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Chamou a atenção do Ministério Público uma sequência de mensagens 

do dia 01/10/2018 em que CHRISTIANO STOCKLER confidencia a RAFAEL ALVES o temor 

de falar ao telefone com a pessoa identificada apenas como “L”, certamente, pelo contexto 

das mensagens, se trata de LICINIO SOARES BASTOS. Na oportunidade, RAFAEL ALVES 

o encoraja a falar de forma cifrada e apenas para marcar encontros para tratarem dos 

assuntos pessoalmente. Tal tipo de cautela revela, sem sombra de dúvida, que os assuntos 

tratados pelo grupo não poderiam deixar registros em razão de seu conteúdo criminoso. 

 

A título meramente ilustrativo, colacionamos algumas mensagens em 

que RAFAEL ALVES externa para CHRISTIANO os constantes problemas internos que ainda 

enfrenta acerca da divisão dos valores oriundos da propina, já que aparentemente divide seu 

quinhão com o ora investigado MAURO MACEDO. 
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Na troca de mensagens seguinte, pode-se perceber que CHRISTIANO 

STOCKLER teve papel preponderante para viabilizar a renovação do contrato entre o Grupo 

Assim Saúde e a PREVI-RIO pelo prazo de 24 meses, mesmo em aparente desconformidade 

com as cláusulas originais do contrato. 
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O fragmento de mensagem acima colacionado é a reprodução parcial 

do seguinte print de tela de um diálogo de RAFAEL ALVES e ISAIAS ZAVARISE em que 

mais uma vez se observa a tensão existente dentro da organização criminosa quando o 

assunto era a divisão do dinheiro da propina: 

 
49 Acerca da referida mensagem, importante consignar que o contrato original foi assinado pelo prazo de 1 ano, prorrogável por 
igual período, entretanto, para melhor atender os interesses das partes envolvidas na negociata, foi celebrado um aditamento 
prorrogando o contrato por 24 meses. 
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O fato de tal mensagem ter sido compartilhada com CHRISTIANO 

STOCKLER revela se tratar de pessoa de confiança de RAFAEL ALVES, bem como 

conhecedor de todo o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro por trás da contratação 

do grupo ASSIM SAÚDE e posterior renovação contratual, circunstância que reforça a 

conclusão de ele desempenha papel relevante dentro da divisão de tarefas inerente ao 

funcionamento da organização criminosa. 
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Em relação aos ora denunciados ADENOR GONÇALVES, MAGDIEL 

UNGLAUB e FERNANDO MORAES, conforme já demonstrado nos itens anteriores (2.2 e 

3.2), todos participaram ativamente do aliciamento dos executivos do grupo ASSIM SAÚDE, 

mais especialmente de um almoço em que estavam em companhia do também denunciado 

EDUARDO LOPES e se ofereceram como “facilitadores” para atuar na renovação do contrato 

da ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO. 

 

Seguindo por essa senda, vale lembrar que o COLABORADOR JOÃO 

CARLOS REGADO afirmou que no final de 2019 participou de uma reunião com RAFAEL 

ALVES e ADENOR GONÇALVES, oportunidade em ambos afirmaram tinham contribuído 

com a campanha do Prefeito MARCELO CRIVELLA, razão pela qual o contrato da ASSIM 

SAÚDE com a Prefeitura seria “deles”. 

 

Posteriormente, indicaram empresas para celebrar contratos simulados 

com o grupo ASSIM SAÚDE e dessa forma viabilizar os pagamentos de propina e branquear 

o dinheiro de origem espúria.  

 

Como se não bastasse, segundo os depoimentos prestados pelas 

testemunhas CESAR ROBERTO MIRANDA RODRIGUES e THIAGO SANTOS ALVES DE 

SOUSA, o ora denunciado ADENOR GONÇALVES compareceu à sede do grupo ASSIM 

SAÚDE, na qualidade de “porta-voz” da organização criminosa, após a deflagração da 

segunda fase da Operação Hades, para propor aos executivos da empresa que 

adulterassem sua contabilidade, pois pretendia cancelar as notas emitidas pelas empresas 

vinculadas ao já mencionado esquema de corrupção.  
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Com isso, propôs a simulação da aquisição, por parte da ASSIM 

SAÚDE, de créditos dos quais seria o titular junto a massa falida da UNIVERSIDADE 

GAMA FILHO, para que esse novo negócio simulado, fosse usado como história cobertura 

para justificar os pagamentos em favor da malta. 

 

Em outras palavras ADENOR GONÇALVES solicitou que a ASSIM 

SAÚDE simulasse a aquisição parcelada de pretensos créditos de sua propriedade para 

justificar os desembolsos já realizados em favor dos integrantes da organização criminosa e, 

com isso, desfazer os vestígios documentais que atrelavam os regulares pagamentos 

de propina aos integrantes do bando. Trata-se, portanto, de evidente manobra levada a 

efeito após a ampla divulgação da existência da investigação policial que ampara a 

presente denúncia, para adulterar elementos de prova documentais que lhes são 

claramente comprometedores50. 

 

Por fim, cumpre destacar que a organização criminosa ora desvelada 

contava, igualmente, com a participação de inúmeros empresários - JOÃO ALBERTO 

FELIPPO BARRETO, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO 

VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO 

DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES - que despendiam 

 
50 Não se pode perder de vista que a ideia central da lavagem de dinheiro consiste na busca de caminhos que garantam aparência 
de licitude a bens e valores obtidos de forma espúria. Pois bem, em que pese o mecanismo de utilização de empresas para simular 
a prestação de serviços e, com isso, viabilizar, do ponto de vista contábil e tributário, a e emissão de notas fiscais e os respectivos 
pagamentos de seus valores ser bastante eficaz. Fato é que os integrantes da organização criminosa perceberam que as 
investigações tinham avançado a um ponto de irreversibilidade, e que seus métodos de atuação já eram de conhecimento das 
autoridades. Diante de tal cenário fático e visando manter o recebimento da propina, idealizaram a proposta de “desfazimento” dos 
negócios jurídicos que até aquele momento justificavam, ao menos do ponto de vista formal, os desembolsos de propina e sua 
substituição por outra modalidade de dissimulação, dessa vez por meio da fictícia aquisição parcelada de créditos de um dos 
agentes criminosos junto à massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO. Dessa forma acreditavam que colocariam mais uma 
“camada” de proteção entre a origem espúria e os reais destinatários dos valores ilícitos, dificultando ainda mais a identificação da 
negociata subjacente àqueles pagamentos.  
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vultosas quantias à título de propina para os demais integrantes do bando em troca da 

promessa de receberem “tratamento preferencial” ao longo de toda a gestão de MARCELO 

CRIVELLA.  

