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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Egrégia Segunda Turma,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucio-

nais, com  fulcro no art. 317 do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  (RISTF),

vem interpor

AGRAVO REGIMENTAL

contra a decisão monocrática de fls. 3.575/3.583, por meio da qual o Ministro Relator confir-

mou medida liminar, anteriormente concedida, e substituiu a prisão preventiva decretada em

desfavor de PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA, pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Se-

ção Judiciária do Rio de Janeiro1, por medidas cautelares diversas.

1 Nos autos do processo 0060662-28.2018.4.02.5101.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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I

Trata-se de Habeas Corpus,  com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO

SÉRGIO VAZ DE ARRUDA, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti, do Su-

perior Tribunal de Justiça,  que indeferiu liminarmente o  Habeas Corpus n.  449.422/RJ e

manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelo Juízo da 7ª Vara Federal

Criminal do Rio de Janeiro, no âmbito da “Operação Câmbio Desligo”, processo nº 0060662-

28.2018.4.02.5101, e mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região Federal.

O Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preven-

tiva do paciente, junto a diversos outros corréus, pela suposta prática dos delitos de organiza-

ção criminosa, de lavagem de ativos e de evasão de divisas.2 

Foi impetrado o Habeas Corpus n. 0100448-56.2018.4.02.0000 no Tribunal Regi-

onal Federal da 2ª Região, cuja liminar foi indeferida.3

Desse acórdão foi impetrado o HC n. 449.422/RJ perante o Superior Tribunal de

Justiça, que foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator,  tendo em vista que a “situa-

ção de concreta gravidade e complexidade, na qual se apuram atividades ilícitas de âmbito

internacional e de difícil prova, supostamente engendradas por agente que domina há anos

as técnicas para quebrar o rastro do dinheiro e que, em tese, atuou de maneira não ocasio-

nal em esquema vinculado a organização criminosa, contando com as facilidades tecnológi-

cas  e  com  intrincada  estrutura  de  outros  operadores”,  justifica  o  receio  de  reiteração

delitiva.4

Sobreveio, então, o presente Habeas Corpus, distribuído por prevenção ao Minis-

tro Gilmar Mendes. Neste writ, a defesa do paciente alega:5

a) preliminarmente, a inaplicabilidade do enunciado da Súmula n. 691/STF, pois

haveria flagrante ilegalidade no decreto prisional impugnado;

b) que os fatos em tese praticados não são contemporâneos ao decreto prisional,

pois teriam supostamente ocorrido há mais de dois anos;

2  Fls. 2596/2673.
3  Fls. 115/129.
4  Fls. 2741.
5  Fls. 01/38.
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c) que a decisão que decretou a prisão do paciente é ilegal, vez que não apontaria

qualquer  circunstância  concreta  que justifique a  segregação cautelar do investigado, “tra-

tando de forma absolutamente genérica e padronizada a questão relativa ao periculum liber-

tatis”6;

d) que a decisão aponta circunstâncias que não se aplicam ao paciente;

e) subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares menos

gravosas.

O Ministro Relator deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Neste juízo prévio e provisório, entendo que os fundamentos usados pelo magistrado de
origem, ao decretar  a prisão preventiva em desfavor do paciente (Autos n. 0060662-
28.2018.4.02.5101,) não se revelaram idôneos para manter a segregação cautelar ora em
apreço, visto que a referida prisão preventiva não atendeu aos requisitos do art. 312 do
CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos, os quais, no
momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto
cautelar. 

Os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Os fatos são consideravel -
mente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam acontecido em 2011-2014.

Realmente, inexiste contemporaneidade das condutas atribuídas ao paciente, de modo
que o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão cautelar não se faz pre-
sente.

Ainda, da leitura do decreto, verifico que o risco à aplicação da lei penal consistiria não
em razões concretas para crer em evasão do imputado, mas na necessidade de assegurar a
recuperação dos ativos supostamente desviados.

Não vejo adequação da prisão preventiva a tal finalidade, na medida em que recursos
ocultos podem ser movimentados sem a necessidade da presença física do perpetrador. 

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à apli-
cação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a
prisão.

No ponto, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova
redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natu-
reza pessoal diversas da prisão, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto,
seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a
tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa
e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Ante o exposto, identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de
decidir  contidos  nos  acórdãos  prolatados  pela  Segunda  Turma,  em  10.10.2017  e
18.12.2017, nos HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ, defiro o pedido de liminar
para suspender a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente PAULO
SÉRGIO VAZ DE ARRUDA, na data de 2.5.2018, pelo Juízo da 7ª Vara Federal Crimi-
nal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Auto n 0060662-28.2018.4.02.5101), se por

6 Fl. 04.
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outro motivo não estiver preso, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na
forma do art. 319 do CPP:

a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso
III);

b) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta
e oito) horas (inciso IV e artigo 320).

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

O juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro prestou informações às fls. 2977/2984.

Em decisão monocrática acostada às fls. 3575/3583, essa Relatoria confirmou a li-

minar anteriormente deferida e manteve a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em face dessa decisão é que se interpõe o presente agravo regimental. 

II

II.1. Preliminar de não cabimento do Habeas Corpus. Súmula 691/STF.

De início,  argui-se  que  esta impetração  afronta a conhecida Súmula n. 691 do

STF, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus

impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus  requerido a tribunal superior,

indefere a liminar. O ato apontado como coator é a decisão monocrática da lavra do Ministro

Rogério  Schietti  que  indeferiu  liminarmente  o  HC  n.  449.531/RJ,  precisamente  pela

incidência do enunciado da Súmula n. 691/STF, pois o  writ impetrado no tribunal  a quo

impugnou decisão liminar proferida pelo Desembargador Federal Abel Gomes, do TRF2, o

que obstaria o conhecimento, e, portanto, o deferimento da liminar pleiteada nos autos deste

HC.

Com  base  nesta  Súmula  691,  que  previne  supressão  de  instância,  o  Exmo.

Ministro Relator Gilmar Mendes tem reiteradamente negado seguimento a  Habeas Corpus

impetrados contra decisões monocráticas denegatórias de medida liminar em Habeas Corpus

anterior. 
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Nesse sentido, o HC n. 148.387 teve seu seguimento negado em outubro de 2017

pelo Ministro Gilmar Mendes,  que manteve preso preventivamente paciente acusado de

ter em depósito 85,5 gramas de maconha. 

Também em razão do óbice  previsto  na  Súmula  691/STF,  o  Ministro  Gilmar

Mendes  negou  seguimento,  em  04.06.2018,  ao  HC  n.  157.704  e  manteve  preso

preventivamente paciente acusado de furtar 140 reais no ano de 2013. 

O RHC n.  155.209,  por  sua  vez,  teve  seu  seguimento  negado  pelo  Ministro

Gilmar Mendes também em razão da Sumula n. 691/STF, mantendo-se a prisão preventiva

de paciente preso por deter 6.3 gramas de crack.

Os exemplos são vários no Supremo Tribunal Federal, e os casos acima indicados

– cuja  potencialidade lesiva  é inferior à retratada nestes autos – são apenas uma pequena

amostra deles.

O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  superado  a Súmula  n.  691  –  e,  portanto,

conhecido Habeas Corpus contra  decisão  monocrática  que,  também em  Habeas  Corpus,

indefere pedido de liminar –  quando a decisão  (que decreta ou mantém prisão cautelar)  é

revestida de flagrante ilegalidade ou teratologia7. 

Este foi justamente  o fundamento utilizado pelo Ministro Relator para deferir o

pedido  de  liminar,  tendo  considerado  que  o  decreto  prisional  de  ATHOS ROBERTO

ALBERNAZ CORDEIRO consistiria em “evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder”.

