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HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCES-
SUAL  PENAL.  “OPERAÇÃO  EFICIÊNCIA”.  PRI-
SÃO PREVENTIVA.  Segregação cautelar  para  a
garantia  da ordem pública  e  para  assegurar  a
aplicação da lei  penal.  Demonstração de lastro
probatório robusto da autoria e da materialidade
dos crimes de lavagem de capitais e de associa-
ção à organização criminosa. Comprovação dos
pressupostos previstos nos artigos 312 e 313, in-
ciso I, do Código de Processo Penal. Fumus com-
missi delicti e periculum libertatis evidenciados.
Necessidade de manutenção da prisão preventi-
va. Parecer pela denegação da ordem de Habeas
Corpus.

I – RELATÓRIO:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado

por RAFAEL DE PIRO e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da

7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ que, no curso da “Opera-

ção  Eficiência”,  decretou  a  prisão  preventiva  de  THIAGO DE ARAGÃO

GONÇALVES PEREIRA E SILVA para garantia da ordem pública e para as-

segurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso

I, do Código de Processo Penal.
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A parte impetrante alega, em suma, que a prisão preventiva

decretada em desfavor de THIAGO DE ARAGÃO carece de fundamentação

para justificar a segregação cautelar, sendo medida desnecessária e des-

proporcional. Sustentou, nesse sentido, que o paciente ostenta bons ante-

cedentes criminais, é considerada pessoa de excelente conduta social  e

profissional, não possui patrimônio exorbitante e, “a fim de afastar em definiti-

vo as ilações levantadas, oferece-se, desde logo, o PASSAPORTE do paciente, como prova

de que, restituída a sua liberdade, ele não deixará o País.”.

Aduziu que, espontaneamente, dirigiu-se e prestou informa-

ções ao Ministério Público Federal e à Autoridade Policial, tendo se desli-

gado do escritório de advocacia ANSELMO ADVOGADO, em 23 de janeiro

de 2017, isto é, antes da operação policial, fato este que foi comunicado à

Ordem dos Advogados do Brasil/RJ e ao órgão ministerial. 

Diante disso, os impetrantes requerem a revogação imediata

da prisão preventiva, a ser ratificada na sessão de julgamento de mérito,

ou a imposição de medidas cautelares alternativas (fls. 01/20). À petição

inicial foram anexados os documentos de fls. 21/101 e 426.

Decisão proferida pelo Juiz Federal convocado Vigdor Teifel, às

fls. 247/257, indeferindo a liminar vindicada.

Informações  prestadas pela  autoridade apontada coatora às

fls.  259/261,  as  quais  foram  acompanhadas  dos  documentos  de  fls.

262/407.
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Pedido de recolhimento do paciente THIAGO DE ARAGÃO em

sala de estado-maior, ou, na ausência deste tipo de dependência, de pri-

são domiciliar, às fls. 408/415, o que foi prontamente indeferido pelo Re-

lator, em decisão de fls. 419/420.

Vieram os autos à Procuradoria Regional da República para

parecer. 

É o breve relatório. O parecer é pela denegação da ordem.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme relatado, cinge-se o objeto do presente Habeas Cor-

pus à comprovação dos requisitos ensejadores da prisão preventiva de

THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA, decretada no curso

da “Operação Eficiência”.

A segregação cautelar do paciente ocorreu em 26 de janeiro de

2017,  através  do  cumprimento  do  mandado  de  prisão  e  de  busca  e

apreensão expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Ja-

neiro/RJ, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para assegu-

rar a aplicação da lei penal, consoante a decisão copiada às fls. 21/66. 

Os fatos que evolvem o paciente THIAGO DE ARAGÃO se origi-

nam do aprofundamento das investigações levadas a efeito  pela Força-

Tarefa da “Operação Lava Jato”, no Rio de Janeiro, notadamente dos ele-

mentos de informação colhidos no curso da “Operação Eficiência” e do

acordo de colaboração premiada firmado com os irmãos RENATO HASSON
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CHEBAR  e  MARCELO  HASSON  CHEBAR,  homologado  nos  autos  nº

0510282-12.2016.4.02.5101.

