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Colenda Câmara, 

Douta Procuradoria, 

 

 

 

 

1. RECORRIDOS – REPRESENTADOS PARA PRISÃO PREVENTIVA E 

SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. 

CLEUZA RODRIGUES REPULHO foi denunciada 

como incursa nos artigos 288, caput, do Código Penal; 

artigo 90 da Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo 

92 da Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo 89 da 
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Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo 312, § 1º, do 

Código Penal; todos c.c. o art. 13, art. 29, artigo 61, II, 

“g”, e artigo 62, inciso I e III, do Código Penal, e a Lei 

nº 9.034/95; SÉRGIO MOREIRA foi denunciado como incurso nos 

artigo 288, caput, do Código Penal; artigo 90 da Lei nº 

8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo 89 da Lei nº 

8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo 312, § 1º, do Código 

Penal; artigo 304 c.c. art. 298, ambos do Código Penal; 

todos c.c. o artigo 13, artigo. 29 e artigo 61, II, “g”, do 

Código Penal, e a Lei nº 9.034/95; MARCOS DIVINO RAMOS foi 

denunciado como incurso nos artigo. 288, caput, do Código 

Penal; artigo 299 do Código Penal, por 05 (cinco) vezes; 

artigo 90 da Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo. 

92, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) 

vezes; artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, por 

02 (duas) vezes; artigo 312, § 1º, c.c. artigo 29, ambos do 

Código Penal; todos c.c. o artigo 29 e artigo 62, I, do 

Código Penal, e a Lei nº 9.034/95;ELIANE ALVES DA SILVA foi 

denunciada como incursa nos artigo 288, caput, do Código 

Penal (item 2); artigo 299 do Código Penal; artigo 90 da 

Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) vezes); artigo 89, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93, por 02 (duas) vezes; artigo 312, 

§ 1º, do Código Penal; todos c.c. o artigo 29 do Código 

Penal e a Lei nº 9.034/95, porque integraram uma 

organização criminosa dedicada cometer fraudes em 

licitações, cometendo, para isso, diversos outros delitos. 

 

2. INTRODUÇÃO FÁTICA SUCINTA. 
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Segundo a peça acusatória, dentre os 

anos de 2009 e 2012, no âmbito da Secretaria de Educação de 

São Bernardo do Campo, formou-se uma quadrilha, integrada 

por particulares e funcionários públicos, com o objetivo de 

fraudar as licitações daquela pasta. 

Esta quadrilha estruturou-se 

ordenadamente, mantendo uma divisão de tarefas, visando 

obter diretamente vantagem pecuniária em face da 

administração pública. 

Dessa forma, está-se diante, de uma 

verdadeira organização criminosa, conforme fls. 10 do 

instrumento. 

O operador deste esquema era MARCOS 

DIVINO RAMOS, sócio de direito das empresas G8/FIO PARANÁ e 

CDF/CIA DO FUTURO/PROTWORK, o qual agiu consertadamente com 

sua secretária e, também, braço direito, ELIANE ALVES DA 

SILVA. 

MARCOS falsificava os contratos sociais 

de suas empresas, para constar como sócios seus familiares 

e, até mesmo, ELIANE, sua funcionária. 

Todavia, só foi possível efetivar a 

empreitada com a ação criminosa de funcionários públicos, 

principalmente, a participação da Secretaria de Educação, 

CLEUZA REPULHO e seu Consultor Técnico, SÉRGIO MOREIRA. 
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Além de contar com funcionários 

públicos, MARCOS, associou-se, também, ao empresário WILSON 

MAKOTO, que possuía empresas no estado do Paraná. 

Assim, foi possível o cometimento, pela 

quadrilha, dos delitos previstos nos artigos 89, 90 e 92 da 

lei de licitações (8.666/93) e 288, 299, 304 e 312, § 1º do 

Código Penal. 

Tais delitos se consumaram no bojo das 

atas de registro de preço 003/09 (mochila) e 004/09 

(tênis), as quais, em seguida, foram utilizadas, pelo 

procedimento de carona, em outros municípios. 

Resumindo, MARCOS DIVINO RAMOS 

constituiu pessoas jurídicas, utilizava-as para simular 

concorrências em procedimentos licitatórios, os quais 

tiveram as vitórias endereçadas a este empresário, que 

fornecia produtos produzidos por industriais comparsas, 

tendo o processo administrativo sido manipulado por 

assessor diretamente e especialmente nomeado pela 

Secretária de Educação, para este fim. 

 

3. EXEMPLOS FÁTICOS DA FRAUDE. 

Apenas a título de exemplo, SÉRGIO, 

então assessor da Secretária de Educação, foi o responsável 

pelas cotações dos orçamentos iniciais, para subsidiar os 

gastos da Secretaria de Educação. 
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Estes orçamentos, no entanto, são das 

empresas do grupo criminoso ou são falsos. Portanto, a 

licitação já nasce fraudada e superfaturada, uma vez que os 

preços não são os praticados pelo mercado. 

Além disso, era o responsável por 

julgar de fato as amostras dos produtos e eventuais 

recursos de empresários interessados no contrato. 

