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DESPACHO/DECISÃO

Recebo em regime de plantão.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão do
juízo federal da 23ª Vara Federal de Curitiba, que, porque descumpridas
medidas cautelares alternativas à prisão estipuladas nos autos nº
50448095520214047000, revelando-se também imprescindível à
garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei
penal, em decorrência do disposto nos artigos 282, §4º, e 312, §1º,
todos do Código de Processo Penal, decretu a prisão preventiva da
paciente.

A impetração argúi a ilegalidade da prisão preventiva, com
a necessidade de relaxamento, pois decretada sem prévia intimação da
investigada para justificar os fatos, restando violado o artigo 282, § 3º,
do CPP.

Sustenta a ausência de descumprimento da decisão
judicial, restando a decisão amparada tão-somente em informação
unilateral de um dos investigados. Alega que o contato que realizou não
foi com pessoa investigada, mas com alguém de seu relacionamento
próximo, bem como que as mensagens não revelam tom ameaçador ou
intimidatório, além de não terem ensejado qualquer resposta. Aponta a
irracionalidade da medida de prisão

Menciona a origem maculada da prisão preventiva, tendo
as medidas cautelares diversas da prisão sido impostas de modo ilegal,
dada a impossibilidade de aplicação do artigo 319 do CPP sem que haja
decretação anterior de prisão preventiva. Refere que, revogada a
temporária, mostra-se ilícita a imposição de cautelares. Aponta a
existência de precedente desta Corte.

Aduz que a paciente que é mãe de uma criança de um ano
de idade, inexistindo fundamento capaz de afastar a orientação do
Supremo Tribunal Federal alinhavada no Habeas Corpus Coletivo nº
143.641.



Requer, em liminar, a imediata colocação em liberdade da
Paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
ausência de instauração do contraditório (intimação para justificar o
descumprimento) previamente à decretação da prisão, consoante
explicitado no recente precedente da Corte Superior que a seguir
colaciono:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
DESLIGAMENTO REITERADO DO EQUIPAMENTO DE
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTIFICATIVA DA DEFESA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA
DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
DESNECESSIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO. 
1. Em vista da natureza excepcional da p risão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada
pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em
elementos concretos, o incontroverso descumprimento da medida
cautelar alternativa anteriormente imposta, consubstanciada no uso
de aparelho de monitoração eletrônica, o que demonstra a inclinação
em furtar-se da aplicação da lei penal. 
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de
que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição
para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da
prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 
Ademais, o Tribunal de origem destacou a quantidade de droga
apreendida 780g de maconha , o que também demonstra o risco ao
meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico
entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a
natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC
550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe 13/3/2020). 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação. 



2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como a
primariedade, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão
preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos
fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida
anteriormente imposta. 
4. Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação
quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o
estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz
pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão
preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão
do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta,
não se exigindo a prévia intimação da defesa. 
Além do mais , o acórdão recorrido destacou que a prisão preventiva
foi decretada após o segundo descumprimento da medida de
monitoração eletrônica, sendo que o Magistrado de primeiro grau
não conseguiu contato com o recorrente, que já havia sido advertido
pessoalmente, quando do primeiro descumprimento da medida
cautelar alternativa. 
5. A alegação de vulnerabilidade do paciente em razão de ser
portador de tuberculose, invocando a aplicação da Recomendação n. 
62/2020 do CNJ, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o
que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância. 
6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. 
(RHC 140.248/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

No mais, atento à natureza perfunctória do exame exercido
em sede de plantão, não vislumbro qualquer ilegalidade.

Com efeito, a decisão agravada exauriu a abordagem das
matérias relativas à prisão da paciente, não remanescendo qualquer
dúvida acerca de sua regularidade, verbis:

1. Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação
de nova prisão preventiva de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA, face
ao descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão
impostas quando da concessão de sua liberdade provisória, nos autos
nº 5044809-55.2021.4.04.7000.

O Ministério Público Federal, embora tenha posicionado-se contra a
decretação da prisão temporária de LUCINARA DA SILVA
OLIVEIRA nos autos nº 50319942620214047000, posicionou-se
favoravelmente à representação do evento 1, por entender que, diante
dos elementos que indicam estar LUCINARA descumprindo as
medidas cautelares impostas para favorecer CLÁUDIO JOSÉ DE
OLIVEIRA, estaria ela colocando em risco a ordem pública, a 
instrução criminal e a aplicação da lei penal (evento 4).

Decido.

2. Contextualização:



A prisão temporária de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA, esposa de
CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, foi determinada da deflagração da
Operação Daemon, sob os seguintes fundamentos (processo
5031994-26.2021.4.04.7000/PR, evento 14, DESPADEC1):

a) CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA e LUCINARA DA
SILVA OLIVEIRA:

Conforme analisado nos itens anteriores, há indícios de que
todas as empresas envolvidas nos negócios do GRUPO
BITCOIN BANCO eram controladas indiretamente por
CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua esposa LUCINARA, por
meio da holding CLO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA sempre esteve à frente das
atividades do GRUPO no Brasil, da forma como também
esteve nas suas empresas que atuaram em países europeus,
tendo sido processado e condenado na Suíça por estelionato e
outras fraudes, onde possui em seu desfavor mandado de
prisão ainda vigente, como acima referido.

O Relatório de Análise Policial nº 38/2021, juntado no anexo
10 do evento 1, analisou diversos emails e registros telemáticos
obtidos mediante autorização judicial, e traçou um histórico da
vida de CLÁUDIO, em detalhes precisos, dele extraindo-se
que:

- CLÁUDIO e LUCINARA são um casal de origem humilde,
que há anos vem praticando estelionatos e 'embustes' para
obtenção de vantagens ilícitas, mantendo terceiros em erro,
desde a década de 90, sendo experiente em eximir-se de
investigações e processos judiciais, utilizando expedientes de
contra inteligência e dissuasão;

- o modelo de atuação do casal se repete, consistindo, como já
mencionado anteriormente, em estabelecer-se em uma nova
localidade; construção de uma identidade diferente; captação
de recursos de terceiros, mediante a montagem de negócios e
oportunidade muito atrativas financeiramente; desvio desses
recursos em proveito próprio; evasão do local tão logo a
fraude é descoberta, para recomeçar tudo outra vez em novo
ambiente onde são desconhecidos.

