
QUINTA EXTENSÃO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 156.730 
RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

REQTE.(S) :CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA 
ADV.(A/S) :ELISANGELA DA SILVA NOGUEIRA E OUTRO(A/S)

DECISÃO: Trata-se de pedido de  extensão da decisão liminar, com 
fundamento  no  art.  580  do  CPP  (Pet.  STF  n.  29.619/2018,  eDOC  96), 
deferida nestes autos em 15.5.2017 (eDOC 60), formulado pela defesa de 
CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA.

O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre a situação fática 
do acusado Milton Lyra e do ora requerente.

Para tanto, argumenta que:

“Os  fundamentos  utilizados  pelo  d.  Juízo  da  7ª  Vara 
Federal  Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  para 
decretar a custódia cautelar do Requerente foram os mesmos 
utilizados  para  decretar  a  prisão  preventiva  dos  demais 
investigados, como foi o caso do Paciente deste HC, isto é:  a 
necessidade  de  garantia  da  ordem  pública  (supostamente 
abalada  pela  gravidade  em  abstrato  dos  crimes  objetos  da 
investigação) e a conveniência da instrução criminal (...)

(...)
Não  foi,  contudo,  demonstrado  como  a  liberdade  do 

Requerente  colocaria  em  risco  as  investigações,  pois  não  foi 
apontado  sequer  um  ato  seu  que  pudesse  respaldar  essa 
afirmação. Tampouco foram demonstrados fatos concretos que 
respaldassem a afirmação de que medidas cautelares diversas 
da  prisão,  menos  gravosas  e  que  atingem  de  forma  menos 
severa os direitos individuais, não seriam suficientes in casu. 

É evidente que a mera gravidade em abstrato dos crimes 
objetos  da  investigação  e  a  alegação  de  conveniência  da 
instrução criminal (não justificada com dados do caso concreto 
que demonstrem o alegado) não são suficientes para justificar a 
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garantia  da  ordem pública  e,  consequentemente,  respaldar  a 
prisão  preventiva  do  Requerente.  Não  há,  na  decisão  de 
primeiro  grau  impugnada  (nem  tampouco  na  decisão  de 
segundo  grau)  qualquer  indicação  de  que  o  Requerente  em 
liberdade  colocaria  em  risco  as  investigações  ou  provocaria 
abalo  à  ordem  pública.  Tampouco  há  motivação  idônea  e 
calcada em dados concretos (e não na gravidade em abstrato 
dos delitos) aptas a justificarem a escolha da prisão preventiva 
em detrimento de medidas cautelares menos gravosas. 

Ademais,  a  conclusão  pelo  suposto  envolvimento  do 
Requerente nos crimes objetos da investigação que culminou na 
deflagração da Operação Rizoma (fumus comissi delicti), baseou-
se tão  somente em frágeis  declarações prestadas  em sede de 
colaboração  premiada  de  um  único  colaborador,  não 
corroboradas  por  provas  ou  elementos  de  informação 
autônomos. Ora, meras declarações desprovidas de provas não 
são aptas a fundamentar uma prisão cautelar. 

E, ainda que tais declarações fossem verdadeiras (o que se 
admite  ad  argumentandum tantum),  o  suposto  recebimento  de 
propina atribuído ao Requerente pelo investigado Colaborador, 
teria ocorrido, de acordo com sua narrativa, nos anos de 2014 e 
2015. Não há qualquer menção à ocorrência de fatos posteriores 
envolvendo o Requente, mesmo que não verdadeiros. Portanto, 
constata-se que, entre a determinação de prisão e os fatos tidos 
por ilícitos atribuídos ao Requerente nesta investigação,  já  se 
vão no mínimo 3 e no máximo 4 anos, o que denota a falta de 
contemporaneidade  entre  o  decreto  prisional  e  os  fatos 
apurados, esvaziando, assim, a presunção de não culpabilidade, 
nos mesmos termos que consignado na decisão que liberou o 
Paciente deste HC.” (eDOC 96, p. 2/15)

Requer ao final que  sejam os efeitos da liminar concedida ao Paciente  
Milton de Oliveira Lyra Filho estendidos a Carlos Alberto Valadares Pereira, ora  
Requerente. (eDOC 96, p. 14)

É o breve relatório.
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Decido.

Inicialmente destaco que, segundo jurisprudência consolidada deste 
Tribunal,  não  tendo  sido  a  questão  objeto  de  exame  definitivo  pelo 
Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  inexistindo  prévia  manifestação  das 
demais instâncias inferiores,  a apreciação do pedido da defesa implica 
supressão  de  instância,  o  que  não  é  admitido,  consoante  a  reiterada 
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. 
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. 
Luiz  Fux,  DJe  3.3.2017;  e  HC  139.829/SP,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe 
6.3.2017. 