 

Conforme já sobejamente demonstrado ao longo do corpo da 

presente denúncia, todos os empresários acima mencionados, aderiram aos planos 

criminosos da malta na medida em que, cientes de sua existência e de seu modus 

operandi clandestino, efetuaram diversos pagamentos de vantagens indevidas em troca 

da promessa de obtenção de contrapartidas ilícitas perante a administração municipal. 

 

Por óbvio que os reiterados pagamentos feitos por tais empresários é 

que financiavam a própria existência da organização criminosa, claramente voltada para a 

reiterada prática de crimes que pudessem render elevados ganhos para seus membros. 

 

Por fim, cabe esclarecer que uma parte dos membros da 

organização criminosa tinha a função precípua de viabilizar a ocultação ou 

dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 

infração penal. Em outras palavras, tendo em vista as elevadas somas em dinheiro 

auferidas pelos integrantes do bando, foi necessário implementar variadas técnicas de 

lavagem de capitais, de forma que o produto dos crimes contra a administração 

municipal pudesse ser integrado ao patrimônio dos ora denunciados, dissimulando sua 

origem espúria. 
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Conforme já exaustivamente narrado ao longo desta denúncia, 

merecem destaque na função acima descrita os denunciados ALDANO ALVES e SÉRGIO 

MIZRAHY. 

 

A título meramente exemplificativo, cabe lembrar que SÉRGIO 

MIZRAHY relatou em depoimento colhido em meio audiovisual (fls. 106 do Anexo I) ter ciência 

de que os diversos cheques emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI51 e que 

lhe foram entregues pelo ora denunciado RAFAEL ALVES, eram referentes ao pagamento 

de propina feito pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO 

BARRETO, em troca da atuação do denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar o 

recebimento de seus créditos perante o Município do Rio de Janeiro. 

 

Nesse ponto, importante destacar que o COLABORADOR SÉRGIO 

MIZRAHY tinha ciência da origem e da natureza das transações materializadas por meio dos 

referidos cheques, pois era amigo pessoal, tanto do ora denunciado RAFAEL ALVES quanto 

de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, sendo certo ainda que em algumas 

oportunidades, o denunciado RAFAEL ALVES chegava a avisar ao COLABORADOR 

SÉRGIO MIZRAHY as datas em que aconteceriam os créditos do Tesouro Municipal nas 

contas das empresas administradas por JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, para que ele 

pudesse depositar os cheques que tinha em mãos, sem correr o risco de que fossem 

devolvidos sem fundos. 

 

 
51 Em que pese a empresa RANDY ASSESSORIA estar formalmente registrada em nome de SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE 
VAN BAVEL, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO confessou que era o gestor de fato da empresa e utilizava o mesmo estratagema 
empregado junto às empresas LAQUIX, CLAUFRAN e AMBIENTAL SERVICE para continuar operando no mercado de forma 
clandestina. 
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52 

 

 

Ainda acerca desse tema, o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY 

narrou que o denunciado RAFAEL ALVES cobrava de JOÃO ALBERTO FELIPPO 

BARRETO um percentual sobre o montante das liquidações cujos pagamentos eram 

viabilizados junto ao Tesouro Municipal. Os valores solicitados à título de propina eram pagos 

com cheques da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI, que por sua vez eram entregues 

ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY que se encarregava de os “transformar” em valores 

em espécie mediante a cobrança de uma taxa de 7%. Dessa forma, o dinheiro ilícito era 

“branqueado” por meio de sucessivas transações bancárias, ocultando e dissimulando a sua 

origem ilícita. 

 

 
52 Conversa obtida a partir da análise do conteúdo do telefone celular do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, apreendido no 
âmbito da Operação “Cambio, Desligo!” da força-tarefa da lava Jato no rio de Janeiro e devidamente compartilhada pelo juízo 
competente. 
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Em adição, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY fez referência a um 

episódio que confirma que as operações de lavagem de dinheiro entabuladas com RAFAEL 

ALVES tinham como um dos destinatários o prefeito MARCELO CRIVELLA.  No caso 

específico, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY possuía créditos a receber de CELSO 

CURY e solicitou que o valor fosse repassado diretamente a RAFAEL ALVES, para 

compensar uma dívida existente com ele.  

 

Diante da demora em receber os recursos de CELSO CURY, RAFAEL 

ALVES reclamou diretamente com SERGIO MIZRAHY, via aplicativo WhatsApp, dizendo que 

“aquela situação seria um “vacilo” e que era “parada” para o Zero Um”, em expressa alusão 

ao atual Prefeito do Rio de Janeiro, MARCELO CRIVELLA. 
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Já no que diz respeito a ALDANO ALVES, pai de RAFAEL ALVES, 

não se pode olvidar que ambos eram sócios nas empresas: BEM VIVERA DE NITEROI 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME e SASHA PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E 

PUBLICIDADE LTDA, empresas essas reiteradamente utilizadas no esquema de 

recebimento de vantagens decorrentes das escusas negociatas ajustadas com o grupo ASSIM 

SAÚDE, sendo certo que conforme se observa da tabela de fls. 127/129, receberam um total 

de 79 (setenta e nove) pagamentos que atingiram a vultosa quantia de R$ 14.185.000,00 

(quatorze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), sem que qualquer serviço fosse prestado 

em contrapartida. 
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Só esse fato já seria suficiente para demonstrar a ciência e a anuência 

de ALDANO ALVES com a prática criminosa, já que era sócio de duas empresas que não 

exerciam qualquer atividade econômica, mas, mesmo assim, eram agraciadas com 

pagamentos milionários provenientes do grupo econômico ASSIM SAÚDE. 

 

Seguindo por essa linha de raciocínio, importa ainda esclarecer que a 

análise das centenas de mensagens localizadas no telefone celular de RAFAEL ALVES, 

evidencia que ALDANO ALVES era o gestor da “vida financeira” de seu filho, sendo certo que 

eram extremamente comuns as mensagens em que RAFAEL ALVES comandava uma série 

de operações bancárias que deveriam ser executas por ALDANO. 
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As mensagens acima colacionadas apenas ilustram a dinâmica de 

interação entre RAFAEL ALVES e seu genitor ALDANO ALVES e evidenciam que, além de 

se comunicarem de forma cifrada nas mensagens de texto, um dos assuntos de maior 

preponderância em seus diálogos eram a gestão financeira dos valores recebidos por 

RAFAEL ALVES. 

 

Não por acaso o colaborador SÉRGIO MIZRAHY esclareceu, no trecho 

de seu depoimento transcrito às fls. 29 do Anexo I, Vol. I, que em diversas oportunidades o 

dinheiro branqueado a pedido de RAFAEL ALVES era entregue em mãos a seu genitor 

ALDANO ALVES.   