- CLÁUDIO é pessoa de pouca instrução não dominando
completamente a ortografia do português e desconhecendo o
idioma inglês, no que era auxiliado por sua então esposa
LUCINARA, apta a realizar traduções para aquele idioma. No
entanto, costuma declarar ser herdeiro de fortunas na Europa
e empresário bem sucedido, possuidor do título de doutorado
em engenharia financeira, sem nunca ter comprovado nada
disso. Pelo contrário, o afastamento de seu sigilo telemático
permitiu a identificação de registros fotográficos de uma vida
simples e humilde ao lado de LUCINARA

- entre 1991 e 1995, CLÁUDIO efetuou cinco registros de CPF
em cinco estados diferentes da federação, e após obter
passaporte em 1995, foi para a Suíça, onde montou quatro
empresas que acabaram falindo, o que gerou sua condenação
naquele país pelos crimes de estelionato, abuso de confiança,
má gestão e falsificação documental. CLÁUDIO então evadiu-

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50319942620214047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701623931448539931104668913324


se para Portugal, deonde foi extraditado para a Suíça em
2006, permanecendo preso naquele país de janeiro de 2006 a
julho de 2007, sendo condenado, em julho de 2008, a 30 meses
de prisao, estando o mandado ainda em aberto. Após retorno
ao BrasilCLÁUDIO casou-se com LUCINARA em 2010, com
ela residindo em diversos estados até fixarem-se no Rio de
Janeiro.

- CLÁUDIO criou pelo menos 28 contas de email, fazendo-se
passar por empresário ou banqueiro europeu, tendo enviado
emails teste para LUCINARA, alguns deles em inglês,
qualificando-se como presidente ou executivo de instituições
bancárias.

- em 2013, sofreram tentativa de sequestro por parte de seus
próprios seguranças, ao que tudo indica por represália a um
golpe aplicado no Rio de Janeiro, o que motivou a mudança do
casal para os Estados Unidos. Foram identificads emails de
LUCINARA para CLÁUDIO, sugerindo novas ideias de
pirâmide financeira envolvendo cirurgias plásticas e rifa para
promover cirurgias a pessoas com câncer. Em 2014, recebeu
um email de pessoa chamada ANÍBAL QUINTAO, que alega
ter sido vítima de CLÁUDIO e perdido USD 221.500,00 em 6
meses, netses termos:

Sr. Claudio,

Em resposta ao seu email, quero deixar claro como voce
mesmo disse, as coisas aqui se resolvem na justica da forma
correta e dentro da lei, ou seja nao pense voce que este email
que voce me enviou, com ameacas efalsas insinuacoes vai fazer
com que eu deixede fazer o que e certo, pois quem deve como
voce e assume que deve atraves da emissao de um cheque, deve
honrar seus compromissos financeiros ou pagar atraves da
justica, voce por varias vezes confessou que medeve e tenho
isto gravado para ser usado na hora certa, inclusive todas as
gravacoes das cameras aqui de dentro do escritorio, audio e
video. 
Voce me pediu varias quantias emprestadas que totalizou o
valor de $136.500,00, e a melhor prova de que isto e real sao
as copias dos cheques emitidos a seu favor e o cheque que voce
me deu no valor de $125.000,00. 
Claudio a grande farsa acabou, ja sabemos que voce e um
grande mentiroso e vive de dar golpe nas pessoas se passando
de bacana e milionario, quando voce dizia que tinha $12
milhoes nas ilhas cayman, $3 milhoes em malta, casas e
predios em portugal tudo isto nao passa de um produto da sua
imaginacao doentia e que da golpe onde passa, e tudo isto voce
usou para me enganar e tirar dinheiro de min. 
.Analisando todo o contexto, e facil ostentar a vida que voce
leva, pois e tudo com dinheiro dos golpes que voce
aplica,assim como aquele golpe que voce aplicou la no Brasil e
deu errado e terminou no seu sequestro. 
Eu nunca te ameacei mas vou fazer o que te prometi,levar voce
na justica e coloca-lo na cadeia que e seu lugar. Tambem irei
comunicar a imigracao a fraude que voce cometeu no seu
processo de vistode estudante, vou fazer de todo possivel e
dentro da lei para impedir que voce continue dando golpe aqui
neste paisno Brasil ou onde for. 
Voce me deu mesmo uns presentes pra me cativar e continuar
tirando dinheiro da minha conta, mas hoje eu vejo que o



computador nao funciona a bolsa e o relogio rolex sao falsos,
algo que se compra por $80.00 no centro de Miami,falsos
como voce. 
Se voce tivesse tanto dinheiro assim seus pais morarian numa
casa melhor em anapolis, Goias, inclusive se voce precisar
posso te enviar uma foto do local caso esteja com saudades.So
voce e que acredita que os estornos do dinheiro que caiu nasua
conta em portugal foram feitos, ja tenho absoluta certeza de
que isto nao foi feito e vc mente mais uma vez. 
Estivemos rapidamente analisando sua atuacao aqui neste Pais
e concluimos e podemos comprovar os seguintes golpes:

Eu Anibal vc deve $136.500 (cheque emitido de $125.000) 
Fram voce deve $30.000 
Anderson (oculos) $15.000 
Guilherme (liveon) $40.000

Total de $221.500,00 Este e o valor conhecido e comprovado
do seu golpe em menos de 6 meses, sera que vc vai conseguir
explicar isto ? 
Inclusive esta na hora de sua esposa saber quem voce, pois
voce deve tambem ser processado por assedio sexual apos eu
conferir todas as gravacoes das coisas que aconteceram aqui
no office. 
Com relacao a sua formacao e lamentavel, vc nunca foi
formado nen no Brasil e muito menos na suica pois os registros
afirman isto, a nao ser que voce faca um diploma hoje na
internet bem como voce faz com varios documentos e extratos
Bancarios e saiba de uma coisa, documentos falsos nao podem
ser apresentados a justica. 
A unica forma de finalizarmos este desconforto, e voce
efetuando o deposito do dinheiro que me deve em 48horas,
assim cancelo todos os processos que foram abertos contra
voce, caso nada disto se resolva aqui se resolvera onde voce
estiver.Seu email da Euroclear eh feito na china custa $5.50,
por isso eh CH no final

- Consta também email de possível locador (Franklin Castillo)
do imóvel onde o casal residia em Miami, relatando os
consecutivos atrasos no pagamento do arrendamento, além de
devolução de cheques, com ordem para que o casal deixasse o
imóvel em 31/10/2015, após o quê constatou-se o retorno de
ambos ao Brasil, em fevereiro de 2016. Em 15/06/2016,
CLÁUDIO enviou um email, assinando como consultor
internacional da Flórida, a um dos maiores bancos da Europa
(SOCIETÉ GENERALE) solicitando  abertura de conta para
LUCINARA, onde pretendia depositar 250.000 euros antes que
ela deixasse o Brasil

- em 19/09/2016 o casal chega em Curitiba a partir de
passagem áerea comprada por AMER JEZZINI, indiciado no
IPL 190/2004-DPF VILHENA/RO em 10/10/2004, pelos crimes
do art. 180 CPB, art. 288 CPB, art. 1º inciso I e art. 2º § 1° da
lei nº 8176/91, e art. 1º incisos V e VII da lei nº 9.613/98 cc art.
29 do CP, referentes ao comércio ilegal de diamentes em
Rondônia/RO.

