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1. A defesa requereu em primeiro grau a revogação da
prisão preventiva imposta ao paciente. O pedido não foi conhecido,
argumentando o magistrado de origem questão já fora examinada em
vários graus de jurisdição, inclusive perante as Cortes Superiores, pelo
que não se haveria de revisar a higidez da prisão processual. Na
oportunidade, assentou:

Não cabe mais a reavaliação dos fundamentos da preventiva nos
termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo
Penal.

Adotando melhor interpretação ao parágrafo único do artigo 316 do
CPP, tenho que a necessidade de reavaliação da preventiva a cada
noventa dias está limitada à fase de conhecimento da ação penal.

O caput do art. 316 do CPP - no qual inserido o referido parágrafo
único - estabelece que o magistrado poderá, de ofício ou a pedido das
partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou
do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem
como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Nesse sentido, a necessidade de reavaliação da preventiva a cada
noventa dias deve se dar apenas no período em que ainda não
esgotado o procedimento necessário à produção das provas pelas
partes, evitando-se, assim, excesso de prazo na formação da culpa. 

Além disso, proferida a sentença, oportunidade em que novamente
deverá ser avaliada a necessidade da preventiva (CPP, art. 387, § 1º),
e encaminhado o processo ao Tribunal para análise de recurso, a
jurisdição do juízo de primeiro grau estará esgotada.

Nessa linha, encerrada a instrução criminal, com a imposição da
sentença condenatória, a impugnação à prisão preventiva deverá ser
realizada pelas vias ordinárias recursais ou, se cabível, pela via
do habeas corpus.

Não é outra a posição da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO
PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DEVER DE
REVISÃO DA PRISÃO. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ
OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM
ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTE DESTA CORTE. RESSALVA DE
ENTENDIMENTO DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 
1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator
está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo
CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos
monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado,
por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado
no caso dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental. 
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a
reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a
necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na
execução deste ato não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do
custodiado cautelar em liberdade. 
Precedentes.
3. O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a
necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de
um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na
sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de
então, eventuais inconformismos com a manutenção da
prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos
do recurso ou por outra via processual adequada prevista no
ordenamento jurídico. Precedentes. 
4. Nessa trilha, a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa)
dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta
apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva.
Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" -
em referência expressa à decisão que decreta a prisão
preventiva - o dever de reavaliá-la. (...) Encerrada a instrução
criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a
impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de
novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas
vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação
constitucional de habeas corpus a qualquer tempo (HC
589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). A propósito: AgRg
no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020. Ressalvo
meu entendimento, porém acolho referida posição firmada por
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe
19/03/2021)

Também nesse sentido, a 6ª Turma do STJ:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE
REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ART. 316.
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COAÇÃO
ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Apresentada fundamentação concreta para negativa do
direito de recorrer em liberdade, evidenciada na participação
do agravante em organização criminosa complexa, não há que
se falar em ilegalidade. 
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90
(noventa) dias, de ofício, pelo órgão emissor, não é aplicável
quando o processo estiver em grau de recurso aplicando-se,
tão somente, da fase investigatória até o fim da instrução
criminal, evidenciando que o caput do art. 316 do CPP, ao
normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da
providência judicial no correr da investigação ou do
processo (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, Dje
17/06/2020). 
3. Na espécie, já foi proferida sentença condenatória, estando
o processo em grau de recurso, não se aplicando, portanto, o
disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, devendo ser
mantida a decisão que indeferiu liminarmente o writ pois
ausente constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no HC 631.340/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

Logo, ante o acima exposto, não cabe mais a reavaliação periódica
da preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

A situação concreta do requerente foi recentemente delineada por
este Juízo em ofício encaminhado ao Exmo. Ministro Edson Fachin
nos autos n.º 5011960-64.2020.4.04.7000 (Ofício nº 700009931631),
a fim de prestar informações no habeas corpus de nº 197.364-PR.

Em 19/02/2021, o Exmo. Ministro Edson Fachin indeferiu a liminar
no mencionado habeas corpus, impetrado em favor de João Augusto
Rezende Henriques.