  

 

 

A análise conjunta de todos os elementos de prova acima indicados 

permite concluir, sem espaço para dúvidas que ALDANO ALVES, além de ter plena ciência 

de que as empresas das quais era sócio, não desenvolviam nenhuma atividade econômica 







 

 
127 

própria que pudesse dar lastro aos seus milionários recebimentos, atuou prestando auxílio 

material a RAFAEL ALVES na medida em que recebia pessoalmente o dinheiro branqueado 

por SÉRGIO MIRAHY, dando-lhe a destinação previamente ajustada com seu filho. 

 

Dúvida, portanto, não há, que ALDANO ALVES tinha plena ciência da 

origem ilícita dos recebimentos em espécie que lhe era entregues por emissários de SÉRGIO 

MIZRAHY, a pedido de RAFAEL ALVES, bem como das elevadas entradas de valores nas 

contas correntes das empresas BEM VIVERÁ e SASHA PRODUÇÕES, das quais era sócio 

e responsável pela movimentação bancária. 

 

Por fim, conclui-se que os denunciados MARCELO CRIVELLA, 

RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES53, MARCELLO 

FAULHABER54, MARCELO FERREIRA ALVES55, ISAÍAS ZAVARIZE56, RODRIGO 

SANTOS DE CASTRO57, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO 

BORGES STOCKLER CAMPOS, LICÍNIO SOARES BASTOS, ADENOR GONÇALVES, 

MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, LEONARDO CONRADO 

NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, JOÃO ALBERTO 

FELIPPO BARRETO58, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE 

MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, SÉRGIO MIZRAHY59 e 

ALDANO ALVES, em data que não pode precisar, mas certamente a partir do segundo 

 
53 Afastou-se do convívio com os demais membro da ORCRIM e mudou-se para Ananindeua/PA – outubro de 2019 
54 Afastou-se do convívio com os demais membro da ORCRIM... 
55 Foi exonerado da Presidência da RIOTUR em 25/03/2020, logo após a primeira fase da OPERAÇÃO HADES. 
56 Foi exonerado da chefia de gabinete do Prefeito Marcelo Crivella em 31/07/2020. 
57 Foi exonerado da Subsecretaria de Eventos em 07/08/2019. 
58 Deixou de integrar o bando em 08/06/2020 oportunidade em que deu início às tratativas para celebração de seu acordo de 
colaboração premiada. 
59 Deixou de integrar a ORCRIM em maio de 2018 quando foi preso por ordem da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. 
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semestre de 2016, e até os dias de hoje, agindo em perfeita comunhão de ações e desígnios 

entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a 

comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de uma miríade de 

crimes contra a administração pública, em especial atos de corrupção passiva e ativa e 

lavagem de dinheiro, tudo sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA. 

 

2.2 DO PERICULUM LIBERTATIS 

 

Já o periculum libertatis repousa no reconhecimento da medida 

extrema como única forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, a 

conveniência da instrução criminal e a garantia da futura aplicação da lei penal. 

 

Seguindo por essa linha de raciocínio, importante registrar que a prisão 

preventiva como forma de preservar a conveniência da instrução criminal se materializa 

quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude 

de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de 

destruição ou alteração do local do crime, uma vez que tais inaceitáveis comportamentos tem 

o intuito de afastar o julgador da reconstrução da verdade real. 

 

Partindo da premissa assentada no parágrafo anterior, é importante 

trazer ao conhecimento deste juízo a ocorrência de fatos gravíssimos que apontam de forma 
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clara para a indispensabilidade do decreto prisional como única medida eficaz para a 

preservação da conveniência da instrução criminal, senão vejamos. 

 

Em primeiro lugar o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, pode afirmar, sem qualquer sombra de dúvidas que, apesar de todos os 

esforços envidados pelo Parquet e por esse zeloso juízo, a deflagração da segunda fase 

da OPERAÇÃO HADES “vazou”, tendo chegado ao conhecimento de pelo menos 3 (três) 

dos principais alvos dos mandados de busca e apreensão antes de seu efetivo 

cumprimento, quais sejam: MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES e 

MAURO MACEDO. 

 

Em relação ao ora denunciado MARCELO CRIVELLA, cabe destacar 

que no dia 10/09/2020 (data do cumprimento do mandado de busca e apreensão), quando as 

equipes de policiais, membros do Ministério Público e o oficial de justiça chegaram ao 

endereço do referido alvo, foram surpreendidos não apenas com a presença de alguns carros 

da imprensa estacionados no local, mas com a revelação, por parte de um dos porteiros do 

prédio, de que MARCELO CRIVELLA havia acabado de chegar em casa. 

 

Uma vez dentro da residência de MARCELO CRIVELLA foi possível 

constatar que ele estava impecavelmente vestido e pronto para sair novamente, com a casa 

vazia, sem a presença de sua esposa ou qualquer indício de que tivesse tomado café da 

manhã no local, por exemplo. Naquele momento, dando cumprimento ao mandado de busca 
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e apreensão, lhe foi solicitado que entregasse seu telefone celular, oportunidade em que 

ofertou um aparelho iPhone 7 que estava desligado e repousava sobre a sua mesa de 

cabeceira. Indagado acerca da senha de desbloqueio do aparelho, o então investigado se 

negou a fornecê-la, bem como solicitou a possibilidade de ligar para seus advogados para que 

estes o acompanhassem durante a diligência, o que foi imediatamente permitido. 

 

Para surpresa de todos, em cerca de apenas 5 ou 10 minutos, dois 

advogados chegaram à residência de MARCELO CRIVELLA, o que indica que ambos já 

estavam “à postos” nas imediações da casa de seu cliente e prontos para atendê-lo, 

circunstância deveras inusitada, dado o horário em que foram acionados.  

 

Nesse sentido, as imagens das câmeras do circuito interno de vigilância 

(CFTV) da portaria do condomínio em que reside MARCELO CRIVELLA comprovam que ele 

havia regressado à sua casa poucos minutos antes da chegada das equipes policiais, tendo 

passado a noite em endereço ainda não revelado. 

 

Como se isso não bastasse, a análise do conteúdo do aparelho de 

telefonia entregue por MARCELO CRIVELLA a partir da “quebra de sua senha”, 

evidencia que tal celular não era o seu aparelho de uso pessoal, ou seja, o ora 

denunciado entregou, deliberadamente, um aparelho usado por terceiros como se fosse 

o seu próprio, com o inequívoco intuito de perturbar e obstruir o bom andamento da 

investigação, forçando os agentes da investigação a despender grandes quantidades de 
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tempo e esforço para debloquear um aparelho que não teria nenhuma utilidade para a busca 

da verdade real e ainda impedir a colheita da prova determinada por este r. juízo. 