Entretanto,  não  há,  sob  qualquer  aspecto, elementos  flagrantemente  ilegais,

abusivos e muito menos teratológicos nas sucessivas decisões que decretaram e mantiveram a

prisão  preventiva  de  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO.  Todas  elas  estão

fundamentadas  e  apoiadas  em  farto  material  probatório  e  nos  requisitos  autorizadores  da

segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Com  efeito,  a  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  7a Vara  da  SJ/RJ  (que

originariamente decretou a prisão preventiva do paciente) demonstrou, à exaustão, a presença

do chamado fumus comissi delicti (prova de materialidade delitiva e indícios de autoria em

relação  a  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO). Também  o  fez a  decisão  do

Desembargador Federal  Abel  Gomes (que rejeitou  a  medida liminar  no HC n. 0004717-

33.2018.4.02.0000), assim  como  a  decisão  do  Ministro  do  STJ  Rogério  Schietti  (que

7 HC 106160, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 15.2.2011, DJe de 2.3.2011;  
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indeferiu  liminarmente  o  HC n.  449.531/RJ)  –  ato  apontado  como  coator  pelo  HC em

epígrafe.

Em todas elas, foi  demonstrado que o paciente,  atuando junto a  seus irmãos

PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO e  ANTÔNIO CLÁUDIO ANBERNAZ CORDEIRO,

participou ativamente do esquema criminoso desbaratado pela “Operação Câmbio Desligo”

e,  no núcleo da organização criminosa que integrava junto a sua família,  emprestava sua

credibilidade perante os clientes, tais como a ODEBRECHT. Além disso, era o procurador das

contas de todos os membros da família sediadas no exterior, por meio das quais realizavam as

operações irregulares de câmbio junto aos demais doleiros com os quais se relacionavam no

seio do grupo criminoso.

Para isso, os envolvidos da família Albernaz transferiam, no exterior, dólares para

contas indicadas pelos demais doleiros integrantes da organização criminosa e recebiam reais

no Brasil,  seja por  meio de entregas em espécie,  em Porto Alegre/RS,  seja  por  meio de

depósitos em contas de empresas das quais eram sócios o irmão do paciente PAULO ARAMIS

ALBERNAZ CORDEIRO e sua irmã CÁRMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, ou ainda por meio

de  depósitos  realizados  diretamente  na  conta  pessoal  de  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ

CORDEIRO, nas de seus irmãos e também na conta pessoal de  SUZANA MARCON,  a qual,

conforme narrado pelo colaborador Cláudio Barbosa, auxiliava  PAULO ARAMIS ALBERNAZ

CORDEIRO na operacionalização das transações e, para isso, comunicava-se constantemente

com os funcionários dos colaboradores.

Conforme  dados  extraídos  dos  sistemas  de  contabilidade  usados  pelos

colaboradores  premiados  Vinícius  Claret,  Cláudio  Barbosa  e  Carlos  José  Alves  Rigaud,

chamados  ST  e  Bankdrop,  o  paciente  e  seus  irmãos  movimentaram  cerca  de  U$$

5.100.000,00 no mercado paralelo de câmbio de 2011 a 2014.

As mencionadas decisões também são claras e fundamentadas ao demonstrarem a

presença  do  periculum  in  mora  específico,  argumentando  que  a  necessidade  da  prisão

preventiva de ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO e de todos os demais envolvidos que

foram alvo da medida está em proteger a ordem pública (em face da gravidade em concreto

do crime a eles imputados e contra o risco de reiteração delitiva) e garantir a aplicação da lei

penal (tendo em vista o elevado volume de dinheiro movimentado pelo grupo criminoso, que

HABEAS CORPUS N. 157408/RJ (ELETRÔNICO) 6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

ainda mantém boa parte desses recursos no exterior). Sobre o ponto, confira-se o que diz o

primeiro decreto prisional proferido pela 7ª Vara Federal da SJ/RJ:

Os colaboradores revelaram que um dos clientes de seus serviços era PAULO ARAMIS
ALBERNAZ  CORDEIRO,  que  atuava  conjuntamente  com  seus  irmãos  ANTONIO
CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO e ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO.

Segundo  narra  o  MPF,  pelas  anotações  no  sistema  dos  colaboradores,  PAULO
CORDEIRO  atuava  sob  o  codinome  “ASADO”,  cujas  operações  totalizaram  a
importância de  US$ 5.100.000,00  (cinco milhões e cem mil dólares), de 2011 a 2014,
conforme reconhecido por CLAUDIO BARBOSA.

Acrescenta  que as operações  realizadas por PAULO CORDEIRO envolviam também
seus  irmãos  ATHOS e  ANTONIO CLAUDIO,  tendo os  colaboradores  afirmado  que
alguns  dos  pagamentos  eram realizados  para  estes  dois  irmãos  e  que  eles  eram os
principais abastecedores de reais da empresa Odebrechet, em Porto Alegre.

Assim, de acordo com o órgão ministerial, o modus operandi dos irmãos ALBERNAZ
CORDEIRO, consistia em realizar transferências de dólares no exterior para uma das
contas indicadas pelos colaboradores e receber reais em Porto Alegre. Nessa linha, o
montante em reais equivalente à venda dos dólares era entregue aos irmãos ALBERNAZ
CORDEIRO pelos  colaboradores  de  três  formas:  (1)  dinheiro  em espécie  em Porto
Alegre; (2) depósito em dinheiro em contas fornecidas por PAULO e (3) depósitos de
cheques em contas também fornecidas por PAULO.

Narra o MPF que, com relação a primeira forma de pagamento, a logística era realizada
por  meio  da  transportadora  Transexpert,  que  apesar  de  sediada  no  Rio  de  Janeiro,
conseguia viabilizar o serviço; ou pelo doleiro JUBRA (já citado nesses autos).

Já no que tange às contas fornecidas por PAULO CORDEIRO, o colaborador CLÁUDIO
SOUZA cita  ao  menos  quatro  empresas  indicadas  como beneficiárias  dos  depósitos:
AGILE  SERVIÇOS  DE  COBRANÇA  LTDA,  DUE  COMPANY  FOMENTO
COMERCIAL LTDA-ME, POA PARTICIPAÇÕES LTDA, PLANITUR TURISMO SA.
Ressalte-se que nas duas primeiras PAULO CORDEIRO figura como sócio e na última
consta como sócia-gerente CARMEN REGINA ALBERNAZ CORDEIRO, irmã dos ora
investigados.

Os  colaboradores  admitem  que  foram  realizados  depósitos  nas  contas  pessoais  de
PAULO CORDEIRO, e de seus irmãos ATHOS e ANTONIO CLAUDIO, além de contas
em  nome  de  SUZANA  MARCON  que  também  trabalhava  auxiliando  PAULO
CORDEIRO na operacionalização das transações.

A  seu  turno,  CLAUDIO  BARBOZA  afirma  que  SUZANA  constantemente  se
comunicava com a os funcionários dos colaboradores.

A corroborar as declarações, o MPF colacionou ao presente requerimento informações
referentes aos extratos relativos ao codinome “ASADO” dos sistemas “BANKDROP” e
“ST”,  nos  quais  é  possível  identificar  as  operações  dos  irmãos  ALBERNAZ
CORDEIRO, bem como de SUZANA MARCON.

O Relatório  de  Inteligência  Financeira  nº  32867.3.5701.7821,  por  sua  vez,  aponta  a
existência de operações financeiras suspeitas envolvendo os quatro irmãos citados e suas
empresas, incluindo transações em espécie em valor substancial. 

