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MEDIDA CAUTELAR  

  

OITAVA CÂMARA CRIMINAL  

Nº 70079435855 (Nº CNJ: 030879752.2018.8.21.7000)  
  

COMARCA DE PORTO ALEGRE  

  

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO  

RIO GRANDE DO SUL   

  

IMPETRANTE  

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO 
FORO REGIONAL DO ALTO PETRÓPOLIS DA 
COMARCA DE  
PORTO ALEGRE   

COATORA  

  

  

D E C I S Ã O  

Vistos.  

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar,  

requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qual postula a atribuição de efeito suspensivo ativo 

ao recurso em sentido estrito nº 001/2.18.0087307-5, interposto contra decisão proferida 

pelo juízo da Vara Criminal do Foro Regional do Alto Petrópolis da Comarca de Porto Alegre, 

que indeferiu pedido de decretação das prisões preventivas de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, denunciados em razão da 

suposta prática de crimes dos artigos 2º, caput, § 1º, § 2º, § 3º e § 4º, inciso I, e 18, ambos 

da Lei nº 12.850/2013, apurados nos autos tombados sob o nº 001/2.18.0086138-7.  

Sustenta que, ao desacolher os pedidos de prisão, a  

• magistrada unipessoal deixou de analisar o risco à ordem pública e o perigo à aplicação 

da lei penal, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ensejando situação 

que implica risco iminente à incolumidade física de juízes, de policiais e de testemunhas, 

haja vista o acentuado grau de periculosidade dos acusados, integrantes de facção 

criminosa conhecida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dessumindo-se dos fatos a prática 
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sistêmica de embaraços à persecução criminal. Destaca que as custódias cautelares não 

implicarão em conhecimento prévio das medidas pelos representados, tampouco 

obstaculizarão a instrução processual, pois os mandados de prisão são cumpridos 

conjuntamente com as demais determinações, possibilitando sua completa efetividade. 

Postula a liminar concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito e 

decretação do encarceramento preventivo dos indigitados e, ao final, a procedência dos 

pedidos (fls. 04-89).  

Vieram conclusos.  

Decido.  

De plano consigno que conheço da medida ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO como ação cautelar inominada, com base no poder geral de cautela disposto no 

artigo 297 do Novo Código de Processo Penal1, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo 

artigo 3º do Estatuto Penal Adjetivo2.  

No mesmo sentido colaciono precedente do Supremo  

Tribunal Federal:  

PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE  

CONDIÇÕES JUDICIAIS (ALTERNATIVAS À PRISÃO 
PROCESSUAL). POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 
PONDERAÇÃO DE INTERESSES. ART. 798, CPC; ART. 3°, CPC. 
1. [...] 3. Não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, 
art. 5°, XV) e, portanto, existem situações em que se faz 
necessária a ponderação dos interesses em conflito na 
apreciação do caso concreto. 4. A medida adotada na 
decisão impugnada tem clara natureza acautelatória, 
inserindo-se no poder geral de cautela (CPC, art. 798; CPP, 
art. 3°). 5.  

As condições impostas não maculam o princípio 
constitucional da não-culpabilidade, como também não o 
fazem as prisões cautelares (ou processuais). 6. Cuida-se de 
medida adotada com base no poder geral de cautela, 
perfeitamente inserido no Direito brasileiro, não havendo 
violação ao princípio da independência dos poderes (CF, 

                                                           
1  NCPC, “Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória.  
Parágrafo único.  A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber.”  
  
2 CPP, “ Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, 

bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”  
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art. 2°), tampouco malferimento à regra de competência 
privativa da União para legislar sobre direito processual 
(CF, art. 22, I). 7. Ordem denegada. (HC 94147, Relator(a):  
Min. ELLEN GRACIE,  
Segunda Turma, julgado em 27/05/2008, DJe107 DIVULG 
12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008  
EMENT VOL-02323-05 PP-00921 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, 
p. 451-459) (grifei)  

  

Feito o registro, passo ao mérito.  

Consta dos substratos colacionados, que a Promotoria de Justiça 

Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa, com 

o apoio da Delegacia de Capturas, deflagrou no ano de 2016 a Operação Gângster, visando 

apurar a possível prática dos delitos de organização criminosa3, de embaraços à persecução 

penal de organização criminosa4 e de revelação da identidade de colaborador5, figurando os 

quatorze indivíduos como suspeitos.  

                                             
3 Lei nº 12.850/2013:  

“Art. 2o  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 

organização criminosa:  
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 

demais infrações penais praticadas.”  
  