- Em Curitiba, CLÁUDIO teria utilizado comprovate de
residência de AMER JEZZINI para cometer fraude junto ao
Detran em 17/12/2016, indicando ser aquele o endereço da



mãe de LUCINARA. Em 27/07/2017, requereu a expedição de
RGem seu nome. Em 07/09/2017 verificou-se o recebimento de
email da plataforma Negociecoins por LUCINARA,
anunciando que ela recebera depósito de quantia em bitcoins
em sua wallet.

Com base em tais informações, foi possível à Polícia Federal
definir os contornos da atuação cíclica do casal CLÁUDIO e
LUCINARA, consistente em diversos 'ciclos de vida', nos quais
'o investigado desloca-se para um ambiente novo (i), constrói
uma identidade falsa (ii), insere-se socialmente naquele
ambiente (iii), capta recursos de terceiros (iv), faz proveito
destes recursosem benefício próprio (v) e foge deste ambiente
quando percebe que será alcançado pelas autoridades (vi). '
Este padrão se repetiu em todas as localidades em que o casal
residiu e atou de maneira muito semelhante para enganar
terceiros dispostos a realizar investimentos, captar valores,
desviá-los e desaparecer da cidade, recomeçando suas
atividades em outro estado.

Colaciono a seguir os eguintes gráficos elucidativos que
ilustram a aludida informação policial:

Durante a fixação do casal em Curitiba, foi criado o GRUPO
BITCOIN BANCO, por meio do qual repetiu-se o padrão de
atuação criminosa: cria-se uma oportunidade de investimentos
muito lucrativa, vaendo-se do pouco conhecimento do público
a respeito de criptomoedas, dando-lhe falsa roupagem e
segurança de lisura e lastro, enquanto os valores investidos
pelo público são de alguma forma desviados e ocultados para
o patrimônio pessoal de CLÁUDIO e LUCINARA. Quando
começa a haver desconfiança da fraude, eles contra-atacam
com situações já previamente orquestradas, dando
justificativas fundamentadas e apresentando notícia crime de
suposta fraude na empresa que teria gerado a sua quebra, o
que viabilizou o deferimento de procedimento de Recuperação
Judicial.



Destaque também para os depoimentos prestados por ALYNE
GIAQUINTO CORREIA KAWAMURA e ANA CAROLINA
FERNANDEZ KAKIMOTO COELHO PANZICA, então
advogadas do GRUPO, já analisados em tópico anterior, que
corroboram as conclusões de que CLÁUDIO era o chefe da
organização e desviava valores das contas do GRUPO em
benefício próprio, com o auxílio dos demais investigados,
utilizando-se de contas bancárias de terceiros.

Além de líder da organização, os elementos de prova até então
coletados indicam que CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA
costuma praticar fraudes contra terceiros de maneira cíclica,
contínua e habitual, fazendo-se passar por engenheiro, alto
executivo e pessoa com grande poder aquisitivo e
conhecimento do mercado de capitais, tendo grande
capacidade de ludibriar terceiros com suas propostas, ofertas e
presentes, além de ser pessoa de índole violenta e ameaçadora,
já tendo utilizado arma de fogo para intimidar funcionários.

Ao investigar acerca de supostas atividades de CLÁUDIO
JOSÉ DE OLIVEIRA no exterior, a Autoridade Policial obteve
informações perante à Interpol suíça, de acordo com as quais
CLÁUDIO teria administrado empresas na Suíça que
acabaram falindo, além de atuar na captação de recursos para
investimentos. Acabou sendo processado e preso na Suíça
(Cantão de Vaud) pela prática de delitos assemelhados ao
estelionato, havendo mandado de prisão em seu desfavor em
aberto até 2023.

O modus operandi de CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA
delineado pelas autoridades estrangeiras é muito semelhante
aos fatos sob investigação no IPL 50163178720204047000,
envolvendo o convencimento de vítimas em todo o território
nacional a investir virtualmente em ativo também virtual -
criptomoedas, desaparecendo após certo período com todos os
investimentos captados.

Pode-se concluir pelos elementos probatórios colhidos ser
CLÁUDIO o líder da organização criminosa que, como já
destacado ao longo desta decisão, adquiriu diversas empresas
exchanges do ramo de bitcoins, que visavam a ofertar
publicamente investimentos vantajosos sem qualquer registro
nos órgãos regulatórios competentes, a fim de atrair
investidores em criptomoedas e depois de um período de
atividade apropriar-se de tais valores, havendo indícios de
ocultação de patrimônio e manutenção de valores não
declarados no exterior.

Para tanto, CLÁUDIO preparou uma estrutura empresarial
para dividir as atribuições específicas entre diversas pessoas,
que, ao que indicam as circunstâncias dos fatos, tinham plena
ciência da irregularidade e ausência de liquidez das atividades
desenvolvidas pelo GRUPO.

Sua esposa LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA integrava ao
lado de CLÁUDIO a holding CLO INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, estando ciente, ao que tudo indica, das
atividades do grupo e dos valores mantidos pela empresa fora



do país, além de usufruir das vantagens obtidas por seu
marido, delas também se locupletando, sendo certo que  que
eram muito próximos e mantinham firme relação de confiança.

Como visto, LUCINARA prestava-lhe auxílio para redigir
emails e anúncios, bem como traduções para o inglês, idioma
que dominava. Além disso, emprestou seu nome a CLÁUDIO
para a abertura de conta no exterio. Em troca do auxílio
peestado ao marido, LUCINARA desfrutou de uma vida de
luxos pelo menos até julho de 2019, como se vê do registro dos
gastos em cartão de crédito, objeto do Relatório de Análise de
Polícia Judiciária nº 09/2021 (anexo 31), que em 2018
somaram R$ 874.244,28, referente à compra de bens de luxo
como bolsas e roupas de grife (Chanel, Valentino), bebibas
finas, jantares e coquetéis, continuando neste padrão até julho
de 2019, quando observou-se queda drástica de gastos,
coincidente com o período do bloqueio da retirada de valores
por parte dos clientes do GRUPO BITCOIN BANCO.

Conforme Relatório de Análise de Polícia Judiciárianº 13/2021
(anexo 37), LUCINARA ainda dispõe de uma wallet de
criptomoedas, possuindo os seeds de recuperação.