Tais colaboradores integraram o núcleo financeiro e operacio-

nal da organização criminosa capitaneada pelo ex-Governador Sérgio Ca-

bral e tinham, no grupo, a função de instrumentalizar a ocultação dos va-

lores advindos da atividade ilícita em contas bancárias no exterior, por

meio do sistema dólar-cabo, cujo montante desvelado até o momento gira

em torno de U$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares). 

As declarações  dos  referidos  doleiros,  cotejadas com outras

provas, propiciaram a parcial repatriação do produto do crime, como tam-

bém substanciaram as convicções que pesam contra os principais mem-

bros da organização, detidos na “Operação Calicute”. Além disso, compro-

vou-se existência de outros associados, dentre eles THIAGO DE ARAGÃO.

Tal organização criminosa,  cujo modelo se subsume ao tipo

penal previsto no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013,1 funcionava de

maneira comum e rotineira para delinquência do colarinho branco e se

perpetuou mesmo após o ex-Governador Sérgio Cabral ter renunciado ao

mandato em meados de 2014. 

Como muito bem apurado pela Força-Tarefa, seus integrantes

a) negociavam a “propina” junto a empreiteiras e a outros grandes empre-

sários com interesse comercial no Estado do Rio de Janeiro; b) obtinham

1 Lei nº 12.850/2013: Art. 1º [...] § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com obje-
tivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
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os valores escusos, na maioria das vezes, em espécie ou mediante o paga-

mento de serviços fictamente prestados por empresas de “fachada” ou pelo

escritório ANSELMO ADVOGADOS, e também por transferências a contas

não declaradas mantidas no exterior; e c) ocultavam e dissimulavam a ori-

gem, a natureza e a movimentação do produto de crime por meio da aqui-

sição de bens móveis e imóveis de luxo, de evasão de divisas e de até mes-

mo alocação de dinheiro junto à empresa transportadora de valores. 

Todo o esquema era voltado para dissociar a vantagem econô-

mica da atividade ilícita e, assim, desfrutar de seus benefícios materiais

sem maiores transtornos.

Veja-se que a dinâmica empregada pela organização configura

verdadeiro ciclo de branqueamento de capitais obtidos como consequência

da consumação e do exaurimento dos crimes antecedentes (corrupção ati-

va e passiva, cartel, fraudes à licitação, contra o sistema financeiro nacio-

nal  etc.),  nos  exatos  termos  do  artigo  1º,  caput,  1§º  e  §4º,  da  Lei  nº

9.613/98.

Neste diapasão, as investigações indicam que o paciente THIA-

GO DE ARAGÃO, na qualidade de sócio do escritório ANSELMO ADVOGA-

DOS, atuava na ligação entre os núcleos financeiro e operacional da orga-

nização criminosa, ao participar dos atos de recebimento, guarda/depósi-

to, movimentação e transferências dos valores em espécie.

Essa constatação tem suporte em inúmeras provas prelimina-

res que embasaram o pedido de prisão preventiva, quais sejam: 
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i)  o Termo de Depoimento de MICHELLE TOMAZ PINTO, ex-

funcionária do escritório ANSELMO ADVOGADOS, prestado ao MPF antes

mesmo da deflagração da “Operação Eficiência”, no qual afirmou que o

operador LUIZ CARLOS BEZERRA se dirigia semanalmente ao local para

realizar a entrega de quantidade vultosa de dinheiro, que era alocado no

cofre da sala de THIAGO DE ARAGÃO, e que este tinha ciência de todo a

situação (vide cópias às fls. 406/407);

ii) o  acordo  de  colaboração  premiada  dos  irmãos  RENATO

HASSON CHEBAR e MARCELO HASSON CHEBAR, cuja  planilha a ele

atrelada  menciona remessas  de  dinheiro  totalizando  cerca  de  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais) a pessoa de nome “THIAGO”, no perío-