Conforme destaca o MPF, da análise do referido relatório observa-se que as ocorrências
coincidem exatamente com o relatado pelos colaboradores, com numerosos depósitos
realizados  (212  depósitos),  em  pouco  mais  de  cinco  meses  (entre  01/12/2010  e
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06/04/2011), somando a enorme quantia de R$ 4.345.438,39 (quatro milhões, trezentos e
quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos). Além
disso,  constata-se  um  grande  volume  sacado  em  espécie,  de  R$  1.493.080,00  (um
milhão, quatrocentos e noventa e três mil e oitenta reais), por meio de 55 retiradas, bem
como um enorme soma, no montante de R$ 2.853.435,19 (dois milhões, oitocentos e
cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), usado para
pagamentos de títulos de cobranças diversas, a maioria da Caixa Econômica Federal, em
tipologia conhecida na lavagem de ativos por meio do pagamento de boletos bancários.

Há, ainda, um forte indicativo da conduta de lavagem de dinheiro operacionalizado pelo
sistema ST do colaboradores. Isso porque aparece nos extratos observação de depósitos
“picados” “vários dias”, o que é um método bem utilizado para despistar o controle pelos
órgãos de fiscalização.

Dessa  forma,  diante  das  declarações  prestadas  pelos  colaboradores  somadas  à
documentação  trazida  aos  autos  pelo  MPF,  há  fundados  indícios  de  que  PAULO
ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO, ANTONIO CLAUDIO ALBERNAZ CORDEIRO,
ATHOS  ROBERTO  ALBERNAZ  CORDEIRO,  CARMEN  REGINA  ALBERNAZ
CORDEIRO e SUZANA MARCON se utilizaram de sofisticado esquema de remessa de
valores ao exterior e geração de recursos em espécie, comandado pelos doleiros “JUCA”
e “TONY”, razão pela qual entendo necessárias as medidas pleiteadas.

[…] 

Portanto,  após  a  explanação  sobre  os  requeridos,  tenho  por  evidenciados  os
pressupostos  para  o  deferimento  da  medida  cautelar  extrema,  consubstanciados  na
presença do fumus comissi delicti, ante a aparente comprovação da materialidade delitiva
e de indícios suficientes que apontam para a autoria de crimes organização criminosa,
lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da cautelar,
qual  seja,  o  periculum libertatis,  nestes  autos  representado pelo risco efetivo que os
requeridos, em liberdade, possam criar à garantia da ordem pública, da conveniência da
instrução criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Repise-se  que muitos  dos  ora  investigados já  foram investigados ou denunciados no
passado por delitos de mesma tipologia, todavia, isso não parece ter desestimulado a
perpetuação da conduta. Como se observa, ao longo da fundamentação, os requeridos
que já foram denunciados se afastaram por um curto período das atividades, mas, em
tese, retornaram a prática delituosa.

Já aqueles que ainda não figuraram em processo criminal, aparentemente, conhecem as
denúncias que recaem sobre os doleiros e tentam se proteger melhor para não serem os
próximos a serem investigados. Ou seja, ao que tudo indica, não há qualquer inibição dos
doleiros, tampouco vontade em, de fato, legalizar as atividades de compra e venda de
moedas.

Ademais,  a  maioria  dos  ora  investigados  possui  residência  em outros  países,  como
Uruguai  ou  Estados  Unidos  da  América,  logo,  caso  permaneçam  em  liberdade,
facilmente poderão se evadir da aplicação da lei penal.

Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão requerida para
garantia da ordem pública, circunstância exaustivamente abordada anteriormente.

Nesse diapasão, comprovada a necessidade da prisão preventiva,  que não é atendida
por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do
CPP,  ante  o  comportamento  acima  descrito  dos  investigados  requeridos,  que
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demonstram praticar atos, aparentemente, voltados à evasão de divisas e branqueamento
de capitais.

Agora, confira-se trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ

Rogério Schietti Cruz:

Ao menos em análise perfunctória,  o Juiz evidenciou a fumaça do cometimento de
delitos.  Para  tanto,  citou,  além das colaborações premiadas,  documentação juntada
pelo MPF, que as corroboraram.  Relatório de inteligência financeira, por exemplo,
confirmou a existência de operações suspeitas,  em datas que coincidem com aquelas
registradas nos extratos dos sistemas utilizados pelos doleiros.

É impossível transferir a discussão a respeito dos crimes sob apuração para a via do
habeas corpus, cujas cognição – sumária e superficial – e ausência de real contraditório
não  permitem  a  análise  vertical  e  definitiva  acerca  de  provas  que  versam  sobre  a
reconstrução histórica dos fatos.

Quanto ao periculum libertatis , algumas conjecturas do édito prisional são vagas – nos
pontos relacionados à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal –,
mas o  Magistrado também fez referência: a) à gravidade concreta  dos delitos de
"lavagem  de  dinheiro,  a  nível  transnacional,  evasão  de  divisas  e  organização
criminosa" (fl. 93), com capacidade de afetar "toda a economia do país" (fl. 93) e b)
ao fato de o suspeito já haver sido investigado anteriormente,  por crimes da mesma
tipologia.

A afirmação não é dezarrazoada, como poderia sugerir a argumentação defensiva. Os
recursos  movimentados  pelo  sistema  financeiro  paralelo  dos  doleiros  colaboradores
impressionam (quase  dois  bilhões  de  dólares),  assim  como  a  geração  de  dinheiro
atribuída somente aos irmãos Albernaz (US$ 5.100.000,00, entre 2011e 2014 ). 

A sofisticação dos aventados crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas (no
sistema eletrônico dos colaboradores constam 3 mill offshores, contas em 52 países e
transações que totalizam mais de US$ 1.652.000.000,00, fl.  11.845) e  o vínculo (em
tese)  dos  irmãos  Albernaz  com operações  que,  durante  anos,  movimentaram a
vultosa quantia de U$ 5.100.000,00  justifica o receio de proliferação das atividades
ilícitas.

[…] 

Apesar de as operações com os colaboradores haverem ocorrido de 2011 a 2014, não há
como afirmar, com inequívoca segurança,  ao menos em análise superficial, que  não
persiste risco atual à ordem pública. 

A forma sofisticada com que aparentemente os irmãos Albernaz agiam, em conjunto; o
conhecimento e a estrutura que a família detém, há anos,  para realizar operações de
câmbio mesmo sem utilizar o sistema financeiro ilegal identificado pelo MPF; a menção
dos  colaboradores,  de  que  "as  operações  realizadas  por  Paulo  Cordeiro  envolviam
também seus irmãos Athos  e Antonio Claudio,  tendo [...]  afirmado que  alguns dos
pagamentos eram realizados para estes dois irmãos  e que  eles eram os principais
abastecedores de reais da empresa Odebrechet, em Porto Alegre" (fl. 83) e a suspeita
de que os graves ilícitos eram praticados durante anos, para fins de fomentar a prática de
outros delitos (o que, ao que parece, é objeto de investigação em outra operação, em
Porto Alegre), justificam o receio contemporâneo de novas práticas criminosas.

Não se pode perder de vista que o nome do paciente é citado pelos colaboradores (ao
contrário do de sua irmã, mera sócia de uma das empresas apontadas como destinatárias
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de depósitos).  O relato é  de que Athos atuava em conjunto com os irmãos doleiros.
Alguns  dos  crimes  assinalados  pelo  Juiz,  como  o  pertencimento  a  organização
criminosa  (ainda  não  totalmente  desarticulada)  e  a  lavagem  de  dinheiro  (na
modalidade ocultar ), são de natureza permanente e não foram, ainda, completamente
elucidados, pois as investigações ainda estão em curso.

Prematuro concluir,  em supressão de instância,  que não  é  contemporâneo o risco de
prática de novos crimes, ao menos nesta fase liminar.

Ora, ainda que se possa, no plano das ideias, discordar-se das razões subjacentes

a cada uma dessas decisões, não há como dizer que elas impõem “flagrante constrangimento

ilegal” em face do paciente – tal como afirmado pela decisão que concedeu a liminar; tais

razões,  tampouco,  contrariam  a  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores,  muito  pelo

contrário. Por óbvio, a eventual discordância quanto às razões de decidir postas nas decisões

que determinaram a prisão de  ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO não significa que

essas razões inexistem, e, muito menos, que elas conduzem a uma prisão cautelar teratológica

ou flagrantemente ilegal – únicas situações que, segundo reiterada e conhecida jurisprudência

do STJ e do STF, autorizam a superação da Súmula 691/STF.