Tal habeas corpus foi impetrado em face de acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental
interposto no RHC 131.607/PR.

O RHC 131.607/PR, por sua vez, foi impetrado em face de acórdão
proferido pela 8ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, nos autos do habeas corpus n.º 5011960-
64.2020.4.04.7000/PR, no qual pretendia-se revisão da decisão deste
Juízo.

Os argumentos ora apresentados pela Defesa não destoam do
contexto daqueles alegados e já debatidos nas instâncias superiores
nos referidos HC's.



Ante o exposto, a fim de evitar violação à autoridade das decisões
das instâncias superiores, que mantiveram a preventiva, em especial
a última delas, do Exmo. Min. Edson Fachin, não conheço do pedido.

Intimem-se.

Junte-se cópia desta decisão nos autos n.º 5011960-
64.2020.4.04.7000.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se.

Com efeito, em parte, assiste razão à autoridade coatora,
pois, efetivamente, a prisão preventiva do paciente já foi objeto de
impugnação neste Tribunal quando do julgamento do HC n.º 5015562-
14.2020.4.04.0000, decisão está até o momento não modificada por
nenhuma das Cortes Superiores.

Todavia, é possível ao Tribunal verificar se houve, ao
longo do tempo, modificação fática que venha em benefício do paciente.

2. Nesta perspectiva, passo ao exame do mérito,
preliminarmente, no que diz respeito à natureza da segregação e à
desnecessidade de revisão da decisão judicial na forma do art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Lei n.º
13.964/2019).

2.1. Como anotado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal nos julgamento das Ações Declaratórias, "a constitucionalidade
do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº
12.403, de 4 de maio de 2011" não atingiu, de per si, as prisões
preventivas decretadas com fundamento no art. 312 do Código de
Processo Penal ou mesmo as temporárias (Lei nº 7.960/89).

A execução provisória da pena após julgamento em
segundo grau e a manutenção das prisões cautelares têm ambientes de
discussão e fundamentos, portanto, bastante diversos, não se podendo
sindicar os requisitos destas sob o prisma daquela.

Por essa perspectiva, não têm fórum de discussão, no caso,
argumentos no sentido de que o paciente, se estivesse cumprindo pena
definitiva, já faria jus a progressão de regime.

Na compreensão anterior ao julgamentos das ações
declaratórias de constitucionalidade, decidiu a 8ª Turma que
"entendendo-se possível a execução provisória da pena privativa de
liberdade, não seria razoável entender pela impossibilidade
de execução das penas acessórias, incontestavelmente mais brandas do
que aquelas. Parece lógico concluir que, se a liberdade do réu pode
desde logo ser restringida, também pode ser imposto o cumprimento das
sanções pecuniárias" (TRF4, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5028574-81.2019.4.04.7000, 8ª Turma, minha relatoria, por
unanimidade, juntado aos autos em 28/08/2019) .



Todavia, vale repetir, de execução provisória não se está
mais a falar, resguardando-se apenas as medidas assecuratórias
patrimoniais que, pela natureza cautelar, ficam autorizadas até a
satisfação das parcelas pecuniárias (ainda que provisoriamente), a fim
de minimizar os riscos à aplicação da lei penal ou, ainda, a partir da
absolvição do réu.

Não há se falar, por consequência, em violação ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC's n.ºs 43, 44 e 54 ou
por este Tribunal na apelação criminal correlata. Tanto é assim que nos
autos da Reclamação/STF nº 33.181 restou assentado, em decisão
proferida em regime de urgência, que "o caso não se enquadra na
hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII),
mormente se levarmos em conta as informações prestadas à Corte pela
autoridade reclamada no sentido de que a prisão do reclamante seria
preventiva. Encaminhem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
Publique-se".

Ora, ainda que de execução e progressão de regime se
estivesse a tratar, não há registro de que o paciente tenha adimplido com
as obrigações pecuniárias a que foi condenado, notadamente  reparação
do dano, na forma do artigo 33, §4º, do CP, o que seria imprescindível à
progressão de regime. 

