
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ DA 2ª  VARA FEDERAL CRIMINAL DO  RIO DE
JANEIRO

Autos nº 5027313-12.2019.4.02.5101 (Ação penal Operação Marakata)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

signatários, vem, nos autos da ação penal epígrafe, com fulcro no artigo 382 do Código de Processo

Penal, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença do Evento 826, na forma que se segue. 

I – Da Tempestividade 

Considerando que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL foi intimado da r.

sentença do Evento 826 no dia de hoje, 21/08/2020 (sexta-feira), dada em que se abriu a contagem

de prazo no sistema eletrônico, tem-se que o prazo de dois dias para opor embargos de declaração

finda no segundo dia útil após esta data, ou seja,  na terça-feira, dia 25/08/2020, razão pela qual o

presente remédio jurídico é tempestivo. 

II – Do Cabimento 

Prescreve o artigo 382 do CPP que: 

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias,

pedir  ao  juiz  que  declare  a  sentença,  sempre  que  nela  houver

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.”

 No presente caso, conforme se verá adiante, a sentença incorreu em vício de

contradição, sendo, por isso, cabível este recurso para que seja suprida tal situação. 
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III – Da contradição

A r. sentença, prolatada com o brilhantismo habitual, acabou por incorrer em

sua parte final em uma contradição com a fundamentação de sua decisão, ao tratar do direito do réu

a apelar em liberdade, decidindo:

“Nego ao réu o  direito  de  apelar  em liberdade  na  medida em que

respondeu  preso  ao  presente  processo,  inexistindo  circunstâncias

modificadoras  do  quadro  fático  que  ensejou  a  prisão  preventiva.

Conforme já exaustivamente apreciado ao longo da tramitação, o réu

dispõe de condições  financeiras,  possui  cidadania  paraguaia,  esteve

foragido  por  meses  e,  quando  preso,  portava documento  falso  para

dificultar sua identificação e prisão. Reporto-me, ademais, ao acórdão

do habeas corpus 5006942-04.2019.4.02.0000/RJ. Expeça-se mandado

de prisão após a pandemia.”(Negritos no original, sublinhados nossos)

Assim, a r. sentença decide negar ao réu o direito de apelar em liberdade, por

ter ele respondido preso a todo o processo, e inexistiriam circunstâncias modificadoras do quadro

fático  que  ensejou  a  prisão  preventiva.  Na  prática,  portanto,  a  r.  sentença  reafirma  a  prisão

preventiva, no momento da prisão.

Ocorre, entretanto, que nos Eventos 817 e 818, no dia 12/08/2020, cinco dias

antes da prolação da r. sentença, portanto, foram transladadas aos autos as assentadas de audiência

em que foi homologado acordo de colaboração premiada com o réu, do qual se explica rapidamente

o contexto.

Após a deflagração da denominada Operação Marakata em trâmite perante

esse d. Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a defesa de DARIO

MESSER (CPF 491.823.157-87) entrou em contato com o Ministério Público Federal e iniciaram-se

tratativas para a celebração de acordo de colaboração premiada.
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Dessa forma, em 12 de junho de 2020 o MPF celebrou, com fulcro nos artigos 4º e

seguintes  da  Lei  12.850/2013,  acordo  de  colaboração  premiada  com  DARIO  MESSER,

homologado por esse d. Juízo nos autos n.º 5040783-76.2020.4.02.5101.

Dentre os compromissos assumidos no acordo de colaboração premiada está  a

previsão  de  que  “(…) considerar-se-á  cessado  o  interesse  de  agir  do  MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL após  atingida  a  pena  máxima  unificada  de  18  (dezoito)  anos  e  9  (nove)  meses  de

reclusão, sendo cumpridas as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº

7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), e, nos exatos termos do seu art. 112, inc. I,

da  Lei  de  Execução  Penal,  ou  seja,  a  pena  privativa  de  liberdade  será  executada  em  forma

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o

preso tiver cumprido ao menos 16% (dezesseis por cento) da pena, já que o COLABORADOR é

primário e o crime foi cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça”.1

Quanto  ao  ponto,  oportuno  esclarecer  que  a  prisão  preventiva  a  que  DARIO

MESSER está sujeito está sendo cumprida em seu domicílio, por força de decisão determinada pelo

Exmo.  Ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  REYNALDO  SOARES nos  autos  do  HC  n.

539341-RJ,  domiciliar  em razão dos riscos de contágio do COVID-19.

Pois bem. Fala-se aqui, respeitosamente, em contradição da r. sentença pois ela

mesma,  em seus  fundamentos,  faz  referência  ao  acordo  de  colaboração  premiada,  baseando-se

inclusive  no  interrogatório  que  o  réu  prestou,  após  homologada  seu  acordo  de  colaboração

premiada, confessando e esclarecendo os fatos criminosos da organização.