Todo este procedimento, dentro da 

Secretaria de Educação, tem o aval da Secretaria de 

Educação, CLEUZA REPULHO, conforme o próprio SÉRGIO afirmou 

em oitiva neste núcleo “Mesmo o declarante sendo contra 

elaborou a instrução do procedimento de prorrogação da ata 

de registro de preço, pois exercendo cargo em comissão 

cumpriu a decisão da Secretária. O declarante providenciou 

a pesquisa de mercado de fls. 463/477 nos mesmos moldes em 

que declinado acima, encaminhando email para as respectivas 

empresas cadastradas”. 

Não bastasse, SÉRGIO elaborou, também, 

os orçamentos balizadores da prorrogação da ata de registro 

de preço, da mesma forma que elaborou os orçamentos 

iniciais, ou seja, fraudados. 

Ainda, a título de exemplo, MARCOS 

DIVINO RAMOS após ter as atas de preço de São Bernardo do 

Campo beneficiando suas empresas, fez com que tais fossem 

aceitas no município de Londrina, Paraná. Lá em Londrina 

houve processo criminal, com prisão preventiva, ação civil 

pública, com bloqueio de bens. 
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Porém, o Judiciário concedeu liberdade 

provisória a MARCOS DIVINO RAMOS e o que ocorreu, pergunta-

se? Após solto, MARCOS DIVINO RAMOS passou a esconder seus 

bens, bens estes já em nome de terceiros, começaram a ser 

mantidos em tal situação e bens em seu nome começaram a ser 

passados para nomes de terceiros, o que ainda ocorre até 

data recente (ver relatórios de análise ora juntados: o 

primeiro sobre matrículas de imóveis; o segundo e terceiro 

sobre patrimônio imóvel após documentos apreendidos; o 

quarto sobre veículos. Ver também, petição sobre pedido de 

sequestro de bens). 

Ao contrário do imaginado, MARCOS 

DIVINO RAMOS e sua funcionária de confiança ELIANE já 

naquela investigação de Londrina, Paraná, tentaram 

prejudicar a colheita de provas, escondendo documentos, 

conforme apontado em interceptação telefônica. 

Até hoje, recentemente, há fortes 

indícios, sérios, de que estes réus continuam a operar de 

forma suspeita perante a Administração Pública (ver 

Portaria do Procedimento de Investigação Criminal – PIC - 

nº 11/2014 e Portarias de PIC´s de contratos pretéritos nºs 

06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014 e 10/2014). 

Diante deste breve exposto, acrescente-

se que, parte do dinheiro arrecadado ilicitamente, foi 

convertida em dinheiro lícito e outra parte, foi ocultada, 

caracterizando o delito de lavagem de capital. 

Para a apuração deste delito houve a 

necessidade de desmembramento do procedimento 
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investigatório criminal, separando a denúncia por fraudes, 

formação de quadrilha e falsos documentais, da apuração de 

crimes tipificados na Lei nº 9.613/98. 

A peça acusatória foi recebida nos seus 

exatos termos, bem como determinado o sequestro dos bens 

móveis e imóveis de MARCOS DIVINO RAMOS. 

Contudo, foram indeferidas as prisões 

preventivas de CLEUZA REPULHO, SÉRGIO MOREIRA, MARCOS 

DIVINO RAMOS e ELIANE ALVES DA SILVA, bem como, a suspensão 

do exercício da função pública de CLEUZA REPULHO e SÉRGIO 

MOREIRA. 

É o relatório. 

4. DECISÃO RECORRIDA. 

O MM Juiz de Direito fundamentou sua 

decisão de indeferimento no sentido de que os crimes da lei 

de licitação são puníveis com pena de detenção e não 

ensejariam ao final uma pena de prisão em regime fechado, a 

autorizar a prisão preventiva. 

E mais, quanto aos delitos cometidos e 

previstos no Código Penal, apesar da gravidade e de serem 

punidos com pena de reclusão, devem ser avaliados sob o 

crivo do contraditório. 

Afirmou, ainda, que não há sequer 

indícios, de que a ordem pública e econômica serão 

prejudicadas caso os réus respondam o processo em 
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liberdade, tampouco suas condutas ofereçam risco à correta 

aplicação da lei penal ou coloquem em risco a instrução 

processual. 

Já quanto à suspensão do exercício da 

função pública, decidiu que não há prova suficiente de que 

a manutenção dos réus no cargo ensejariam prejuízos. 

Ademais, enunciou que os crimes aconteceram há alguns anos 

e, ausente, notícias de que, na atualidade, tais práticas 

continuem. 

Contra os fundamentos da r. decisão 

reside o inconformismo. 

 

5. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR. 

Os denunciados não cometeram um só 

crime de licitação, mas inúmeros crimes e estão a gerar 

volumoso trabalho para a Sociedade ao ser, ainda, 

necessário abrir novas investigações, tecer estratégias 

processuais para facilitar os trabalhos do Cartório 

Judiciário e partes. 

Não só por isso o caso é grave. Não 

pode ser olvidado o fato das condutas dos denunciados 

configurarem verdadeira violência ao funcionamento e busca 

ao bem estar coletivo (artigo 3º da Constituição Federal). 

De início, sobre os pressupostos 

processuais e legais, a visão do i. juiz de primeiro grau  
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voltada a natureza de detenção de parte dos delitos da ação 

penal, é retrógrada e não se coaduna com as novas regras 

processuais acerca das medidas cautelares. 