No caso específico, a negativa reside na própria resistência
do paciente em colaborar com a recuperação dos valores encontrados no
exterior.

Tal entendimento, aliás, foi reafirmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade.
Exemplificativamente:

 Ementa: Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a
Administração Pública. Devolução do produto do ilícito. 1. 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. 2.
Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser
devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida.
3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado
não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O
sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4.
Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento
parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º,
enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5.
Agravo regimental desprovido. 
(EP 22 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 17/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052
 DIVULG 17-03-2015  PUBLIC 18-03-2015)  

A par disso, no caso, o paciente encontra-se com prisão
preventiva vigente por decisão proferida pelo juízo competente, não
sendo, portanto, decorrente de mera execução da pena após julgamento
em segundo grau. Tal circunstância inviabiliza eventual exame do
requisitos objetivos para progressão de regime.



O exame deve ter por foco exclusivamente a higidez do
decreto prisional e a necessidade de manutenção de cautelas
substitutivas.

2.2. No tocante à necessidade de revisão da cautela, na
forma do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, cabe
salientar que, ao contrário do que alega a defesa, a necessidade de
revisão não implica dizer que a prisão preventiva passou a
ter prazo determinado, premissa esta já afastada pelas Cortes Superiores.

Tampouco caberia, uma vez formada a culpa do paciente, a
revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, o que somente se justifica
antes de proferida a sentença condenatória. Sobre o tema, aliás, cite-se o
paradigmático julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO
DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração será recebido como
agravo regimental, diante da ausência de previsão regimental para a
utilização desse instrumento contra decisão do Relator, bem como em
homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas. 2. Nos termos do parágrafo único do
art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção
da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão
emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou
inicialmente). 3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema,
previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no
correr da investigação ou do processo". 4. Seja diante de uma
interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém
palavras inúteis", conclui-se que a aplicação dos referidos
dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da
ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de
ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da
instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza
sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o
julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em
restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco
concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem
pública. 5. Em complementação, ressalta-se que a observância da
referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais, quando em
autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria
sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja jurisdição
abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão
de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter
atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do
pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e
Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação
equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. Por exemplo, a
fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a
manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada
tardiamente ao Desembargador relator. 6. Pontue-se, também, que o
sistema processual penal prevê meios de impugnação próprios a
serem dirigidos aos Tribunais, nos casos de coação ilegal à liberdade
de locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a cada 90
dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes de Justiça o
pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo. Ou
mesmo, pleiteie a revogação da prisão cautelar quando do



surgimento de um fato novo, utilizando-se, dentre outros,
o habeas corpus. 7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do
art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de
Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor. 8. Agravo
regimental não provido. (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe
17/06/2020). GRIFEI

Acrescento, por oportuno, que este tema foi objeto de
deliberação em outra impetração, esta tombada sob n.º 5050237-
03.2020.4.04.0000, este relacionado ao Pedido de Liberdade Provisória
com ou sem Fiança n.º 5011960-64.2020.4.04.7000, cuja ordem foi
denegada majoritariamente pelo Colegiado. Confira-se:

"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.
DESNECESSIDADE. 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. Enquanto não localizados e recuperados os valores
provenientes do delito, permanecem hígidas as razões que
fundamentaram a prisão preventiva do paciente, para fins de
assegurar a aplicação da lei penal, existindo, ainda, o
risco de reiteração delitiva já que, ao menos em tese, novas
movimentações poderiam caracterizar novos crimes.  5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. O alcance do texto normativo do artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote
Anticrime, resulta que, o mero decurso do prazo de 90 dias sem



