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REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

ACUSADO: JOSE EFROMOVICH

ACUSADO: GERMAN EFROMOVICH

ACUSADO: ESTALEIRO MAUA S/A

DESPACHO/DECISÃO

1. Cuida-se de feito em que deferidas medidas de prisão,
buscas e apreensões e de bloqueio de ativos.

Em decisão proferida no evento 4 foi decretada a prisão
preventiva de GÉRMAN EFROMOVICH e de JOSÉ EFROMOVICH,
que foi desde logo substituída, com fundamento na Recomendação nº
62 do CNJ e nos artigos 318 e 319 do CPP, por prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico, além da fixação de determinadas medidas
cautelares.

Na decisão do evento 40 (de 08/07/2020), ainda antes do
cumprimento dos mandados, foi mantida a decretação da prisão
preventiva de GÉRMAN EFROMOVICH e de JOSÉ EFROMOVICH,
substituída, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ e nos
artigos 318 e 319 do CPP, por prisão domiciliar (sem monitoramento
eletrônico), além da fixação das seguintes medidas cautelares:

a) proibição de movimentação de qualquer conta
existente no exterior; 

b) proibição de qualquer ato de gestão societária ou
financeira em empresas no Brasil e no exterior, ou qualquer forma de
dissipação ou ocultação de provas, em relação a recursos mantidos no
Brasil ou no exterior, decorrentes ou suspeitos de serem decorrentes de
atuação ilícita; 



c) proibição de contratar com o Poder Público,
diretamente ou por intermédio de pessoas jurídicas das quais seja sócio;

d) compromisso de informar ao Juízo os endereços
residenciais atuais; 

e) compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo; 

f) proibição de deixar o país, com a entrega de todos os
passaportes válidos a este Juízo Federal, em 48 horas; 

g) proibição de contato com os demais investigados; 

h) proibição de mudança de endereço sem autorização do
Juízo.

Foi ainda consignado no evento 40 que assim que se
mostre viável a colocação de tornozeleiras sem risco à saúde dos
investigados, a questão poderá ser reavaliada.

A operação relativa a este caso foi deflagrada em 19 de
agosto de 2020 (fase n.º 72 da Lava Jato). Na mesma data foram
cumpridos os mandados de prisão em desfavor de GÉRMAN
EFROMOVICH e de JOSÉ EFROMOVICH (evento 57.2 e 57.4).

2. A Defesa de GERMÁN EFROMOVICH requereu; a)
"a devolução dos bens e documentos pessoais retidos pela Polícia"; b) a
revogação da prisão preventiva domiciliar, com o compromisso de o
requerente continuar cumprindo todas as determinações do Juízo
(eventos 60 e 61).

Referida Defesa apresentou sinteticamente a sua versão
dos fatos investigados e sustentou, em suma, que: a) GÉRMAN está
sendo investigado pela eventual prática de crimes previstos nos artigos
318 e 319 do Código Penal, possivelmente relacionados à ação penal nº
5047229-77.2014.404.7000; b) o investigado foi surpreendido com a
decretação da preventiva, sem nenhum direito de defesa ou chance de
explicar a sua versão dos fatos, sem ciência anterior da acusação contra
ele formulada; c) os fatos teriam ocorrido há 12 anos e a delação de
Sérgio Machado, que o delatou, teria ocorrido há 7 anos. Assim, não
existiria contemporaneidade dos fatos; d) o investigado tem endereço
fixo e ocupação lícita, bem como família estruturada no Brasil, não
havendo que se falar em eventual hipótese de fuga; e) os endereços que
tem no exterior são apenas para fins fiscais; f) o requerente já teria
entregado os seus passaportes por ocasião da busca e apreensão na sua
residência; g) o investigado é empresário responsável por uma série de



empresas, não podendo ficar impedido de se locomover e administrar
seus negócios; h) a realização das apreensões já teria afastado o risco à
aplicação da lei penal ou de prejuízo à instrução.

A mesma Defesa, desta feita atuando em favor de JOSÉ
EFROMOVICH requereu; a) "a devolução dos bens e documentos
pessoais retidos pela Polícia"; b) a revogação da prisão preventiva
domiciliar, com o compromisso de o requerente continuar cumprindo
todas as determinações do Juízo (evento 62).

