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HABEAS CORPUS Nº 446.337 - RJ (2018/0090750-3)
  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE : LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARBUDA BROCCHI E 

OUTROS
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARBUDA BROCCHI  - 

RJ118712 
   MARIA CLÁUDIA NAPOLITANO DE OLIVEIRA MIRANDA 

VILLANO  - RJ123050 
   MARCELO NAPOLITANO DE OLIVEIRA  - RJ149328 
   ISABELLA CORREA DE LUCENA  - RJ189661 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 
PACIENTE  : PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE (PRESO)
 

  

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Patricia 

Bittencourt de Almeida Iriarte, apontando-se como autoridade coatora o 

Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que indeferiu a 

liminar nos autos do HC n. 00039136520184020000.

Os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva, 

decretada no bojo da Operação Rizona, nos autos do Processo n. 

05027857320184025101, pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, sob a 

alegação de ausência de fundamentação idônea.

Sustentam (fl. 4):

[...]
Ocorre que as afirmações do Ministério Público Federal não passam de 

ilações e conjecturas, uma vez que os e-mails acostados, bem como outros 
elementos indicados pela acusação, não demonstram a prática de delitos pela 
Paciente, mas sim atos inerentes à sua posição como funcionária celetista da 
empresa ATG, subordinada a Arthur Pinheiro Machado e sem qualquer 
poder de decisão.

É dizer, muito embora figure como sócia da empresa Geneve 
Investimentos Ltda - com 0,02 cotas - e diretora da Xnice Participações S.A. 
- sem qualquer participação no contrato social -, a Paciente não possuía 
qualquer ingerência sobre as referidas Pessoas Jurídicas e só compunha seus 
quadros sociais por pedido de seu patrão, Arthur Machado.

Mais que isso, as mensagens indicadas pelo Parquet Federal foram 
enviadas entre os anos de 2010 e 2015, o que é reconhecido pela própria 
autoridade coatora na decisão combatida.

[...]
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Aduzem, ainda, a ausência da contemporaneidade dos supostos 

delitos, além da ausência do risco de reiteração delitiva. 

Entendem que as medidas cautelares seriam suficientes e 

proporcionais, não sendo admissível a prisão preventiva na espécie, baseada 

em dados abstratos.

Requerem, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Em princípio, seria aplicável ao caso o enunciado da Súmula 

691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas 

corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. 

Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações 

excepcionais, se evidenciada no feito a configuração de flagrante ilegalidade 

ou abuso de poder, o que, nessa análise preliminar, parece ser o caso dos autos.

Confira-se a fundamentação da decisão que decretou a prisão 

preventiva (fls. 319/338):

[...]
Enfim, todos esses indícios em conjunto com os termos da colaboração de 

ALESSANDRO LABER sugerem a existência de esquema de lavagem de 
dinheiro por meio da operação dólar-cabo invertido engendrado por 
ARTHUR MACHADO e viabilizado pelo colaborador e por EDWARD 
PENN.

Nesse ponto, cabe fazer uma breve explanação sobre o auxílio de 
PATRICIA IRIARTE nas negociações da ATG. Ao que tudo indica ela é 
a pessoa responsável por administrar a vida financeira de ARTHUR 
MACHADO e suas empresas.

De fato, nos apontamentos da Receita Federal PATRÍCIA aparece como 
funcionária da ATG AMÉRICAS TRADING GROUP S.A., bem como 
sócia administradora da GENEVE INVESTIMENTOS LTDA e 
diretora da XNICE PARTICIPAÇÕES S.A, todas vinculadas a 
ARTHUR MACHADO.

Além disso, as contas da XNIXOR são operadas também por 
PATRÍCIA, que possui procuração junto ao banco UBS para a emissão 
de ordens de pagamento, conforme apurado pelo órgão ministerial.

Por sua vez, os contratos de câmbio efetivados com EDWARD PENN 
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pela ATG foram assinados por PATRÍCIA juntamente com ARTHUR e, 
consoante se depreende dos dados obtidos na conta piriarte@americastg.com, 
aparentemente, ela comandava os pagamentos para PENN, por meio da 
ATG e XNIXOR, assim como controlava as operações com o doleiro 
(mensagens dos anos de 2014 e 2015). 