4 “§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a 

investigação de infração penal que envolva organização criminosa.  
§ 2o  As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver 

emprego de arma de fogo.  
§ 3o  A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização 

criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.  
§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):  
I - se há participação de criança ou adolescente;  
[...]”.  
  
5 Lei nº 12.850/2013, “Art. 18.  Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem 

sua prévia autorização por escrito:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”  

Sujeitos estes que integram a facção criminosa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

voltados ao núcleo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, também conhecido por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ou por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), que compõe a liderança do grupo e é aliado de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)3.  

Esta célula, à semelhança daquela comandada por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), contaria com três níveis 

hierárquicos, quais sejam, líderes, gerentes/administradores e executores materiais, 

havendo ajuste prévio para o cometimento de tarefas ilícitas.   

Além da especialização no tráfico de drogas, atua no  

comércio ilegal de armas de fogo, em roubos, em receptações, em homicídios e corrompendo 

menores, inclusive arquitetando atentados à incolumidade física de agentes políticos e de 

segurança pública, bem como de testemunhas, propagando-se nesta Capital e adjacências.   

No mencionado núcleo também estaria inserida a célula  

jurídica, composta por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, advogados que, em tese, excederam-se nos seus deveres e 

integraram a organização, “protagonizando uma atuação criminosa”.   

Passaram a informar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sobre testemunhas arroladas em processos de seu interesse, 

dificultando, com isso, o deslinde dos delitos e obstaculizando a persecução penal, uma vez 

que as procurava e impedia-as de comparecerem em juízo para serem ouvidas.   

Com suporte em acervo documental e na extração de  

diálogos por celular, evidenciando avenças de atentados e inovações em processos por parte 

dos causídicos, bem como frisando a possibilidade da reiteração das condutas pelas quais 

acusados caso se mantivessem soltos – “situação que é uma realidade no caso concreto, uma 

vez que parte da organização já desmantelada e mesmo assim outras células seguiram 

atuando ativamente nas práticas ilícitas” – os agentes ministeriais pleitearam (a) a prisão 

preventiva dos denunciados, (b) a imposição de restrição de venda e de circulação de 

veículos; (c) o bloqueio de contas correntes e de ativos financeiros, (d) a suspensão das 

atividades econômicas e profissionais dos advogados listados, (e) a busca e apreensão de 

documentos e de celulares, (f) a interceptação das comunicações telefônicas de três números 

indicados, pelo prazo de 15 dias e (g) a quebra do sigilo financeiro e fiscal.  

                                                           
3  A célula criminosa liderada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) foi objeto da Operação Ruína, que culminou na denúncia pelos crimes 
de organização criminosa e de lavagem de capitais (feito nº 001/2.17.0090624-9).  
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A julgadora singular, porém, entendeu pelo indeferimento da  

pretensão concernente às restrições de liberdade, valendo-se dos seguintes argumentos (fl. 

08):  

  

“[...]  

O momento processual não se mostra oportuno à 
decretação da prisão preventiva dos representados. Isto 
porque, a efetividade das demais medidas condicionam-se 
à inexistência de conhecimento da realização prévia de tais 
atos.  

Ora, é inequívoco que no cumprimento da prisão a 
eventual existência de documentos imprescindíveis ao 
deslinde do feito restará prejudicada, já que a 
probabilidade de que sejam retirados do escritório é alta. 
Outrossim, pode ser realizada a movimentação de ativos 
financeiros, de modo a ocultar somatório considerável de 
dinheiro, dificultando a sua posterior localização. É, pois, o 
caso de postergar a análise.  

A prisão prematura não se mostrará produtiva do 
ponto de vista da colheita de provas.  

Os demais meios de prova servirão, inclusive, para 
demonstrar a continuidade dos atos que outrora foram 
investigados e estão representados pelos documentos no 
pedido, de forma a corroborar a alegada permanência es 
estabilidade.  

Além disso, verifica-se que as supostas condutas 
teriam se dado entre 2016 e 2017, impondo-se cautela na 
análise de seu proceder passado mais de um ano da 
captação de dados que levaram às conclusões expedidas, 
não se verificando atualidade nos comportamentos de 
modo a inferir presentes os requisitos legais, que poderão 
ser reapreciados a qualquer momento.  

Isso posto, INDEFIRO, por ora, o pedido de prisão 
preventiva.  

[...]”.  