Foram apresentados basicamente os mesmos argumentos
relativos a GÉRMAN, com o acréscimo do seguinte: a) a menção a
JOSÉ surge na pág. 07/22 da decisão que decretou a prisão preventiva,
de maneira isolada, e não teria nexo com os fatos relatados pelo
Ministério Público Federal; b) o nome de JOSÉ não foi mencionado na
delação de Sérgio Machado; c) ele não pode ser responsabilizado nem
processado por uma singela participação em uma das empresas que não
foi objeto da delação; d) JOSÉ estaria sendo investigado precipuamente
por seu parentesco com GÉRMAN.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
indeferimento dos pedidos formulados, com a manutenção das prisões
preventivas domiciliares, ao menos até a conclusão das investigações,
assim como requereu a intimação de GERMÁN para que: a) informe se
todos passaportes válidos já foram devidamente entregues ou promova
a efetiva entrega caso ainda não tenha sido realizada; b) preste
esclarecimentos sobre as declarações à imprensa que podem configurar
violação da medida cautelar de proibição de qualquer ato de gestão
societária ou financeira em empresas no Brasil e no exterior (evento
65).

No evento 67 a Defesa de ambos sustentou: a) que as
contas bancárias citadas como não identificadas pelas autoridades
brasileiras são contas pertencentes a companhias do Equador,
subsidiárias da HR Financial, não havendo que se falar em "um
manancial de contas bancárias à disposição dos investigados"; b)
quanto aos passaportes, que os de JOSÉ, emitidos na Colômbia
(número PE 128377) e Polônia (EH8862735), foram entregues pelo
titular em 19/08/2020, conforme Auto Circunstanciado de busca e
apreensão (evento 58); c)  que o passaporte boliviano de JOSÉ e os
passaportes polonês e colombiano de GÉRMAN não estão em território
brasileiro, especialmente por conta da pandemia de COVID-19, fato
este que dificultaria o transporte aéreo dos aludidos documentos. De
todo modo, apresentou cópia dos passaportes citados, que ainda estão
no exterior; d) que o passaporte brasileiro de GÉRMAN, único em seu
poder no ato de busca e apreensão em seu apartamento foi entregue ao
Delegado titular da DELECOR-DPF/SP, em 21 de agosto de 2020,
conforme comprovante anexo. Logo, não teria ocorrido violação à
medida cautelar disposta no item f constante do termo de compromisso



assinado por GÉRMAN; e) que quanto às declarações prestadas à
imprensa, nunca houve desprezo, por parte de ambos os investigados,
às medidas cautelares decretadas pela Justiça, sendo que desde a
decretação das medidas cautelares, as seguem rigorosamente; f) as
provas dos autos não são suficientes para demonstrar indícios da
prática de crimes. 

Decido.

Cumpre esclarecer inicialmente que os requerentes não
estão sendo investigados pela prática dos crimes dos artigos 318 e 319
do Código Penal. A prisão deles é que foi decretada com base nos
artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal.

Conforme já exposto na decisão do evento 4, há fundados
indicativos de possíveis atos de GERMÁN EFROMOVICH e de JOSÉ
EFROMOVICH no sentido de corromper agentes públicos e fraudar
processos licitatórios da Transpetro, com a finalidade de conquistar
contratos milionários em seu favor, os quais acarretaram prejuízos à
estatal. Em contrapartida, teria ocorrido pagamento de propinas no
decorrer de anos.

Os motivos que ensejaram a decretação das prisões
preventivas domiciliares foram devidamente expostos nas decisões dos
eventos 4 e 40 e, ao menos por ora, não verifico alterações fáticas que
justifiquem a sua revisão.

Evidentemente, em razão dos fundamentos da decretação
da prisão preventiva, o caso presente não exigiu contraditório prévio,
uma vez que concretamente colocaria em risco a eficácia da medida
cautelar. Relembro, por exemplo, o real risco de fuga.

De outro lado, a pluralidade de contas e valores ainda
desconhecidos das autoridades brasileiras mantidos pelos dois
investigados no exterior, utilizados para a possível prática criminosa
reiterada, evidencia a contemporaneidade que justifica as prisões.