[...]
Frise-se que LABER integrou o conselho de administração de algumas  

empresas de ARTHUR, quais sejam: BRIDGE HOLDING S.A; CIE - 
CENTRO IMOBILIÁRIO DE EDUCAÇÃO S.A.; EDUCAR 
PARTICIPAÇÕES S.A. e UPIARA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S.A. Além disso, foi sócio da BRIDGE 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA e GENÉVE 
INVESTIMENTOS LTDA, tendo se retirado dessa última em julho de 
2016, quando passou suas cotas para PATRÍCIA IRIARTE.

[...]
Outrossim, o Relatório de Inteligência Financeira do COAF n. 

30387.3.3391.4803 identificou que a conta da empresa AMÉRICAS 
TRADING GROUP S/A (ATG), de ARTHUR MACHADO com 
administração conjunta de PATRÍCIA IRIARTE, movimentou, no período 
de outubro de 2010 a abril de 2016, o valor de R$ 2.545.810.300,00 (dois 
bilhões, quinhentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil e 
trezentos reais). Por fim, o COAF conclui:  [...] nos chamaram a atenção 
além dos valores expressivos movimentados, o grande volume de transações 
entre empresas do mesmo grupo econômico, as ordens de câmbio enviadas 
para localidade considerada paraíso fiscal, ordens de câmbio com natureza de 
aquisição de mercadorias entregues no exterior além das diversas transações 
de natureza outros serviços técnicos, profissionais e administrativos. 

[...]
Ademais, o MPF acostou duas mensagens eletrônicas localizadas na 

conta vinculada à PATRÍCIA IRIARTE, nas quais ela repassa algumas 
instruções sobre serviços a MAURÍCIO, como por exemplo: levar 
documentos e dinheiro em espécie para ARTHUR MACHADO e 
resolver assuntos para esse último no DETRAN.

[...]
Concluída a individualização, reafirmo, pois, o que venho asseverando nas 

operações anteriores, ao que tudo indica, se está diante de uma organização 
criminosa bem estruturada e com real definição de funções para cada agente.

Pois bem, cabe destacar que o ordenamento jurídico estabelece 
genericamente que, para a concessão da prisão cautelar, de natureza 
processual, faz-se necessária a presença de pressupostos e requisitos legais, 
que uma vez presentes permitem a formação da convicção do julgador 
quanto à prática de determinado delito por aquela pessoa cuja prisão se 
requer.

À luz da garantia constitucional da não presunção de culpabilidade, 
nenhuma medida cautelar deve ser decretada sem que estejam presentes os 
pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Entende-se 
por fumus comissi delicti a comprovação da existência de crime e de indícios 
suficientes de sua autoria e por periculum libertatis, o efetivo risco que o 
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agente em liberdade pode criar à garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal 
(artigo 312 do Código de Processo Penal).

No que toca especialmente ao fundamento da garantia da ordem pública, o 
Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas gerais: a) 
necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do preso ou de 
terceiros; b) necessidade de assegurar a credibilidade das instituições 
públicas, em especial o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de 
medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e 
transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal; 
e c) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que 
lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente.

Como já dito linhas acima, e reiterando decisões cautelares anteriores, em 
se confirmando as suspeitas inicialmente apresentadas, as quais seriam 
suportadas pelo conjunto probatório apresentado em justificação para as 
graves medidas cautelares requeridas, estaremos diante de graves delitos de 
corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Mais do que isso, avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em 
cognição sumária, considero que a gravidade da prática criminosa de pessoas 
com alto padrão social que tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais 
ser tratada com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum.

Em verdade, os atos, em tese, praticados afetam toda a coletividade, na 
medida em que as remessas de expressivas quantias ao exterior de forma 
irregular prejudicam toda a economia. E ver que, possivelmente, ARTHUR 
MACHADO, com auxílio de EDWARD PENN e LABER enviou para 
contas internacionais valores na ordem de RS 45.000.000,00 (quarenta e 
cinco milhões).

Porém, o caso ora em tela, afeta em especial os trabalhadores, unia vez 
que envolve o desvio de verbas dos fundos de pensão POSTALIS e 
SERPROS.