 

As observações acerca dos detalhes da dinâmica do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão lançadas linhas acima encontram eco no que consta do 

Relatório Técnico Nº DEIC – RT – 2020 – 216, consoante o qual, uma vez desbloqueado o 

aparelho, foi possível verificar que o seu usuário mais recente é o titular da seguinte 

conta Apple: silviaasales2019@gmail.com, o que, por si só, já seria suficiente para afastar 

qualquer possibilidade do aparelho ser de uso pessoal de MARCELO CRIVELLA. 
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Some-se a isso o fato de que, com exceção do dia da realização da 

busca e apreensão, só há um registro, no dia 22/08/2020 de localização do telefone 

celular entregue por MARCELO CRIVELLA no Condomínio Península, local de sua 

residência. Em outras palavras, antes da madrugada do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, o referido aparelho telefônico só registrou em uma única oportunidade em que 

esteve no condomínio onde reside MARCELO CRIVELLA, o que corrobora a afirmação de 

que o aparelho entregue pelo alcaide não era e nem nunca foi o seu telefone de uso 

pessoal. 
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A análise do conteúdo dos dados extraídos do referido aparelho 

telefônico indicam que ele se tratava de uma espécie de telefone funcional utilizado por algum 

assessor ou funcionário subalterno, eis que as localizações encontradas no dispositivo são 

predominantemente na região da Cidade Nova, onde se localiza uma das sedes 

administrativas da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

A verificação do conteúdo das mensagens corrobora as afirmações 

feitas anteriormente, uma vez que não há qualquer vestígio de mensagens ou mesmo ligações 

telefônicas realizadas para interlocutores que sejam familiares do denunciado MARCELO 

CRIVELLA, ou mesmo pessoas do seu círculo de convivência social/política. 
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Foi possível identificar a utilização de pelo menos 03 (Três) SIM-

CARDs (chips) diferentes e 03 terminais telefônicos no equipamento analisado, sendo 

certo que no dia 10/09/2020 às 05:04:39, portanto momentos antes da operação, foram 

recebidas no celular um grande número de mensagens comumente enviadas pelas 

operadoras de telefonia quando existe a inserção de um novo chip em um aparelho. 

Além disso o arquivo de configuração CelluarUsage.db (Horário em FUSO UTC), que 

registra o histórico de Chips usados no aparelho, registra uma atualização em seu 

histórico às 05:13:31, logo após o dispositivo ser reiniciado (Powering Event), o que 

aponta com clareza que, naquele momento houve a troca do CHIP do aparelho. 

 

Some-se a tudo o que já foi dito, o fato de terem sido localizadas 

mensagens no telefone celular de MAURO MACEDO em que, no dia 19/08/2020, cerca de 

vinte dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele recebe de 

MARGARETT CABRAL60, secretária direta e pessoa da extrema confiança de MARCELO 

CRIVELLA, o novo número de celular usado pelo Prefeito. Ocorre que o referido número (21 

994327245) é diferente de todos os três números de linhas telefônicas que haviam sido 

registradas em uso no aparelho apreendido em poder do alcaide61. Em outras palavras, as 

linhas telefônicas que deixaram registros de utilização no aparelho entregue por MARCELO 

CRIVELLA são incompatíveis com o seu número atual, recentemente fornecido por sua 

secretária MARGARETT CABRAL a MAURO MACEDO. 

 
60 https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/crivella-nomeia-nova-chefe-de-gabinete-23584780.html  

https://oglobo.globo.com/rio/guardioes-do-crivella-chefe-de-gabinete-assessor-especial-da-prefeitura-faltam-

depoimento-1-24624152  
61 As linhas que deixaram vestígios de uso no aparelho entregue por MARCELO CRIVELLA às autoridades policiais são (21 
991902785), (21 992262806) e (21 975725702). 
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Em arremate, como importante elemento de corroboração de que o ora 

denunciado MARCELO CRIVELLA teve prévia ciência da diligência que seria cumprida em 

seu desfavor e, não apenas atuou para destruir provas e obstruir o bom andamento da 

investigação, como compartilhou tal notícia com alguns dos membros da organização 

criminosa mais próximos, podemos citar o fato de que na véspera da deflagração da segunda 

fase da Operação Hades, a esposa do Prefeito MARCELO CRIVELLA encaminha a seguinte 

mensagem para MAURO MACEDO: “Este Cel será desabilitado temporariamente.” 

Algumas horas depois, verifica-se no registro de localizações do aplicativo Waze, instalado no 

telefone celular apreendido em poder de MAURO MACEDO que ele se dirigiu até a sede da 

residência oficial do Prefeito do Rio de Janeiro – Gávea Pequena, tendo lá chegado por 

volta das 22hs. 

 

O que causa estranheza ao Parquet é justamente o fato de o Prefeito 

MARCELO CRIVELLA não utilizar a residência oficial como moradia, circunstância que 

afasta, desde logo, a possibilidade da ida de MAURO MACEDO até o local, em horário já 

avançado, se tratar de uma visita de cortesia. A análise sistemática de todos os elementos de 

informação acima descritos aponta com firmeza no sentido de que, após MARCELO 

CRIVELLA ter ciência de que seria alvos de busca em seu endereço residencial e em diversos 

outros endereços funcionais, com exceção da sua residência oficial – Gávea Pequena – 

justamente por nunca utilizá-la, o alcaide teria usado tal localidade como base para a ocultação 

e/ou destruição de provas, tendo inclusive repassado orientações de maneira reservada à 

MAURO MACEDO e a RAFAEL ALVES, que igualmente não foi localizado em sua residência 

na data da operação de busca e apreensão, apesar de sua esposa e filha terem sido 

encontradas dormindo no local. 
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A postura do denunciado MARCELO CRIVELLA revela a sua 

completa desfaçatez e disposição para obstar o bom andamento das investigações e 

ocultar provas que pudessem lhe ser comprometedoras, o que permite afirmar que sua 

custódia cautelar é imprescindível para a preservação da conveniência da instrução 

criminal. 

 

Ainda acerca desse tema, importante registrar que esta não é a primeira 

vez em que membros da organização criminosa em tela são flagrados em atos que atentam 

contra o bom andamento das investigações. Nesse sentido, importante rememorar que 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na primeira fase da Operação 

Hades, no endereço do ora denunciado RAFAEL ALVES, foi localizado, no interior de um de 

seus veículos, cópia integral do depoimento sigiloso que havia sido prestado, em sede 

Ministerial, pelo hoje colaborador JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO.  

 

Indagado acerca de como uma cópia de suas declarações haviam 

chegado às mãos de RAFAEL ALVES, JOÃO ALBERTO declarou que, após prestar o 

depoimento e perceber que a investigação tinha avançado a um ponto em que não haveria 

mais como evitar a descoberta das espúrias negociatas do bando, fez contato com RAFAEL 

ALVES e marcou uma reunião na residência dele para que, acompanhados de seus 

advogados, pudessem combinar as versões a partir daquilo que ele já tinha dito ao 

Parquet, de forma a encobrir os principais fatos criminosos. 
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Nem se argumente que tais condutas estariam albergadas pelo 

permissivo constitucional de não auto incriminação (Art. 5º, inciso LXIII da CRFB). O 

Ministério Público, por óbvio, não desconhece e nem pretende retirar eficácia da 

inafastável garantia constitucional da ampla defesa e seus consectários lógicos. A 

(pseudo)controvérsia, entretanto, reside na definição dos limites da referida 

prerrogativa constitucional dentro de uma interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico. 