Como exposto pelo MPF, há contas ainda não
identificadas, "como é o caso das contas nº 3084659104, nº
3085251004, nº 3084661704 e nº 223404221, as quais teriam sido
utilizadas para o repasse de parte da propina de cerca de R$ 28 milhões
acertada com Sérgio Machado, das quais não se tem qualquer
referência de país ou banco em que constituídas." (evento 65).

Aliás, não foram apresentados quaisquer documentos que
comprovem a versão de que tais contas pertencem "a companhias do
Equador, subsidiárias da HR Financial".



Ainda, como bem observado pelo MPF (evento 65), os
resultados do BacenJud (evento 56) apontam a inexistência de
quaisquer valores em nome das pessoas físicas GÉRMAN
EFROMOVICH e JOSÉ EFROMOVICH, reforçando a tese de
ocultação patrimonial e enfraquece a tese defensiva da vinculação deles
com o território nacional.

Também causa estranheza a manutenção, por GÉRMAN,
de mais de cento e trinta mil reais em espécie em sua residência (autos
nº 5018784-73.2019.4.04.7000, evento 40, p. 12).

De qualquer maneira, a simples existência de ocupação
lícita e residência fixa não têm o condão de afastar, por si, a cautelar
pessoal quando presentes as premissas legais da sua decretação (STJ,
RHC 47548, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014 e TRF4, HC
5053841-06.2019.4.04.0000, 8ª Turma, Relator Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 23/01/2020). 

A propósito, não foram apresentadas ou indicadas provas
no sentido de que os endereços que ambos têm no exterior seriam
apenas para fins fiscais.

No que tange à equivocada alegação de que
JOSÉ EFROMOVICH estaria sendo investigado especialmente por seu
parentesco com GÉRMAN, embora até o momento existam indicativos
de possível atuação criminosa de maior relevo deste último,
especialmente nos fatos atinentes à corrupção de Sérgio Machado, cabe
destacar que foi apurado que JOSÉ teria participação societária na
maior parte das empresas do grupo econômico SYNERGY, bem como
praticado atos de gestão societária e financeira, permitindo a realização
dos negócios em tese ilícitos entre as empresas dos investigados e
Sérgio Machado.

Quanto à alegação defensiva de que os investigados são
empresários responsáveis por uma série de empresas, não podendo
ficarem impedidos de se locomover e administrar seus negócios,
ressalto que uma das suas cautelares expressamente proíbe qualquer ato
de gestão societária ou financeira em empresas no Brasil e no exterior.

A despeito dos esclarecimentos da Defesa, as
informações trazidas pelo MPF indicam, ao menos, intenção de prática
de atos de gestão empresarial após o cumprimento dos mandados de
prisão.

Prudente, assim, que a Defesa oriente os investigados
para fiel cumprimento de todas as cautelares fixadas.



Cabe salientar, por fim, diante de algumas conclusões
inusitadas, que as medidas deferidas neste caso não estão amparadas
apenas em palavra de colaborador, como noutros casos da operação
Lava Jato têm sido sugerido em instâncias superiores por alguns
suspeitos/acusados. Há, exemplificativamente, inúmeros elementos
decorrentes de quebras de sigilo bancário que amparam as buscas e
prisões.

Ante o exposto, indefiro os pedidos e, nos termos das
decisões dos eventos 4 e 40, mantenho as preventivas.

Quanto ao genérico pedido de devolução de bens e
documentos, deverá a Defesa distribuir incidente de restituição em
apartado, por dependência a estes autos, especificando exatamente o
que pretende seja devolvido, comprovando a apreensão com indicação
dos autos e eventos respectivos. 

Intime-se a Defesa de GÉRMAN EFROMOVICH e de
JOSÉ EFROMOVICH.

Considerando a data das prisões, intimem-se com
urgência, pelo meio mais célere, a Polícia Federal e o Ministério
Público Federal para manifestação em relação à conclusão da
investigação, bem como sobre o sigilo dos autos n.º 5018784-
73.2019.4.04.7000. Prazo: 01 dia.

Paralelamente, intime-se o MPF pelo e-proc para
manifestação quanto às alegações apresentadas pela Defesa sobre os
passaportes dos investigados. Prazo: 05 dias.

Escoado o prazo, retornem conclusos de forma destacada.
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Informações adicionais da assinatura:
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