Atualmente, muitas pessoas buscam investir em um fundo complementar 
de aposentadoria a fim de garantir uma velhice digna, com uma 
aposentadoria satisfatória. Contudo, os desvios de numerário dos fundos de 
pensão geram um déficit nas contas do fundo, o que obriga aos trabalhadores 
a realizarem contribuições extraordinárias para cobrir o rombo.

Cumpre destacar que a previdência social é uma garantia prevista na 
Constituição da Republica de 1988, que busca confirmar os direitos sociais 
previstos no artigo 6o do mesmo diploma, bem como o próprio direito à vida 
no seu sentido mais amplo. Nessa toada, o investimento em fundos 
complementares revela-se uma possibilidade do cidadão assegurar o seu 
direito a uma vida digna.

Assim, se está diante de uma situação, que se comprovada, influencia 
negativamente na vida de milhares de trabalhadores que contribuíram para a 
previdência complementar.

Frise-se que, segundo noticiado pela própria entidade 
(http://www.postalis.org.br/), o POSTALIS já passa por uma intervenção da 
Superitendência de Previdência Complementar (PREVIC), com o intuito de 
tentar reverter a situação de déficit, na qual o fundo opera nos últimos anos. 
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Tal fato, somente reforça a provável hipótese de utilização ilícita dos fundos 
de pensão pelos agentes, ora citados.

Dessa forma, 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 como evasão de divisas; lavagem 
de dinheiro, inclusive em âmbito transnacional; corrupção; contra o 
sistema financeiro nacional; e organização criminosa.

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).

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

Além disso, é certo que não é suficiente outra medida cautelar 
prevista no artigo 319 do CPP, pois todo o conjunto probatório 
demonstra a contemporaneidade dos supostos atos delituoso 
perpetrados pelos investigados.

E ver que os atos de lavagem de capital ainda parecem estar em pleno 
vapor. Nas análises da Receita Federal, todos os indicados pelo MPF 
possuem em suas declarações de imposto de renda, até o ano de 2016 
(última apresentada), valores a descoberto, o que aponta para a 
existência de capital oculto.

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 ao desvio de verba dos fundos de pensão e 
ocultação de capitais.

Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a fundo a 
atuação ilícita da ORCRIM descrita, com a conseqüente 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 parece ter sido o caso.

Salienta-se que, especificamente nesses autos, restou amplamente 
demonstrada a regular utilização de contas de e-mail para a realização 
de transações bancárias, tendo em vista que grande parle do material 
probatório acostado pelo órgão ministerial derivou dos dados obtidos no 
afastamento telemático dos investigados.

Nesse contexto, a prisão preventiva dos investigados, tal como 
requerida na representação inicial, é medida que se impõe, seja para 

Documento: 82624090 Página  5 de 11

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Edição nº 2421 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 25 de Abril de 2018   Publicação: Quinta-feira, 26 de Abril de 2018



 

 

Superior Tribunal de Justiça

garantir a ordem pública, como por conveniência da instrução criminal, 
nos termos do art. 312 do CPP.

[...]

A decisão ora impugnada também afastou as ilegalidades apontadas 

(fls. 390/391):

[...]
Isto por si só já mostra que os fatos se inserem na competência da Justiça 

Federal, haja vista os indícios de cometimento de crimes contra o sistema 
financeiro nacional a partir da captação de poupança popular e lavagem de 
dinheiro com viés transnacional, no mínimo em tese, cabendo 
oportunamente, após as informações prestadas, realizar o confronto com 
aquilo que os impetrantes alegam.

Ressalto que a paciente, a princípio, é sócia administradora da 
GENEVE INVESTIMENTOS LTDA e diretora da XNICE 
PARTICIPAÇÕES S.A, todas vinculadas a ARTHUR MACHADO, 
fato que indica, prima fatie, que ela não era mera funcionária da 
empresa ATG como a defesa sustenta. Isso ao menos na avaliação 
liminar demonstra a necessidade de aguardarem-se as informações.

Neste momento em que examino o pedido liminar, não constato que a 
decisão está liminarmente desprovida de fundamentação, em relação a 
paciente, para implicar liminar inaudita altera pars.

[...]