do de 08 de setembro de 2014 a 06 de abril de 2015, entregues justamen-

te no endereço do paciente, situado na Rua Sacopã, nº 852, Bloco nº 01,

Apartamento nº 114 (vide cópias às fls. 312/316);

iii) a Quebra de Sigilo Telemático do e-mail pertencente a LUIZ

CARLOS BEZERRA, na qual se verificou uma mensagem contendo fotogra-

fia, em anexo, com a descrição do mesmo endereço do paciente (vide có-

pias às fls. 312/316); e

iv) a Busca e Apreensão dos registros de entrada e saída do

prédio comercial do escritório ANCELMO ADVOGADOS, onde estão con-

signadas 10 (dez) entradas e saídas de LUIZ CARLOS BEZERRA, em perío-

do coincidente com a presença de THIAGO DE ARAGÃO no local (vide có-

pias às fls. 312/316).
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Cumpre destacar que a suposta espontaneidade de  THIAGO

DE ARAGÃO em prestar declarações à Polícia Federal e ao Ministério Pú-

blico Federal em nada modifica o juízo cautelar em seu desfavor, pois,

além de o teor do depoimento não ser fidedigno, eis que desmentido pelas

provas posteriormente produzidas, houve omissão de informações relevan-

tes. Em suma, o paciente tentou adiantar-se ao depor e assim demonstrar

boa vontade com as investigações. Mas sua versão dos fatos rapidamente

ruiu diante das provas que se sucederam e a realidade descortinada de-

monstrou que THIAGO omitiu detalhes importantes de toda a trama cri-

minosa.

De fato, as investigações vêm demonstrando que o escritório

ANSELMO ADVOGADOS tem como atividade preponderante a prática de

crimes de lavagem de dinheiro, servindo de aparente escudo para o recebi-

mento de valores ilícitos pagos por empresas corruptoras e cooptadas pelo

ex-Governador Sérgio Cabral e seus cúmplices. Estas empresas passaram

a figurar como pretensos clientes do escritório, relação que justificaria o

repasse dos valores. Ocorre que muitos destes repasses não têm qualquer

tipo de escrituração contábil e muito menos há demonstração de qualquer

contraprestação de serviços.

Em seu depoimento “espontâneo” prestado ao Ministério Pú-

blico, o paciente alegou desconhecer estes fatos e tentou atribuir o envol-

vimento de seu nome a uma suposta vingança da ex secretária, por conta

de um romance mal resolvido. Mentiu. As revelações trazidas pelos irmãos

colaboradores, acompanhadas de documentação rica e convincente, deixa-

ram claro que  o papel de THIAGO, no escritório, não era exatamente de
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causídico tradicional, e suas atividades extras não se restringiam a con-

quistas amorosas. 

Com efeito, ascensão de THIAGO DE ARAGÃO, da condição de

estagiário a sócio daquele escritório, onde sempre exerceu atividade profis-

sional e função de confiança de ADRIANA ANSELMO, coincide com o perí-

odo em que o escritório expandiu e agigantou-se de forma absolutamente

desproporcional e anômala. THIAGO DE ARAGÃO vivenciou este processo

em sua plenitude, circunstância hábil a presumir o seu conhecimento so-

bre a rotina e o expediente regular do estabelecimento e, claro, sobre a

inexistência de serviços jurídicos reais a esses “grandes clientes”. 

É simplesmente impossível crer que o advogado mais próximo

da chefe do escritório desconhecesse que os maiores clientes da banca

não demandavam serviços reais e proporcionais aos honorários que paga-

vam. 

Assim, não há dúvidas de que a prisão preventiva ora contes-

tada funda-se em inúmeros elementos de prova da autoria e materialidade

dos crimes de associação à organização criminosa e de lavagem de capi-

tais.