Outrossim, em diálogos captados mediante autorização
judicial nos autos 50099224520214047000 (Auto de
Interceptação Telefônica nº 17/2021 - evento 7, anexo 5),
CLÁUDIO refere-se expressamente ao recebimento de USD
930.000,00 em conta sua no Bank of America e menciona que
LU (sua esposa LUCINARA) teria realizado um 'wires' na
conta no exterior titularizada por ela mas controlada por
CLÁUDIO (wire transfer ou dólar-cabo é o nome que se dá às
transferências/ordens de pagamento para contas bancárias
mantidas em instituição de outro país).

Os diálogos demonstram que CLÁUDIO está movimentando
vultosos valores em contas mantidas no exterior, por
intermédio de contas em nome de LUCINARA  e de CIBELE
CRISTINE GOLO DOS SANTOS, cuja existência certamente é
desconhecida do Administrador Judicial da Recuperação
Judicial a que está submetido o GRUPO BITCOIN BANCO e
do próprio Juízo.

LUCINARA atua, portanto, em colaboração ao aparentes
delitos que vem sendo cometidos por CLÁUDIO.

(...)

8. PEDIDOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA

Os requisitos para o deferimento da medida estão previstos no
art. 1º da Lei 7.960/1989:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito
policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não
fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua
identidade;



III - quando houver fundadas razões, de acordo com
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou
participação do indiciado nos seguintes crimes: (...)

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; (...)

O prazo de duração é de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema e comprovada necessidade (art. 2º
Lei nº 7.960/1989).

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência
pátrias que a decretação da prisão temporária exige a
presença concomitante do requisito previsto no inciso III, em
conjunto com uma das situações previstas no inciso I ou II.

O requisito previsto no inciso III acima transcrito (indícios de
autoria) foi analisado anteriormente nesta decisão,  em relação
a todos os representados.

Nada obstante, a medida se justifica porque é imprescindível
para o aprofundamento das investigações quanto ao grau de
envolvimento de cada um dos envolvidos no esquema
criminoso.

Observo, ainda, que o acolhimento do pedido subsidiário da
prisão temporária em relação a determinados investigados
viabilizará o melhor exame dos pressupostos e fundamentos
quanto à prisão preventiva após a colheita do material
probatório na busca e apreensão e após a oitiva dos
investigados.

Reitere-se que a prisão temporária ampara-se na presença de
elementos que evidenciam a prática do crime de associação
criminosa, bem como na presença de fortes indícios que
apontam para a participação dos investigados em crimes
contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica e
falimentares, todos praticados em forma organizada, conforme
amplamente abordado acima.

Como já visto na fundamentação, LUCINARA DA SILVA
OLIVEIRA sempre esteve ao lado de CLÁUDIO em suas
emprestadas criminosas no Brasil e no exterior, integrando
com ele a empresa holding CLO INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, prestando-lhe assistência de tradução e
revisão de textos e emprestando seu nome para abertura de
conta no exterior, movimentada por CLÁUDIO, estando ciente
das atividades do grupo e dos valores mantidos pela empresa
fora do país.

Como visto, as despesas de cartão de crédito de LUCINARA
revelam o desfrute de uma vida de luxos exorbitantes, providos
pelas atividades que sabia ilegais praticadas por CLÁUDIO

LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA colaborou, e continua
colaborando, mediante o empréstimo de contas em seu nome,
com a prática de delitos contra o sistema financeiro nacional
ao lado de CLÁUDIO (artigos 7º, II, e 22, parágrafo único, da
Lei nº 7.492/1986), mesmo estando o casal em vias de
separação.



Há, desta forma, possibilidade de que LUCINARA efetue
alguma movimentaçao visando interferir na colheita de provas
e cumprimento das medidas de busca e apreenão ora deferidas.

LUCINARA ainda possui acesso a wallet de criptmoedas, que
podem ser mvimentadas e transferidas tão-logo a investigada
tome ciência da prisão preventiva de CLÁUDIO (Relatório de
Análise de Polícia Judiciárianº 13/2021  - anexo 37).

Consoante o Auto de Interceptação Telefônica nº 17/2021
(evento 7, anexo 5), CLÁUDIO menciona que LUCINARA teria
efetuado movimentação em sua conta mantida no exterior, sob
orientação de CLÁUDIO.

Embora ausentes os requisitos inerentes à concessão do pedido
de prisão temporária de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA e
JOHNNY PABLO SANTOS, presentes estão os pressupostos
autorizativos da prisão temporária

JOHNNY PABLO SANTOS, por sua vez, ainda permanece fiel a
CLÁUDIO no GRUPO BITCOIN BANCO, acompanhando o
trâmite do processo de Recuperação Judicial e atuando como
verdadeiro 'homem de confiança'.

Além de terem sido encontrados indícios de contabilidade
paralela por ele documentada, JOHNNY empenhou-se em
vender veículo da empresa logo antes do deferimento da
recuperaçao judicial, para que CLÁUDIO pudesse saldar suas
contas pessoais.

Teria também atuado na tentativa de ludibriar o adminisrador
da Recuperação, fazendo-se constar como um dos maiores
devedores do GRUPO.

É possível afirmar que recentemente  JOHNNY PABLO
SANTOS na ocultação e administração dos veículos de luxo de
CLÁUDIO, auxiliando-o a guardar e utilizar com segurança o
recém-adquirido veículo Lamborghini

O mesmo se diga relativamente a  CIBELE CRISTINE GOLO
DOS SANTOS e RODRIGO MARTINELLI LAPORT, que
voluntariamente se disponibilizaram para que CLÁUDIO
pudesse movimentar recursos  e desviar bens já constritos
(automóveis), sendo certo que, com o cumprimento das
medidas de busca e com a prisão de CLÁUDIO, busquem
esconder provas e auxiliar CLÁUDIO a manter oculto seu
patrimônio, enquanto durar a sua prisão preventiva, em face
da intimidade da relação de ambos com CLÁUDIO, tudo de
acordo com o já exposto nesta decisão.

Assim, expeçam-se os respectivos mandados de prisão
temporária para LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA,
JOHNNY PABLO SANTOS, CIBELE CRISTINE GOLO
DOS SANTOS e RODRIGO MARTINELLI LAPORT.

Além disso, a prisão temporária se mostra necessária diante
da grande probabilidade de os investigados, caso soltos, após
a deflagração da fase ostensiva da operação, tomarem medidas
visando à eliminação de provas relacionadas à existência da
organização criminosa e aos demais crimes praticados.



LUCINARA então requereu a revogação da prisão temporária nos
autos nº 50448095520214047000, após sofrer a apreensão de seus
bens e de prestar declarações à Polícia Federal, alegando ser a
responsável por seu filho de tenra idade (pouco mais de 1 ano), uma
vez que o pai (CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA) foi preso
preventivamente.