Das decisões acima reproduzidas ouso concluir que, pelo menos até 

este momento, ficou claro que :

a) o crime de lavagem ora investigado foi pensado por Arthur 

Machado e viabilizado por Alessandro Labor (colaborador) e Edwaard Penn, 

sendo que estes foram os responsáveis pelo envio para fora do país de R$ 

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais);

b) a paciente, Patrícia, era mera executora de ordens e instruções 

recebidas, sendo uma auxiliar do esquema montado, sem qualquer participação 

de liderança ou em sua organização. A própria decisão faz referência a ações 

banais praticadas pela paciente como orientar terceiros a levar documentos e 

dinheiro para Arthur ou resolver seus problemas no DETRAN;

c) os recursos foram transferidos no período de 2010 a 2016 e as 
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mensagens trocadas pela paciente se referem aos anos de 2014 e 2015, o que 

afasta, pelo menos em tese, a contemporaneidade entre os fatos e a prisão 

decretada;

d) a prisão foi decretada com o objetivo de: 1) preservar a ordem 

pública, tendo em vista a gravidade e as consequências do crime cometido; 2) 

cessar as atividades criminosas; e, por fim, 3) possibilitar a recuperação dos 

recursos desviados. 

Das conclusões acima enumeradas, a mais relevante, ao meu ver, 

parece ser a de que a paciente, e isso se corrobora com as informações 

prestadas na inicial, seria mera empregada, sem poder de decisão, dos possíveis 

chefes da operação, limitando-se a cumprir ordens determinadas em especial 

por Arthur Machado. Ela seria, ainda, a diretora de uma empresa e sócia 

mínima de outra, mas, ao que parece, sempre atuando na condição de 

empregada, ao cumprir determinações advindas de superiores. 

E, nesse contexto, parece-me, também, em relação à paciente, que os 

fundamentos expostos na decisão ora em análise não se sustentam, podendo ser 

possível a imposição de cautelares outras que não a prisão.

Não digo que se encontra desfundamentado o decreto de prisão, mas 

é desproporcional a cautela imposta. Não desconsidero aqui a gravidade dos 

crimes sob apuração, tampouco a existência de indícios de autoria. 

Apenas entendo que não é hipótese de adoção da extrema medida, 

levando em conta os fundamentos apontados no decreto prisional, em sua 

maioria, desacompanhados, em relação à paciente, de qualquer elemento 

concreto.

Como bem já disse a Ministra Maria Thereza, por ocasião do 

julgamento do RHC n. 84.932, [...] a prisão processual deve ser configurada 

no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência 

concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes 
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de tudo, o respeito à liberdade. 

Também pensava assim o saudoso Ministro Teori Zavascki, para 

quem [...] a prisão preventiva supõe prova da existência do crime 

(materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que 

seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses 

pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento 

preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um 

dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida 

cautelar:(a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, 

(c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da 

lei penal. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações 

em que ela for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que 

a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. 

Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas 

alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no 

caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 

6°, do Código de Processo Penal. (HC n. 127.186, DJe 3/8/2015).

Em situações semelhantes à presente, em que a prisão aparenta ser 

desproporcional à situação do paciente (reitero que a própria decisão descreve 

a paciente como uma cumpridora de determinações dos supostos mentor e 

executores principais do esquema em apuração), a Sexta Turma já optou por 

impor, em lugar da prisão, outras cautelas. Assim, procedeu, por exemplo, por 

ocasião do RHC n. 90.882, em que foi relatora a Ministra Maria Thereza:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. OPERAÇÃO RIO 40 GRAUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE ATIVOS. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO 
REGENTE DAS IMPUTAÇÕES. ATUAL SITUAÇÃO DO RÉU. 
MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA O ENCARCERAMENTO DO 
RECORRENTE. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO 
ERGÁSTULO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações 

Documento: 82624090 Página  8 de 11

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Edição nº 2421 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 25 de Abril de 2018   Publicação: Quinta-feira, 26 de Abril de 2018



 

 

