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EMENTA

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS. PULVERIZAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS EM CONTAS NO EXTERIOR AINDA
NÃO RECUPERADOS. NECESSIDADE DE
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ADC'S NºS 43, 44 E 54. PRESERVAÇÃO DAS
PRISÕES CAUTELARES. ART. 316, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPP. REVISÃO DA PRISÃO.
PROCESSO JÁ JULGADO. MINIMIZAÇÃO. 

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto,
se justifica nas hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta,
para tanto. 

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível
a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum
libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 

3. Requisitos e pressupostos da prisão preventiva já
examinados pelo Tribunal em oportunidade anterior, com confirmação
pelos Tribunais superiores e corroborados pela confirmação da
condenação do paciente em primeiro e segundo graus. 

4. No julgamento das ADC's nºs 43, 44 e 54, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 283 do
Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de
maio de 2011, o que torna insubsistentes as execuções penais
provisórias quando determinadas a partir do julgamento colegiado em
segundo grau, o que não macula, de per si, as prisões preventivas
decretadas com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. 



5. Ainda que se estivesse a tratar de execução provisória
da pena, já decidiu o Supremos Tribunal Federal que é constitucional o
art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime,
no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano
ou à devolução do produto do ilícito, necessidade não comprovada pela
defesa do paciente. 

6. Afasta-se eventual ausência de contemporaneidade da
medida, visto que os valores ilicitamente percebidos pelo recorrente
ainda não foram inteiramente recuperados, de modo que, tendo em vista
a amplitude e o grau de sofisticação das operações criminosas
desveladas, pode-se presumir, com grau razoável de probabilidade, que
esses valores ainda podem ser submetidos a novas condutas de lavagem
de capitais. Precedente do STJ.  

7. Eventual demora na repatriação de ativos ilícitos
bloqueados no exterior, sujeita que é a acordo de cooperação jurídica
internacional em matéria penal, não é apta, por si só, à manutenção da
prisão preventiva da prisão domiciliar do paciente, quando não
restar caracterizado o deliberado comportamento do paciente no sentido
de resistir a repatriação de contas no exterior já identificadas e a respeito
das quais foi inclusive condenado. Hipótese em que eventual o excesso
de prazo para recuperação de ativos não pode ser imputado
exclusivamente ao paciente.  

8. Dada a natureza transnacional dos crimes praticados,
mostra-se proporcional a proibição de deixar o país, com a entrega de
passaportes de quaisquer nacionalidades. 

9. Não identificadas novas ações penais em desfavor do
paciente, afora aquelas que embasaram a prisão cautelar, não se há de
falar em necessidade de acautelar a instrução processual. 

10. Atos de movimentação de valores em contas
identificadas ou não, para além de autorizar novo decreto de prisão
preventiva, poderá representar, ao menos em tese, a prática de novos
crimes de lavagem de dinheiro.  

11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, conceder em parte a ordem de habeas
corpus, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de maio de 2021.
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