 

O direito a uma defesa ampla é um dos pilares do Estado Democrático 

de Direito e do devido processo legal, sendo o verdadeiro garantidor de um processo penal 

justo. Verifica-se que em nosso ordenamento jurídico a autodefesa é facultativa, sendo 

permitido que o réu opte pelo silêncio. É importante observar, entretanto, que quando o 

acusado opta por exercê-la, a autodefesa não é ilimitada, até porque nenhum direito ou 

garantia constitucional apresenta-se como absoluto. 

 

Estabelecidas estas premissas, importante destacar que a 

jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores aponta em uníssono para a 

impossibilidade de o direito constitucional a ampla defesa alcançar as condutas 

criminosas praticadas pelo próprio agente.  

 

Em outras palavras, os Tribunais Superiores já se manifestaram 

reiteradas vezes acerca do tema, sendo certo que não há qualquer celeuma acerca do 
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descabimento de que condutas criminosas sejam abarcadas pelo manto da ampla 

defesa. Entender o contrário seria ferir de morte um caro princípio geral do Direito, qual 

seja, o de quem ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza - Nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans. 

 

A título ilustrativo, podemos trazer à baila a questão do crime de fraude 

processual, eis que em alguma medida acaba por se assemelhar com a figura da obstrução à 

justiça. É comum, logo após a prática criminosa, o autor do fato alterar o local do crime, 

utilizando artifícios que falseiem a prova, no intuito de não ser identificada a autoria ou as reais 

circunstâncias do delito e consequentemente provocar equívocos no julgamento. O acusado 

pode modificar a posição de algum objeto, eliminar vestígios de sangue, colocar a arma perto 

da vítima de homicídio para simular suicídio ou apagar digitais, por exemplo. Tais práticas 

podem corresponder ao tipo penal descrito no Código Penal como fraude processual62: 

 

Tal comportamento não pode ser considerado atípico sob o singelo 

argumento de que a conduta do agente estaria dentro da linha de desdobramento natural de 

sua ampla defesa e a adulteração da cena do crime contaria com as bênçãos do permissivo 

constitucional da não autoincriminação. Nesse sentido é importante destacar que desde há 

 
62 Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, 
com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se 
em dobro. 
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muito os Tribunais Superiores têm entendido que o privilégio contra a autoincriminação 

não permite que o autor do fato altere a cena do crime: 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO 
EFICIÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE ATIVOS. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E 
MATERIALIDADE DELITIVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A 
IMPUTAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA 
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DELITIVO. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS A 
JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
OCORRÊNCIA. OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO. CRIME DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM APURAÇÃO POLICIAL. REUNIÃO 
DE CORRÉUS E ADVOGADO. DESIGNAÇÃO PELO PACIENTE DE 
ACUSADOS PARA ATUAREM SOB SUAS ORIENTAÇÕES. DIREITO 
À AMPLA DEFESA. NÃO ABSOLUTO. NÃO LEGITIMAÇÃO DO 
EXERCÍCIO INDEVIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO 
ERGÁSTULO. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA.  

1. Digressões sobre as teses de não comprovação dos indícios de 
autoria e materialidade delitiva, bem como de insuficiência de provas 
concretas a ensejar o processo criminal, nos termos em que propostos 
pela defesa, demandam inexoravelmente revolvimento de matéria 
fático-probatória, não condizente com a via angusta do habeas corpus, 
devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da 
prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o 
crivo do contraditório. 

2. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com 
espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a 
jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem 
fundamentado na participação em audaz e intrépido esquema 
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criminoso, desencadeado no âmago do Governo do Rio de Janeiro, 
com movimentação de vultosa quantia de dinheiro, alcançando o 
patamar, até então apurado, de U$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
dólares), cerca de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de 
reais), dos quais U$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil 
dólares), além de R$ 1.000.000, 00 (um milhão de reais), seriam 
decorrentes diretos da conduta do paciente, a indicar, portanto, o 
periculum libertatis, dado o risco para a ordem pública. 

[...] 

5. Se de um lado mostra-se absurda a repressão indiscriminada da 
conversa entre os réus durante o processo, tecendo restrições 
injustificadas ao atuar do advogado, de outro causa espécie a 
influência descontrolada dos investigados nos elementos 
basilares da investigação, sob o manto de um direito absoluto da 
defesa, o qual, por certo, sofre limitações em prol de não se 
legitimar o seu exercício indevido. 

6. Não obstante as alegações de que em reunião apenas foram 
traçadas estratégias de defesa, em ação regular de direito e nos 
parâmetros do brocardo nemo tenetur se detegere, e embora apenas 
ofertada denúncia relativamente aos delitos de corrupção ativa e 
lavagem de ativos, encontrando-se em curso a apuração policial no que 
tange à organização delitiva, em sede de apreciação da segregação 
cautelar, antecipar se seria ou não a conduta do paciente obstrução da 
investigação inviabilizaria a própria apuração policial dos fatos, em 
virtude da usurpação da sua conclusão. Precedente do STF: AC n.º 
4.036 e n.º 4.039, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 
25.11.2015. 

7. Apura-se a inadequação das demais medidas cautelares prévias ao 
encarceramento, em vista da ineficiência para o devido resguardo da 
ordem pública, a se concluir pela necessidade da prisão, ultima ratio, 
vez que evidenciada a imprescindibilidade da constrição na hipótese. 

8. Ordem denegada. (HC 394.993/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 
31/08/2017) Grifo nosso. 







 

 
141 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO 
TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO.  

(...) 

5. O direito à não auto-incriminação não abrange a possibilidade 
de os acusados alterarem a cena do crime, inovando o estado de 
lugar, de coisa ou de pessoa, para, criando artificiosamente outra 
realidade, levar peritos ou o próprio Juiz a erro de avaliação 
relevante. 

6. Embora se postule neste HC a irresponsabilidade penal quanto à 
fraude processual, a coerência jurídica aponta que a pretensão final é 
relativa ao crime de homicídio; assim, acaso vinguem os prognósticos 
da defesa (e nesse estágio não há de se desiludi-la), nenhum empecilho 
sobrará à investigação da fraude processual e de seus autores. 

7. Somente se poderia afastar o crime de fraude processual imputado 
aos réus, se a sua conduta fosse manifestamente atípica ou se 
inexistente qualquer indicio de prova de autoria; na decisão de 
pronúncia (art. 314 do CPP), o Juiz expressou a sua fundada e justa 
convicção quanto à necessidade de submeter os acusados ao Tribunal 
do Júri Popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida 
e os que lhes estejam eventualmente conexos. Precedentes. 