revisão judicial dos fundamentos da preventiva, não implica em sua
revogação automática, tampouco se pode concluir que as prisões
preventivas passaram a ter prazo determinado. 9. O caput do art. 316
do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal
da providência judicial, qual seja, no correr da investigação ou do
processo.  10. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, seja diante
de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei não
contém palavras inúteis, a aplicação dos referidos dispositivos
restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal.
Hipótese em que o reexame da necessidade da prisão cautelar, de
ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da
instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza
sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o
julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em
restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco
concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem
pública. 11. 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, desautoriza a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares.  12. Caso em que o fato
de apenas recentemente o paciente ter manifestado interesse em
colaborar com a Justiça para repatriar valores disponíveis no
estrangeiro, sem que tenha, contudo, até o momento, preenchido a
documentação necessária ao pedido de cooperação jurídica
internacional em matéria penal, não minimiza, ao revés, potencializa
a necessidade da cautela. 13. Enquanto não assegurada a efetiva
recuperação do produto do crime, permanecem hígidos os
fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. 14. Ordem de
habeas corpus denegada. (TRF4, HABEAS CORPUS Nº 5050237-
03.2020.4.04.0000, 8ª Turma, minha relatoria, por maioria, juntado
aos autos em 26/11/2020). GRIFEI

Assim, em se tratando de caso já sentenciado e julgado em
segundo grau de jurisdição, não se exige a revisão prevista no art. 316,
parágrafo único do Código de Processo Penal.

3. De resto, a prisão preventiva do paciente já foi sindicada
em mais de uma oportunidade. Além do HC n.º 5050237-
03.2020.4.04.0000, acima citado, faça-se referência ao HC n.º 5015562-
14.2020.4.04.0000.

3.1. Naquela oportunidade, entendeu majoritariamente a
8.ª Turma que a existência de contas no exterior já identificadas e cujos
valores não foram ainda repatriados é elemento autorizador da
manutenção da custódia. O julgamento precedente, realizado em
01/07/2020, foi assim ementado:

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. PULVERIZAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS EM CONTAS DIVERSAS E AINDA NÃO
RASTREADAS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. ADC'S NºS 43, 44 E 54. PRESERVAÇÃO DAS
PRISÕES CAUTELARES. 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. Enquanto não localizados os valores provenientes do
delito, permanecem hígidas as razões que fundamentaram a prisão
preventiva do paciente, para fins de assegurar a aplicação da lei
penal, existindo, ainda, o risco de reiteração delitiva já que, ao
menos em tese, novas movimentações poderiam caracterizar novos
crimes.  5. 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. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF4, HABEAS
CORPUS Nº 5015562-14.2020.4.04.0000, 8ª Turma, minha relatoria,
por maioria, juntado aos autos em 02/07/2020).

Nada obstante as argumentações trazidas na inicial da
impetração, a discussão não repousa sobre contas tidas por inexistentes.
Ao revés, as contas em nome do paciente estão devidamente
identificadas, inclusive nas cópias digitalizadas dos formulários de
repatriação juntados ao evento 1 pela própria impetrante (OUT10).

3.2. Ao proferir a decisão inaugural, destaquei a respeito
da alegada colaboração do paciente na repatriação de valores:

...

Contudo, a despeito da suposta intenção do paciente em repatriar
valores, que já foi objeto de apreciação no julgamento do habeas
corpus anterior, até o momento, não há registro de que os respectivos
formulários, necessários para a expedição de acordo de cooperação
jurídica internacional, tenham efetivamente sido depositados junto ao
Ministério Público Federal.

Basta ver que nos autos da Execução Penal Provisória n.º 5025278-
56.2016.4.04.7000, após juntada das mesmas cópias digitalizadas
(evento 215), o Ministério Público Federal manifestou-se, em
12/04/2021, nos seguintes termos (evento 218):

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL informa que está ciente
dos documentos assinados pela defesa do apenado (ev. 215),
bem como esclarece que, tão logo recebidos os documentos
originais assinados (cf. ev. 208), será expedido pedido de
assistência jurídica internacional objetivando o repatriamento
dos ativos mantidos no exterior no JOÃO AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES.

Ou seja, desde 23/03/2021 pende de resolução a questão a respeito
da recuperação dos valores, e isso em razão de ato que deve ser
praticado exclusivamente pela defesa.