  

Sustentando a existência de fato novo, consubstanciado na  

frustração do cumprimento dos mandados de busca e apreensão por troca de endereço dos 

escritórios profissionais, o Ministério Público formulou outros pedidos segregatórios em 

desfavor dos defensores e requereu o levantamento do sigilo, considerando que oferecida 

denúncia contra os indigitados.   
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Somente o último foi atendido pela magistrada a quo (fl. 30):  

  

“[...]  

Isso posto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva 
e DEFIRO o levantamento do sigilo do feito, com a 
prestação de contas nos termos da denúncia, 
resguardadas, é claro, as informações atinentes aos sigilos 
financeiro e fiscal, que são de interesse social, por ora, 
devendo-se preservar os nomes de supostas vítimas, 
testemunhas e dos signatários de pleitos e decisões 
judiciais com intuito de resguardo de integridade física e 
vidas.  

[...]”.   

  

Ocorre que, no momento do primevo indeferimento já havia  

elementos suficientes a demonstrar as materialidades e as autorias dos delitos organizados, 

aptos a ensejar o decreto das custódias cautelares.  

Evidente que a segregação provisória deve ser considerada  

exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do 

pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em 

julgado. É por isso que só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A prisão 

preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como 

instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação 

de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).  

Na hipótese, os substratos indiciários revelam que os 14 réus  

compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o 

lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que 

resistiu mesmo após desencadeada a Operação Ruína, na qual diversos participantes da 

facção xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx restaram presos e denunciados4.   

Sob a orientação dos líderes já segregados e contando com o  

suporte do núcleo jurídico, a célula comandada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – preso em maio do corrente 

                                                           
4 Ação penal nº 001/2.17.0090624-9.  



 ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL  

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA  

    7    
Número Verificador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
  
  

ano na cidade de Encarnación, no Paraguai), conseguiu se manter em atividade, o que, por si 

só, reveste de atualidade o risco decorrente da permanência dessas pessoas em liberdade.   

Originário da Vila xxxxxxxxxxxxxxxxx, o grupo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ganhou  

fama pelo tiro de esculacho, jargão que designa o disparo destruidor da face. O tiro no rosto 

do inimigo faz com que ele seja enterrado com caixão fechado.   

Inicialmente voltado ao tráfico de drogas, espraiou-se em  

outros setores da criminalidade – roubo, receptação, homicídio, corrupção de menores, 

comércio ilegal de armas, coação de testemunhas –, inclusive arquitetando atentar ou 

atentando contra a vida daqueles que, de alguma forma, colocam-se no seu caminho.   

 Nesse  sentido  estão  a  Portaria  de  Instauração  –  

Procedimento Investigatório Criminal nº 02430.00002/2018 (fls. 91-93); o Pedido de 

Homologação Judicial de Termo de Acordo de Colaboração  

Premiada (fls. 101-108); a Ata do Júri datada de 31-08-2017 (fls. 112202); as denúncias das 

fls. 208-217, 218-233, 326-336, 348-359; os Relatórios de Investigação contendo trechos das 

conversas interceptadas judicialmente (fls. 244-274, 363-377, 387-389); as procurações (fls. 

276, 280-282); as consultas de processos às fls. 284-309, 395-402; os documentos das fls. 

319-322, 371, 344, 346; o contrato de compra e venda de imóvel às fls. 379-383; o recibo de 

quitação (fl. 384); a nota de expediente da fl. 385; o resumo de depoimento às fls. 404-406; 

o histórico de visita de presos às fls. 436-448, 495-530; os documentos às fls. 543-546; a 

certidão à fl. 548; o ofício às fls. 552-553; as ocorrências policiais (fls. 554-556), merecendo 

destaque ter-se recebido a denúncia pelo juízo de Primeiro Grau, de modo que, sob corte 

cognitivo, inegável a presença do fumus comissi delicti autorizador das custódias.  

Oportuno reafirmar a validade dos elementos coligidos, visto  

amoldarem-se, nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, à 

exigência de prova da existência material do fato e de indício suficiente de autoria ou de 

participação a fim de que o magistrado forme juízo de probabilidade acerca da 

responsabilidade penal da suspeita do cometimento dos delitos.  

Dispensáveis substratos produzidos à luz do contraditório e  

da ampla defesa, estes destinados à busca da verdade e à exauriente cognição das 

ocorrências, significando, o fumus comissi delicti, mero juízo de imputação – isto é, a 

razoável previsão de que, com base nos dados até então disponíveis, a imputada possa vir a 

ser condenada pela prática de fato típico e antijurídico.  



 ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL  

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA  

    8    
Número Verificador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
  
  

Mesma trilha segue Odone Sanguiné5, para quem a prova da  

materialidade e, sobremaneira, os indícios de autoria são compostos por “um quantum (ou 

standard) de prova que serve para legitimar a medida cautelar”, sendo que, com base nestes, 

o magistrado formulará “juízo prognóstico delibatório funcional concernente não à certeza, 

nem à mera possibilidade, mas à probabilidade [...] da autoria ou participação criminal e 

razoabilidade de culpabilidade e consequente condenação” do inculpado.  

Já no que tange ao periculum libertatis traduzido no risco à  

ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos 

acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e 

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

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 

penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos6, no embaraço à persecução penal 

da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram 

entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, 

especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do 

Paraná.  

Nesta estrutura, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

é o fundador e responsável por trazer armas de fogo e drogas para o Estado; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) incumbem-se da guarda do 

armamento e das munições na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e estão envolvidos em delitos de 

tráfico de drogas e de homicídios, agindo na parte operacional da organização; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) realizava a compra e venda de 

artefatos bélicos e a gerência do tráfico de drogas no bairro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  também  atuavam  na comercialização 

de armas de fogo, no tráfico de drogas e em homicídios; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

cumpriam principalmente ordens de execução de homicídios para o grupo; 

                                                           
5 SANGUINÉ, Odone. Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais. Editora 

GEN-Forense: Rio de Janeiro. 2014. p. 122  
6 MASSON, Cleber e MARÇAL, Vinicius. Crime Organizado. 3ª Ed. Revista, atualizada e ampliada. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 38.  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx efetivava compras de passagens aéreas, materiais para obras, 

recebimento e pagamento de valores para o grupo, transporte e ocultação de armas de 

fogo; e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx era o empreiteiro das casas de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Já xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) é o líder do  

núcleo jurídico. Em cumplicidade com xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7  e com 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8, atende aos comandantes da facção, sendo-lhe imputado o 

cometimento de delitos de embaraços a processos criminais juntamente com 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

Em maio de 2016, depois de fornecer a imagem do rol de  

testemunhas de processo-crime, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx indaga 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sobre a possibilidade de silenciá-las:   

  

“[...]  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: tem como chegar 
nessa mulher e fazer ela calar a boca?  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: mas se essa mulher 
calar a boca. (...) Se ela calar já era. Tá mole de liquidar se 
ela calar a boca. [...]”.  

  

O causídico também revelou ao comparsa/cliente a rotina e  

os locais frequentados pelo magistrado competente para o processamento e o julgamento 

de ações penais em que ele e sua companheira figuram como réus.   

Pela relevância, extraio trecho de diálogo travado entre  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), por meio do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, 

referindo-se ao juiz de Direito, a quem chamam por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  

  

“[...]  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Kual e akele club ke tu 
vai, na ilha do xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o nome do club.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                           
7  Segundo consta da denúncia, este procurador concorreu para a organização criminosa 

servindo como condutor de informações ilícitas para continuidade dos delitos praticados pela facção, 
tais como dados acerca da distribuição de valores, morte de pessoas e indução de depoimentos.  

  
8  Igualmente serva como condutor de informações entre integrantes da facção para 

continuidade dos delitos praticados.  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Parece o o gremista vai 
lá.  

Nunca  viu  ele la  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: vai. já vi umas três 
vezes lá. Mas na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Keria confirma. Tem 
segurança. Não vamo fala muito. Pra não te incomoda. So 
queria ter certeza.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ok. Tem segurança. 
Tem de pegar a barca. em xxxxxxxxxxxxxxxxxxx não. Difícil 
saber quando ele vai.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ele tem segurança  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: só vi sozinho e com 
filho.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: to investigando ele. Se 
ele condena ela9 de graça vai paga caro.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Jogo de Grêmio. Ele vai  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Kero ve ce goverso vas 
traze a vida dele de volta. Sim. Ms no jgo mira jenti. Na ila 
com ver iski. e fácil  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Verdade  

[...]”.  

  

Em reportagem vinculada pela Rádio Gaúcha desta sexta- 

feira, 11-10-2018, o jurista expõe que está sob escolta por conta de um plano para matá-lo.   

Portanto, torna-se inafastável a necessidade de pronta  

intervenção estatal como forma de precatar a ordem pública - esta gravemente abalada em 

face das ocorrências, da maneira como supostamente atuaram nas oportunidades e da 

amplitude dos resultados danosos produzidos.  