Naqueles autos, foi pontuado que, embora presentes os requisitos
para a prisão temporária de LUCINARA, deveria preponderar a
circunstância de ser ela mãe de menor de idade com apenas um ano e
quatro meses de vida, o que, por força da decisão proferida pelo STF
no HC nº 143641/SP autorizaria a sua soltura. Contudo, foram
impostas medidas alternativas cautelares alternativas à prisão, quais
sejam:

a) monitoramento eletrônico;

b)  proibição de manter contato com qualquer um dos
investigados, inclusive CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA;

c) proibição de acesso ou frequência à sede das empresas
envolvidas nos ilícitos em apuração na investigação (GRUPO
BITCOIN BANCO).

d) afastamento de TODAS as atividades de natureza econômica
e administrativa relacionada às empresas envolvidas direta ou
indiretamente nos ilícitos em apuração na investigação,
vedada a movimentação de valores ou bens em nome das
empresas ou de terceiros relacionados;

e) proibição de realizar movimentação financeira de contas,
bens e ativos financeiros de qualquer natureza, em especial
criptomoedas, custodiados no brasil ou no exterior, em nome
próprio ou de terceiros,

f) comparecer a todos os atos a serem realizados no inquérito
policial e em eventual ação penal que dele derivar, sempre que
for intimada para tanto;

g) não mudar de residência sem prévia autorização do Juízo;

h) não se ausentar da Comarca onde vive, por período superior
a 8 (oito) dias.

A investigada tomou ciência dos termos e condições da sua colocação
em liberdade tão logo recebeu o alvará de soltura, apondo nele sua
assinatura e inteirando-se de seu conteúdo.

3. Descumprimento das medidas cautelares e decretação de prisão
preventiva:

A prisão preventiva é medida de natureza cautelar excepcional,
tratada de forma específica no Código de Processo Penal em seus
arts. 311 a 316. Os principais requisitos para a decretação da prisão
preventiva estão descritos no caput do art. 312 do CPP, verbis:

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a



aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).       

A exposição dos fatos e ocorrências tratadas acima ("prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria") configuram o
pressuposto do fumus comissi delicti.

O outro requisito necessário para a decretação da prisão preventiva é
o periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do
agente), o que passo a analisar neste capítulo.

Com efeito, entendo que a prisão preventiva deva ser decretada
apenas em situações excepcionais, que justifiquem o encarceramento
do investigado.

Essa medida visa acautelar, em ultima ratio, a efetividade do Direito
Penal, justificando-se nas seguintes hipóteses: 1) garantia da ordem
pública; 2) garantia da ordem econômica; 3) conveniência da
instrução criminal; e 4) garantia da aplicação da lei penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, mesmo resguardando a
excepcionalidade da prisão preventiva, admite a medida para casos
nos quais se constate a necessidade da prisão para que seja
desarticulada a organização criminosa, de modo a impedir a
reiteração delitiva e assim garantir a ordem pública:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA
DE VÁRIOS DELITOS, INCLUSIVE TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. A necessidade de manutenção
do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o
Estado para desarticular organizações criminosas. 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, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 6. Habeas corpus não
conhecido.(HC 201602459493, REYNALDO SOARES DA
FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:15/05/2017
..DTPB:, grifei)

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a situação da
investigada LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA.

Não obstante a presença de indícios que LUCINARA deveria
permanecer segregada, o fato de ter sob sua guarda bebê de tenra
idade, que não poderia ficar sob os cuidados do pai, preso
preventivamente por ordem do Juízo, autorizou a sua soltura e
permanência em liberdade, desde que observadas as medidas
cautelares alternativas à prisão impostas na ocasião.

Transcrevo trechos da decisão referida:



Em depoimentos prestado no Inquérito Policial (evento 92,
vídeo2 e anexo3), LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA, em
sínteses, limitou-se a afirmar que seu ex-marido
CLÁUDIO trabalhava no 'mercado financeiro', aduzindo que
nunca lhe auxiliou em nada nesta atividade, bem como
reportou que seu ex-companheiro alugava imóveis no exterior.
Questionada se ajudou a redigir textos em inglês - idioma
que CLÁUDIO não dominava - afirmou que não, que não se
lembra. Quanto à pessoa de Aníbal Quintão, disse apenas que
o referido acusou CLÁUDIO de ter roubado uma moto dele, o
que não era verdade pois Aníbal "deu" a moto a CLÁUDIO,
relatando, ainda, que não recebeu qualquer email sobre a
situação. Disse nada saber especificamente sobre a atividade
de CLÁUDIO no mercado de criptomoedas, tendo
conhecimento da aquisição das empresas exchanges e da
fraude que a plataforma sofreu, afirmando que, após o
ocorrido, CLÁUDIO tentou resolver de toda forma o problema,
sem sucesso, ocasião em que LUCINARA acabou
engravidando e se afastando, por completo, das questões
relacionadas à empresa e aos negócios entabulados pelo ex-
companheiro. Afirmou que não podia movimentar contas e nem
ter conta bancária em seu nome, razão pela qual, após sair de
casa, CLÁUDIO lhe dava dinheiro em espécie, sendo que os 20
mil apreendidos em sua residência teria recebido de sua mãe.
Negou possuir ativos em criptomoedas ou ter acesso a eles, no
entanto afirmou ter umas 'palavras' que perdeu, que serviam
para resgatar criptomoedas caso precisasse algum dia para
alguma emergência, porque não possui dinheiro nem conta
bancária. Relatou que, quando moravam no exterior, assinava
documentos a pedido de CLÁUDIO sem lê-los, apenas
confiando nele. Atualmente mora de aluguel, pago por
CLÁUDIO no valor mensal de 6 mil reais, e antes da
separação residia na chácara em São José dos Pinhais, que foi
por eles construída e custo 4/5 milhões de reais. Não sabe
dizer de onde vem o dinheiro de CLÁUDIO ela não perguntava
e ele também não falava.

As declarações de LUCINARA vão de encontro às demais
provas coligidas no inquérito policial, segundo as quais é
possível verificar que ela prestou auxílio a CLÁUDIO com
ideias de novos empreendimentos fraudulentos e traduções de
negociações financeiras para o idioma inglês, pelo menos entre
os anos de 2012 e 2016, conforme emails identificados no
Relatório nº 38/2021, como já referido na decisão do evento
14, acima transcrita.

LUCINARA, por ocasião de sua oitiva perante a autoridade
policial, também afirmou que nada sabia acerca da pessoa
Aníbal Quintão, além do fato de ter acusado seu marido do
roubo de uma moto, afirmando que não recebeu qualquer
email desta pessoa. Ocorre que está documentado o
recebimento de email enviado Aníbal Quintão e recebido por
LUCINARA, no qual ele relata ter emprestado grandes
quantias a CLÁUDIO, que não foram pagas, e o acusa da
prática de diversos golpes, circunstância que infirma os relatos
prestados pela requerente.