A prisão também se fundamenta no risco à ordem pública e à

aplicação da lei penal, conforme se verá.

A liberdade pleiteada representa risco concreto à sociedade,

haja vista que o longo período e o  alto grau de envolvimento de THIAGO

DE ARAGÃO no grupo de SÉRGIO CABRAL e no processo de lavagem de
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dinheiro sugerem a reiteração da conduta, além de cerceamento das in-

vestigações. 

Como bem asseverou o Juízo apontado coator, “[...]  Considere-

se igualmente que, em se tratando de ORCRIM que movimente tanto dinheiro em espécie,

como parece ser o caso dos autos, a sua movimentação financeira não seria confiada, por

óbvio, a pessoa que não ocupasse lugar relevância na mesma, o que também demonstra a

necessidade da prisão cautelar requerida.” (vide cópia à fl. 384)

Da mesma forma, o sucesso de eventual ação penal e a garan-

tia da aplicação final da lei não estão restritamente vinculados ao futuro

decreto prisional do paciente, mas também e sobretudo, à reparação inte-

gral dos danos – um dos efeitos da sentença condenatória. Assim, ainda

que se assumisse não haver perigo de fuga do paciente – o que se admite

de forma hipotética, a sua liberdade compromete a aplicação da lei em sua

totalidade, já que ameaça a recuperação dos valores desviados e a recom-

posição dos danos. 

O paciente atuou ao lado de ADRIANA ANSELMO no recebi-

mento de valores ilícitos e nas manobras de ocultação e dissimulação des-

tes valores. Conhece os destinos e meandros que este dinheiro tomou. Em

liberdade, tem condições de perpetuar na prática desta ocultação e inclu-

sive garantir sobrevida confortável a seus membros, vez que, embora já se

tenha recuperado expressivo montante, é certo que há indícios fortes de

que muito mais ainda deve ser buscado.

Quanto a este  aspecto,  tem-se que a justificação da prisão

preventiva em crimes de lavagem de dinheiro deve, também, ser examina-

da sob o enfoque da dupla repercussão negativa oriunda da continuidade
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da ocultação e dissimulação do produto do crime: ao mesmo tempo em

que abala a ordem pública, já que perpetua o crime, compromete a inves-

tigação e instrução dos crimes antecedentes, pois enfraquece o liame com

os crimes antecedentes. Desta feita, prisões preventivas por crime de lava-

gem de dinheiro acabam por lastrear-se, simultaneamente, tanto na con-

veniência da instrução como na garantia da ordem pública. Tudo por con-

ta da peculiaridade que este crime apresenta: ser ao mesmo tempo uma

violação presente e um embaraço à persecução do passado.

É  necessário  realçar,  ainda,  a  excepcional  funcionalidade  e

êxito das prisões decretadas pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio

de Janeiro,  ratificadas por essa d.  Segunda Turma Especializada, para

com o interesse público subjacente à investigação criminal, em termos fi-

nanceiros.

Dada a complexidade da organização criminosa que se insta-

lou no Governo do Estado do Rio de Janeiro, dizimando parte do patrimô-

nio e do moral deste ente federativo, cujo reflexo hoje é vivenciado por

toda a população fluminense, é imprescindível a conservação do  status

quo dos segregados enquanto não descortinada a real dimensão estrutural

e econômica desta organização criminosa, sob pena de inúmeras ocorrên-

cias anteriores e atuais não serem objeto de repressão, frustrando uma

das únicas respostas institucionais, possíveis e lícitas, que restam à popu-

lação fluminense: a punição dos culpados.

 

Ainda que não se possa vincular a gravíssima crise pela qual

passa o Estado exclusivamente à corrupção que se instalou no governo,

desconsiderar este liame é impossível. A população sofre, de forma pública
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e notória, os efeitos de um governo de incúria, cujo líder máximo acumu-

lou, no mínimo, 100 milhões de dólares. A resposta imediata da justiça no

encarceramento dos principais membros desta organização – e neste par-

ticular não se pode desprezar o papel do paciente – é forma de preservar a

dignidade da justiça e também garantir a ordem pública, hoje seriamente

ameaçada.