À propósito do mencionado fundamento à constrição  

cautelar, “entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de 

ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata 

de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, solto, teria os mesmos estímulos 

relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os 

parceiros de crime”. “O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de 

                                                           
9 Refere-se à companheira.   
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assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a 

cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral.”10  

Nesse sentido a redação do inciso I do artigo 282 do Código  

de Processo Penal:  

  

Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste 
Título deverão ser aplicadas observandose a:             

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a 
investigação ou a instrução criminal e, nos casos 
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 
penais.     

  

A amparar o entendimento há precedente do Superior  

Tribunal de Justiça:  

  

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS  

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.  

NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO  

JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 2º, CAPUT E §4º, INCISOS II, III, 
IV E V, C.C. 1º, §1º, DA LEI 12.850/2013, 333, CAPUT E 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (55 VEZES), E 1º, 
CAPUT, DA LEI 9.613/1998 (131 VEZES). OPERAÇÃO "LAVA 
JATO". ALEGADA AUSÊNCIA DE  
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  
[...] V - Não se pode olvidar, ademais, o fundado  

receio de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente 
seria integrante de organização criminosa voltada para o 
cometimento de ilícitos de corrupção e lavagem de ativos 
em contratações realizadas com o Poder Público, o que 
justifica a imposição da medida extrema no intuito de 
interromper ou diminuir a atuação das práticas cartelizadas 
realizadas em prejuízo de grandes licitações no país. Neste 
sentido, já decidiu o eg. Pretório Excelso que "A 
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 

                                                           
10 BRASILEIRO, Renato. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. 2ª Ed., Rio de 

Janeiro: Impetus, 2012.    
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integrantes de organização criminosa, enquadra-se no 
conceito de garantia da ordem pública, constituindo 
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão 
preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. 
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). [...] Habeas 
corpus não conhecido. (HC 338.297/PR, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe  

11/02/2016) (grifei).  

  

À luz do exposto, de forma premente e estreme de dúvida  

está comprovada a necessidade das restrições de liberdade, evidenciado o perigo social na 

demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, mesmo porque a organização 

criminosa se mantém atuante.  

Atualidade do comportamento criminoso esta não ignorada  

pela juíza monocrática. Tanto é assim que, ao levantar o sigilo, consignou que as identidades 

das supostas vítimas e testemunhas deveriam permanecer resguardadas.    

À garantia da ordem pública, logo, soma-se a conveniência  

da instrução.   

Na dicção da Corte Superiora, “o fato de o paciente ter  

ameaçado o corréu delator, intimidando-o com o nítido propósito de alterar as suas 

declarações perante a autoridade judicial, constitui motivação idônea à decretação da prisão 

preventiva para conveniência da instrução criminal” (HC nº 75.492/RS, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, DJ 10/12/2007, p. 404).     

Lado outro, há notícia de que mesmo não mais exercendo  

atividades profissionais nos imóveis, os advogados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mantinham aqueles endereços 

junto ao sítio eletrônico da OAB/RS e às fachadas dos locais.   

Mais.   

Em dois dos escritórios em que cumpridos mandados de  

busca  e  apreensão,  constatou-se  que  ambos  se  mudaram   

no mesmo período, entre a distribuição do feito à Justiça e o cumprimento pela Polícia.   

Daí porque, da análise conjunta dos elementos anexados,  
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necessárias, adequadas e suficientes, ao menos por ora, as prisões preventivas dos 

indigitados, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de 

Processo Penal, para garantia e preservação da ordem pública e conveniência da instrução 

penal.  

Por fim, evidente que a imposição de providências  

cautelares diversas da segregação não demonstram a força necessária, uma vez que 

insuficientes ao acautelamento dos institutos elencados no artigo 312 do Estatuto Penal 

adjetivo.  

Ante o exposto, conheço da medida como ação cautelar  

inominada, outorgando ao recurso em sentido estrito de nº 001/2.18.0087307-5 efeito 

suspensivo ativo e suspendendo a decisão que indeferiu as segregações, e decreto a prisão 

preventiva de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para garantia da ordem 

pública e para a conveniência da instrução criminal, cabendo ao juízo de origem a expedição 

dos competentes mandados prisionais, ordem que deverá ser cumprida em sigilo.  

Porto Alegre, 15 de outubro de 2018.  

  

  

  

DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA, Relatora.  
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