8. Ordem denegada, não obstante o parecer ministerial em sentido 
contrário. (STJ. HC 137.206/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, julgado 01/12/2009) (grifei) 

 

Nos acórdãos acima, o Superior Tribunal de Justiça, quando 

analisou a adequação típica das condutas de supostos autores de crimes de fraude 

processual e obstrução da justiça frente à garantia constitucional da ampla defesa, 

entendeu que não há como afastar a tipicidade das condutas, já que mesmo as 
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garantias fundamentais são limitadas, não se prestando a acobertar condutas 

criminosas. 

 

Em outras palavras, se para o STJ e o STF não há que se falar em 

atipicidade da conduta daquele que inova artificiosamente o estado ou local das coisas para 

induzir o juiz ou o perito em erro, por óbvio que a garantia da ampla defesa também não se 

presta a afastar da ilegalidade de  condutas que visam criar óbices indevidos ao bom 

andamento das investigações. 

 

Registre-se, que a jurisprudência caminha coesa nesse sentido, 

reconhecendo, por exemplo, e de igual forma, a tipicidade da conduta daquele que falseia sua 

identidade ao ser detido por autoridade policial (Art. 307 do CP), não havendo que se falar em 

atipicidade da conduta do falsário sob o argumento de que estaria protegido pelo manto da 

garantia não autoincriminação. Igualmente, não encontra guarida na referida garantia 

constitucional aquele que após praticar lesões corporais/morte de uma pessoa ao volante, 

foge da cena do crime para impedir ou dificultar sua identificação. 

 

Em resumo, em que pese se tratar de uma garantia constitucional 

fundamental e basilar para a existência de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, a 

ampla defesa e todos os seus consectários lógicos encontram limitações dentro do próprio 

sistema constitucional, sendo certo que na hipótese dos autos, tal garantia não ostenta a 
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elasticidade que a defesa técnica de MARCELO CRIVELLA gostaria, não se mostrando apta 

a afastar, ao menos em tese, a ilicitude de sua conduta. 

 

Salta aos olhos, portanto, que, diante de tudo quanto descrito 

linhas acima, os ora denunciados MARCELO CRIVELLA, RAFAEL ALVES e MAURO 

MACEDO, atuaram pessoalmente para impedir a correta colheita de provas, razão pela 

qual suas prisões preventivas se mostram indispensáveis. 

 

Como de trivial sabença, outra faceta da conveniência da instrução 

criminal consiste na garantia do normal desenvolvimento do feito, de forma a prevenir 

distúrbios à instrução criminal decorrentes de ameaças ou constrangimentos às 

testemunhas, vítimas e peritos.  

 

Seguindo nessa trilha, não se pode olvidar que RAFAEL ALVES é 

uma figura bastante temida, não apenas pelos colaboradores que firmaram acordos de 

delação premiada com o Ministério Público, mas até mesmo por alguns de seus 

comparsas que, ouvidos em sede policial, externaram grande temor e preocupação com 

a possível prática de atos violentos caso RAFAEL ALVES se sentisse contrariado. 

 

A raiz de tal temor reside no fato de RAFAEL ALVES ser muito ligado 

a figuras do “mundo do samba” que historicamente controlam a contravenção do jogo do bicho, 
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bem como pelo fato de ser o companheiro de SHANNA HARROUCHE GARCIA LOPES, filha 

do notório bicheiro WALDEMIR PAES GARCIA, vulgo “MANINHO”63 e cujas disputas 

familiares por seu espólio, em especial o domínio de milhares de pontos de exploração de 

máquinas de caça-níqueis e de bancas do jogo do bicho na região central e zona sul do Rio 

de Janeiro, envolvem alguns homicídios consumados e outros atentados não tão bem 

sucedidos. 

 

Fato é que todos os colaboradores, sem exceção, manifestaram 

expressamente seu profundo temor contra possíveis represálias que possam ser 

orquestradas por integrantes da organização criminosa ora desvelada, em especial por 

RAFAEL ALVES que é percebido por todos, até mesmo por outros investigados, como uma 

pessoa extremamente perigosa e violenta, além de possuidora de contatos e recursos 

financeiros suficientes para “encomendar” a morte de qualquer um que enxergue como 

inimigo.  

 

Seguindo por essa senda, importante trazer à baila a notícia de que na 

madrugada do dia 06/11/2020, o restaurante que era de propriedade do colaborador 

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES à época em que os fatos descritos nos itens 2.164 e 3.165 

da denúncia se consumaram, foi alvo de um vil atentado, consistente na aproximação de 

 
63 https://www.meiahora.com.br/geral/2019/10/5808568-caca-niqueis--jogo-do-bicho-e-lucro-de-r--200-mil-por-

dia-em-disputa-na-familia-de-maninho.html  
64 Item 2.1 - Do aliciamento de empresários com solicitação de vantagens indevidas e promessas de contrapartidas futuras junto à 
administração municipal – núcleo empresarial liderado por Arthur César de Menezes Soares, “REI ARTHUR”. 
65 Item 3.1 - Atos de lavagem referentes ao crime antecedente descrito no item 2.1 
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alguns homens fortemente armados, que efetuaram quase 30 (trinta) disparos de arma de 

fogo contra a fachada do referido estabelecimento comercial. 

 

Tal fato foi imediatamente comunicado às autoridades policiais, tendo 

sido lavrado o competente RO nº 016-10301/2020-01 para apuração da autoria e motivação 

do aparentemente desarrazoado e simbólico ato de violência. Ocorre que, pelas 

circunstâncias que cercam a própria dinâmica delitiva, bem como em razão do avanço das 

investigações, e a circunstância de que na época do referido atentado, a adesão ao acordo 

de colaboração de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES ainda se encontrava pendente de 
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homologação, não se pode descartar a verossímil possibilidade de que tal atentado 

tenha sido uma espécie de “recado” endereçado ao ora colaborador, no sentido de 

desestimulá-lo a se manter firme no propósito de auxiliar a Justiça na busca da verdade. 

 

Em igual sentido, importante registrar que desde o momento das 

tratativas, até os dias de hoje, o colaborador SÉRGIO MIZRAHY sempre deixou consignado 

o seu medo do que poderia ser feito por RAFAEL ALVES quando tivesse ciência de sua 

colaboração. Seguindo por essa mesma seara, vale registrar que SÉRGIO MIZRAHY trouxe 

ao conhecimento deste juízo, por meio de recente petição acostada aos autos do processo nº 

0065147-41.2018.8.19.0000, o recebimento de ligações telefônicas dando conta da existência 

de um suposto plano criminoso idealizado por RAFAEL ALVES e outros membros da 

ORCRIM para matá-lo. 