Corroborando o entendimento até aqui defendido, trago à co-

lação  precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na  “Operação  Lava

Jato”, no qual é ilustrada a necessidade  prisão preventiva para garantia

da ordem pública nas hipóteses de conduta de grave repercussão social e

financeira, verbis:

CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  COR-
PUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓ-
PRIO.  OPERAÇÃO "LAVA-JATO".  PACIENTE  PRESO PRE-
VENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO POR INFRAÇÃO
AO ART. 317, CAPUT E § 1º, C/C O ART. 327, §§ 1º E 2º,
DO CÓDIGO PENAL (POR 2 VEZES) E AO ART. 1º, INCS. V,
VI e VII, DA LEI N. 9.613/1998 (POR 64 VEZES), NA FOR-
MA DO ART.  69  DO CÓDIGO PENAL.  HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liber-
dade de locomoção (CR, art. 5º, LXVIII) se contrapõe o prin-
cípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5º, ca-
put), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do
Estado com a "preservação da ordem pública e da incolumi-
dade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva não viola o princípio da presunção de inocência
(CR, art. 5º, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada para garan-
tia  da ordem pública,  que é a "hipótese de interpretação
mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão
preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade
de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é aba-
lada pela prática de um delito. Se este for grave, de particu-
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lar  repercussão,  com reflexos  negativos e  traumáticos  na
vida de muitos,  propiciando àqueles  que tomam conheci-
mento da sua realização um forte sentimento de impunida-
de e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reco-
lhimento do agente" (Guilherme de Souza Nucci). Conforme
Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre
ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause reper-
cussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz de-
cretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública".
No expressivo dizer do Ministro Carlos Ayres Britto, "o con-
ceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolu-
midade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88).
Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico
que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo per-
sonalizado 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 da cominação de pena, porém
como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperi-
osa 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 abs-
trata 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 pú-
blica e acautelamento do meio social. Logo, conceito de or-
dem 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 no-
ção de acautelamento do meio social". O Superior Tribunal
de Justiça (RHC n. 51.072, Rel.  Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2014) e o Supremo
Tribunal Federal têm decidido que "a necessidade de se in-
terromper ou diminuir a atuação de integrantes de organi-
zação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da or-
dem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024, Rel.
Ministra  Cármen  Lúcia,  Primeira  Turma,  julgado  em
14/10/2008; RHC n. 106.697, Rel.  Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 03/04/2012). 
03. Havendo fortes indícios da participação do denunciado
em crime de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem
de dinheiro (Lei n. 9.613, de 1998), atos relacionados com
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fraudes em processos licitatórios dos quais resultaram vul-
tosos prejuízos à sociedade de economia mista e, na mesma
proporção, enriquecimento ilícito próprio e/ou de terceiros,
justificar-se-á a decretação da prisão preventiva para garan-
tia da ordem pública.
04. A substituição da prisão preventiva por medidas caute-
lares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando
aquela estiver justificada na "periculosidade social  do de-
nunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no
cometimento  da  grave  infração  denunciada"  (RHC
50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julga-
do em 07/10/2014; RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/12/2014).
05. Habeas corpus não conhecido.
(HC 323.403/PR,  Rel.  Ministro  NEWTON TRISOTTO (DE-
SEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TUR-
MA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015) – grifo nos-
so