Ainda, embora tenha alegado que, quando foram embora dos
Estados Unidos optaram por cruzar a fronteira seca com o
México antes de retornar ao Brasil porque CLÁUDIO assim o
quis, na realidade, conforme evidenciam elementos apurados,



o casal procedeu a saída daquele país, via fronteira seca,
visando esquivar-se do controle das autoridades norte
americanas.

Por fim, é importante destacar que LUCINARA faltou
com verdade ao afirmar que não sabia onde estava a senha
para movimentação das criptomoedas que possuía, sendo que
tais seeds (conjunto de palavras utilizadas para movimentação
de wallets de bitcoins) foram identificadas pela Polícia em
arquivo mantido na nuvem vinculada ao email e personal ID
Apple de LUCINARA (evento 1, anexo37, dos autos nº
50319942620214047000).

Contudo, é essencial pontuar que sem a identificação do tipo
de carteira na qual são mantidas as bitcoins não é possível
acessá-las, razão pela qual permanecem incólume, à
disposição de LUCINARA.

Em síntese, depreende-se que a investigada negou os fatos em
absoluto, apresentando respostas evasivas, mesmo havendo
claras evidências em sentido contrário, circunstância que
evidencia sua intenção de ludibriar as autoridades e prejudicar
a investigação sobre os grave ilícitos em apuração. 

Por fim, os valores em bitcoins, mantidos pelo casal como uma
espécie de reserva para emergência, permanece inacessível,
sendo LUCINARA a única pessoa habilitada, no momento, a
deles dispor, embora alegue desconhecimento acerca da
operacionalização, o que se revela, em princípio, falso, diante
do conhecimento que detinha das atividades de seu marido.

Tem-se, portanto, que o conjunto de provas circunstancias
colhidos no curso das investigações da "Operação Daemon"
indicam de forma mais precisa que a cadeia de comando em
relação às supostas ilicitudes praticadas em desfavor dos
credores, do juízo falimentar e do próprio sistema financeiro
nacional, partia de CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, que dia
após dia continua ativamente perpetrando delitos, com o
conhecimento e auxílio de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA.

Por todas as razões expostas ao longo da fundamentação da
presente decisão, está claro ser medida essencial à
investigação e a apuração efetiva dos fatos ilícitos praticados
pelo grupo a segregação temporária, agregando-se, ainda, que
a imposição de restrição é imprescindível, no presente
momento, para a garantia da ordem pública e da ordem
econômica, não havendo dúvida de que, se solta, LUCINARA,
considerando seu papel na organização, poderá continuará
prestando auxílio a CLÁUDIO, visando proteger o patrimônio
remanescente e dar continuidade às fraudes que já integram
naturalmente o seu modus vivendi.

Portanto, considerando os elementos amealhados até o
presente momento, reconheço que a prisão temporária da
requerente é medida essencial para a investigação dos ilícitos
em apuração, bem como para assegurar a efetividade das
diligências em curso.



Com efeito, não obstante demonstrada a imprescindibilidade
da medida restritiva imposta, conforme pontuado,
considerando a peculiar situação pessoal da requerente, mãe
de filho de tenra idade, passo à análise do pedido subsidiário
visando a revogação da prisão (evento 1), bem como o pedido
de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, conforme
manifestação do Ministério Público Federal, evento 71,
e representação da Autoridade Policial - evento 92  - autos nº
5031994-26.2021.4.04.70002.

3. Aplicação de medidas alternativas à prisão:

Com efeito, não obstante a presença dos requisitos para a
prisão de LUCINARA, conforme já pontuado, o artigo 227 da
Constituição Federal estabelece prioridade absoluta na
proteção às crianças, circunstância a ser ponderada na análise
da situação concreta.

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. "

A decisão proferida no HC nº 143641/SP, em 20/02/2018, pelo
Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de Habeas
Corpus coletivo para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos
termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos de
Pessoas com Deficiência, fixando os parâmetros a serem
observados.

Em que pese a existência de indícios de que a requerente
LUCINARA estava ao lado de CLÁUDIO auxiliá-lo nas
fraudes perpetradas por meio das plataformas do GRUPO
BITCOIN BANCO, a manutenção de prisão cautelar não pode
subsistir, considerando a preponderância, no caso em análise,
da proteção da criança, filho de tenra idade de LUCINARA.

A requerente juntou documentos que comprovam ser mãe de
menor de idade com apenas um ano e quatro meses de vida, o
que por si só já pressupõe a sua total dependência dos
cuidados de seus genitores (evento 01, anexo 2, dos autos
nº 50448095520214047000).

Cumpre pontuar, em análise prelibatória, que não há elementos
evidenciando a existência de parente ou pessoa próxima à
requerente capaz de prover os cuidados necessários ao menor,
pois, conforme destacado, evento 1 - AENXO3, por ocasião da
prisão a criança foi entregue aos cuidados do conselho tutelar:

(...)



Ademais, como bem ponderou a autoridade policial em sua
representação, autos nº 5031994-26.2021.4.04.7000 - evento
92, não pode o menor ser prejudicado em razão de possíveis
desvios de comportamento praticado pelos pais:

"Nada obstante, não se desconsidera que o filho menor do
casal – mais uma possível vítima das atividades criminosas de
seus genitores – não pode ser o maior prejudicado, nesse
momento, pelos possíveis crimes de seus pais. Considerando
que a manutenção da custódia de CLÁUDIO JOSÉ DE
OLIVEIRA é imprescindível, é de se relativizar a prisão de
LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA. 

Considerando, no entanto, os elementos acima expostos, a
POLÍCIA FEDERAL, pela autoridade policial signatária,
entende que a liberdade provisória de LUCINARA DA SILVA
OLIVEIRA somente poderá ser concedida com a imposição de
medidas cautelares diversas de prisão, especialmente as
previsas no art. 319, III e IX, além das referidas no parecer
ministerial."

Assim, considerando a excepcionalidade de prisão de mães
com filhos menores (até 12 anos), conforme fixado na decisão
do Habeas Corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal
Federal, HC nº  143641/SP, e a situação peculiar do caso,
conforme destacado, a segregação cautelar da requerente deve
ser relativizada.

Desse modo, deve prevalecer no caso em análise o interesse da
criança, no entanto, não se pode tergiversar para a
necessidade de tutelar o interesse público em jogo. Assim, a
aplicação de medida cautelar, conforme requerida pela
Autoridade Policial e pelo Ministério Público Federal, é
solução que se impõe, visando concretizar a ponderação
de valores em jogo no presente feito. 