A possibilidade  de  o  STF  rever,  em  sede  de  Habeas  Corpus, decretos  de

prisionais de 1º e 2º grau, com superação ao previsto na Súmula n. 691/STF, somente pode se

dar em situações  excepcionalíssimas,  em que se esteja diante de prisão indubitavelmente

teratológica, ilegal ou abusiva – o que, como acima demonstrado, não acontece no presente

caso.

II.2. Da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva de PAULO SÉRGIO 
ARRUDA

Ademais, a prisão preventiva decretada em face de PAULO SÉRGIO ARRUDA pelo

juízo da 7a Vara Federal Criminal da SJ/RJ tem fundamentação concreta e demonstra a pre-

sença dos requisitos legais.

Com efeito, para que a prisão preventiva seja adequadamente decretada, devem

estar presentes: (i) uma das condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas

no artigo 313, do CPP e os requisitos genéricos das cautelares fumus comissi delicti e pericu-

lum libertatis; (ii) um dos pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312, caput, do

CPP (garantia da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução crimi-

nal, ou do seu parágrafo único; (iii) a necessidade, adequação e utilidade do provimento (pro-
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porcionalidade), próprio das medidas intrusivas na esfera de liberdade do cidadão, e a insufi-

ciência das medidas cautelares diversas da prisão.

Todos estes requisitos foram devidamente preenchidos no presente caso e aponta-

dos na decisão que decretou a prisão preventiva, conforme será demonstrado a seguir.

II.2.a. Condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas no artigo 313 
do CPP e o requisito genérico das cautelares fumus comissi delicti.

De acordo com o disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal a prisão

preventiva é admitida:  I - nos  crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade

máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em

sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do De-

creto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver vio-

lência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa

com deficiência,  para  garantir  a  execução  das  medidas  protetivas  de  urgência;  ou  ainda

quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer ele-

mentos suficientes para esclarecê-la.

No  presente  caso,  a  denúncia  oferecida  no âmbito  da  “Operação  Câmbio

Desligo”, imputa ao paciente PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA a prática dos os seguintes fa-

tos criminosos:

(i) Lavagem de dinheiro (Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Pe-

nal); 

(ii) Evasão de divisas (Art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86,

na forma do artigo 71 do Código Penal).

(iii) Pertinência a organização criminosa, pelo menos desde meados dos anos 90

até  os  dias  atuais.  (artigo  288 do Código Penal  c/c  art.  2º,  §  4º,  II,  III,  IV e  V,  da Lei

12.850/2013).

Os supracitados  crimes  são punidos  com pena privativa de liberdade  máxima

superior à 4 anos, estando preenchido, assim, o requisito exigido no artigo 313 do Código de

Processo Penal. 
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Além disso, a parte final do artigo 312 do CPP exige, para a decretação da prisão

preventiva,  a prova da existência  do crime e indício suficiente  de autoria  (fumus comissi

delicti). 

A decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  do  paciente,  e,  principalmente,  a

decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ Rogério Schietti Cruz,  que é apontado

como  ato  coator  do  presente  Habeas  Corpus, examinou  com  minúcia  as  provas  de

materialidade e indícios de autoria do delito, destacando a participação  central  de  PAULO

SÉRGIO VAZ DE ARRUDA essencial para o sucesso do esquema ilícito montado por Dario

Messer.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  resgatar  os  depoimentos  prestados  pelos

colaboradores Vinícius Claret e Cláudio Barbosa, que revelaram o funcionamento de uma

grande rede de doleiros especializada na realização de operações “dólar-cabo”.

Essa rede era operacionalizada,  de forma mais  direta,  pelos  colaboradores,  os

quais atuavam enquanto prepostos ou sócios minoritários de Dario Messer, principal agente

por trás da rede de doleiros e líder da organização criminosa que movimentou, apenas entre

os anos de 2011 a 2016, mais de U$$ 1.652.000.000,00, em contas espalhadas por mais de 52

países e registradas em nome de mais de 3000 off-shores. Até meados de 2012/2013, DARIO

MESSER possuía um banco em Antígua e Barbuda, denominado EVG, focado na lavagem de

dinheiro internacional, cuja lista de clientes incluía8:

• RENATO e MARCELO CHEBAR (doleiros de SÉRGIO CABRAL);

• CLARK SETTON (doleiro preso na operação BANESTADO);

•  ALESSANDRO LABER  (doleiro,  operador  financeiro  de  ARTHUR PINHEIRO
MACHADO, preso na Operação Rizoma);

• BENJAMIN KATZ (doleiro, investigado no BANESTADO e apontado como um dos
operadores financeiros de EDUARDO CUNHA);

• MONIQUE e MURIEL MATALON (membros da tradicional família de doleiros de
São Paulo, abaixo descrita);

• ALEXANDRE ACCIOLY (empresário investigado na Operação C’est Fini); 

•  DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES (esposa do ex-Secretário do DETRO,
ROGERIO ONOFRE, ambos presos na Operação Ponto Final, por desvios na área de
transportes no Rio de Janeiro);

•  RICARDO  ANDRE  SPIERO  (operador  financeiro  de  CLAUDINE  SPIERO,
investigado na Operação Kaspar II10);

• VITIORIO TEDESCHI (empresário investigado na Operação Roupa Suja);

•  ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO  (empresário investigado na

8  Fls. 2608/2609.
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Operação Unfair Play, atualmente foragido nos EUA, aguardando extradição);

• MARCELO RZEZINSKI e ROBERTO RZEZINSKI (doleiros, operavam conta de
nome “PEDRA” com os colaboradores, conforme abaixo descrito);

•  SERGIO  MIZRAHY  (agiota,  operava  conta  “MIZHA”  com  os  colaboradores,
conforme abaixo descrito);

•  ALEXSANDER LUIZ DE QUEIROZ SILVA (doleiro,  operava para empresários
denunciados na Operação Ponto Final)

• VINICIUS CLARET (sócio de DARIO MESSER);

• CLAUDIO BARBOZA (sócio de DARIO MESSER);

Os  colaboradores  também  forneceram  ao  MPF  os  registros  dos  sistemas  de

contabilidade  que  utilizavam,  o  ST e  o  Backdrop,  os  quais  servem como  elementos  de

corroboração do funcionamento da estrutura delitiva.

Conforme os  relatos  dos  colaboradores  Cláudio  Barboza e  Vinícius  Claret,

estes se conheceram ainda na década de 80 e fizeram carreira nas casas de câmbio da família

Messer, comandadas inicialmente por Mordko Messer e depois, com sua morte, por seu filho

Dario Messer, para quem trabalharam até o dia de suas prisões em 03/03/2017. 

Até o fim da década de 90 as atividades foram exercidas livremente por Dario

Messer  e  seus  comparsas  em terras  brasileiras.  Contudo,  como o combate à  lavagem de

dinheiro  e  as  operações  policiais  passaram a  se  intensificar  no  início  dos  anos 2000,  a

estrutura montada pela organização criminosa para lavagem de dinheiro, baseada em casas de

câmbio,  factorings e  transportadoras  de  valores,  começou  a  ficar  muito  visada  pelas

autoridades, motivando a necessidade de alternativas para manter suas atividades ilícitas.

Neste contexto, a organização criminosa decide mudar fisicamente todas as suas

atividades  para  o Uruguai,  no ano de 2003,  passando a  comandar  de maneira  remota as

operações de lavagem de dinheiro.