Primeiro, a prisão preventiva não pode 

ser atrelada ao perigo abstrato do tipo penal e nem à pena 

em abstrato a ele cominada. Esta é a posição consagrada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao longo da história recente, 

como se sabe. 

Se assim o é, não pode o magistrado 

fundamentar indeferimento de prisão preventiva com base na 

pena em abstrato, porque a natureza da preventiva e das 

medidas substitutivas é cautelar. 

Agir contrariamente a este raciocínio é 

agir com “dois pesos e duas medidas”, conforme o popular 

brocardo. 

Isto cria uma desigualdade processual, 

torna uma das partes no processo penal indefesa, no caso 

concreto a Sociedade, pois viola a paridade de armas no 

processo (da doutrina alemã, que inspirou vários de nossos 

princípios constitucionais vigentes, o “WAFFENGLEICHHEIT” – 

O PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU PARIDADE DE ARMAS - “Waffen” = 

armas; “Gleichheit” = igualdade, paridade). 

Caso contrário, não seria possível 

decretar prisão preventiva nos caso de violência doméstica 

por “mero” crime de ameaça à mulher (populares casos da Lei 

Maria da Penha). A pena em abstrato do artigo 147 do Código 
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Penal é, respeitosamente, módica, para um regime fechado 

(artigo 313, inciso III, do CPP). 

Pela natureza cautelar da preventiva, 

conclui-se ser necessária a custódia dos recorridos, 

conforme fundamentos expostos no pedido indeferido e nas 

presentes razões recursais. 

De outra parte, é verdade que o artigo 

33, “caput”, do Código Penal, indica regime semiaberto ou 

aberto, para delitos apenados com detenção, porém, contudo, 

entretanto, há o SALVO NECESSIDADE de transferência legal 

para o regime fechado. 

Uma das exceções (“salvo necessidade”) 

compreendidas no ordenamento jurídica reside nos concursos 

de infrações e somatória final das penas. 

Reza o § 2º, alínea “a”, do Código 

Penal, que o condenado a pena superior a 8 (oito) anos 

deverá começar a cumpri-la em regime fechado. 

HABEAS CORPUS Nº 196.285 - SP (2011/0023026-6) 
 
RELATOR : MINISTRO ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RJ) 
IMPETRANTE : JOÃO PEREIRA DA SILVA 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO 
PACIENTE : MAURICIO TOSHIKATSU IYDA (PRESO) 
 

EMENTA 
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
CORRUPÇÃO. QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
PLEITO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS 
AUTORIZADORAS PRESENTES. 
1. As Turmas componentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já 
cristalizaram o entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a manutenção 
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da custódia cautelar, suficientemente fundamentada, retratar a necessidade da medida 
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
2. No caso concreto, a prisão do paciente encontrava-se, à época, fundamentada na 
sua participação em organização criminosa, caracterizada pela reiteração da prática 
delituosa. 
3. Ordem denegada, com a ressalva do ponto de vista do Relator, quanto à eventual 
aplicação das medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/11. 
 
“A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a decretação da prisão 
preventiva, baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução 
criminal, em especial diante da reiteração da conduta, se revela plenamente válida, 
pois pautada em elementos concretos emergentes dos autos.” (fls. 4)  
 

“Temos, então, que o Tribunal a quo, na ocasião, ao confirmar a necessidade da 

excepta prisão cautelar, se fundamentou na garantia da ordem pública, diante do 

fato concreto da reiteração delitiva do agente, devido à sua propensão à prática 

delituosa ou, ainda, por sofrer influência dos mesmos estímulos relacionados com o 

delito que ora responde, caso retorne ao convívio social anterior.” 

HABEAS CORPUS Nº 190.017 - DF (2010/0206939-2)  

 

RELATOR: MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO 

IMPETRANTE:  EUCLIDES ARTUR COSTA ANDRADE E OUTRO 

IMPETRADO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO 

PACIENTE: EDISON DOS SANTOS CRUZ 

 

 

EMENTA 
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇAO 
PÚBLICA (FRAUDE À LICITAÇAO, EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS 
PÚBLICAS, PECULATO, CORRUPÇAO ATIVA E PASSIVA, ENTRE OUTROS). 
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM 
ECONÔMICA E DA INSTRUÇAO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS 
DE QUE O PACIENTE SERIA O LÍDER E PRINCIPAL ARTICULADOR DA 
ORGANIZAÇAO CRIMINOSA, ATUANTE EM INÚMEROS MUNICÍPIOS DO 
INTERIOR BAIANO E COM TRÂNSITO ENTRE O EMPRESARIADO E AS 
PREFEITURAS ENVOLVIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. 
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇAO DA ORDEM. 
ORDEM DENEGADA.  

1.Em razão de investigação conduzida pela Polícia Federal em diversos Municípios 
Baianos, amparada em relatórios da Controladoria Geral da União e em escutas 
telefônicas autorizadas judicialmente, em que se apurou a existência de fortes indícios 
de atuação de organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos contra 
a Administração Pública (fraude a licitações, emprego irregular de verbas públicas, 
peculato, corrupção, etc), foram requeridas e deferidas, entre outras medidas, o 
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sequestro de bens de alguns investigados, a busca e apreensão de documentos, a 
prisão temporária e a prisão preventiva, esta, deferida apenas com relação ao ora 
paciente, identificado como o coordenador da atividade delituosa.  