Portanto, visando assegurar meios para a requerente prover os
cuidados necessários à criança e, ao mesmo tempo, assegurar
a preservação do interesse público, evidenciado
pela garantia da aplicação da lei penal, pela escorreita
investigação e instrução do criminal e, ainda, buscando evitar
a prática de novas infrações penais, essencial e necessária, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com
fundamento no artigo 282 do Código de Processo Penal: (...)

Ante o exposto, considero, por ora, adequada e suficiente a
fixação de de medida cautelares diversas da prisão e, com
base no art. 319 do Código de Processo Penal, imponho à ré
as seguintes condições:

a) monitoramento eletrônico;

b)  proibição de manter contato com qualquer um dos
investigados, inclusive CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA;

c) proibição de acesso ou frequência à sede das empresas
envolvidas nos ilícitos em apuração na investigação (GRUPO
BITCOIN BANCO).



d) afastamento de TODAS as atividades de natureza econômica
e administrativa relacionada às empresas envolvidas direta ou
indiretamente nos ilícitos em apuração na investigação,
vedada a movimentação de valores ou bens em nome das
empresas ou de terceiros relacionados;

e) proibição de realizar movimentação financeira de contas,
bens e ativos financeiros de qualquer natureza, em especial
criptomoedas, custodiados no brasil ou no exterior, em nome
próprio ou de terceiros,

f) comparecer a todos os atos a serem realizados no inquérito
policial e em eventual ação penal que dele derivar, sempre que
for intimada para tanto;

g) não mudar de residência sem prévia autorização do Juízo;

h) não se ausentar da Comarca onde vive, por período superior
a 8 (oito) dias.

Cientifique-se a requerente que o descumprimento das
obrigações (itens a, b, c, d, e, f , g ou h) poderá importar na
substituição da medida ou na decretação de prisão preventiva,
nos termos do disposto no artigo 219, §4, combinado com o
artigo 312, ambos do Código de Processo Penal: (...)

4. Assim, expeça-se alvará de soltura em favor de LUCINARA
DE SOUZA OLIVEIRA, com a advertência de que deverá ser
liberada SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER
CUSTODIADA. Na mesma oportunidade a ré deverá ser
intimada para comparecer na Secretaria deste Juízo, no prazo
de 24 horas, para colocação de tornozeleira eletrônica e para
que assine o termo compromisso/imposição das outras medidas
cautelares impostas.

A investigada, ao receber o alvará de soltura, foi expressamente
informada que 'o descumprimento das obrigações (itens a, b, c, d, e, f
, g ou h) poderá importar na substituição da medida ou na decretação
de prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 219, §4,
combinado com o artigo 312, ambos do Código de Processo Penal',
conforme constou na decisão referida, tendo ela assinado o alvará,
exarando ciência de seus termos (processo 5044809-
55.2021.4.04.7000/PR, evento 22, ALVSOLTURA1).

No entanto, os documentos juntados pela autoridade policial, evento
1, revelam que LUCINARA vem descumprindo as medidas
cautelares, demonstrando descaso com a administração da Justiça,
pois está ciente de que a violação das determinações condicionantes
da sua liberdade poderiam acarretar em nova ordem de prisão.

Em petição direcionada à autoridade policial, o também investigado
VALMOR FELIPETTO, por meio de seu advogado, comunicou que,
nos dias 12 e 13 do mês de julho corrente, sua nora SIMONI
FELIPETTO recebeu em seu aparelho celular, via whatsapp,
mensagens oriundas do terminal +55 41 8849-1051, de pessoa que se
identificou LUCINARA, dizendo que necessitava falar com ela e com
seu sogro algo importante, a pedido de CLÁUDIO (evento 1, DOC2).

A destinatária das mensagens "fotografou" a tela de seu celular a fim
de produzir prova:

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50448095520214047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701625744909680923715494910740
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50481379020214047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701626303795520215770673856940


Em diligência junto à operadora CLARO, obteve-se a informação de
que o terminal +55 41 8849-1051 foi cadastrado em 09/07/2021 em
nome de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA (evento 1, DOC3).

Ademais, FERNANDA FERREIRA VENITH, namorada de CLÁUDIO
(evento 1, DOC3), relatou que LUCINARA e CLÁUDIO tinham
relação de amizade e mantinham contato diário, o que não condiz
com as declarações de LUCINARA, segundo as quais seu
relacionamento com CLÁUDIO atualmente se limitava a assuntos do
filho de ambos.

Está claro que LUCINARA tentou manter contato com um dos
investigados no bojo da Operação Daemon, descumprindo a cláusula
'b' do rol de medidas cautelares alternativa à prisão impostas nos
autos nº 50448095520214047000.

Há, portanto, fundado risco de que, caso permaneça solta,
LUCINARA não medirá esforços para atuar em nome de CLÁUDIO,
dando continuidade a suas atividades ilegais, podendo
gerenciar contas no exterior ou em nome de outros possíveis
'laranjas', além da carteira de bitcoins que ambos mantém sob sigilo,
como uma espécie de 'poupança' do casal para emergências e que
ainda não foi identificada nas investigações.

E, ainda, como bem pontuou o Ministério Público Federal, evento 4: 

"Outrossim, agindo de tal modo, também se faz presente risco
à ordem pública e se faz necessário que as autoridades
resguardem a aplicação da lei penal e a conveniência
da instrução criminal (art. 312 do CPP). 

Isso porque o contato realizado entre os investigados
demonstra que o grupo pretende persistir praticando uma série
de crimes, havendo concreto risco de reiteração. 

De outro giro, ao tentar falar com outros investigados e/ou
testemunhas, há indicativo de que CLÁUDIO e LUCINARA
pretendem, em tese, combinar versões ou mesmo continuar a
dilapidação de patrimônio já iniciada, com o claro escopo de
ludibriar Polícia, Ministério Público e o Poder Judiciário,
assim como a sociedade, bem como evitar os efeitos da
eventual aplicação de pena e ressarcimento em eventuais
credores do juízo falimentar."

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50481379020214047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701626303795520215770673878278
https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50481379020214047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701626303795520215770673878278


Portanto, há possibilidade de que LUCINARA busque influenciar ou
intimidar testemunhas em nome de CLÁUDIO, que como visto nos
depoimentos colhidos no inquérito e nas recentes declarações da
advogada do Grupo Bitcoin Banco LAUREN HELENE KUEHNE
(evento 1, DOC5), costumava intimidar funcionários com o uso de
arma de fogo, que carregava sempre consigo.

Por outro lado, não vislumbro outra medida cautelar apta a substituir
aquela descumprida, que possa atingir o mesmo escopo de evitar o
contato por parte de LUCINARA a outros investigados e com
CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA.

