
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 482.280 - PE (2018/0323776-0)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
IMPETRANTE : ADEMAR RIGUEIRA NETO E OUTROS
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO  - PE011308 
   MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM  - PE021120 
   FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO  - PE018663 
   ÓTAVIO HENRIQUE MENEZES DE NORONHA  - DF025118 
   CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS  - PE024468 
ADVOGADOS : ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA BORELLI  - 

DF028813 
   GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA  - PE022902 
   TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ  - PE023792 
   ANDRÉ LUIZ CAÚLA REIS  - PE017733 
   BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS  - PE024450 
   EDUARDO LEMOS LINS DE ALBUQUERQUE  - PE037001 
   GISELLE HOOVER SILVEIRA  - PE039265 
   AMANDA DE BRITO FONSECA  - PE033974 
   ALINE COUTINHO FERREIRA  - PE035920 
   MARCONDES FREITAS PEQUENO JUNIOR  - PE042013 
   MANUELA ALVES DE BARROS CORREIA  - PE042757 
   ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO  - PE046395 
   NATÁLIA MARIA NASCIMENTO COSTA  - PE043492 
   LAUDENOR PEREIRA NETO  - PE047610 
   LUCAS LOPES DA SILVA  - PE047654 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO 
PACIENTE  : LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ 

CABRAL DE OLIVEIRA FILHO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região 

proferido no Agravo Interno na PETPL n.º 4589/PE (nº 0000411-37.2018.4.05.0000).

Narra a Defesa que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 

19/10/2018, em decorrência de decisão proferida no âmbito da chamada "Operação Abismo", 

"que consiste em investigação sobre os fundos de pensão de servidores do Município do 

Cabo de Santo Agostinho-PE, mais precisamente sobre os fundos gerenciados pela 

empresa TERRA NOVA" (fl. 4).

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do Paciente foi decretada 

em 05/10/2018, por decisão monocrática de fls. 834-858, pelo Desembargador Relator do feito na 

origem no PEPRIPR n.º 9/PE (0000295-31.2018.4.05.0000), em acolhimento a representação 

formulada pela Polícia Federal, no curso de investigação em que se apura a prática, por vários 
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agentes, dos crimes de gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e 

lavagem de capitais, na transferência de R$ 92.920.000,00 (noventa e dois milhões, novecentos e 

vinte mil reais) do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Cabo de Santo 

Agostinho/PE - CABOPREV para fundos geridos pela empresa Terra Nova Gestão de Recursos 

e administrados pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela decisão de 

fls. 392-399, de 31/10/2018.

Contra tal decisão a Defesa interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela 

Corte a quo em acórdão proferido em 07/11/2018, assim ementado (fls. 436-437):

"AGRAVO INTERNO. OPERAÇÃO ABISMO. PRISÃO PREVENTIVA. 
INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE GESTÃO 
FRAUDULENTA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
RISCO PARA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. CONVENIÊNCIA DA 
INSTRUÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser 
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a lei penal, quando 
houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria.

2. Hipótese em que existem elementos que apontam o cometimento 
do crime de gestão fraudulenta do RPPS dos servidores do Cabo de Santo 
Agostinho/PE, com a transferência de mais de 92 milhões de reais, que se 
encontravam aplicados na Caixa Econômica Federal, para títulos geridos 
pela empresa Terra Nova Gestão de Recursos Ltda., em contrariedade às 
normas da CVM e CMN e sem qualquer análise prévia dos riscos, o que 
teria sido determinado pelo ora agravante, na condição de Prefeito 
Municipal, mediante o recebimento de vantagens indevidas. Caracterizados, 
pois, indícios suficientes de materialidade e autoria dos delitos de gestão 
fraudulenta, corrupção passiva e associação criminosa, já que a atuação 
do agravante se deu em consórcio com diversas outras pessoas. Todos os 
delitos imputados ao agravante são apenados com pena máxima superior a 
4 anos (art. 313, I, CPP).

3. Havendo fortes indícios de que as condutas investigadas não 
teriam se exaurido com a transferência dos recursos da CABOPREV, uma 
vez que, passados cerca de 15 dias da transferência dos R$ 92.920.000,00 
para os fundos geridos pela Terra Nova, houve a tentativa de se realizar 
novo aporte de valores em tais fundos, além da indicação de que o ora 
agravante faria contato com outros gestores municipais para que 
procedessem da mesma forma em relação aos RPPS dos respectivos 
municípios, a segregação preventiva se justifica como garantia da ordem 
pública e econômica.