Nessa medida, não verifico nenhuma alteração do quadro fático
enfrentado quando do exame do HC n.º 5015562-
14.2020.4.04.0000. Embora ponderáveis os argumentos trazidos pelo



e. Desembargador Federal Leandro Paulsen naquele julgamento, ao
menos por ora, sem significativa alteração do contexto, não há como
contornar, neste momento, o entendimento dominante do Colegiado.

3. Há, ainda, um aspecto adicional.

Quando do julgamento do HC n.º 5050237-03.2020.4.04.0000, restou
assentado que "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, desautoriza a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares".

Do voto contudo, extrai-se que: "diante disso, tenho por irrelevante
aferir se o paciente ainda mantém patrimônio oculto da Justiça, seja
em território nacional, seja em localidade forânea". Disse-se, ainda:

Fato é  que apenas recentemente, no Processo n.º 5025278-
56.2016.4.04.7000/PR, a defesa peticionou requerendo "o
início do processamento da repatriação dos ativos bloqueados
nas contas das empresas" ACONA INT´L INVESTMENTS LTD.
(Conta Z203217 – Banco BSI – Zurique/Suíça) e STINGDALE
HOLDINGS INC. (Conta 71055026 – Banco BSI –
Zurique/Suíça).

Em 13/10.2020, segundo se vê do evento 185 daqueles autos,
peticionou o Ministério Público Federal , nos seguintes
termos:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores
da República signatários, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, comparece perante Vossa Excelência
para requerer a abertura de conta judicial vinculada a JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, considerando o interesse
do apenado, em execução penal provisória, de repatriar os
ativos a ele pertencentes mantidos na Suíça. Esclarece-se que
tal medida é necessária para elaboração dos formulários que
devem ser assinados por JOÃO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES e sua advogada, documentos indispensáveis para
dar início ao pedido de repatriação.

Desde então, nenhuma outra informação foi acrescentada aos
autos de primeiro grau ou mesmo no presente writ, lembrando-
se, para não passar in albis, que descabe à Corte Recursal
examinar originalmente a higidez do processo de repatriação.

Nessa perspectiva, os motivos que levaram à manutenção da cautela
processual, dizem respeito à demora na repatriação de valores de
contas no exterior conhecidas, a respeito das quais o
paciente, embora afirmasse o compromisso de colaborar, até aquele
momento, não havia depositado os formulários respectivos. 

A situação agora é ligeiramente diversa. Porém, não autoriza o
deferimento da liminar. 

Apesar da petição protocolada pela defesa no evento 2 em
20/04/2021 (mesma data do protocolo em primeiro grau), os anexos
não são suficientes a comprovar que a documentação que se discute
foi entregue satisfatoriamente, apenas que houve a entrega de alguma
correspondência no Ministério Público Federal.



Não por outra razão a defesa - e, no ponto, assiste-lhe razão - requer
a intimação do Ministério Público Federal em primeiro grau. Tal
intimação deve ser providenciada COM URGÊNCIA pelo juízo de
primeiro grau, a fim de quer seja esclarecido se a documentação foi
realmente entregue em 13/04/2021 (segundo petição do evento 2) e
qual o atual estágio do processo de cooperação internacional para
repatriação de valores.

Ressalte-se que a resistência do paciente em colaborar com
o procedimento de repatriação de valores das contas identificadas é
percebida desde julgamentos anterior.

Embora sempre reforçado pela defesa a intenção de
colaborar com a Justiça e para a aplicação da lei penal, somente
recentemente, em 23/03/2021, nos autos da Execução Penal Provisória
n.º 5025278-56.2016.4.04.7000, foram juntadas as vias digitalizadas dos
formulários necessários.

Da manifestação do evento 18 destes autos, extrai-se:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em atenção à decisão do
evento 223, informa que está em fase final de elaboração o pedido
ativo de assistência jurídica internacional objetivando a repatriação
dos valores mantidos no exterior por JOÃO AUGUSTO REZENDE
HENRIQUES. Assim, tão logo finalizado o pedido, o MPF
encaminhará os documentos para tradução e remessa às autoridades
estrangeiras.

3.3. Ora, o contexto que agora se examina é bastante
diverso. Apesar de ainda pendente de expedição e cumprimento o
acordo de cooperação internacional em matéria penal, não é mais
possível imputar ao paciente a demora.