2.Não se ignora, minimiza ou despreza a necessidade, em casos excepcionais, de 
prisões processuais, isto é, aquelas que de modo extraordinário antecedem ao trânsito 
em julgado das decisões penais condenatórias, mas os provimentos judiciais com 
esse teor devem obrigatoriamente trazer no seu próprio contexto a indicação segura, 
precisa e exata da indispensabilidade da medida drástica, pois que sem isso se estará 
apenas diante de um ato de força, e não de um ato judicial, no sentido em que a 
doutrina do Processo Penal emprega esta locução.  

3.Na hipótese, a decisão impugnada apontou a existência de fortes indícios da prática 
dos crimes, elencando fatos concretos que demonstram a magnitude da empreitada 
criminosa - que envolve inúmeros Municípios Baianos e um leque impressionante de 
empresas e pessoas ligadas às Prefeituras, segundo consta dos elementos indiciários 
já colhidos, sendo certo que as fraudes dirigiam-se até mesmo para áreas sensíveis 
da vida comunitária, como a merenda escolar e a compra de medicamentos.  

4.O objetivo principal dos envolvidos era a obtenção de proveito pessoal econômico a 
partir da lesão ao erário público e, para a consecução desse objetivo principal, outras 
práticas ilícitas eram necessárias (corrupção ativa e passiva, por exemplo), de modo 
que a gravidade concreta dos fatos certamente ampara a medida extrema para a 
garantia da ordem pública e da ordem econômica, evitando a continuidade das 
atividades delituosas.  

5.A posição de liderança do paciente, apresentando-se como um dos principais 
interlocutores e articuladores da empreitada criminosa, com trânsito fácil tanto 
dentro da área empresarial como da Administração Pública, justifica a custódia 
preventiva ora combatida também para garantia da instrução criminal, dada a 
sua influência junto aos poderes públicos municipais.  

6.Precedentes do STJ: HC 110.704/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 09.03.2009 e 
HC 70.560/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 06.08.2007.  

7.Parecer do MPF pela denegação da ordem  

8.Ordem denegada. 

Nesse tempo (anos) está compreendida a 

somatória dos concursos de crimes (material, formal e 

continuado) e se o resultado final for o legalmente 

previsto para o regime fechado, a natureza de detenção não 

excluirá o grave regime. 
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Ademais, no caso, há crimes punidos com 

reclusão também, o que afasta a alegação de impossibilidade 

do regime fechado em eventual condenação. 

Mesmo porque, dar-se-á o cumprimento da 

punição mais grave primeiro. 

Neste ponto, chama-se a atenção por os 

diversos crimes nos quais incursos os demandados, cuja 

somatória das penas, espera-se, ultrapassar 8 (oito) anos 

de privativa de liberdade. 

Além disso, nos termos do § 3º, do 

artigo 33, do Código Penal, a determinação do regime 

inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos 

critérios previstos no art. 59 deste Código. 

Isto significa que o Poder Judiciário 

pode decretar o regime inicial de pena inicial no fechado, 

conforme as circunstâncias fáticas do caso concreto, não 

estando vinculado a natureza abstrata do tipo penal. 

E não é só. Nos termos do artigo 10, da 

Lei de Organização Criminosa, vigente à época dos fatos, 

dispõe que: 

“Os condenados por crimes decorrentes 

de organização criminosa iniciarão o cumprimento da pena em 

regime fechado”. 

Infelizmente, o dia a dia forense vicia 

a visão do profissional e por vezes textos legais que não 
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são operados constantemente, ficam esquecidos, o que é até 

natural e compreensível. 

Contudo, a r. decisão merece correção, 

à evidência. 

Não há razões, portanto, para equiparar 

a prisão penal com a processual, que é medida de cautela. 

Por isso, também, não se pode falar em 

análise da prova sob o crivo do contraditório, pois estamos 

diante de uma prisão cautelar, que pode ser decretada, 

inclusive, no âmbito de investigação policial, onde não se 

observa, em regra, o princípio do contraditório. 

Dessa forma, presentes os pressupostos 

e requisitos da prisão preventiva, que, se encontram no 

caso em tela, esta deve ser decretada. 

No mais, de acordo com o “caput” do 

artigo 312 do Código de Processo Penal, “in fine”, para a 

decretação da prisão preventiva basta a prova de existência 

do crime e indícios suficientes de autoria. 

Ora, a materialidade delitiva esta mais 

do que provada, pois, há nos autos uma gama de provas 

documentais e testemunhais. Quanto à autoria, resta claro 

que o tipo processual exige apenas indícios suficientes e 

não prova cabal. 
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Neste ponto, estamos diante de um juízo 

de probabilidade e não de certeza, caso contrário, teríamos 

a prisão penal e não processual. 

Em sendo mantida a r. decisão 

vergastada estar-se-ia invertendo o teor do referido 

artigo, exigindo a demonstração cabal da autoria delitiva, 

erigindo-se a prisão cautelar a prisão definitiva. 

Ou seja, custódia, afastamento, ética 

na Administração Pública, artigo 59 do Código Penal, nada 

disto existiria. 

A propósito: 

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). 

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser 

decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de 

outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o
). 