4. A ordem pública não significa proteção apenas ao mesmo bem 
jurídico atingido, no caso os valores do RPPS dos servidores do Cabo de 
Santo Agostinho/PE, mas de todo o patrimônio do município, o qual, sendo 
de grande importância, recebe transferências obrigatórias da União, do 
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Estado de Pernambuco e de convênios e programas federais.
5. Também justifica a manutenção da prisão preventiva a 

conveniência da instrução penal, haja vista a constatação de ocultação de 
provas nos imóveis onde realizadas buscas no dia 31.10.2018, com a 
retirada de CPUs de computadores e DVR do monitoramento eletrônico, 
além de, provavelmente, valores em espécie. Acrescente-se a tais fatos o 
risco concreto de que o agravante, caso posto em liberdade, possa interferir 
nas investigações, em especial em relação a possíveis testemunhas, haja 
vista a influência que exerce no município do Cabo de Santo Agostinho/PE.

6. Agravo desprovido."

Registre-se, ainda, que, em 26/11/2018, sobreveio a denúncia em desfavor de 

vários investigados no Inquérito Policial n.º 96/2018, dentre os quais o ora Paciente, ao qual o 

Ministério Público Federal, à fl. 1.489, imputou a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 

317 do Código Penal (corrupção passiva), 1.º da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e 4.º, 

caput, da Lei n.º 7.492/1986 (gestão fraudulenta de instituição financeira equiparada), todos na 

forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

No presente writ, a Defesa se insurge contra o aludido acórdão, aduzindo, 

inicialmente, a inidoneidade da medida constritiva, pois não haveria risco à ordem pública e à 

ordem econômica (fls. 8-20).

Nesse ponto, alega não haver "'ingerência' do paciente 'na administração dos 

recursos da CABOPREV', tampouco qualquer propósito ou risco concreto, por parte dele, 

de proceder com a malversação dos '80 milhões de reais do RPPS dos Servidores de Cabo de 

Santo Agostinho aplicados na Caixa Econômica'" (fl. 10) e que, consequentemente, "não 

subsiste o receio de que aqueles '80 milhões de reais' sejam objeto de outro (suposto) 

desvio, temor este expresso nesta afirmativa lançada no decreto constritivo: 'não podem ter 

o mesmo destino que os valores objeto da investigação'" (fl. 10).

Prossegue afirmando que "através da assertiva de que 'além da gestão 

financeira do Município, que pode estar em risco, caso procedimentos semelhantes aos 

adotados em relação ao CABOPREV sejam utilizados', o decreto prisional invocou o simples 

campo da possibilidade e da especulação, e não da probabilidade, ante a utilização das 

expressões 'pode estar' e 'caso', de modo que, em face da aludida afirmativa, não se 

vislumbra a necessidade da segregação cautelar do ora Paciente" (fl. 11).

Assevera a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a 

prisão decretada, o que "desautoriza o argumento da existência de risco de realização de 

novas aplicações financeiras temerárias com os valores da CABOPREV perante os fundos 
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de investimentos reputados inidôneos, acaso o Paciente fosse solto" (fl. 12). Destaca, 

adiante, que os fatos narrados nos autos se exauriram no ano de 2017 e que a segregação 

cautelar veio a ser decretada em outubro de 2018 (fl. 14), bem como invoca a aplicação das 

decisões proferidas nos HC n.os  475.898/PE e 475.835/PE (fls. 14-16).

Complementa que, se a preocupação declarada no decreto prisional reside na 

necessidade de acautelamento de valores, a fim de evitar novos investimentos temerários, 

"bastaria determinar a restrição das operações dos '80 milhões de reais' remanescentes 

através de uma cautelar judicial para, dessa forma, evitar qualquer risco de malversação 

ou eventual movimentação não ortodoxa e/ou temerária" (fl. 16).

Acrescenta que o depoimento mencionado no acórdão impugnado, prestado por 

Elilezer Rocardo da Silva (fl. 16), "não evidencia qualquer intenção de reiteração delitiva 

por parte do ora Paciente, muito menos mitiga o argumento de ausência de 

contemporaneidade entre os fatos e o decreto" (fl. 17).

Assere que "a deflagração e consequente repercussão da Operação Abismo 

já impossibilitaria a reiteração do modus operandi atribuído ao Paciente pela investigação" 

(fl. 19).