Ao transferir suas operações financeiras para o Uruguai, onde instituiu verdadeira

instituição financeira clandestina, na qual cada cliente mantinha uma conta-corrente própria

com  um codinome que o identificava,  Messer criou uma gigantesca rede de lavagem de

dinheiro, essencial para a prática de crimes como corrupção, sonegação tributária e evasão de

divisas.

Assim,  Dario  Messer se  torna  o  “doleiro  dos  doleiros”,  capaz  de  dirigir,

interligar,  articular,  racionalizar  e  potencializar  os  lucros  de  dezenas  de  operadores  do

mercado  de  negociação  de  moeda  estrangeira  que  agiam à  margem da  lei,  chegando  a
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movimentar  entre  os  anos  de  2011  e  2016  mais  de  USD  1.652.000.000,00  (um bilhão,

seiscentos e cinquenta e dois milhões de dólares), em contas que se espalharam por 52 países

e  que  envolveram mais  de  3.000  offshores.  Essa  movimentação  de  recursos  no  exterior

requereu que uma estrutura de logística fosse montada no Brasil a fim de permitir que reais

fossem transportados, custodiados e liquidados. Para isso, Messer e os demais denunciados –

entre eles o agravado - implementaram uma estrutura criminosa sofisticada, que tinha por

finalidade a prática de, entre outros, crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro

nacional e corrupção ativa e passiva, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos

desses  crimes  e  dos  recursos  utilizados  no  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes

públicos

É nessa época (a partir da mudança das operações para o Uruguai em 2003) e

nesse contexto que a atuação do paciente PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO) junto aos

líderes da ORCRIM começa a se estreitar a se tornar mais intensa.

PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA (ZIPPO),  na  década  de  90,  era  cliente  da

empresa STREAM TUR (casa de câmbio que trabalhava com câmbio oficial e também com

câmbio  paralelo  pertencente  a  Dario  Messer)  onde  conheceu  os  colaboradores  Cláudio

Barbosa e Vinícius Claret. Quando estes se mudam para o Uruguai, PAULO SÉRGIO VAZ DE

ARRUDA passa a operar diretamente com eles, ganhando o codinome “ZIPPO”:

“(…) Que conheceu PAULO SERGIO VAZ DE ARRUDA (CPF 151.882.838-83)
aproximadamente em meados da década de 90 em uma reunião agendada pelo
próprio PAULO junto a ROSANE MESSER; Que sabe dizer que entre a década
de 90 e 2003, quando o colaborador trabalhava na STREAM TUR, PAULO AR-
RUDA fez algumas operações; Que quando o colaborador mudou as operações
para o Uruguai, em 2003, o contato com PAULO ARRUDA se intensificou; Que
PAULO ARRUDA possuía o codinome de ZIPPO no sistema informatizado do
colaborador; Que PAULO ARRUDA sempre chamava o colaborador na mesa de
operações para fechar suas transações; Que PAULO ARRUDA é ex-funcionário
do banco Credit Suisse; (...)” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração re-
ferente ao Anexo 12 – autos n.º 0502648-91.2018.4.02.5101)”.

As informações acima foram corroboradas por Vinicius Claret que tinha ciência

das operações e dos valores que eram objeto das operações, pois acompanhava os negócios,

apesar de Cláudio Barboza lidar diretamente com o operador:

“(…) QUE PAULO ARRUDA foi apresentado ao CLAUDIO, posteriormente só-
cio do colaborador, através de ROSANE MESSER, na década de 1990, quando o
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colaborador e CLAUDIO trabalhavam na Stream Tur; QUE PAULO ARRUDA, à
época, era funcionário da área internacional do Unibanco e que o colaborador e
CLAUDIO faziam operações com ele, para remeter dinheiro de seus clientes ao
exterior, porque todos queriam estar ancorados em uma moeda forte; (…) (VINI-
CIUS  CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao  Anexo  12  –  autos  n.º
0502648-91.2018.4.02.5101/RJ)”.

A maioria das operações de “ZIPPO” consistia na “venda” de dólares, ou seja,

PAULO ARRUDA transferia dólares no exterior para uma conta indicada pelos colaboradores e,

em contrapartida, recebia reais no Brasil:

“[…] Que as operações de ARRUDA consistiam, em sua maioria, na venda de
dólares no exterior ao colaborador para recebimento de reais no Brasil; Que no
Brasil uma parte das entregas de reais se dava em São Paulo e outra parte no Rio
de Janeiro; Que ARRUDA fazia transações para uma série de clientes que pos-
suía; Que as operações se davam por meio de “dólar-cabo”; Que o colaborador
possui o registro das operações em seu sistema ST desde 2011 até a data de sua
prisão  em  2017;  Que  nesse  período  ARRUDA  vendeu  cerca  de  USD
12.000.000,00 de seus clientes; [...]” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colabo-
ração referente ao Anexo 12 – autos n.º 0502648-91.2018.4.02.5101 –DOC. N.º
34)”.

“[…] QUE, melhor esclarecendo, os clientes compravam dólares pagando através
de moeda nacional, no Brasil, para receberem em dólares no exterior; QUE, even-
tualmente poderia ser realizada a operação inversa, quando os clientes pretendiam
receber reais no Brasil; QUE, consultando o sistema ST, observa que o cadastro
da conta relativa a PAULO ARRUDA com o codinome “ZIPPO”, foi criado em
10/07/2002;  […]  (VINICIUS  CLARET -  Termo  de  colaboração  referente  ao
Anexo 12 – autos n.º 0502648-91.2018.4.02.5101 – DOC. N.º 34)”.

As  contas  de  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA registradas  nos  sistemas

informatizados dos colaboradores foram cadastradas com o codinome “ZIPPO” e variações,

dentre outras, sempre identificadas pelo prefixo “ZIPPO”. 

Na prática criminosa, PAULO ARRUDA contava com Roberta Prata Zvinakevicius.

Conforme relato do Colaborador Cláudio Barboza, ela era a responsável por receber valores

em espécie no escritório de PAULO ARRUDA :

“[…] Que a secretária de ARRUDA chama-se ROBERTA e era a pessoa que rece-
bia os recursos; [...]” (CLAUDIO BARBOZA - Termo de colaboração referente
ao Anexo 12 – autos n.º 0502648- 91.2018.4.02.5101 –DOC. N.º 34)”.

As  provas  reunidas  na  denúncia  decorrente  da  “Operação  Câmbio,  Desligo”

demonstram que o paciente PAULO ARRUDA desempenhava papel de crucial importância na
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remessa de dólares para o exterior de maneira ilícita, tendo movimentado milhões de dólares

ao longo de anos, concentrando operações de grandes clientes.

Segundo  o  que  foi  extraído  dos  sistemas  informatizados  ST  e  Bankdrop,

apresentados  pelos  colaboradores  como  provas  de  corroboração  de  suas  declarações,  há

registros de transações envolvendo PAULO ARRUDA e Roberta Prata Zvinakevicius a partir de

2008 e foram registradas nos sistemas até, pelo menos, setembro de 2016. 

Além  disso,  demonstrou-se  que,  após  a  intensificação  das  investigações  da

Operação Lava Jato, os clientes de PAULO ARRUDA começaram a ficar receosos em continuar

a com operações ilícitas, contudo, o paciente deixou claro seus planos de dar continuidade às

operações criminosas quando “as coisas se acalmassem”.

Nesse  sentido, o  colaborador  Cláudio  Barboza  afirma: “[...]  Que esteve  com

PAULO ARRUDA, em São Paulo, no segundo semestre de 2016; Que almoçaram juntos no

Ruffino, na Rua Mário Ferraz, e PAULO ARRUDA narrou que os clientes estavam temerosos

com  as  investigações  da  Lava  Jato  e  que,  por  isso,  estava  aguardando  “as  coisas  se

acalmarem” e que em breve fariam novos negócios; [...]”

