. 5. A prisão preventiva poderá ser decretada quando se
verificar, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios
suficientes de autoria e ao menos alguma das hipóteses previstas no
art. 312 do Código de Processo Penal. 6. O habeas corpus constitui
via inadequada para reexaminar, aprofundadamente, a questão
associada ao lastro probatório mínimo da conduta imputada ao
paciente nas instâncias ordinárias. 7. Quanto aos requisitos previstos
no art. 312, CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-
se no sentido de que a finalidade de evitar a prática de novos delitos
insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser
extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à
execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que
revelem, sob uma ótica prospectiva, a especial periculosidade do
agente. 8. A prisão processual imposta com base no fundamento do
acautelamento da ordem pública não se associa necessariamente à
tutela de interesses endoprocessuais. Vale dizer, não se trata
simplesmente de aferir a probabilidade de persistência de um modelo
criminoso determinado, mas, sobretudo, de dissuadir práticas
criminosas que desbordem do fato individualmente considerado. Em
outras palavras, trata-se de examinar o risco concreto de reiteração
de infrações penais, ainda que não insertas no exato contexto em que
os fatos pretéritos teriam se desenrolado. 9. Como decorrência dos
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contornos extraprocessuais da tutela à ordem pública, para fins
cautelares de avaliação da propensão à reiteração delitiva, não se
exige exata correspondência entre os fatos atribuídos ao agente e os
já efetivamente objeto de acusação delimitada pelo Ministério
Público. Hipótese concreta em que o paciente é acusado da prática
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um episódio
específico, mas que estaria englobado por atividade de maior
amplitude. 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública,
como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da
prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo
superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato
ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso
temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso
concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A
situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam
ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de
duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a
pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de
prolongamento da atividade tida como criminosa. 11. Ademais, o
crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na
modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua
execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem
conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência
de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere
plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta
a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como
ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa. 12. A cessação do
exercício de função pública não consubstancia causa suficiente de
neutralização do risco de cometimento de novos delitos, notadamente
na hipótese em que se noticia a realização e continuidade de
infrações que não pressupõem condição especial do sujeito ativo,
como é o caso do delito de lavagem de bens. 13. As particularidades
do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo
na formação da culpa. A despeito da duração da prisão
(aproximadamente 1 ano e 8 meses), a pluralidade de acusados, a
complexidade da matéria fática em apuração e a extensão da prova
oral produzida, inclusive mediante cooperação jurisdicional nacional
envolvendo diversos Juízos, revelam que tal dimensão temporal não
decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos
específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da
duração razoável do processo. 14. Habeas corpus não conhecido.
(HC 143333, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055
DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019).

Tenho que as premissas daquele julgamento, tanto no
tocante à ocultação de provas, quanto à ausência integral de
rastreamento dos valores branqueados são, em cognição sumária,
aplicáveis ao caso ora examinado.

Vale reforçar que não tem assento a tese de que a
recuperação do produto do crime pode ser assegurada por medidas
cautelares patrimoniais, quando se trata de valores mantidos ou
movimentados em contas no exterior, cuja repatriação, sabe-se, é
demorada, de modo que enquanto não acautelada a instrução e a
aplicação da lei penal, a medida extrema mostra-se necessária.
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2.4. No que fiz respeito ao julgamento do HC/STF nº
156.600, as situações fáticas daquele e deste caso não são convergentes,
de maneira que, ainda que se pudesse invocar a decisão da Corte
Suprema como precedente, não há sobreposição de decisões, tampouco
efeito vinculante em processo diverso.

A investigação ora em pauta tem aspectos bastante
peculiares já narrados na decisão de primeiro grau e dos quais não é
razoável o distanciamento desta Corte Recursal, em particular em juízo
liminar.

3. As diversas fases da "Operação Lava-Jato" já revelaram
um quadro perturbador de corrupção sistêmica e endêmica, envolvendo
diretores da maior estatal nacional, detentores de mandatos eletivos e
empresas e contratos de fachada, esquema este organizado, em sua
essência, para pagamento de propinas.

Se em qualquer circunstância a corrupção é um mal que
precisa ser extirpado, no contexto descortinado pelas investigações
mostra-se ainda mais premente interromper a continuidade delitiva. Já
decidiu a 8ª. Turma deste Tribunal, sobretudo em casos relacionados à
"Operação Lava-Jato", pelo acolhimento da prisão preventiva como
forma de fragilizar ou desarticular o esquema criminoso. 