Defende que "a delimitação temporal das supostas condutas foi realizada 

pela própria denúncia (doc. 15), e todos os fatos ali narrados estão, repita-se, restritos ao 

ano de 2017, de modo a apenas reafirmar a ausência de contemporaneidade e de 

elemento concreto que subsidie a especulação acerca de risco de reiteração delitiva" (fl. 

19).

Sustenta, ainda, que não subsistem os fundamentos do acórdão atacado, 

concernentes à necessidade de preservar a integralidade do patrimônio municipal e aos 

recursos aplicados pela CABOPREV (fls. 20-30).

Para tanto, assevera que "é absolutamente necessário que a prisão preventiva 

esteja intrinsicamente vinculada e fundamentada nos fatos concretos de determinada 

investigação – e, no caso concreto, a apuração diz respeito, sim, aos valores da 

CABOPREV, de maneira que estes devem ser o fundamento e o norte para as medidas 

judiciais aplicadas" (fl. 21; grifos no original) – e que "é impensável que o voto condutor, 

vendo-se diante da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, busque 

desvinculá-lo da necessária correlação que deve existir entre a imposição de cautelares e 

os fatos efetivamente investigados" (fl. 21).
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Aduz que o Paciente se encontra em seu terceiro mandato como Prefeito (2008, 

2012 e 2016) e que, em 10 (dez) anos de gestão, "não se tem notícia de outras investigações e 

fatos que desabonem a conduta do Paciente, reforçando a fragilidade de se presumir 

reiteração delitiva invocada para manter a prisão cautelar" (fl. 22). Argumenta que o 

Paciente formalizou pedido de afastamento, perante a Câmara Municipal, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, o que demonstraria que ele "não pretende se valer da sua condição de 

Prefeito seja para criar obstáculos à persecução criminal, seja para praticar quaisquer 

delitos (de igual natureza ou não aos que lhe estão sendo imputados)" (fl. 22).

Assinala que, "quando esses 90 dias são somados aos 32 dias de 

encarceramento preventivo, totalizarão mais de 120 dias, aproximando-se, portanto, do 

prazo máximo admitido pela jurisprudência para o afastamento do Chefe do Executivo 

Municipal, seja em sede de improbidade, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 

8.429/924 [sic], seja por conveniência de investigação criminal" (fl. 22), bem como aduz 

que, estando formalmente afastado do cargo, "o Paciente está impossibilitado de exercer 

qualquer ingerência tanto nos assuntos do Município, como nos que dizem respeito à 

CABOPREV (ainda mais porque, não se olvide, essa autarquia possui autonomia 

administrativa)" (fl. 22).

A Defesa também alega que a postura do Paciente perante a res publica teria 

sido completamente distinta do que se especulou; que a exoneração da ex-Presidente da 

CABOPREV "nunca ocorreu como consta no decreto prisional" (fl. 23), pois tal autarquia 

sempre possuiu autonomia e independência em relação aos atos do executivo, sendo que "a 

exoneração de Célia Emídio apenas ocorreu justamente porque chegou ao conhecimento 

do Paciente, após as primeiras investigações, a informação de que teria sido temerária a 

operação financeira por ela concretizada, e negligente a sua atuação, na condição de 

Presidente da CABOPREV, junto à empresa Terra Nova Gestão de Recursos Ltda" (fl. 23), 

e que a necessidade de analisar o investimento sob o ponto de vista técnico (risco) era da 

Presidente da CABOPREV (fl. 24), a qual teria agido com negligência, por ter deixado de 

averiguar os riscos acerca dos investimentos (fl. 24).

Aduz que não houve alteração legal para que outra pessoa assumisse o cargo de 

Presidente da CABOPREV ou substituísse Célia Emídio no exercício dessa função (fl. 26) e que, 

"no último dia 31 de outubro de 2018, ao ser ouvida pela quinta vez sobre os mesmos fatos 

(!), Célia Emídio retificou as informações anteriormente prestadas, e confirmou que 
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realmente quem a sucedeu no cargo de presidente da CABOPREV foi José Fernandes de 

Moura (depoimento – doc. 7.5)" (fl. 27).

Por fim, se insurge contra a fundamentação do decreto constritivo, 

relacionada à segregação por conveniência da instrução criminal (fls. 29-48).