 

Tal notícia de crime deu azo a lavratura do RO nº 255-00066/2020 

justamente para apurar a veracidade das informações ali lançadas, não sendo possível afirmar 

a real autoria e efetiva existência do fato criminoso66. Não obstante, não se pode perder de 

vista que se trata de mais um elemento de cognição disponível ao juízo e que aponta na 

mesma direção dos demais, no sentido de que a organização criminosa ora desvelada, apesar 

de praticar preferencialmente crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não se 

 
66 Nesse ponto, importante consignar que RAFAEL ALVES, ao tomar conhecimento do conteúdo da referida petição, manifestou-
se nos autos negando a veracidade das informações apresentadas pelo colaborador, bem como adunou cópia de um queixa-crime 
ajuizada em desfavor da Sérgio Mizrahy pela suposta prática de crime de calúnia. 
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furtaria de exercer indevida pressão, ou até mesmo atentar contra a integridade física e a vida 

de testemunhas e colaboradores. 

 

Nesse ponto, não se pode olvidar que há um dever de cuidado 

redobrado do Estado com a integridade dos colaboradores, seja como forma de 

incentivar tal prática defensiva e fomentar o desmantelamento de perigosas 

organizações criminosas, seja pelo dever moral de dar suporte e proteção àqueles que 

efetivamente se arrependem de seus malfeitos e buscam colaborar com a Justiça como 

forma de reparar, ainda que parcialmente, os danos que causaram à toda a sociedade. 

 

Repise-se que a raiz do grande temor causado por RAFAEL ALVES 

nos colaboradores ouvidos ao longo da investigação, reside no fato dele ser pessoa muito 

ligada a figuras do “mundo do samba” que historicamente controlam a contravenção do jogo 

do bicho. Seguindo por essa linha de raciocínio, importante destacar a existência de mais um 

personagem dentro da organização criminosa que compartilha a mesma “origem”, qual seja, 

LICÍNIO SOARES BASTOS, empresário português, preso em 2007 pela Justiça Federal no 

bojo da Operação Furacão. 

 

Em breve síntese é possível afirmar que a Operação Furacão atacou 

parcela considerável daquilo que se considera a “cúpula da contravenção”, oportunidade em 

que figuras emblemáticas como: ANIZ ABRAHÃO DAVID, o ANÍSIO, patrono da Beija-flor, 

AÍLTON GUIMARÃES JORGE, o CAPITÃO GUIMARÃES, ligado à Vila Isabel e o já falecido 
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ANTÔNIO PETRUS KALIL, o TURCÃO, patrono da Estácio de Sá, nos anos 90, foram 

condenados, juntamente com mais 20 (vinte) pessoas, dentre as quais se destaca LICÍNIO 

SOARES BASTOS67, pela prática de associação criminosa, corrupção ativa, lavagem de 

dinheiro, descaminho, dentre outros. 

 

Inegável, portanto, que RAFAEL FERREIRA ALVES, que chegou a ser 

patrono de honra da Acadêmicos do Salgueiro, e LICÍNIO SOARES BASTOS, preso e 

condenado em uma operação de enfrentamento ao crime organizado e exploração ilegal de 

jogos de azar, compartilham um mesmo histórico de envolvimento com figuras claramente 

inclinadas à prática delitiva violenta, circunstância que reforça nas testemunhas e 

colaboradores um enorme e fundado temor. 

 

Ainda sob o prisma da conveniência da instrução criminal, 

importante rememorar que em relação ao esquema de obtenção de vantagens indevidas 

subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, havia uma clara disputa 

interna no âmbito da organização criminosa pela definição do quinhão que caberia a cada um 

dos envolvidos. Tal disputa interna teria fundamento no fato de que, em um primeiro momento, 

os denunciados EDUARDO LOPES, FERNANDO MORAES, ADENOR GONÇALVES e 

MAGDIEL UNGLAUB teriam abordado o presidente do conselho de administração da ASSIM 

SAÚDE – falecido AZIZ CHIDID NETO – e se prontificado a facilitar a renovação dos seus 

contratos com o Município, pois teriam grande influência perante a nova administração 

municipal, oferta que foi prontamente rechaçada naquela oportunidade. 

 
67 Naquela oportunidade, LICÍNIO SOARES BASTOS foi condenado a 40 anos, 3 meses e 6 dias de prisão. 
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Ocorre que outros integrantes da mesma malta, mais precisamente: 

RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, LICÍNIO SOARES BASTOS, além do 

próprio EDUARDO LOPES, representados por CHRISTIANO STOCKLER, valendo-se de 

outra estratégia de abordagem, fizeram contato com os executivos do grupo ASSIM SAÚDE, 

em especial o ex-superintendente e hoje COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA 

LEÃO fazendo o mesmo tipo de proposta e deixando claro que, sem que se chegasse a um 

acordo, a ASSIM SAÚDE teria grandes dificuldades em novas contratações com a Prefeitura 

do Rio de Janeiro, dado o grande prestígio e força política que tinham junto a atual 

administração. 

 

Diante de tal cenário e após o início dos pagamentos da propina, o 

grupo que havia sido preterido em um primeiro momento tomou conhecimento da alteração 

do cenário envolvendo o grupo ASSIM SAÚDE e iniciou uma intensa e violenta disputa para 

passar a receber ao menos parte daquilo que acreditavam lhes ser devido. 

 

Dentro desse contexto, forçoso rememorar que em reunião realizada na 

sede do grupo ASSIM SAÚDE, FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES passaram 

a exigir que todos os pagamentos de propina fossem interrompidos, de forma que, ou todos 

se beneficiariam, ou ninguém ganharia, oportunidade em que foram informados da 

impossibilidade de atender tal pedido em razão da existência dos contratos simulados em 

vigor, sendo certo que tal medida poderia expor a empresa a inúmeras ações judiciais. 

 

Frente a negativa dos executivos da ASSIM SAÚDE, ADENOR 

GONÇALVES agendou uma nova reunião com o COLABORADOR JOÃO CARLOS 

GONÇALVES REGADO e que contou com a presença de outro diretor do grupo ASSIM 
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SAÚDE de nome PACHECO. Tal reunião aconteceu no escritório de ADENOR GONÇALVES 

localizado na Av. Rio Banco, no centro da cidade, oportunidade em que FERNANDO 

MORAES chegou ao local com a reunião já em andamento e visivelmente alterado, 

apontando sua arma de fogo em direção ao COLABORADOR JOÃO CARLOS 

GONÇALVES REGADO e proferindo ameaças e agressões físicas (chutes e coronhadas) 

contra ambos os funcionários do grupo ASSIM SAÚDE para que viabilizassem os 

pagamentos anteriormente solicitados “de uma forma ou de outra”. Os eventos acima 

descritos causaram, com razão, profundo temor nos funcionários do grupo ASSIM SAÚDE. 