In casu, em verdade haveria dupla supressão de instância, uma vez 
que estaríamos a decidir antes do Superior Tribunal de Justiça e antes, 
inclusive, do próprio Tribunal Regional Federal.

Contudo,  em obediência  ao  princípio  da  proteção  judicial  efetiva 
(CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode 
ser afastada no caso de configuração de evidente constrangimento ilegal 
ou abuso de poder.

Na hipótese dos autos, está claro o constrangimento ilegal.

A prisão  preventiva do  paciente  foi  decretada a  requerimento  do 
Ministério Público Federal, com base nos seguintes fundamentos:

“- CARLOS ALBERTO VALADARES PEREIRA 
Segundo  o  colaborador  ALESSANDRO,  CARLOS 

ALBERTO  era  conhecido  como  GANDOLA e  possuía  certa 
ingerência  sob o Fundo de Pensão SERPROS,  na medida em 
que  operava  juntamente  com  RICARDO  e  parecia  ter 
verdadeira relação de amizade com ele. 

O  MPF  acostou  uma mensagem eletrônica  na  qual  fica 
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registrado que RICARDO foi fiador de GANDOLA na compra 
de imóvel residencial.  De fato, a fiança é garantia imobiliária 
que usualmente é  efetivada entre pessoas com certo  grau de 
confiança. 

Nessa  linha,  muito  embora  RICARDO  apareça 
diretamente ligado a SERPRO, ao que parece, no ano de 2014, 
CARLOS  teria  recebido  R$  1.200.000,00  de  ARTHUR 
MACHADO  em  contrapartida  aos  aportes  realizados  pelo 
referido fundo de pensão. Colaciono o trecho do depoimento 
do colaborador: 

‘Que  conheceu  ‘GANDOLA’  por  meio  de  ARTHUR  
MACHADO;  Que  ARTHUR  afirmava  que  GANDOLA era  
muito ligado ao fundo de pensão do SERPRO; Que por volta de  
2014 o colaborador acompanhou ARTHUR a uma entrega de  
dinheiro,  no  valor  aproximado  de  R$  400.000,00,  em  uma  
residência na Barra da Tijuca que seria de GANDOLA; Que a  
referida residência ficava atrás do Shopping Barra Garden; Que  
por  pesquisas  na internet  conseguiu localizar  a  referida  casa,  
como  sendo  a  que  consta  em folha  impressa;  Que  depois  da  
referida entrega feita em conjunto com ARTHUR o colaborador  
ainda  fez  mais  duas  entregas  no  valor  de  R$  400.000,00  a  
GANDOLA  no  mesmo  endereço;  Que  a  referida  casa  foi  
vendida,  tendo  GANDOLA  se  mudado  para  o  condomínio  
Península,  também na  Barra  da  Tijuca;  Que  no  condomínio  
Península o colaborador fez cerca de três ou quatro entregas no  
ano  de  2015  para  efetuar  o  pagamento  de  advogados  de  
GANDOLA; Que, salvo engano, as entregas eram no valor de  
R$ 50.000,00...’ 

A  corroborar  o  vínculo  de  CARLOS  com  os  demais 
agentes  citados  nessa  representação,  verifica-se  a  enorme 
quantidade  de  ligações  telefônicas  entre  ele  e  os  terminais 
telefônicos  registrados  em  nome  do  irmão  de  RICARDO 
(aproximadamente 3.000), em nome de ARTHUR MACHADO 
(168),  de  ADEILSON  TELLES  (2)  e  HENRIQUE  SANTOS 
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BARBOSA (193), sendo os dois últimos vinculados à empresa 
Correios. 

Outrossim,  nos  dados  obtidos  pela  quebra  telemática, 
observa-se  que  GANDOLA  acompanhava  RICARDO  em 
algumas atividades, tanto nos projetos empresariais, quanto em 
reuniões do último com ARTHUR SOARES (REI ARTHUR). 

Por  sua  vez,  o  relatório  da  Receita  Federal  (IPEI  n° 
2018007) aponta que nas declarações de 2011 a 2015, há indícios 
de  variação  patrimonial  a  descoberto,  indicando  possível 
recebimento de valores não declarados. 

Dessa forma, os elementos probatórios trazidos pelo MPF, 
consubstanciados nas declarações do colaborador e nas provas 
obtidas por meio autônomo (quebra telemática), indicam para o 
recebimento, em tese, de vantagens indevidas por GANDOLA 
sob a contrapartida de investimento nas empresas de ARTHUR 
MACHADO. 