Sobre a questão, assinala que o acórdão impugnado, para sustentar a necessidade 

de preservação da instrução processual, indicou a suposta intimidação de testemunhas, 

especialmente da Sr.ª Célia Emídio, a ensejar risco concreto de intimidação de testemunha e, 

ainda, a "equivocada constatação policial de ocultação de provas nos imóveis onde foram 

realizadas buscas no dia 31.10.2018" (fl. 30).

Afirma que, "de forma absolutamente contrária ao aduzido pela Sra. Célia 

Emídio, não há tentativa alguma de retirada da exigência do exercício de cargo de 

servidor efetivo para a assunção do cargo de presidente do CABOPREV" (fl. 27); que a 

mencionada testemunha expressamente afirmou nunca ter sido procurada ou pressionada, pois 

em nenhum dos depoimentos prestados "ela narrou qualquer tipo de pressão ou 

constrangimento no que tange ao teor de suas defesas perante quaisquer órgãos, ou para 

prestar depoimentos" (fl. 32) e que, "se a gestão municipal há muito já tinha conhecimento 

da versão apresentada pela Sra. Célia Ermídio, não houve qualquer correlação entre os 

fatos apontados no decreto e sua exoneração" (fl. 34).

Quanto ao fundamento da medida extrema relacionado à ocultação de provas, a 

Defesa sustenta que o acórdão impugnado invocou fatos novos, que decorreriam do cumprimento 

de uma segunda medida cautelar de busca e apreensão (realizada em 31/10/2018), quais sejam: 

a) suposta retirada de CPUs de computadores do escritório particular do Paciente; b) supostos 

vestígios de que o Investigado guardava valores pecuniários em sua casa de praia, em razão da 

instalação de cofres; c) "suposta remoção do DVR de monitoramento eletrônico da 

residência' (fl. 38); e d) "supostos indícios de que a residência havia sido desocupada 

pouco antes da chegada da autoridade policial na residência, posto que a cama estava 

desarrumada, o aparelho celular encontrava-se ligado ao carregador e o cofre estava 

aberto" (fl. 38).

Entretanto, entende a Defesa que o voto condutor do acórdão impugnado foi 

induzido a erro pela Autoridade Policial, pois os supostos indícios, acima narrados, não passariam 

de "meras ilações da Polícia Federal e representam, em realidade, erros grosseiros e 

especulações infundadas" (fl. 38).
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Para tanto, aduz a Defesa, no que tange à suposta remoção de CPUs, que "a 

informação decorre de um verdadeiro equívoco da PF, e verdadeiramente chama a 

atenção que, diante de tão graves fatos, o Delegado encarregado da diligência não tenha 

sequer realizado o registro fotográfico da suposta inexistência de CPUs nos 

computadores" (fl. 38). Com base em fotografias apresentadas, assinala a Defesa que, "ao se 

deparar com os computadores acima e não ter encontrado nenhuma CPU aparente, a 

Polícia Federal deduziu que os equipamentos haviam sido removidos com o intuito de 

prejudicar as investigações. Entretanto, tal imagem atesta o verdadeiro desconhecimento 

tecnológico do Delegado responsável pela busca e apreensão. Isto porque os aparelhos 

eletrônicos acima expostos possuem a peculiaridade de terem os seus 'CPUs' acoplados 

aos seus monitores (!)" (fl. 39).

A Defesa se insurge contra os fundamentos referentes à guarda de valores 

pecuniários em sua casa de praia, ante a instalação de 2 (dois) cofres, à suposta remoção do 

DVR de monitoramento eletrônico da residência e aos "supostos indícios de que a residência 

havia sido desocupada pouco antes da chegada da autoridade policial na residência, 

posto que a cama estava desarrumada, o aparelho celular encontrava-se ligado ao 

carregador e o cofre estava aberto" (fl. 38).

Argumenta, ainda, que não consta da denúncia qualquer registro sobre 

"intercorrência em relação a testemunhas ou a provas dos autos", de modo que não haveria 

qualquer justificativa concreta para a manutenção da segregação cautelar do Paciente (fl. 48).

Frisa que "o Paciente não foi denunciado por obstrução de justiça, e nem 

consta na denúncia ofertada qualquer comentário, requerimento ou fundamentação 

acerca da imprescindibilidade de se manter sua prisão preventiva por qualquer razão" (fl. 