Assim, em razão do descumprimento de condição essencial imposta a
LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA para a concessão de sua liberdade,
qual seja a abstenção de manter contato com qualquer investigado,
inclusive CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, e em face do requerimento
ministerial do evento 4, entendo ser caso de decretação da prisão
preventiva, respaldada no art. 282, §4º, e 312, §1º, todos do Código
de Processo Penal.

Tais circunstâncias permitem excepcionar o decidido no HC 143.641
do STF, porquanto a utilização de alternativas penais ao
encarceramento revelou-se ineficaz e insuficiente, uma vez que,
colocada em liberdade e possibilitado o convívio om seu filho menor -
que deveria ser por ela priorizado em razão da tenra idade do menor
(1 ano e 4 meses de idade) - mediante o cumprimento de condições
relativamente simples, como a proibição de comunicação com outros
investigados, LUCINARA optou por deliberadamente desprezar o
compromisso assumido, a fim de atuar como verdadeira longa manus
de seu marido preso.

Nesse sentido destacou o Ministério Público Federal (evento 4):

"Por fim, o MPF entende que, devido aos fatos supervenientes,
o caso constitui exceção ao decidido no paradigmático HC
coletivo 143.641 do STF, eiso que demonstrada situação
excepcionalíssima na qual há: 

(i) descumprimento absurdo de medidas cautelares; 

(ii) risco à ordem pública, já que outros delitos podem ser
cometidos ou mesmo acobertados; 

(iii) necessidade de se resguardar a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, já que as medidas não
foram suficientes à paralisação de atividades ilícitas; 

(iv) e necessidade de que os órgãos competentes (Conselho
Tutela e Exmo. Juízo da Vara da Criança e Juventude) avaliem
a possibilidade de que outro familiar fique provisoriamente
com a guarda da criança, na forma do Estatuto da Criança e
do Adolescente), com o fim de atender seu superior interesse e
afastá-lo de ambiente possivelmente vinculado a persistentes
práticas criminosas. Assim, ao menos até o término das
investigações e formação da opinio delicti, a prisão preventiva
faz-se necessária, adequada e proporcional ao caso concreto,
ainda que inicialmente o Parquet tenha se manifestado
desfavorável à medida constritiva de liberdade."

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=exibir_documento_evento&StrNumProcesso=50481379020214047000&is2g=false&strSigUfProcesso=PR&iddocumento=701626303795520215770674003151


Não resta, por conseguinte, outra possibilidade para obstar a prática
de novas condutas ilícitas e para afastar LUCINARA de outros
investigados e de CLÁUDIO que não a decretação da sua prisão
preventiva.

Não obstante, determino à autoridade policial que providencie o
cumprimento do mandado de prisão na presença de representante do
Conselho Tutelar e comunique os fatos ao Juízo da Vara da Criança e
Juventude para avaliação da possibilidade de que outro familiar
fique provisoriamente com a guarda da criança, na forma do Estatuto
da Criança e do Adolescente, conforme requerido pelo Ministério
Público Federal na promoção do evento 4.

4. Ante o exposto, porque descumpridas medidas cautelares
alternativas à prisão estipuladas nos autos nº
50448095520214047000, revelando-se também imprescindível à
garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da
lei penal, em decorrência do disposto nos artigos 282, §4º, e 312, §1º,
todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de
LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA.

5. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO

A autoridade policial representou pela r autorização para ingresso na
residência visando o cumprimento da ordem de prisão, bem como a
apreensão dos dispositivos eletrônicos pessoais, em especial o
aparelho celular recém habilitado.

A busca e apreensão possui previsão legal no artigo 240 do Código
de Processo Penal, tendo por finalidade a obtenção de prova ou
apreensão de coisa, que tiverem relação com o fato em investigação.

Considerando os fortes indícios de crime conforme já analisado,
evento 14 dos autos 5031994-26.2021.4.04.7000, e a necessidade de
aprofundamento da investigação, a busca e a apreensão, nos termos
requeridos, revela-se como medida imprescindível à colheita de
provas.

Também é plenamente justificável a quebra do sigilo dos dados
armazenados nos computadores, celulares e equipamentos que
venham a ser apreendidos nos endereços em referência. Anota-se que
as diligências encontram respaldo nas disposições do artigo 5º, inciso
XII, da Constituição Federal, que excetua a inviolabilidade do sigilo
de dados, nos casos de ordem judicial, para fins de investigação
criminal.

Desse modo, com base na decisão do evento 14 dos autos nº
50319942620214047000, que autorizou a busca e apreensão de bens
de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA, defiro o pedido da autoridade
policial para que seja autorizado o ingresso na sua residência à
Avenida Anita Garibaldi, nº 391, Bloco A, Apto 202, Bairro Ahú –
Curitiba/PR, (Edifício Le Havre, também com acesso pela Rua
Elvira Haupt Grotzner, nº 28) a fim de que seja cumprida a eventual
ordem de prisão, bem como a apreensão dos dispositivos eletrônicos
pessoais, em especial o aparelho celular recém habilitado.

6. Expeçam-se os mandados necessários, observando-se as ressalvas
no que toca à situação do filho menor de idade que convive com
LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA.



7. Após o cumprimento, traslade-se cópia da presente decisão aos
autos de Habeas corpus nº 50286230520214040000/TRF4, com
urgência.

Quanto ao cabimento da prisão preventiva, tenho que
está presente pressuposto autorizador de sua manutenção, evidenciado
no desumprimento das cautelares impostas.

No ponto, cumpre gizar que, se a paciente considerava
ilegal a imposição das medidas, deveria contra elas ter recorrido, e não
as descunprido a seu próprio critério.

Portanto, devem prevalecer, em cognição sumária, as
razões já expostas pela autoridade impetrada a justificar a prisão
preventiva, cuja decretação vem expressamente autorizada pelo
parágrafo 4º do art. 282 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, indefiro a liminar.

Comunique-se.

Intimem-se.

Encerrado o plantão, conclua-se ao i. Relator.
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1. ANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, porintermédio do Procurador
da República signatário, manifesta-se pela revogação da prisão temporária decretada em
desfavor de LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA, com a concessãode liberdade condicionada
à apresentação de comprovante de residência e obrigação de informar ao Exmo. Juízo Federal
em caso de mudança de endereço, bem como colocação de tornozeleira eletrônica, se for o
caso.
2. "Considerando, no entanto, os elementos acima expostos, a POLÍCIA FEDERAL, pela
autoridade policial signatária, entende que a liberdade provisória de LUCINARA DA SILVA
OLIVEIRAsomente poderá ser concedida com a imposição de medidas cautelares diversas de
prisão, especialmente as previsas no art. 319, III e IX, além das referidas no parecer
ministerial."
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