(...)
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.

(...)
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). 
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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. 

É 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 
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 parece ter sido o caso. 

Salienta-se  que,  especificamente  nesses  autos,  restou 
amplamente  demonstrada  a  regular  utilização  de  contas  de 
email para a realização de transações bancárias, tendo em vista 
que grande parte do material probatório acostado pelo órgão 
ministerial  derivou  dos  dados  obtidos  no  afastamento 
telemático dos investigados.” (eDOC 3, p. 21-23; 28/32)

Da leitura dos trechos acima transcritos,  conclui-se que a prisão 
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preventiva foi decretada com suporte nas delações de Alessandro Laber, 
que deram origem à denominada “Operação Rizoma”.

O  juízo,  ao  decretar  a  prisão  do  peticionário,  alegou  que  sua 
custódia  seria  imprescindível  para  as  investigações  e  que  existiriam 
fundadas razões da prática dos delitos de evasão de divisas, lavagem de 
dinheiro,  corrupção,  organização  criminosa  e  crime contra  o  sistema 
financeiro nacional. (eDOC 3, p. 30)

Conforme os  fundamentos  do decreto  de  custódia preventiva,  o 
acusado Carlos Alberto Valadares Pereira teria relação próxima com os 
também  acusados  Ricardo,  Arthur  Machado,  Adeilson  Telles  e 
Henrique  Barbosa  e  que,  no  ano  de  2014,  supostamente  recebeu 
vantagens indevidas no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil  reais),  em  contrapartida  aos  aportes  realizados  pelo  Fundo  de 
Pensão  SERPROS  nas  empresas  de  Arthur  Machado.  Foram  ainda 
apontadas  divergências  de  seus  informes  à  Receita  Federal  entre  os 
anos de 2011 e 2014.

Pois bem.

Os supostos  crimes  são  graves,  não  apenas  em abstrato,  mas  em 
concreto, tendo em vista as circunstâncias de sua execução. Muito embora 
graves,  esses  fatos  são  consideravelmente  distantes  no  tempo  da 
decretação da prisão. Teriam acontecido entre 2014 a 2015.

É assente na jurisprudência que fatos antigos não autorizam a prisão 
preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade 
(art. 5º, LVII, da CF). Nesse sentido, leciona Rodrigo Capez:

“A proximidade temporal  entre  o  conhecimento do fato  criminoso e  sua  
autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em  
flagrante,  que sugere atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é  
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claro, manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais,  
quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da  
autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará.  
Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da  
ordem pública  seja  decretada muito  tempo após  o  fato  ou o conhecimento  da  
autoria,  salvo  a  superveniência  de  fatos  novos  a  ele  relacionados”.  (Capez,  
Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017.  
p. 459)

Ademais,  destaco  que  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
consolidou-se no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da 
prática  de  infração  penal  somente  pode  sofrer  restrições  se  houver 
decisão  judicial  devidamente  fundamentada,  amparada  em  fatos 
concretos  e  não apenas em hipóteses  ou conjecturas,  na gravidade do 
crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes 
julgados:  HC 84.662/BA,  Rel.  Min.  Eros  Grau,  1ª  Turma,  unânime,  DJ 
22.10.2004;  HC 86.175/SP,  Rel.  Min.  Eros Grau,  2ª  Turma,  unânime,  DJ 
10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria,  2ª Turma, por empate na 
votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª 
Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 

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 natureza pessoal diversas da prisão, admitindo, 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. 

Dessa  forma,  o  perigo  que  a  liberdade  do  paciente  representa  à 
ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas 
cautelares menos gravosas do que a prisão.
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Ante o exposto,  com fundamento no artigo 580 do CPP,  defiro  o 
pedido  de  extensão  de  medida  liminar  para  substituir  os  efeitos  da 
ordem  de  prisão  preventiva  decretada  pelo  Juízo  da  7ª  Vara  Federal 
Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  (Processo 
0502785732018402510),  em  desfavor  de  CARLOS  ALBERTO 
VALADARES PEREIRA, 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 (III); 

b)  proibição de  deixar  o  País  sem autorização  do  Juízo,  devendo 
entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 
320).

Comunique-se,  com  urgência,  ao  Juízo  de  origem,  para  que 
providencie a expedição do alvará de soltura – se por algum outro motivo 
não estiver preso – e a fiscalização das medidas cautelares, bem como a 
comunicação  às  autoridades  encarregadas  de  controlar  as  saídas  do 
território nacional.

Publique-se. 
Brasília, 18 de maio de 2018.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14856365.


		2018-05-18T19:03:56-0300
	GILMAR FERREIRA MENDES
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14856365.