Mesmo sendo o réu primário e de bons 

antecedentes, imperativa a prisão cautelar, uma vez 

configurada a personalidade perigosa para as demais 

pessoas, em face da latente capacidade de intimidar e 

violar a paz alheia, sendo necessária a custódia para 

demonstrar a imediata resposta do Estado na garantia da 

ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal 

(cf. Julio Frabbrini Mirabete, "Código de Processo Penal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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Interpretado", 7ª ed., Ed. Atlas, notas ao art. 312, pág. 

692/693). 

Assim, a prisão preventiva não deve ser 

confundida com a prisão penal, pois não objetiva infligir 

punição àquele que sofre a sua decretação, mas sim atuar em 

benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 

penal. 

Pois bem, para a decretação de uma 

prisão cautelar é feito apenas um juízo de periculosidade 

sobre os réus, no caso. Flexibilizando-se o seu estado de 

inocência em benefício do direito à segurança pertencente à 

toda a sociedade, ou melhor, um juízo de cognição sumária. 

No caso em apreço, os denunciados são 

primários e acabam se perpetuando nesta condição, mesmo 

praticantes de inúmeras infrações penais, porque as 

condutas são complexas, envolvem planos e estratégias 

complexas, estudas, elaboradas justamente para o fim de 

fraudar, não ser descoberta a fraude, dar aparência de 

legalidade. 

E nem há cogitar terem os crimes 

ocorrido até o ano de 2012, porque outros casos novos 

surgiram e os efeitos deletérios destes delitos estão 

repercutindo até hoje. 

A organização com estrutura complexa e 

recurso financeiros, com advogados, contador, funcionários, 

etc., está sempre um passo a frente do Ministério Público. 
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Há uma desigualdade real, que prejudica 

a ampla defesa do Ministério Público no seu mister Social e 

Constitucional. 

A Sociedade está indefesa, sendo o 

Estado fraco (teoria do contrato social de Thomas Hobbes), 

ainda mais diante desta nova criminalidade organizada, e o 

cidadão forte para praticar infrações, querendo, em 

especial aquele que enxerga isso. 

Tais condutas, por este modo de agir e 

objetivo a ser alcançado, reveste-se de especial dolo. 

Mesmo primários, mais excelentes 

profissionais no ramo em que atuam, os representados são os 

engenheiros de um esquema já construído para dificultar a 

eventual investigação, para se ter argumentos de defesa 

futuros. 

Tudo este modo de operação e ação e 

omissão são cuidadosamente pensados, com o fim de não haver 

punição e alcançar os objetivos ilegais verdadeiramente 

posto em prática, tornando com o dolo deles a Justiça lenta 

e pretérita. 

Ora, é princípio humano que ninguém 

pode se beneficiar da própria torpeza. 

Destarte, não é correto, para este caso 

concreto, o fundamento do d. magistrado de primeira 

instância de que a ordem pública e econômica não seriam 

prejudicadas. A propósito, confira-se no pedido Ministerial 
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indeferido, na petição sobre o sequestro de bens e no item 

abaixo os fundamentos da medida. 

Entende-se por ordem pública a paz e a 

tranquilidade no meio social, ou melhor, significa dizer 

que há indícios de que o réu voltará a delinquir se 

permanecer em liberdade. 

A garantia da ordem pública destina-se 

a proteger a própria comunidade, impedindo o réu de cometer 

novos delitos. 

Observe-se que, MARCOS, ELIANE, SÉRGIO 

e CLEUZA, voltaram a delinquir e fraudaram diversas outras 

atas de registro de preço. Com o objetivo de apurar tais 

infrações foi que se instaurou os procedimentos 

investigatórios criminais 06/14, 07/14, 08/14, 09/14 e 

10/14. 

Já a ordem econômica, visa impedir a 

continuidade no cometimento de crimes, com o objetivo de 

normalizar a economia. 

E, no caso concreto, mantendo os 

representados em liberdade todos os princípios 

constitucionais da Administração Pública (artigo 37 da 

Constituição Federal) e econômicos (falsas concorrências) 

estão no solo, nocauteados. 

 

6. FUNDAMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR. 
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Registre-se que há fundamento legal 

para o decreto da prisão preventiva, que se assenta na 

prevalência do interesse público, como garantia da 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução 

processual e manutenção da ordem pública (artigos 312 e 

313, inciso I, do CPP), esta última entendida no sentido de 

que “visa não apenas prevenir a reprodução de fatos 

criminosos, mas acautelar o meio social e a própria 

credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e 

de sua repercussão” – RJDTACRIM – RELATOR – MARREY NETO. 

Como já fundamentado no pedido 

introduzido na cota de oferecimento da ação penal, os 

representados representam efetivo perigo para a Sociedade e 

para a Administração Pública, seja a seus valores éticos, 

morais e patrimoniais. 

A representada CLEUZA REPULHO ainda 

apresenta sérias suspeitas de ter participado de inúmeras 

outras fraudes. 

Conforme documentação recebida pelo 

Ministério Público de um cidadão e juntada aos autos, 

estando no cd rom encartado neste recurso, a representada 

CLEUZA REPULHO estaria envolvida em várias outras situações 

suspeitas de prejudicar a Administração Pública e, em 

especial, o setor de educação (ver material no final do cd 

rom que acompanha o RESE – arquivo: 26-12 PIC Extrato parte 

5). 