Há, portanto,  nos autos principais, provas robustas de que  PAULO SÉRGIO VAZ

DE ARRUDA, em conjunto com os demais investigados,  praticou os  crimes de evasão de

divisas,  lavagem  de  dinheiro  e  pertinência  à organização  criminosa,  tendo  integrado  a

organização  criminosa  da  qual  Dario  Messer,  Claudio  Barboza  e Vinicius  Claret

participavam,  e  contribuído  para  o  cometimento  de  crimes  em  favor  da  organização

criminosa liderada pelo ex-Governador Sérgio Cabral.

Os  dados  dos  sistemas  de  contabilidade  dos  colaboradores,  ainda,

comprovam  a  atuação  do  paciente  nas  transações  realizada  junto  aos  demais

integrantes da organização criminosa no período de 2011 até pelo menos 22/09/2016. 

Além disso,  foram coligidos diversos outros elementos de prova que apontam

para as atividades ilícitas de PAULO SÉRGIO VAZ DE  ARRUDA, tais como confirmações in

loco dos locais de entrega de valores em espécie, conforme relatado pelos colaboradores,

relatórios  de  inteligência  financeira  do  COAF,  apontando  diversas  transações  bancárias

suspeitas.
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Esses  elementos  suprem o  requisito  da  justa  causa  para  a  implementação  da

constrição cautelar. Cabendo salientar que diversas afirmações feitas acima foram tiradas da

denúncia  ofertada  no  âmbito  da  “Operação  Câmbio  Desligo”,  o  que  reforça  de  maneira

contundente a presença do fumus comissi delicti na espécie.

II.2.b. Pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312, caput, do CPP (garantia

da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução criminal ou do

seu parágrafo único) e periculum libertatis.

O artigo 312 exige, ainda, como pressuposto da decretação da prisão preventiva,

a existência do  periculum libertatis,  representado pela comprovação do risco efetivo que o

agente causa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei

penal.

Ao contrário do quanto alegado pela defesa e vislumbrado pelo Ministro Relator

na decisão  recorrida, a existência do  periculum libertatis  no presente caso foi devidamente

demonstrada no decreto prisional da 7a Vara da SJ/RJ, conforme se observa do trecho da

decisão colacionado no tópico referente à preliminar de não cabimento do writ.

Com efeito,  restou consignado naquele  decisum que há provas de que  PAULO

SÉRGIO VAZ DE ARRUDA integrou organização criminosa comandada pelo doleiro  Dario

Messer, a qual se especializou no cometimento de crimes de lavagem de dinheiro, corrupção

e de  evasão  de  divisas,  por  meio  de  complexa  e  sofisticada  estrutura  transnacional,  que

contava com inúmeros operadores/doleiros, 3 mil  offshores espalhadas pelo mundo, contas

em 52 países, sendo responsável por transações que totalizam mais de US$ 1.652.000.000,00

(um bilhão, seiscentos e cinquenta e dois mil dólares americanos).

Nesse  esquema,  o  paciente  ostenta  papel  de  destaque  nas  operações  de

câmbio  ilegal,  bem como na  milionária  quantia  ilícita  movimentada  à  margem dos

trâmites legais, exercendo atividades criminosas de forma habitual e profissional por

mais de 30 anos.

Vale ressaltar, inclusive, que a prática criminosa perpetrada pelo paciente só

cessou com a efetivação de sua prisão preventiva determinada pela 7ª  Vara Federal

Criminal do Rio de Janeiro, conforme salienta o colaborador Cláudio Barboza.
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Diversas das  operações  “dólar-cabo”  efetivadas  pelo agravado,  configuradoras

dos crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro, ocorridas entre os anos de 2013 e

2014,  já  foram  objeto  da  primeira  denúncia  ofertada  no  âmbito  da  “Operação  Câmbio

Desligo”. O elevado volume dessas transações ilícitas, associado ao caráter recorrente com

que  eram  realizadas,  demonstra  a  gravidade  concreta  do  delito  apurado,  a  exigir  firme

intervenção do Poder Pública para fazer cessar, definitivamente, o quadro de delinquência

crônica em que se encontra o paciente e os demais envolvidos.

Não  fossem  tais  elementos  suficientes  para  justificar  a  prisão  preventiva  de

PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA,  o  aprofundamento  das  investigações  logrou  coligir

elementos que reforçam a presença do periculum libertatis na hipótese.

O  paciente,  além  de  se  encontrar  plenamente  operante  na  “ponta

vendedora” de dólares da organização criminosa até o ano de 2017, mantinha   relação  

de proximidade e   articulaç  ão   com o líder do grupo,   DARIO MESSER  ,   que, inclusive está  

foragido da justiça brasileira  .  

Desse modo, observa-se que o paciente PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA detinha

inegável  posição  de  destaque  na  organização  criminosa,  tendo  executado  diretamente

operações “dólar-cabo” até, pelo menos, meados do ano de 2017.

Além  do  amplo  trânsito  do  paciente  dentro  da  organização  criminosa,  cabe

destacar  sua  relação  de  contato  e  proximidade  com o  líder  do  grupo,  DARIO MESSER,

atualmente foragido.  Tal fato evidencia o grande risco de reiteração criminosa por parte do

paciente,  além do  evidente  risco  de  fuga,  seguindo  os  mesmos  passos  de  seu  poderoso

comparsa.

Ora, a vasta experiência no mercado financeiro, os elevados valores desviados (e

ainda  não  recuperados),  os  inúmeros  contatos  no  exterior  e  as  empresas  utilizadas  para

movimentar ilicitamente valores dentro e fora do país, são fatos que evidenciam o perigo de

se afastar a prisão do agravado. 

O risco à ordem pública é evidente.

Da mesma forma, a instrução criminal e a recuperação do dinheiro expatriado

sofrem  concreto  risco  de  insucesso.  Com  apenas  uma  ligação,  PAULO SÉRGIO VAZ DE

ARRUDA pode  movimentar  todo  um sistema ilícito  de  lavagem de  dinheiro  e  evasão  de
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divisas,  colocando em risco as investigações e todas as tentativas de repatriar  os valores

bilionários que foram remetidos para fora do Brasil por ele e seus comparsas.

A respeito  da  necessidade  de  que  os  fatos  que  ensejam  a  prisão  preventiva

fundada no risco à ordem pública sejam contemporâneos à implementação da medida, vale

citar o entendimento exposto pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do HC n. 143.333:

“O que deve ser avaliado, em verdade, é se o lapso temporal verificado retira ou não a
plausibilidade  concreta  de  reiteração  delituosa.  A aferição  da  atualidade  do  risco,
como  todos  os  vetores  da  prisão  preventiva,  exige  apreciação  particularizada,
descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito
imputado ao agente.”

Como  sabiamente ponderado  pelo  Desembargador  Abel  Gomes  do  Tribunal

Regional  Federa  da  2ª  Região:  “No que  concerne,  inclusive,  à  questão  do periculum in

libertatis à luz do art.  312 do CPP, mormente a garantia da Ordem Pública,  em a qual

também se pode inserir como pressuposto a própria Ordem Econômica, o Magistrado, muito

bem avaliou,  ao menos para este primeiro momento de decisão liminar, os contornos da

gravidade concreta dos fatos, relativo à sua proximidade com os dias atuais, afetação em

larga escala aos valores constitucionais que devem pautar o sistema financeiro nacional,

bem como, ainda tangenciou a observação de que as medidas preventivas mais incisivas

sobre a liberdade do sujeito, em se tratando dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de

divisas, por vezes ainda tem o condão de atuar para viabilizar a cessação de atividade ilícita

paralela e possibilitar a mais eficaz recuperação de valores criminosamente movimentados”.