Deve-se  sopesar,  outrossim,  a  magnitude da  lesão  causada

aos cofres estaduais, como elemento de reforço à prisão preventiva, na for-

ma do artigo 30 da Lei nº 7.492/86, aplicado analogicamente ao caso em

apreço, cuja constitucionalidade já foi referendada pelo Supremo Tribunal

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

I.  HABEAS CORPUS:  CONHECIMENTO.  O PONTO,  SUSCITADO
NA IMPETRAÇÃO  AO  STJ,  NÃO  OBSTANTE  O  SILÊNCIO  DO
ACÓRDÃO A RESPEITO, PODE SER CONHECIDO PELO SUPRE-
MO TRIBUNAL: A OMISSÃO, EM SI MESMA, SUBSTANTIVA CO-
AÇÃO, QUE AO SUPREMO TRIBUNAL É DADO REMEDIAR EM
RECURSO ORDINÁRIO OU IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA , QUE
NÃO SE SUBMETE AO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO.
[…] III. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO: MAGNITUDE
DA LESÃO, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GA-
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
[...] 
2. O vulto da lesão estimada, por si só, não constitui fundamento cau-
telar válido (cf. HC 82.909, Marco Aurélio, DJ 17.10.03); no entanto,
é pertinente conjugar a magnitude da lesão e a habitualidade crimi-
nosa, desde que ligadas a fatos concretos que demonstrem o "risco
sistêmico" à ordem pública ou econômica, ou à necessidade da prisão
para impedir a continuidade delitiva. [...]
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(HC 86758, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Tur-
ma,  julgado em 02/05/2006,  DJ  01-09-2006 PP-00022 EMENT VOL-
02245-04 PP-00914 RTJ VOL-00201-03 PP-01039) – grifo nosso

HABEAS  CORPUS  LIBERATÓRIO.  SONEGAÇÃO  FISCAL
MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA E FOR-
MAÇÃO DE QUADRILHA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEFINITI-
VAMENTE CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARI-
DADE NA REDISTRIBUIÇÃO DO HC ORIGINÁRIO APÓS A
ENTRADA DE FÉRIAS DO RELATOR, EM VISTA DE PREVI-
SÃO REGIMENTAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. PRISÃO
PREVENTIVA.  DECRETO SUFICIENTEMENTE JUSTIFICA-
DO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. REI-
TERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA POR LONGO PERÍODO
DE TEMPO (APROXIMADAMENTE 5 ANOS). CONTINUIDA-
DE DA SONEGAÇÃO MESMO APÓS A DESCOBERTA DA
FRAUDE, POR MEIO DE OUTRO MODUS OPERANDI. MAG-
NITUDE DA LESÃO (R$ 49.000.000,00). 
[…] Em casos de crimes fiscais, mormente os cometidos me-
diante fraude, a reiteração da conduta por longo período de
tempo, a demonstrar o dolo intenso do agente, e a magnitu-
de da lesão constituem fundamentos válidos, em princípio,
para a prisão dos envolvidos, pois patente a ameaça à or-
dem pública e econômica. Precedentes do STJ.
(HC 99.860/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FI-
LHO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/04/2009,  DJe
25/05/2009) – grifo nosso

Por fim, as razões da prisão preventiva não ficam neutraliza-

das por outras circunstâncias pessoais eventualmente positivas atribuí-

veis ao paciente, tais como a residência fixa, ocupação lícita e bons ante-

cedentes, na medida em que não se sobrepõem à necessidade de segrega-

ção cautelar  quando presentes os pressupostos  autorizadores  descritos

nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Tampouco há que se falar em imposição de medidas cautela-

res alternativas, visto que nenhuma delas neutraliza os riscos que a liber-

dade do paciente oferece no atual estágio das investigações.

14



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

Conclui-se, assim, que os fundamentos da prisão preventiva

decretada em desfavor de  THIAGO DE ARAGÃO permanecem incólumes,

os quais não foram desconstituídos pela parte impetrante. 

III – CONCLUSÃO:

Ante o exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, diante da ausência de cons-

trangimento ilegal contra a liberdade do paciente THIAGO DE ARAGÃO.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2017.

SILVANA BATINI CESAR GÓES MÔNICA CAMPOS DE RÉ 

PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA

CARLOS ALBERTO G. DE AGUIAR ANDRÉA BAYÃO PEREIRA FREIRE 

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA
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