Superior Tribunal de Justiça

extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, 
porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de 
tudo, o respeito à liberdade.
2. In casu, entendida como ultima ratio, a custódia provisória não se 
apresenta apropriada, visto que desrespeitado o cânone da 
proporcionalidade - necessidade, adequação e balanceamento de bens 
jurídicos -, evidenciando-se que medidas cautelares menos incisivas 
podem se prestar à manutenção da higidez da marcha processual.
3. Embora salientado pelas instâncias ordinárias que o recorrente 
supostamente esmerou-se em atuar, mediante pagamento de vantagem 
financeira indevida, para beneficiar consórcios de empresas nas obras da 
Transcarioca Rio e da Recuperação da Bacia de Jacarepaguá, tendo atuado, 
até 2015, para ocultar os valores espúrios indevidamente auferidos, sobressai 
dos autos que o increpado não mais exerce o cargo público de Secretário 
Municipal de Obras desde dezembro de 2016, estando atualmente lotado na 
Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro, sendo que a sua 
prisão provisória restou decretada apenas em julho de 2017.
4. Diante do contexto fático regente das imputações relativas ao 
insurgente e da sua atual situação, não pode subsistir a decisão prisional, 
mostrando-se suficientes medidas cautelares pessoais diversas da prisão, 
em consideração aos vetores inscritos no artigo 282 do Código de 
Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n.º 12.403/2011.
5. Recurso ordinário provido, ratificando o entendimento da liminar, a fim de 
substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas do 
encarceramento, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, 
quais sejam, II - proibição de acesso à Secretaria de Obras do Município do 
Rio de Janeiro; III - proibição de manter contato com os demais corréus do 
processo criminal; IV - proibição de ausentar-se da comarca, salvo se 
previamente autorizado pelo magistrado; e VI - suspensão do exercício das 
atividades vinculadas à Secretaria de Obras do Município do Rio de Janeiro; 
sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é 
caso de aplicar mais outras medidas implementadas pela Lei n.º 12.403/11, 
ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso 
demonstrada sua necessidade.

[...]

Não vejo risco concreto à reiteração, tendo em vista que a 

organização criminosa já teve seus integrantes identificados, bem como 

esclarecido o seu modo de agir, sendo que um dos seus mentores, Labor, é 

colaborador. 

Em relação à paciente, o risco é menor ainda, considerando que, 

como informado na inicial, ela já renunciou as procurações que lhe davam 

poder para fazer as movimentações financeiras questionadas. Aliás, quanto à 
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suposta continuidade da lavagem de dinheiro, nesse juízo preliminar, constato 

que, especificamente com relação à paciente, foram apontados apenas fatos 

pretéritos, que não demonstram a continuidade da empreitada delitiva, 

fundamento que seria necessário, sob esse aspecto, para justificar a imposição 

da medida mais gravosa de prisão. Também há de se destacar que a decisão não 

indicou que fosse a paciente titular das contas no exterior para onde o dinheiro 

a ser recuperado foi transferido, fato esse que poderia influenciar na análise de 

uma possível reiteração. Assim, o que o quadro fático presente indica é que a 

paciente não tem como reincidir e, consequentemente, não vejo de que forma 

concreta poderá ela, em liberdade, criar obstáculos não só à apuração penal 

como a eventual recuperação dos recursos desviados.

O receio quanto à reiteração pode ser combatido com a imposição de 

cautelares. 

Não posso deixar de ressaltar aqui, mais uma vez, que a simples 

possibilidade de reiteração delitiva, sem elementos concretos que a indiquem, 

não autoriza a prisão preventiva (RHC n. 80.910, Ministro Antonio Saldanha 

Palheiro).

A gravidade concreta do crime, por si só, bem como suas 

consequências, sempre cuidando aqui da paciente, não justificam a sua prisão 

como, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em situações 

semelhantes (precedente citado mais acima), sempre que possível a imposição 

de cautelares outras que impeçam a reiteração e/ou que os envolvidos criem 

obstáculos à persecução penal. 

Nesse contexto, em primeira análise, a imposição de medidas 

cautelares parece-me suficiente e adequada à espécie. 

Ante o exposto, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva da 

paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do 

Código de Processo Penal: a) afastamento das empresas citadas – Geneve e 
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Xnic, inclusive com proibição de acesso às suas instalações; b) impedimento de 

manter contato com os demais envolvidos; c) suspensão dos efeitos das 

procurações que lhe davam poder para efetuar movimentações bancárias; d) 

entrega de passaporte; e e) monitoração eletrônica. 

Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau 

e ao Tribunal de origem.

De posse dessas, ouça-se o Ministério Público Federal. 

Publique-se.
 

  

Brasília, 24 de abril de 2018.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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