A propósito, os precedentes que seguem, todos eles
relacionados à investigação em curso:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO
DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MEDIDA SUBSTITUTIVA. INSUFICIÊNCIA. (...) 3. A
reiteração das condutas delituosas imputadas ao paciente,
demonstra não só sua indiferença perante o direito, mas
também sua intenção de continuar praticando crimes,
revelando maior à ordem pública e a necessidade de
cessar a atividade criminosa. Hipótese em são
insuficientes a fixação de medidas cautelares diversas da
prisão para obstar tal prática. 4. O reconhecimento do
excesso de prazo da instrução é medida excepcional,
somente admissível quando a demora for injustificada,
impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no
exame da sua eventual ocorrência. 5. Os prazos para
conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não
são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites
razoáveis, quando a complexidade da investigação assim
exigir. 6. Denegada a ordem de habeas corpus. (TRF4,
HABEAS CORPUS Nº 5021362-33.2014.404.0000, 8ª
TURMA, Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
26/09/2014).
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HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS. LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDA. REITERAÇÃO DA PRÁTICA
CRIMINOSA. REDUÇÃO DA FIANÇA. PEDIDO
POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é afeto ao
amplo e irrestrito contraditório. Ainda que se trate de
remédio constitucional, novas teses e documentos devem
ser examinados com cautela pelo juízo recursal,
considerando que a análise da legalidade do ato judicial
impugnado deve se dar pela mesma ótica da autoridade
coatora, sob pena de supressão de instância. Hipótese em
se mostra incabível a emenda à inicial. 2. A prisão
provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica
nas hipóteses em que presente a necessidade para tanto e
sendo necessária a demonstração da existência de indícios
da materialidade do crime, bem como que haja indício
suficiente da autoria. 3. Verificada a presença dos
elementos necessários à aplicação da prisão preventiva. A
reiteração das condutas delituosas imputadas ao paciente,
demonstra não só sua indiferença perante o direito, mas
também sua intenção de continuar praticando crimes,
revelando maior à ordem pública e a necessidade de
cessar a atividade criminosa. 6. Habeas corpus conhecido
em parte. Ordem denegada. (TRF4, HABEAS CORPUS Nº
5007405-62.2014.404.0000, 8ª TURMA, minha relatoria,
POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
09/07/2014).

Na mesma linha, seguem entendimentos do Supremo
Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de Justiça:

A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da
ordem pública está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar, em especial
diante da possibilidade de reiteração criminosa, a qual
revela a necessidade da constrição. (HC 96.977/PA, 1.ª
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/06/2009).

Prisão preventiva para garantia da ordem pública face a
circunstância de o réu ser dado à prática de roubos
qualificados pelo emprego de arma de fogo em concurso
de pessoas. Real possibilidade de reiteração criminosa. A
periculosidade do réu, concretamente demonstrada,
autoriza a privação cautelar da liberdade para garantia
da ordem pública. (HC 96.008/SP, 2.ª Turma, Rel. Min.
Eros Grau, j. 02/12/2008)

Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia
preventiva do réu foi imposta mediante idônea motivação,
sobretudo na garantia da ordem pública, para evitar a



19/06/2019 Evento 10 - DESPADEC1

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41560882490360580531615860716&evento=415… 24/27

reiteração criminosa e acautelar o meio social, dada a sua
periculosidade. (HC 100.714/PA, 5.ª Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, j. 18/12/2008).

3.1. A gravidade concreta dos fatos delitivos - jamais
abstrata - pode ser invocada como fundamento para a decretação da
prisão preventiva. Sobre o tema, precedente da Corte Constitucional:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. GRUPO
CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CRIME
DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SÚMULA
691. 1. A presunção de inocência, ou de não
culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em
um Estado Democrático de Direito. Teve longo
desenvolvimento histórico, sendo considerada uma
conquista da humanidade. Não impede, porém, em
absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado
antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não constitui
um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou
mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em
cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser
colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato
criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou
manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o
próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição
desta tem por pressuposto a presença de prova da
materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as
circunstâncias concretas da prática do crime revelam
risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente,
justificada está a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da
autoria. 2. Não se pode afirmar a invalidade da
decretação de prisão cautelar, em sentença, de
condenados que integram grupo criminoso dedicado à
prática do crime de extorsão mediante sequestro, pela
presença de risco de reiteração delitiva e à ordem pública,
fundamentos para a preventiva, conforme art. 312 do
Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus que não
deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de
liminar. Tendo se ingressado no mérito com a concessão
da liminar e na discussão havida no julgamento, é o caso
de, desde logo, conhecê-lo para denegá-lo, superando
excepcionalmente a Súmula 691.' (HC 101.979/SP -
Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber - 1ª Turma
do STF - por maioria - j. 15.5.2012).