48).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, que seja determinada "a imediata 

revogação do decreto de prisão preventiva do Paciente – com ou sem imposição de 

medidas cautelares diversas –, uma vez presentes (I) o fumus boni iuris, consubstanciado 

nas razões acima elencadas e, inclusive, do afastamento do Paciente por prazo superior 

aos 120 dias previstos no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/924 e (II) o periculum in 

mora, diante do constrangimento ilegal que já perdura há mais de 40 dias" (fl. 48).

É o relatório. 

Decido o pedido urgente.
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A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, 

exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito 

arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia 

estreme de dúvidas, mormente diante do que consignou o Tribunal de origem ao manter a prisão 

preventiva do Paciente (fls. 404-410; grifos diversos do original):

"[...] a prisão preventiva do requerente foi decretada em face de seu 
suposto envolvimento na gestão fraudulenta dos recursos do RPPS dos 
servidores do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, haja vista a 
transferência de R$ 92.920.000,00 para fundos geridos pela Terra Nova 
Gestão de Recursos Ltda., contrariando regulamentação da CVM e sem 
qualquer avaliação prévia acerca dos riscos do investimento.

[...]
De acordo com as provas até o momento apuradas, são fortes os 

indícios de que, a despeito da movimentação ter sido realizada por meio de 
documento assinado por Célia Emídio e Antônio Gilson Faisbanchs 
(Presidente e Gerente administrativo da CABOPREV, respectivamente), 
estes teriam agido por determinação do agravante. Tal situação restou 
demonstrada na decisão que decretou a custódia preventiva, conforme se 
observa no trecho em destaque:

Registre-se que, em depoimento prestado ao Ministério Público 
do Estado de Pernambuco (fls. 27-30 - INQ 3633), em 18.12.2017, Célia 
Emídio afirmou que foi chamada, junto com o Gerente 
Administrativo-Financeiro da CABOPREV (Antônio Gilson Falcão 
Faisbanches), por volta do dia 19.10.2017, ao Gabinete do Prefeito, para 
tratar de assunto diverso, oportunidade em que este teria indagado sobre 
a política de investimento do instituto de previdência, sem, contudo, 
mencionar, naquela ocasião, a empresa Terra Nova.

No mesmo dia, porém, teria sido procurada por representantes 
da referida empresa, tendo-lhes informado que somente poderia investir 
na Caixa Econômica Federal. No entanto, foi juntamente com o Gerente 
Administrativo-Financeiro, convocada para reunião da qual participara, 
além do Prefeito e representantes da Terra Nova, Luís Alves de Lima 
Filho (Lula Lima), e Osvir Thomaz, oportunidade em que teria sido 
pressionada pelo Prefeito para investir nos fundos indicados pela 
Terra Nova, o que foi feito com a quantia de R$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e quinhentos mil reais).

No entanto, alertado por Anísio Mendes de que havia 88 
milhões concentrados no fundo da Caixa - IRFM1, o prefeito 
determinou o resgate de tal numerário. Posteriormente, Lula 
Lima teria transmitido a Célia Emídio que o Prefeito determinara 
que se aplicasse tudo nos fundos indicados pela Terra Nova, 
sendo referidas transações assinadas por ela e por Antônio Gilson, após 
reunião do Comitê Gestor, porém, sem a análise da viabilidade do 
investimento.
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[...]
A versão de Célia foi corroborada por outros servidores da 

CABOPREV, a exemplo de Eliezer Ricardo da Silva, que, em depoimento 
prestado à Polícia Federal, no dia 19.10.2018, afirmou:

(...) QUE ainda no dia 30.10.2017, após a reunião com GEAN, 
CÉLIA falou para os membros do Comitê, inclusive ao ora interrogando, 
que o Prefeito LULA CABRAL a estaria pressionando e teria dado a 
ordem para que o valor aplicado em fundos de investimento junto à 
CAIXA fosse integralmente resgatado e investido junto à TERRA 
NOVA; QUE mesmo assim, os membros do comitê reforçaram que 
seria necessário o prazo de 2 (dois) dias para avaliar e decidir sobre o 
investimento na TERRA NOVA; QUE aproximadamente 2 (dois) dias 
depois, por volta do dia 1º-11-2017 (quarta feira), foi realizada uma 
reunião informal entre os membros do comitê de investimento, 
convocada por CÉLIA, a qual informou que havia executado uma 
aplicação no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e 
quinhentos mil reais) no dia 26 (ou 27) de outubro de 2017, e 
outras aplicações no dia 30-10-2017, desta feita, no valor total de 
R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), fracionados 
em 6 (seis) fundos com valores diferentes, todos da TERRA 
NOVA, e por ordem do Prefeito LULA CABRAL e do Secretário 
de Gestão LULA LIMA; QUE o ora interrogando e os demais 
membros do comitê ficaram surpresos como os fatos narrados por 
CÉLIA; QUE CÉLIA na ocasião se posicional [sic] claramente contra 
aquela situação, aparentando arrependimento com o fato, embora o 
tenha praticado por pressão de seus superiores, LULA LIMA e LULA 
CABRAL; QUE deseja informar que aproximadamente duas 
semanas depois, ou seja, em meados de novembro de 2017, um 
outro representante da TERRA NOVA, apresentou-se no 
gabinete da CÉLIA, na presença da estagiária JANAÍNA, sem 
prévio agendamento, ocasião em que tentou angariar novas 
aplicações do CABOPREV em fundos da TERRA NOVA, ao que 
CÉLIA respondeu: ‘eu sei que você não é menino de recado, mas 
diga ao Prefeito que investimentos na sua empresa, só em caso 
de eu estar fora daqui’, e então mandou aquele indivíduo sair do local; 
QUE outro fato relevante é um episódio presenciado pelo ora 
interrogando, em que um servidor da procuradoria do município se disse 
emissário do Dr. MOURA (Procurador do Município de Cabo de Santo 
Agostinho-PE), e perguntou sobre como poderia acessar O site do 
CABOPREV na internet para obter documentos sobre os novos valores 
das aplicações realizadas pelo CABOPREV em fundos da TERRA 
NOVA para que ele (servidor da procuradoria) pudesse apresentar 
tais números à Autarquia Previdenciária Municipal de Ipojuca-PE 
para promover o mesmo tipo aplicação em fundos de investimento 
geridos pela TERRA NOVA; QUE afirma foi enfática em afirmar 
repetidamente e o tempo todo que as aplicações foram realizadas nos 
fundo de investimento geridos pela TERRA NOVA e nas circunstâncias 
supracitadas por determinação do prefeito LULACBRAL e do 
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Secretário LULA LIMA (...)'(fls. 276-277. Grifos acrescidos).

Corrobora, ainda, com a versão de Célia Emídio acerca da suposta 
ingerência de Luiz Cabral de Oliveira Filho nas aplicações realizadas com 
recursos da CABOPREV nos fundos da Terra Nova, as mensagem de áudio 
encontradas no aparelho celular de Daniel Lucas, as quais ocorreram às 
17h56min46seg e 18h10min01seg, do dia 18.09.2017, enviada por este a 
Gean Lima (segundo transcrição constante às fls. 231-233 do INQ 3633):

[...]
Tais mensagens, além de indicarem que o Prefeito tinha o controle 

'da turma que trabalha no órgão', muito provavelmente, em alusão a 
CABOPREV, sugerem que a atuação daquele teve por finalidade a 
percepção de vantagem ilícita, ao registrar Daniel Lucas que o mandatário 
'já tá querendo saber como é que eu vou resolver a vida dele'. Também 
ficou registrado que a ação dos investigados não se restringia à 
transferência dos R$ 92.920.000,00 para os fundos da Terra Nova, haja 
vista que tal transação seria apenas o 'cartão de visitas' indicam a 
participação do requerente no aliciamento do Prefeito 'inclusive vai chamar 
um grupo já de prefeitos amigos dele e vão fechar também'.

A intenção de reiteração das condutas ficou registrada também no 
depoimento de Eliezer Ricardo da Silva, acima transcrito, quando afirma 
que passadas duas semanas do investimento, um representante da Terra 
Nova teria retornado à CABOPREV, visando à realização de novas 
aplicações.

[...]
Verifica-se, portanto, que não apenas os representantes da Terra 

Nova, como também André Maciel (então genro do agravante) estavam 
interessados em nova transferência de valores da CABOPREV para os 
fundos geridos por aquela empresa, o que somente não se concretizou 
naquele momento por negativa da então presidente da autarquia 
previdenciária municipal.

No entanto, necessário se faz destacar que Célia Emídio foi 
destituída da Presidência da CABOPREV no mês de junho do ano em curso, 
tendo o ora agravante nomeado para o cargo José Fernandes de Moura, 
que antes ocupava o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito.

