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HABEAS CORPUS N. 0005195-05.2017.4.01.0000/GO
IMPETRANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO GOIÁS
PACIENTE LEANDRO DE MELO RIBEIRO
IMPETRADO : JUÍZO FEDERAL DA 11a VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÂNIA-GO

DECISÃO

Processo recebido no plantão judicial de 26/05/2017, às 00:30h.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás, impetrou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de LEANDRO DE MELO RIBEIRO, contra ato dito ilegal
do Juízo Federal da 11a Vara da Seção Judiciária de Goiânia-GO..

Noticia que o paciente foi segregado cautelarmente, no dia 25 de mato de 2017, em
operação denominada "De volta aos trilhos", deflagrada pelo Núcleo de Combate à Corrupção do
Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) e pela Superintendência da Polícia Federal em
Goiás (PF/GO).

Anuncia que o paciente é investigado por suposto envolvimento no esquema de
crimes de lavagem de dinheiro decorrente do recebimento de propina nas obras da Ferrovia
Norte-Sul.

Alega que o paciente "fora recolhido em cela da Superintendência da Polícia
Federal em Goiânia/GO, local que não possui o mínimo de condições de permanência do referido
advogado, não é condizente com a dignidade da Advocacia, não sendo 'Sala de Estado Maior',
com instalações e comodidades dignas, conforme garante a Lei n. 8.906/1994, artigo 7°, inciso V,
conforme fora comprovado pela Comissão de Direitos e Prerrogativas desta Seccional da
OAB/GO" (f\. 05).

Afirma estar havendo constrangimento ilegal porque, segundo afirma, "fora
apresentado o pedido de revogação de prisão preventiva e pedido de colocação em prisão
domiciliar, perante o Juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia-GO, que realizou
audiência de custódia na tarde do dia 25/05/2017, no entanto, o juízo desacolheu a alegação de
descumprimento do art. 7°, V da Lei 8.906/94 e indeferiu os pleitos mantendo a prisão preventiva
do paciente" (fl. 06).

Concluiu afirmando que "em Goiás não existe, até o presente momento, Sala de
Estado Maior e, assim, a única forma de atender a prerrogativa é revogando a prisão preventiva
ou garantindo o cumprimento da prisão domiciliar ao advogado que venha a sofrer constrição
cautelar, seja por prisão processual penal, seja em caso de prisão c/wf (fl. 09)

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se, em
consequência, o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Decido:

Não vislumbro, nesta primeira análise, o alegado constrangimento ilegal, estando o
decreto prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na conveniência da
instrução criminal, conforme passo a destacar:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu a prisão preventiva de JOSÉ
FRANCISCO DAS NEVES, JADER FERREIRA DAS NEVES e LEANDRO DE
MELO RIBEIRO, para a garantia da ordem pública (evitar novas operações de
lavagem de dinheiro) e conveniência da instrução criminal (evitar produção de
novas provas destinadas a ludibriar o Judiciário).

Conforme restou apurado no vertente caso, os requeridos continuam a cometer
crimes de lavagem de dinheiro (estão em plena atividade criminosa), mantendo

TRF1-REGIAO/IMP.15-02-05 W:\ASRET 2016-2018\PLANT#^UDICIAL\DECISÕES\HC\hc0005195405201 74010000.docx

Criado por tr301181



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO fis 2/2

oculto e dissimulando património amealhado com os crimes praticados quando
JOSÉ FRANCISACO DAS NEVES presidiu a VALEC.

(...)

Os elementos apontados pelo MPF demonstram que as negociações para compra
do imóvel rural foram intermediadas pelos requeridos JADER FERREIRA DAS
NEVES e LEANDRO DE MELO RIBEIRO, sócio responsável das empresas
usadas para pagar parte dos valores devidos pela aquisição da Fazenda IRUSA
(fl. 04).

(...)

LEANDRO figura também como sócio responsável pela NOROESTE IMÓVEIS,
empresa que, como visto a partir do acordo entabulado entre ANTÓNIO LUCENA
e JADER, pertence de fato a este.

Com efeito, LEANDRO encontra-se atualmente auxiliando a manter ocultas as
contas sociais da empresa NOROESTE IMÓVEIS LTDA, bem como alguns
imóveis que integram o património da família NEVES, que se encontram
registrados em nome dessa empresa, emprestando seu nome para figurar no
contrato social da empresa na qualidade de sócio.

(...)

Nessa esteira, em que pese ainda haver uma indefinição doutrinária e
jurisprudencial acerca da natureza do delito de lavagem de capitais - se
instantâneo ou permanente, fator importante para se determinar a imediatidade ou
não de eventual cautelar para se obstar atos dessa natureza, no caso em apreço,
ainda que se tenha tentado dar aparência de boa-fé na informação atravessada
nos autos da cautelar n, 12935-63.2012.4.01.3500, entendo haver elementos
atuais que amparem a necessidade da custódia cautelar de JADER NEVES e
LEANDRO RIBEIRO, consubstanciado-se no periculum libertatis suficiente à
decretação da medida requestada" (fls. 54v/57J.

Ademais, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal, decorrente da
inexistência de Sala de Estado Maior no Estado de Goiás, não há como enfrentar essa alegação
sem as informações da autoridade impetrada.

Não vislumbro, nesta primeira análise, o alegado constrangimento ilegal, motivo
pelo qual, INDEFIRO a liminar, considerando que a prisão do paciente LEANDRO DE MELO
RIBEIRO encontra-se suficientemente fundamentada.

Solicitem-se as informações (prazo: 48 horas).

À distribuição regular.

Brasília-DF, 26 de maio
/v /

N

DESEMBARGADOR FEDERAL MILTON QUEIROZ
PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL
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