 

O uso de violência e grave ameaça, inclusive com o emprego de arma 

de fogo por parte de FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES ilustram de maneira 

tangível que a organização criminosa ora desvelada não se furta ao emprego de mecanismos 

gravíssimos de intimidação para alcançar seus objetivos. Seguindo por essa linha de 

raciocínio, resta evidente a necessidade inadiável da decretação das prisões 

preventivas ora requeridas, já que diante de tal cenário fático-jurídico, as medidas 

alternativas do Art. 319 do CPP, por exemplo, se mostram absolutamente inócuas.  

 

   Uma vez demonstrada à exaustão, a necessidade da medida extrema 

para a conveniência da instrução criminal, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO destaca a necessidade do decreto prisional como única forma de garantia da 

ordem pública, senão vejamos.  
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Por óbvio, não se desconhece que a gravidade do delito em abstrato, 

por si só, não basta para a decretação da custódia cautelar. Não obstante, a forma de 

execução dos reiterados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a existência de uma 

estruturada organização criminosa, cujas atividades se protraem no tempo, desde meados de 

2016 até os dias de hoje, provocam inegáveis repercussão e clamor público, abalando a 

garantia da ordem pública.  

   Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem fixando limites à 

decretação das prisões cautelares, mas ressalvando logicamente o disposto no art. 312 

do Código de Processo Penal quanto à hipótese de decretação de prisão preventiva 

como forma de se resguardar a ordem pública. Confira-se ementa de acórdão da Corte 

Suprema que cai qual uma luva à hipótese dos autos: 

“(...) 7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os 

fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação 

cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão 

lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade dos 

crimes imputados e no fundado receio de reiteração delitiva por parte do 

paciente, uma vez que as práticas delituosas do esquema criminoso 

estariam em plena atividade e ocorrendo por longo período. Fundamentos 

dessa natureza, uma vez comprovados, têm sido admitidos como 

legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo Tribunal Federal.  

8. No caso, o decreto prisional destacou a necessidade de custódia do 

agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado no suposto esquema 

criminoso voltado para prática, em tese, de crimes de corrupção 

ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. Apontou-se, de maneira concreta, 
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que o paciente seria, dentro da engrenagem criminosa, o responsável pela 

operacionalização do desvio de verbas dentro da diretoria internacional da 

Petrobras, efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim de 

dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo 

pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, envolvidos. 

(HC 128278 / PR, Min. TEORI ZAVASCKI – Julgamento em 18/08/2015 - 

Segunda Turma). (grifos nossos) 

 

 

   Também o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo o entendimento 

acima descrito sobre o conceito de garantia da ordem pública, conforme se depreende da 

ementa que segue, também perfeitamente adequada à hipótese dos autos: 

 

“(...) Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão 

preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Poderá ser 

decretada para garantia 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 abalada pela prática de um 

delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos 

e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam 

conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de 

insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento 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 
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cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz 

decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública '. Nessa linha, 

o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal têm 

proclamado que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação 

de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de 

garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e 

suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia; 

Primeira Turma, DJe de 20.02.09). 03. Havendo fortes indícios da participação 

do investigado em 'organização criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 

'lavagem de capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional 

(Lei n. 7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatórios das 

quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na 

mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a 

decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Não há como 

substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (CPP, art. 319) 

'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do 

denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento 

da grave infração denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). 04. Habeas corpus não 

conhecido.” (STJ, 5ª Turma, HC 302.605/PR, Rel. Min. NEWTON TRISOTTO, 

Julgado em 25/11/2014). (Grifos nossos). 
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   Deve-se remarcar que os inúmeros crimes de corrupção, pertinência 

à organização criminosa e lavagem de dinheiro imputados aos requeridos são de especial 

gravidade, principalmente se levarmos em consideração o alargado espaço de tempo em 

que, reiteradamente, vem sendo cometidos. Ademais, os elementos de prova colhidos no 

curso da investigação apontam claramente para a manutenção das atividades 

criminosas da malta até os dias atuais, circunstância que enseja a imediata e enérgica 

resposta do Judiciário para fazer cessar imediatamente a reiteração delituosa. 

 

A exigência de contemporaneidade como requisito indispensável 

à decretação da prisão preventiva guarda relação com a urgência natural das medidas 

cautelares. A exigência de uma espécie de simultaneidade entre os fatos imputados e a 

expedição do decreto prisional, por sua vez, não passa de uma interpretação distorcida da 

própria finalidade da cautelar prisional, senão vejamos.  

 

A urgência intrínseca às cautelares, notadamente a prisão 

processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se 

pretendem evitar com a prisão, o que não pode ser confundido com a exigência de 

contemporaneidade entre os fatos criminosos e a expedição do decreto prisional. 

 

A distinção é sutil, mas fundamental para a correta compreensão da 

exigência jurisprudencial incorporada recentemente ao ordenamento pátrio. O que se está a 

exigir é que os fatos justificadores do risco que ensejaram o decreto prisional sejam 

contemporâneos, atuais. Por exemplo, se o fundamento da prisão cautelar for a necessidade 

de resguardar a integridade física de uma testemunha ameaçada pelo réu, é indispensável 
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que a referida ameaça seja atual. Eventual ameaça que tenha sido proferida anos atrás não 

se mostraria idônea para justificar a decretação da prisão.  

 

Seguindo por essa linha de raciocínio, na hipótese dos autos, temos 

como um dos fundamentos para a decretação da prisão cautelar a necessidade de 

resguardar a ordem pública, seja para interromper a continuada atuação dos 

integrantes da organização criminosa, seja em razão da indispensabilidade de se manter 

a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito grave, de 

particular repercussão. 

 

Na hipótese dos autos é imperioso consignar que a audaciosa 

organização criminosa  continua desenvolvendo suas atividades ilícitas até o presente 

momento, não tendo demonstrado nenhum tipo de contração mesmo após a deflagração de 

duas fases ostensivas da investigação, com o cumprimento de diversos mandados de busca 

e apreensão em endereços residenciais e funcionais da mais alta autoridade municipal. 

 

Nesse sentido, não se pode olvidar que há poucos dias atrás, mesmo 

após a realização da segunda fase da OPERAÇÃO HADES, os denunciados continuaram 

a encaminhar as notas “frias” e pressionar os executivos do grupo ASSIM SAÚDE a 

manter os pagamentos de propina, chegando a comparecer à sede da empresa para 

cobrar a manutenção do esquema. Nesse ponto, foram apresentadas como provas de 

corroboração prints de telas do sistema de controle de acesso de entrada no prédio da ASSIM 

(fls. 149/151) em que constam a presença de RAFAEL ALVES, ADENOR GONÇALVES e 

CHRISTIANO STOCKLER, na sede da empresa, no dia 20/10/2020. 
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