Assim, não    há    como se    arraigar a uma concepção meramente cronológica  

ligada  ao  momento  da  infração  penal,  se  seu  refle  x  o,  o  prejuízo  causado  e  as  

consequências  observadas,  são  de  tal  ordem  que  repercutem  no  tempo  ,  como  é  a  

situação  versada  nos  autos,  em  que  a  magnitude  dos  desvios  de  recursos  públicos

causam até hoje reflexos no caixa do Estado.

Com efeito, sendo a expressão “proteção à ordem pública” nitidamente genérica,

para que ela tenha concretude e robustez suficientes a justificar uma privação de liberdade de

natureza realmente cautelar e não meramente antecipatória da pena,  faz-se necessário lhe

atribuir um significado que seja iluminado por critérios mais objetivos, ou menos etéreos,

calibrando-os, em seguida, pela noção de cautelaridade própria à prisão preventiva.

Nessa linha é que, por “proteção à ordem pública” como uma das finalidades da
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prisão preventiva,  deve-se compreender,  por  exemplo,  o acautelamento do corpo social

diante  do  justo  e  plausível  receio  de  que  o  investigado  ou  réu,  caso  solto,  volte  a

delinquir9.  E  haverá  receio  plausível  e  justificado  de  reiteração  delitiva  quando  as

circunstâncias objetivas como o tempo e o modo em que praticados os fatos criminosos assim

indicarem.

Aqui, entra em cena a noção de  contemporaneidade (dos fatos em relação ao

decreto de prisão), erigida por alguns, inclusive pelo Exmo. Relator Gilmar Mendes, como

requisito para que a prisão preventiva decretada unicamente para proteger a ordem pública

seja válida. Essa ideia parte do raciocínio de que crimes muito distantes no tempo, quando

desacompanhados de qualquer outra circunstância própria aos demais fundamentos que, à luz

do art. 312 do CPP, justificam a prisão preventiva (como condutas do investigado de se furtar

à aplicação da lei penal), não são aptos a fazer nascer na comunidade justo e plausível receio

de reiteração delitiva, de modo que não oferecem, a princípio, risco à ordem pública. 

Seguindo esse raciocínio, vê-se que tempo do fato criminoso (o seu “quando”, ou

a sua contemporaneidade) importa apenas como mais um elemento que, quando conjugado

com outros,  integra  o  processo  de  análise  quanto  à  plausibilidade,  ou  não,  do  risco  de

reiteração delitiva. Daí que não há fórmulas absolutas capazes de indicar o quão recente deve

ser  um fato  criminoso para que o receio  da  sua reiteração justifique a  prisão  preventiva

daquele que o cometeu. 

Aliás, os Ministros dessa Suprema Corte têm, em decisões monocráticas recentes,

mantido  prisões  preventivas  decretadas  com base  unicamente  no  risco  à  ordem publica,

relativas  a  crimes  cometidos  vários  anos antes  dos  respectivos  decretos  prisionais,

justamente  por  considerarem que,  apesar  de  o  crime  não  ser  tão  recente,  é  a  soma  das

9 Sobre o tema, não ha como deixar de recorrer à lapidar lição do Min. Ayres Britto: 
“O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio

(art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou
menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins).
Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como
pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de
perturbação  que  já  se  localizam  na  gravidade  incomum da  execução  de  certos  crimes.  Não  da  incomum
gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de
preservação  da  ordem  pública  e  acautelamento  do  meio  social.  Logo,  conceito  de  ordem  pública  que  se
desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde
pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social”. (HC 101.300, rel. min.
Ayres Britto, j. 5-10-2010, 2ª T, DJE 18-11-2010).
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circunstâncias  do  caso  concreto  que  deve  indicar  a  plausibilidade  do  risco  da  reiteração

delitiva e, assim, justificar a segregação cautelar.

No HC n. 151.436, por exemplo, o Ministro Luís Fux, em dezembro de 2017,

manteve prisão preventiva decretada em 2017 contra paciente acusado da prática, em 2013,

de crime ambiental e formação de quadrilha.

No HC n. 148.014, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski,  manteve-se a

prisão preventiva decretada em 09/03/2016 contra paciente acusado de praticar o crime de

roubo de veiculo automotor em 1/3/2011. Veja-se trecho da decisão:

“Na  espécie,  verifico  que,  assim como  consignado pelo  STJ,  a  prisão  cautelar  está
devidamente  fundamentada,  baseada  na  gravidade  concreta  da  conduta  evidenciada
pelas  circunstâncias  em que  praticado  o  crime  (subtração  de  caminhão  e  carga  de
expressivo valor, com emprego de armas e restrição à liberdade da vítima) e nos fortes
indícios de que o paciente integre uma quadrilha especializada em roubos de carga.

Observo, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a prisão
preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública,
haja vista a participação em organização criminosa”.

No caso dos autos, há farto material probatório a indicar a prática de crimes por

PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA  , notadamente o de pertinência a organização criminosa   até  

a data de sua prisão em   maio de 2018,   sendo, portanto, evidentemente contemporâneos  

ao decreto prisional, que data   do mesmo ano  .  

Ora, tendo em conta que o tempo dos fatos criminosos, para a prisão preventiva,

é,  necessariamente,  o  do  passado,  não  há  como  exigir,  para  que  ela  seja  validamente

decretada,  fatos  mais  recentes  do  que  aqueles  praticados  por  PAULO SÉRGIO VAZ DE

ARRUDA. Mesmo que se considere unicamente os crimes de evasão de divisas e de lavagem

de  dinheiro,  consubstanciados  nas  operações  “dólar-cabo”  cuja  execução  perdurou  até

meados de 2016,  dizer que crimes praticados nessa época – em reiteração delitiva que

vem desde os anos 1990, portanto já a três décadas - não são aptos a justificar uma

prisão preventiva decretada   em meados   de 2018 por não serem contemporâneos seria o  

mesmo que dizer que essa  modalidade de prisão apenas  se justifica  diante  de  fatos

criminosos presentes – o que, a toda evidência, equivaleria a eliminar a prisão preventiva do

ordenamento jurídico pátrio, fazendo subsistir, em seu lugar, apenas a prisão em flagrante.

A  posição  de  integrante  de  sofisticada  organização  criminosa,  de  caráter

transnacional, a circunstância de PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA ter na prática de ilícitos a
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sua forma de trabalho há décadas, a gravidade em concreto dos crimes por ele praticados (a

demonstrar,  na linha da jurisprudência dessa Suprema Corte,  a sua periculosidade), assim

como a evidente contemporaneidade dos crimes – tudo comprovado nos autos, e não fruto de

mera  especulação  ou  afirmações  genéricas  –  indica  que  a  única  forma  de  sobrestar  as

atividades ilícitas incorridas pelo paciente é mediante a sua custódia cautelar. Do contrário, o

risco de reiteração delitiva é óbvio e inegável; assim, a necessidade da prisão cautelar se

funda, antes de mais nada, no risco que a liberdade de PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA

traz à ordem pública.

Imaginar  que uma vida criminosa,  como a do paciente,  será interrompida por

mágica é algo muito pueril. Não é isso que a realidade demonstra. Pelo contrário, apenas a

amarga, mas concretamente necessária, medida cautelar de prisão preventiva terá o condão de

preservar a ordem pública, impedindo que o paciente, em liberdade, retome sua bem sucedida

carreira criminosa.

Justamente  na  linha  do  raciocínio  aqui  defendido,  o  Ministro  Relator  Gilmar

Mendes tem corroborado com prisões preventivas ocorridas um ano antes da última prática

comprovada de fatos criminosos, entendendo-as necessárias à proteção da ordem pública. É o

caso, por exemplo, do que decidiu em fevereiro de 2018 no HC n. 152.333, em que manteve

a prisão preventiva de paciente acusado de porte de drogas, decretada em 2017 por fatos

ocorridos em 2016.