Por outro lado, o indício de que Lula Cabral agira visando à 
percepção de vantagem indevida é reforçada pela constatação de viagem 
realizada por André Maciel, seu genro à época dos fatos, em companhia de 
Leonardo Mota e Daniel Lucas, em avião fretado por este último com 
recursos da Bittenpar, ao Município de Jundiaí/SP, no dia 06.11.2017. O 
modus operandi, com o fretamento de avião, assim como diálogo entre 
Marco Aurélio Carvalho das Neves (um dos representantes da Terra Nova) 
e Daniel Lucas, no dia seguinte a referida viagem, no qual este afirma que 
o Prefeito estaria tranquilo, depois do 'colírio', reforçam a tese de que o 
deslocamento a São Paulo teve por finalidade o recebimento de valores em 
espécie.

Ademais, na busca e apreensão realizada na residência de Lula 
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Cabral no dia 19.10.2018 foram apreendidos R$ 418.300,00 (quatrocentos e 
dezoito mil e trezentos reais) e € 47.130 (quarenta e sete mil, cento e trinta 
euros), em espécie, enquanto na residência de André Maciel, no mesmo dia, 
foram apreendidos R$ 180.450,00 (cento e oitenta mil, quatrocentos e 
cinquenta reais) e U$ 4.000,00 (quatro mil dólares).

Digno de nota que, na diligência realizada na residência de Lula 
Cabral, foram detectados documentos que apontavam a existência de outros 
imóveis de propriedade deste. Porém, ao se realizar busca nestes, no dia 
31.10.2018, foi constatado haver vestígios de que era guardado dinheiro na 
casa de praia do investigado, haja vista a instalação de dois cofres, um 
deles com diversas ligas de borracha, do tipo utilizado para manter os 
maços de dinheiro, além de diversos envelopes de depósito do Banco do 
Brasil e do Bradesco. Ademais, a forma como encontrada a residência, com 
a cama desarrumada, aparelho celular ligado no carregador e cofre aberto, 
sugere que tenha sido desocupada instantes antes da chegada dos policiais. 
Devendo ser destacado, ainda, que o DVR do monitoramento eletrônico da 
residência (CFTV) havia sido removido.

Também no escritório particular de Lula Cabral haviam sido 
retiradas as CPUs dos computadores, além de os armários e gavetas se 
encontrarem vazios, restando apenas revistas e documentos antigos, 
irrelevantes.

Dessa forma há indícios suficientes da materialidade e autoria dos 
delitos de gestão fraudulenta dos recursos do RPPS dos servidores de Cabo 
de Santo Agostinho/PE, corrupção passiva e associação criminosa.

Também há fortes indícios de que as condutas investigadas não 
teriam se exaurido com a transferência dos recursos da CABOPREV, uma 
vez que, conforme já ressaltado, passados cerca de 15 dias da transferência 
dos R$ 92.920.000,00 para os fundos geridos pela Terra Nova, houve a 
tentativa de se realizar novo aporte de valores em tais fundos, além da 
indicação de que o ora agravante faria contato com outros gestores 
municipais para que procedessem da mesma forma em relação aos RPPS 
dos respectivos municípios. Dessa forma, a segregação preventiva se 
justifica como garantia da ordem pública e econômica. Nesse aspecto, é 
mister ressaltar, como bem destacou o Ministério Público, que a ausência de 
movimentação dos recursos da CABOPREV no último ano não afasta o risco 
de que transações dessa natureza sejam realizadas. 

Com efeito, a ordem pública não significa proteção apenas ao 
mesmo bem jurídico atingido, no caso os valores do RPPS dos servidores do 
Cabo de Santo Agostinho/PE, mas de todo o patrimônio do município, o 
qual, sendo de grande importância, recebe transferências obrigatórias da 
União, do Estado de Pernambuco e de convênios e programas federais.

Demais disso, a conveniência da instrução penal também justifica a 
manutenção da prisão do requerente, haja vista a constatação de ocultação 
de provas nos imóveis onde realizadas buscas no dia 31.10.2018, com a 
retirada de CPUs de computadores e DVR do monitoramento eletrônico, 
além de, provavelmente, valores em espécie. Acrescente-se a tais fatos o 
risco concreto de que o agravante, caso posto em liberdade, possa interferir 
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nas investigações, em especial em relação a possíveis testemunhas, haja 
vista a influência que exerce no município do Cabo de Santo Agostinho/PE.