Nesse contexto, não vejo flagrante ilegalidade no decreto
prisional do paciente, reexaminado em duas oportunidade pela
autoridade de primeiro grau.
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4. Medidas cautelares diversas da prisão

4.1. Presentes em cognição sumária os requisitos
estabelecidos pelo legislador no art. 312 do Código de Processo Penal
para a decretação da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as
medidas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. Verifica-se, no
caso, a presença dos requisitos autorizadores da decretação da prisão
preventiva, ou seja, o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis,
bem como a impossibilidade de se impor medidas cautelares diversas da
prisão.

Em casos tais, a negativa à substituição a posição é
acolhida pela jurisprudência deste Tribunal: "A prisão preventiva é
medida adequada e necessária para frear a atividade ilícita, diante da
reiteração da conduta delituosa (habitualidade delitiva ou crime como
meio de vida), diante da insuficiência de outras medidas cautelares
para obstar tal prática" (TRF4, HABEAS CORPUS Nº 5002073-
17.2014.404.0000, 8ª TURMA, Juíza Federal SIMONE BARBISAN
FORTES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
25/02/2014). Igualmente, "justifica-se a adoção da prisão preventiva
como forma de garantir a ordem pública, em face do risco de reiteração
criminosa" (TRF4, HABEAS CORPUS Nº 5029826-80.2013.404.0000,
7ª TURMA, Juiz Federal JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 15/01/2014).

É oportuno referir que a 5ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o HC nº 302.604/PR, impetrado pela defesa de outro
investigado na mesma operação, negou-lhe seguimento. Contudo, o e.
Relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado),
registrou breve incursão no mérito:

05.04. Em suma: Havendo fortes indícios da participação
do paciente em 'organização criminosa (Lei n. 12.850, de
2013), em crimes de 'lavagem de capitais' (Lei n. 9.613, de
1998) e 'contra os sistema financeiro nacional' (Lei n.
7.492, de 1986), todos relacionados com fraudes em
processos licitatórios dos quais resultaram vultosos
prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma
proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros,
justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública.

(...)

A toda evidência, não se encontram presentes os
pressupostos legais autorizadores da substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Impende ressaltar que a prisão preventiva foi decretada
porque necessária à preservação da 'ordem pública' - que,
conforme Guilherme de Souza Nucci, 'é abalada pela
prática de um delito. Se este for grave, de particular
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repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida
de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento
da sua realização em forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o
recolhimento do agente' - e que há fortes provas da
participação do paciente em atos de corrupção dos quais
resultaram vultosos danos ao patrimônio público.

Valho-me de precedente esta Turma para rejeitar a
postulação do paciente:

'Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a
segregação encontra-se justificada na periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no
cometimento da grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
23/10/2014).

4.2. Por fim, anoto que nos termos do art. 100 do RITRF4,
independem de pauta "o julgamento de habeas corpus e respectivos
recursos, habeas data, correição parcial, conflitos de competência, de
jurisdição e de atribuição, embargos declaratórios, agravo regimental,
bem como exceções de suspeição e impedimento".

Além disso, prescreve o art. 9º da Lei nº 11.419/2006
que "no processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei". Diz, ainda, no § 1º do respectivo artigo
que "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista
pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

Portanto, todos os atos do processo são realizados
diretamente na plataforma eletrônica, dentre as quais a comunicação de
inclusão em mesa para julgamento, com 48 horas mínimas de
antecedência, cabendo aos representantes legais diligenciarem
diretamente no e-Proc acerca da data da sessão.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Comunique-se à autoridade coatora para que preste as
informações complementares que entender pertinentes ao julgamento do
presente habeas corpus.

Após, independente de nova conclusão, dê-se vista ao
Ministério Público Federal para parecer.

Retornem conclusos.

Documento eletrônico assinado por JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
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5025508-44.2019.4.04.0000 40001166769 .V45

no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 40001166769v45 e do código CRC db29b58f.
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Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
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