O  MPF  entende,  portanto,  que  a  assinatura  e  a  homologação  de  acordo  de

colaboração  premiada  seriam inovação no  quadro fático  suficiente  a  que  não seja  necessária  a

renovação da prisão preventiva, negando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade. Para tanto,

entretanto,  entende ser  que se substitua a  prisão  preventiva por  medidas  cautelares  diversas  da

prisão.

1  Cláusula 6ª do acordo de colaboração premiada.

3







IV  –  Da  substituição  da  prisão  preventiva  por  medidas  cautelares

diversas.

A partir da celebração do acordo com o MPF firmaram-se compromissos mútuos

entre as partes que justificam a substituição da prisão preventiva decretada nos presentes autos por

cautelares  diversas,  uma  vez  que  as  partes  mostram-se  agora  vinculadas  ao  termo  de  acordo,

inclusive às sanções previstas  para o caso de seu descumprimento,  mostrando-se,  no momento,

suficiente às finalidades do processo penal a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais,  a  permanência  do  colaborador  em  prisão  preventiva  domiciliar  por

período alongado pode gerar, a depender do entendimento do juízo da execução, uma distorção

quanto ao combinado com relação à pena privativa de liberdade. No acordo, como visto, consta que

o colaborador DARIO MESSER deve cumprir 18 anos e 9 meses de pena privativa de liberdade,

com progressão de regime no termos da Lei de Execução Penal. Caso permaneça longo período em

prisão  domiciliar,  e  o  juízo da execução  entenda ser  possível  a  detratação deste  período como

regime fechado, estaria sendo beneficiado por uma situação não prevista no acordo. Desta maneira,

não só é interesse do colaborador a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, como

também da  sociedade  de  ver  a  pena  do  colaborador  ser  de  fato  cumprida  no  regime  fechado

prisional, e não no domiciliar, como inclusive acordado.

Entretanto, é preciso se atentar às peculiaridades do caso, de maneira que a mera

condição de colaborador da justiça não é suficiente para que, com a revogação da prisão preventiva,

deixe de ser imposta qualquer medida cautelar diversa da prisão. Há inúmeras cláusulas pendentes

de cumprimento, como a repatriação de bens e valores, e mesmo o cumprimento da pena privativa

de liberdade, quando houver o trânsito em julgado da sentença, de maneira que são necessárias

cautelares diversas da prisão, para garantir o adequado cumprimento de tais cláusulas. Neste ponto,

ainda que se considere que o réu encontra-se em situação distinta da anterior, por ter sido assinado e

homologado o acordo de colaboração, não se pode esquecer que ele permaneceu mais de um ano

foragido, de maneira que o fato da prisão preventiva não ser mais necessária, não torna despiciendas

medidas cautelares diversas que assegurem o cumprimento das penas de condenações, nos limites

em que acordado.

Ante o exposto, tendo em vista os compromissos assumidos com a assinatura do

acordo de colaboração premiada, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a substituição da
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prisão preventiva de DARIO MESSER (CPF 491.823.157-87), pelas seguintes medidas cautelares,

na forma do artigo 319 do CPP:

1) Apreensão do passaporte na Justiça;

2) Autorização prévia judicial para qualquer viagem internacional;

3) Comunicação ao d. Juízo de qualquer viagem, no território nacional, em que o

COLABORADOR deixe de estar em seu domicílio por mais de 24 (vinte e quatro)

horas;

4) uso de tornozeleira eletrônica;

5) obrigação de recolhimento noturno, das 20h as 6h, sendo possível a saída da

residência durante o dia, desde que para finalidades profissionais  legais.

V – Da conclusão

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  seja

conhecido e provido o presente recurso, tão somente para que, alterada a referida sentença, a fim de

sanar  a  mencionada contradição,  para  que  deixe  de  ser  negado  ao  réu  o  direito  de  apelar  em

liberdade,  tendo em vista mudança do quadro fático,  sendo assim revogada a prisão preventiva

previamente determinada e, em seu lugar, sejam impostas as medidas cautelares diversas à prisão,

nomeadamente: 1) Apreensão do passaporte na Justiça; 2) Autorização prévia judicial para qualquer

viagem internacional; 3) Comunicação ao d. Juízo de qualquer viagem, no território nacional, em

que  o  réu  deixe  de  estar  em seu  domicílio  por  mais  de  24  (vinte  e  quatro)  horas;  4)  uso  de

tornozeleira eletrônica; 5) obrigação de recolhimento noturno, das 20h às 6h, sendo possível a saída

da residência durante o dia, desde que para finalidades profissionais legais.

 Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage
Procurador da República

Fabiana Keylla Schneider
Procuradora da República

Marisa Varotto Ferrari
Procuradora da República
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José Augusto Simões Vagos

Procurador Regional da
República

Gabriela de G. A. M. T. Câmara
Procuradora da República

Almir Teubl Sanches
Procurador da República

Rodrigo Timóteo da Costa e Silva
Procurador da República

Stanley Valeriano da Silva
Procurador da República

Felipe A. Bogado Leite
Procurador da República

Renata Ribeiro Baptista
Procuradora da República

Sergio Luiz Pinel Dias
Procurador da República
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