Nesse aspecto, é interessante destacar que Célia Emídio, em seu 
primeiro depoimento à Promotora de Justiça de Cabo de Santo 
Agostinho/PE, no qual, acompanhada do Secretário de Assuntos Jurídicos 
do Município, nada revelou, ao passo que, em outra oportunidade, 
acompanhada apenas de sua advogada, narrou toda a ação de Luiz Cabral 
nos fatos investigados.

[...]
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva."

Como se percebe, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos 

termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente quando destaca a gravidade 

concreta do delito, evidenciado pelo modus operandi, revelador da perniciosidade social da 

ação, e, ainda, por conveniência da instrução criminal, assentando:

a) que a indevida movimentação de valores milionários do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores de Cabo de Santo Agostinho/PE - CABOPREV teria ocorrido por 

documento assinado pelo Presidente e Gerente Administrativo dessa autarquia, por 

determinação do ora Paciente, na condição de Prefeito do Município;

b) a existência de fortes indícios de que as condutas dos investigados não teriam 

cessado com a transferência dos recursos da CABOPREV, pois, passados 15 (quinze) dias da 

transferência dos valores, houve tentativa de realização de novo aporte de valores em tais fundos, 

havendo a indicação de que o ora Paciente "faria contato com outros gestores municipais 

para que procedessem da mesma forma em relação aos RPPS dos respectivos municípios"; 

e

c) a atuação do Paciente para dispersar e ocultar provas, fato constatado em 

buscas realizadas em sua residência, em 31/10/2018, na qual se apurou: "vestígios de que era 

guardado dinheiro na casa de praia do investigado" e que "o DVR do monitoramento 

eletrônico da residência (CFTV) havia sido removido", bem como que, "no escritório 

particular de Lula Cabral. haviam sido retiradas as CPUs dos computadores, além de os 

armários e gavetas se encontrarem vazios, restando apenas revistas e documentos antigos, 

irrelevantes."

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAMA 
ASFÁLTICA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, PECULATO, 
CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE 
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DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. 
GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. 
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. 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 criminoso, 
desencadeado no âmago da Administração Pública, com a participação de 
servidores, apenas esquadrinhado após a autorização judicial de medidas 
constritivas - interceptação telefônica e mandados de busca e apreensão -, 
com movimentação de vultosa quantia de dinheiro supostamente obtida do 
erário, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.

2. Ordem denegada." (HC 366.733/MS, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 
08/11/2016.)

No que diz respeito à segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, 

confira-se o seguinte precedente:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. PECULATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Inviável o conhecimento originário por esta Corte de tema não 
submetido ao crivo do Tribunal de origem sob pena de indevida supressão 
de instância. In casu, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa 
em virtude do não oferecimento da denuncia após o término do inquérito 
policial em se tratando de reu preso ha mais de um mês não foi objeto de 
análise pelo acórdão objurgado o que torna impossível o conhecimento da 
alegação defensiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da 
prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado consistente na 
sua participação em complexa organização criminosa instalada nos 
meandros da Administração Publica municipal, não há que se falar em 
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Outrossim, ressaltou o magistrado de piso que os 
Representados/indiciados estão agindo no sentido de escamotear as provas 
dos possíveis ilícitos praticados o que reforça ainda mais a necessidade da 
custodia com vistas a conveniência da instrução criminal. Precedentes.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, 
denegado." (HC 395.256/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017; sem grifos no original.)

No que se refere às alegações de que o Juízo teria sido levado a erro pela 

autoridade policial, bem como de que não seriam verdadeiras as premissas utilizadas para a 
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manutenção da prisão, observo que desconstituir os fundamentos do decreto, no ponto, parece 

demandar o reexame fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita. 

No mais, a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, 

bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, 

desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e 

subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[e]stando 

presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 

282, § 6º, do Código de Processo Penal, incabível a aplicação de medidas cautelares 

alternativas à prisão" (RHC 98.965/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018.)

Desse modo, o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais 

passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação 

configuradora de evidente abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo 

perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida pelo órgão colegiado, após a tramitação 

completa do feito.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

Estando os autos devidamente instruídos, dispenso o pedido de informações.

Remetam-se os autos, com urgência, ao Ministério Público Federal para o 

parecer.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2018.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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