Na Comarca de Santo André, CLEUZA 

REPULOHO também foi secretária municipal e responde a ação 
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civil pública justamente por ter sido corresponsável pela 

contratação de uma organização civil (“ONG”) fundada pelo 

seu ex-namorado e ainda ligada a pessoas de sua relação, 

para desenvolver e executar projetos de proteção e guarda 

de crianças e adolescentes, além do chamado “projeto 

escola”, e um terceiro convênio para cooperação técnica 

financeira para formação de professores e um quarto 

convênio para ações complementares e definição de políticas 

educacionais e diretrizes da Secretaria de Educação daquele 

município. Ainda teve um quinto, um sexto e outro 

convênios. A ação civil aponta fraudes e pede-se 

ressarcimento aos cofres públicos e anulação dos contratos, 

estes na ordem de R$ 48.820.000,00. 

Os aspectos criminais ainda estão em 

apuração, dada a complexidade e o volume de informações de 

todos estes contratos. 

Depois de realizada medida judicial de 

busca e apreensão em endereços controlados por parte dos 

réus e depois da análise de mundo de documentos 

apreendidos, o Ministério Público se viu obrigado, mesmo 

não tendo recursos pessoais e materiais para tanta demanda, 

a instaurar novas investigações, conforme consta das 

Portarias ora anexadas ao presente recurso: 

Portaria nº 06/2014 – fraude a 

licitação na venda de materiais de limpeza para a 

Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. 
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Portaria nº 07/2014 – fraude a 

licitação na venda de brinquedos para a Secretaria de 

Educação de São Bernardo do Campo 

Portaria nº 08/2014 - fraude a 

licitação na venda de brinquedos para a Secretaria de 

Educação de São Bernardo do Campo 

Portaria nº 09/2014 - fraude a 

licitação na venda de brinquedos para a Secretaria de 

Educação de São Bernardo do Campo 

Portaria nº 10/2014 - fraude a 

licitação na venda de material escolar para a Secretaria de 

Educação de São Bernardo do Campo 

Portaria nº 11/2014 - fraude na 

constituição da empresa UNIKS e lavagem e capital 

Parte dos trabalhos investigativos é 

reunir documentos que têm que ser requisitados à própria 

investigada, não havendo confiança alguma do material que é 

entregue. Ademais, pessoas funcionários e outros que 

eventualmente se predisponham a testemunhar, assim não 

agiram, porque a impunidade e a presença da investigada 

inibe esta possibilidade. 

Conforme documentos que ora se junta, a 

Secretaria de Educação tendo a frente CLEUZA REPULHO não 

tem preparado e remetidos os documentos necessários às 

novas investigações Ministeriais dentro de prazo razoável e 

aceitável. 
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 Isso se verifica, por exemplo, na 

Portaria nº 06/2014, para investigar compra de produtos de 

limpeza, na qual se compara os contratos e preços 

praticados por duas Secretarias de São Bernardo do Campo: 

Administração e Educação. 

Enquanto a da Administração já 

apresentou a tempos a documentação requisitada, a de 

Educação não. 

Também, num procedimento do Eg. 

Tribunal de Contas do Estado, de 2011, a Secretaria não 

enviava os documentos, atrasando a investigação, no caso a 

fiscalização, até o ano de 2014, sendo inclusive aplicada 

multa por este fato (TC-037666/026/11). 

Verifica-se a total incompatibilidade 

da permanência de CLEUZA REPULHO em liberdade ou na função 

pública durante o tramitar do processo judicial e das 

investigações. 

Todo o atraso nas investigações de 

casos complexos com este, que naturalmente já se atrasam 

ante a complexidade e necessidade de leitura de tantos 

documentos, inviabiliza por completo os trabalhos técnicos 

investigativos e de fiscalização. 

O representado SERGIO MOREIRA além de 

elaborar os orçamentos falsos que serviram de partida para 

as compras da Secretária, era o assessor direto 

comissionado para este fim. Por isso, acaba sendo alvo das 

novas investigações. 
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Até última informação do Ministério 

Público, contida na própria oitiva do investigado, SÉRGIO 

MOREIRA, convidado pelo então Secretário Municipal de 

Saúde, exerce funções atreladas a compras no complexo 

Hospitalar de São Bernardo do Campo, que é mantido pela 

Fundação do ABC. 

Mesmo tendo formação jurídica, SÉRGIO 

MOREIRA permaneceu a frente e atuou com técnico de compras, 

ou sabe lá o quê, pois classificava e desclassificava 

amostras de tênis, mochilas e julgava os recursos dos 

outros empresários excluídos do certame. 

O mesmo se aplica aqui quanto às 

Portarias de instauração de novas investigações. 

O representado MARCOS DIVINO RAMOS já 

tomava o cuidado de não manter patrimônio em seu nome. 

Ainda mais depois de divulgado o caso na cidade de 

Londrina, Paraná, este comportamento se intensificou. 

Depois de solto, começou verdadeira “limpeza” e “blindagem” 

de seu patrimônio e ações em busca de prejudicar 

investigação e continuar a fornecer ao setor público de 

forma que seu nome não apareça. 

O mesmo se aplica aqui também o tanto 

exposto em relação às novas investigações. MARCOS está 

envolvido nos demais contratos a serem investigados. 