De igual modo, não parece razoável que o agente
segregado suporte tenha imposto contra si o ônus de aguardar a
tramitação do requerimento. Nesse sentido, aliás, já seguiu esta Turma
nos recentes precedentes que seguem:

"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. 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. 7. Efetivada a repatriação de valores
identificados em conta no exterior e estando eles custodiados pelo
juízo, resta minimizada a necessidade de acautelar a aplicação da lei
penal, com a eliminação da possibilidade de dissipação de tais ativos
financeiros pelo paciente. 8. Passados quatro anos da custódia
cautelar e não havendo em desfavor do réu nenhuma outra ação
penal em tramitação e assegurada a recuperação dos valores
ilícitos, justifica-se a revisão das medidas restritivas à liberdade do
paciente, sendo suficiente para assegurar a aplicação da lei penal,
no caso, a proibição de deixar o país, devendo ser entregues
passaportes de quaisquer nacionalidades, se já não o fez. Revogadas
as demais medidas anteriormente impostas.  9. Ordem de habeas
corpus parcialmente concedida. (TRF4, HABEAS CORPUS Nº
5012230-05.2021.4.04.0000, 8ª Turma, minha relatoria, por
unanimidade, juntado aos autos em 28/04/2021). GRIFEI

"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 o
excesso de prazo para recuperação de ativos não pode ser imputado
exclusivamente ao paciente.  8. Dada a natureza transnacional dos
crimes praticados e sendo o paciente detentor de cidadania italiana,
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. (TRF4, HABEAS
CORPUS Nº 5011430-74.2021.4.04.0000, 8ª Turma, minha relatoria,
por unanimidade, juntado aos autos em 28/04/2021).

Por certo que o modus operandi utilizado na prática do
crime poderia ser sugestivo de cautela, sem olvidar, todavia, que a
integral recuperação de ativos sujeitos a bloqueios no exterior,
conclamam, em linha de princípio, o trânsito em julgados das ações
penais.

De toda a maneira, constrições existentes e que são objeto
de acordo de cooperação internacional em matéria penal, ao menos por
ora, são eficazes para assegurar a aplicação da lei penal. Naquilo que
desbordam o conteúdo do acordo internacional, porque não identificadas
as contas depois de tanto tempo, impõe-se a minimização das restrições
pelo Estado.

Remanesce, assim, apenas a necessidade da cautela, com
particular foco, registre-se, no impedimento de dissipação de suposto
patrimônio localizado no exterior e ainda não identificado e rastreado.

3.4. Diante de todo esse contexto, entendo que a prisão
preventiva não mais se sustenta por si só e que as cautelares
substitutivas são passíveis de ligeira adaptação.

Como sabido, eventual deslocamento para do paciente para
o exterior dificultaria a aplicação da lei penal, já que, eventual recusa
em retornar ao país, exigiria a expedição de acordo para extradição do
paciente, dificultado que poderia ser, a depender do caso, por ser
nacional italiano.



Ademais, "malgrado o atual estado da arte tecnológica
permita a realização de operações financeiras a distância e
independentemente do deslocamento físico, não se ignora que a
presença física no estrangeiro torna ainda mais fácil e cômodo eventual
realização de operações lícitas, sobretudo a agente que figura como
titular de contas bancárias no exterior" (STJ, Quinta Turma, Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado
TJ/PE), por unanimidade, julg. em 12/11/20219).

Por essas razões, entendo prudente a imposição ao
paciente JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES a proibição
de deixar o país, devendo entregar passaportes de quaisquer
nacionalidades, se já não o fez, revogadas todas as demais medidas
restritivas à sua liberdade.

Nada obstante, alerte-se que novos atos de movimentação
de valores em contas identificadas ou não, ainda que por meio de
prepostos, para além de autorizar novo decreto de prisão preventiva,
poderá representar, ao menos em tese, a prática de novos crimes de
lavagem de dinheiro. 

Ante o exposto, voto por conceder em parte a ordem de
habeas corpus.
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