Ademais, em situações  em tudo idênticas a dos presentes autos, o Ministro

Gilmar Mendes tem mantido prisões preventivas decretadas com base na necessidade de se

proteger a ordem pública contra o risco de reiteração delitiva, deixando, inclusive, de superar

o óbice previsto na Sumula 691/STF (ao contrário do que fez em relação a estes autos). 

É o caso, por exemplo, do HC n. 157.857, impetrado em favor de Henri Joseph

Tabet, um dos doleiros preso em maio de 2018 no âmbito da “Operação Pão Nosso”, por

crime de lavagem de dinheiro praticado, pelo menos, até 2017, bem como pelo pertencimento

à organização criminosa. No referido HC, o Ministro Gilmar Mendes rejeitou a tese defensiva

de ausência de contemporaneidade dos fatos, e decidiu que: 

“Não há  como afirmar,  com inequívoca segurança,  em análise  precária,  própria  das
liminares, que não persiste risco atual à ordem pública. A forma sofisticada com que
aparentemente o paciente agia, a estrutura que detém para fazer operações de câmbio
sem auxílio dos colaboradores e a notícia de que, em tese, reiterava os ilícitos há anos,

HABEAS CORPUS N. 157408/RJ (ELETRÔNICO) 22



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

com profissionalismo, justificam o receio contemporâneo de novas práticas criminosas.

Não  se  pode  perder  de  vista  que  alguns  dos  crimes  assinalados  pelo  Juiz,  como  o
pertencimento  a  organização  criminosa  (ainda  não  totalmente  desarticulada)  e  o  de
lavagem de dinheiro (na modalidade ocultar), são de natureza permanente e não foram,
ainda,  completamente  elucidados,  pois  as  investigações  estão  em curso.  Prematuro
concluir,  em  indevida  supressão  de  instância,  que  não  existe  nenhum  risco
contemporâneo de prática de novos crimes.

Nesse contexto, é desaconselhável a intervenção prematura desta Corte Superior.

À vista do exposto, não supero a Súmula n. 691 do STF e indefiro liminarmente este
habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ”. (eDOC 7)

Feitas essas considerações,  ressalvo minha posição pessoal,  mas,  em homenagem ao
princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.

Ante o exposto, nego seguimento ao  habeas corpus, por ser manifestamente incabível
(artigo 21, § 1º, do RI/STF)”.

A semelhança do caso acima com o subjacente aos presentes autos é evidente: em

ambos, há provas de que os pacientes, há décadas e até pelo menos 2017 (no ano anterior à

decretação da prisão preventiva), vêm se engajando em toda sorte de atividades ilícitas, além

de  pertencerem  à  organização  criminosa  e  continuarem  cometendo  atos  de  lavagem  na

modalidade ocultação de recursos, de natureza permanente.

Além disso, o fato de que o paciente mantinha interlocução próxima com

DARIO MESSER, líder  da  organização  criminosa  e  atualmente  foragido  da  justiça

brasileira, demonstra o potencial lesivo advindo de sua liberdade não só à garantia da

ordem pública, mas também à aplicação da lei penal. 

Como ainda há um grande volume de recursos ilicitamente evadidos do país pela

organização  criminosa,  o  paciente,  se  for  mantido  em  liberdade,  poderá  proceder  à

movimentação  desses  valores,  com  o  fim  de  impossibilitar  a  recuperação  do  montante

ilicitamente  auferido.  Essa  possibilidade  se  apresenta  ainda  mais  plausível  quando  se

considera a proximidade do paciente com o líder da organização criminosa, o que pode levá-

lo  a  procurar  também se  evadir,  ou  ao  menos  auxiliar  o  foragido  a  ocultar  os  recursos

provenientes de décadas de práticas criminosas.

Nesse sentido é a fundamentação apresentada na decisão que decretou a primeira

prisão preventiva do ora paciente:

Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão requerida para
garantia da ordem pública, circunstância exaustivamente abordada anteriormente.
Nesse diapasão, comprovada a necessidade da prisão preventiva,  que não é atendida
por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do
CPP,  ante  o  comportamento  acima  descrito  dos  investigados  requeridos,  que
demonstram praticar atos, aparentemente, voltados à evasão de divisas e branqueamento
de capitais.
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Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a fundo a atuação ilícita da
ORCRIM descrita, com a consequente punição dos agentes criminosos, é a cessação da
atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido .
Nesse  sentido,  deve-se  ter  em mente  que  no  atual  estágio  da  modernidade  em que
vivemos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são
suficientes  para  permitir  a  ocultação  de  grandes  somas  de  dinheiro,  como  as  que
parecem ter sido pagas em propinas em diversos casos ora sob investigação ou objeto de
processos  em  curso  nesta  7ª  Vara  Federal  Criminal,  alguns  já  com  sentença
condenatória.
Nesse  contexto,  a  prisão  preventiva  dos  investigados,  tal  como  requerida  na
representação inicial, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem pública, como
por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.
É importante  observar  que,  de acordo com as provas trazidas  pelo Ministério

Público Federal, há elementos que apontam para uma situação de ocultação de recursos em

poder  dos  envolvidos,  elemento  que  reforça  a  necessidade  de  se  restabelecer  a  prisão

preventiva  de  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA para a garantia da ordem pública e para

assegurar a aplicação da lei penal.

No ponto, ao prestar informações, o Juízo de piso observou com precisão que:

“Para  os  novos  atores  identificados  nas  colaborações  premiadas,  dentre  esses  PAULO

SERGIO VAZ DE DE ARRUDA, aparentemente conheciam as denúncias que recaíam sobre

os doleiros e tentavam se proteger melhor para não serem os próximos a serem investigados.

Ou seja,  ao que tudo indica,  não houve qualquer inibição das atividades atribuídas aos

doleiros, no esquema criminoso; nem tampouco vontade em, de fato, legalizar as atividades

de compra e venda de moedas,  o que evidencia notável transtorno à garantia da ordem

pública.”10

Por fim, necessário ressaltar que a atuação do agravado PAULO SÉRGIO VAZ DE

ARRUDA não se limitava à atuação na ORCRIM chefiada por Dario Messer e ligada ao

ex-Governador Sérgio Cabral.

Ao que tudo indica, PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA também atuava efetivando

transações financeiras ilícitas com o auxílio de Diego Candolo e Roberta Prata Zvinakevicius

(também denunciados na Operação Câmbio, Desligo) no âmbito da organização criminosa

que  vitimou  a  Petrobras,  mais  precisamente  repassando  valores  ilícitos ao  ex-deputado

federal Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza,  por meio do colaborador Jorge Antônio da

Silva  Luz.  As investigações11,  que  tramitam perante  a  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR,

apontaram a prática dos crimes de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

10 Fls. 2983.
11 Processo n° 5028412-57.2017.4.04.7000/PR.
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Tais fatos demonstram a periculosidade do agravado e a diversificação de

sua atuação profissional, sempre atrelado a grandes organizações criminosas voltadas ao

cometimento  de  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  cartel,  corrupção,  evasão  de  divisas,

mediante a viabilização de pagamentos de propina no Brasil e no exterior.

A ideia de que a imposição de algumas poucas medidas alternativas seria capaz

de frear a atuação criminosa, praticada de forma profissional pelo recorrido, não se sustenta e

se mostra danosa a todo o sistema de investigação e persecução penal.

Desta  forma,  encontra-se  demonstrada  à  exaustão  a  necessidade  de  se

reestabelecer  a  prisão  preventiva  de  PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA, de  forma  que  as

medidas  cautelares  diversas  da prisão,  que lhes  foram impostas,  não são suficientes para

barrar a prática de atividades criminosas.

III

Ante  o  exposto,  a  PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA requer  o

conhecimento e provimento do presente agravo regimental,  para o fim de se restabelecer a

prisão de PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA.

Brasília, 1º de outubro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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