Parte da estratégia dolosa do 

representado MARCOS consistiu em se acordar com amigos e 
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pessoas a ele relacionados para transferir para o nome 

destas pessoas determinados bens móveis e imóveis. 

Como se não bastasse, MARCOS DIVINO 

RAMOS após dias depois do cumprimento dos mandados de busca 

e apreensão, mudou-se de endereço da Rua Floriano Peixoto, 

imóvel este em nome de terceiro para ocultar bem, e foi 

residir no imóvel em que tinha investido muito dinheiro 

localizado na Rua Maranhão, que estava em reforma na data 

do cumprimento das busca e apreensões, conforme fotografias 

que anexamos em CD Rom próprio. 

Este imóvel da Rua Maranhão também não 

estava em nome de MARCOS DIVINO RAMOS. 

O objetivo foi tornar preservado o 

imóvel mais valioso, constitui-lo como seu “bem de 

família”. 

Ora, a todo momento, mesmo depois do 

cumprimento da mandado de busca e apreensão, MARCOS DIVINO 

RAMOS inova nas situações fáticas, buscando se furtar às 

responsabilidades cíveis e criminais. 

A prisão é mais do que necessária. 

Uma das principais preocupações de 

MARCOS DIVINO RAMOS foi e de proteger seu patrimônio 

comprado com as receitas das vendas em procedimentos 

fraudados e já produzir material para eventual defesa em 

juízo. 
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Além das transferências patrimoniais 

falsas, MARCOS contratou advogados para acompanhar, então 

testemunhas, que na realidade revelaram-se partícipes da 

organização. Com isso, foram elaboradas estratégias 

recentes para produzir provas falsas em juízo, como a 

simulação de falsos aluguéis dos bens transferidos, com o 

fim de futuramente demonstrar perante o Judiciário que a 

transferência de patrimônio fora “verdadeira” tanto que os 

aluguéis eram pagos (ver depoimentos de Sidney Keity e de 

Mário de Sá Filho no cd rom que acompanha o RESE – arquivo: 

26-12 PIC Extrato parte 3). 

E não é só, com a análise da 

documentação apreendida, o que foi concluído recentemente, 

viabilizando estas razões recursais, MARCOS DIVINO RAMOS 

constitui uma nova empresa chamada “UNIKS” e colocou a 

frente dela funcionários seus e efetuou vendas para o setor 

público já neste ano de 2013 e 2014 (PIC nº 11/2014). 

Estes indícios estão contidos em 

documentos ora juntados, o que gera novas investigações. 

Então, pergunta-se: até quando todos os 

recursos públicos, do MP e do Judiciário, estarão a 

disposição de tratar de tantas infrações e negócios 

suspeitos envolvendo os ora representados? 

A representada ELIANE é de confiança de 

MARCOS DIVINO RAMOS e suas ações são planejadas e 

executadas até hoje, com esta denunciada a frente das 

principais tomadas de decisões. 
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Mesmo na época da investigação, na 

cidade de Londrina, Paraná, que não faz tanto tempo assim 

dada a complexidade do caso e das condutas dos denunciados, 

ou seja, ano de 2012, ELIANE cuidou de esconder documentos, 

conforme interceptação telefônica abaixo transcrita. 

Ora, manter os representados soltos 

atrapalha e muito toda e qualquer investigação, porque nas 

ruas, no dia-a-dia o comportamento dos demandados não é o 

idealizado pelo Judiciário. 

Além disso, a estratégia de qualquer 

investigação fica toda prejudicada, quando o Judiciário 

exige o impossível das autoridades investigativas, como a 

abertura de informações que põe em risco pessoas e os 

planos que visam a colheita de provas, uma vez ser 

inconcebível dentro da técnica, ciência investigativa 

avisar o investigado com brevidade de que ele será 

investigado em determinado ponto. O investigado 

simplesmente não irá incidir na infração e ainda tomará 

providências para destruir e desconstituir eventuais 

provas, ora. 

Agora, a custódia cautelar torna-se 

imprescindível. 

 

6.1. Garantia da Ordem Pública. 

O descrito na denúncia evidencia a 

forma de atuação de uma verdadeira organização criminosa 
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que objetivava praticar crimes contra a administração 

pública, principalmente. Disso resulta um prejuízo 

imensurável aos cofres públicos e consequentemente a toda 

população que sofre com a ação de agentes públicos 

associados a particulares com o fim de fraudar licitação, 

causando prejuízos ao erário e à concorrência. 

Com isso, a ordem pública ficou e ainda 

fica exposta a grandes riscos, já que estes funcionários 

ainda atuam nas repartições públicas deste município e, os 

particulares, ainda, exercem suas atividades laborais 

perante variadas Prefeituras deste e de outros Estados. 

É evidente que as consequências do 

desvio de verbas públicas são altamente gravosas à 

sociedade como um todo, a qual não tem atendidas suas 

necessidades diante de reiteradas lesões ao erário. 

Exemplificando, os valores que integram 

o patrimônio público devem ser revertidos em benefícios 

para toda a sociedade, traduzidos em ações nas mais 

diversas áreas, como saúde, segurança pública, educação, 

dente outros de extrema importância, o que não se observa 

devido ao grande número de desvios que ocorrem em todo o 

território nacional e, de forma nitidamente constante nas 

Secretarias gerenciadas por CLEUZA REPULHO. 

Portanto, é imprescindível que a 

Justiça impeça que, ao menos durante o curso da ação penal, 

os requeridos CLEUZA REPULHO, SÉRGIO MOREIRA, MARCOS DIVINO 

RAMOS e ELIANE ALVES DA SILVA permaneçam no convívio da 

sociedade, já que isto geraria um enorme descrédito e 
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aumentaria o sentimento de insegurança e desestímulo que 

norteia os cidadãos do bem. 

Com efeito, a garantia da ordem pública 

é invocada para socorrer a população em geral, revelando-se 

inegável resposta ao clamor público. Ou seja, a análise do 

binômio “gravidade da infração + repercussão” revela-se 

necessária sempre que a garantia da ordem pública for 

fundamento da segregação cautelar. No presente caso, é de 

clareza solar a gravidade das condutas abrangidas pela 

conduta criminosa externada pelos denunciados. Por seu 

turno, a repercussão que já se faz presente no meio social, 

só tende a aumentar quando as investigações tornarem-se 

integralmente públicas. 

Não pode ser olvidado, o fato das 

fraudes terem recaído sobre verbas do setor da Educação, 

bem de tamanha importância, com a compra de tênis e 

mochilas escolares, os quais tem por função implementar 

políticas públicas na área educacional, aprimorando e 

auxiliando pessoas sem condições econômicas a se igualarem 

aos demais cidadãos que já possuem bom acesso, no tocante a 

uma educação adequada. 

Infere-se, portanto, que o contido nos 

autos é mais do que suficiente a indicar que os denunciados 

são indivíduos com elevada capacidade de praticar crimes 

contra a Administração Pública e que fazem dessa prática o 

seu meio de vida, sem se importar com as consequências 

nefastas desse desvio de dinheiro público. 
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Os contratos celebrados com a empresa 

G8, ilícitos, formal e materialmente, seguiram os trâmites 

pré-estabelecidos pela quadrilha integrada pelos 

empresários e agentes públicos, no sentido de fraudar 

licitações para aquisição de tênis e mochilas escolares, 

adquiridos pelo Município, causando enorme prejuízo tanto à 

concorrência como aos cofres públicos. 

Há evidências de que todas as pessoas 

denunciadas cooperam para um desiderato criminoso comum, 

mantendo-se associadas para o fim de praticar crimes 

diversos, notadamente crimes licitatórios. Os documentos 

até o momento encartados aos autos demonstram sobremaneira 

a existência dos crimes narrados na peça vestibular 

envolvendo a contratação da G8. 

A sociedade roga que seus 

representantes observem e respeitem o princípio da 

moralidade, bem como se amparem na lealdade e na boa-fé 

enquanto na presidência dos atos da administração pública, 

no escopo de garantir aquilo que é inerente à função por 

eles assumida, o bem comum. 

6.2. Garantia da Ordem Econômica 

A ordem econômica como visto vem sendo 

por diversas vezes desprezada pelos requeridos, uma vez que 

eles insistem na prática de condutas criminosas. 

Contra a atual Secretária de Educação 

de São Bernardo do Campo constam diversas denúncias de 

irregularidades, algumas investigadas por este grupo, que 
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tem dificuldades de chegar ao cerne da questão devido à 

posição ocupada por aquela, necessitando assim, de sua 

segregação cautelar para o sucesso desta e das demais 

investigações. 

SÉRGIO MOREIRA não atua mais na 

Secretaria de Educação, mas sim no complexo hospitalar do 

ABC, mas executa ainda funções relacionadas à aquisição de 

bens, só que agora com menor fiscalização devido ao regime 

jurídico próprio da instituição na qual hoje trabalha. 

MARCOS RAMOS, após o cometimento de 

diversos crimes licitatórios, não só neste Estado, tem 

ocultado e dissimulado seus bens adquiridos ilicitamente e, 

com isso, continua a agir criminosamente. Ou seja, comete 

um crime para ocultar outro, prejudicando, por demais a 

ordem econômica desta forma, eis que empresários que atuam 

licitamente não têm como concorrer em igualdade de 

condições com as empresas integrantes deste grupo 

criminoso. 

ELIANE pode ser definida com o braço 

direto de MARCOS na empreitada criminosa. Tem conhecimento 

das condutas ilícitas de MARCOS e o auxilia diretamente, 

material e moralmente. Registre-se que durante a prisão de 

MARCOS em Londrina, ELIANE assumiu o controle dos negócios 

do grupo e ocultou provas, em total desrespeito à ordem 

jurídica e à sociedade na qual convive. 

As evidências concretas no sentido de 

que os ora denunciados integram quadrilha especializada na 
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prática de crimes licitatórios reclama urgente prisão 

cautelar destes. 

Com efeito, a conduta de cada 

denunciado foi de fundamental importância para o alcance do 

fim almejado pela associação criminosa, qual seja, o 

cometimento de crimes licitatórios e outros descritos na 

denúncia. 

E, não é só. Os contratos envolveram 

milhões de reais. A concorrência foi prejudicada e dinheiro 

público desviado em proveito de particulares. 

Negócios de compra e venda sem 

concorrência legítima, de alto valor monetário causa 

nefastas consequências à economia, tais como inflação, 

prejuízos à livre iniciativa, formação de cartéis (pelo 

procedimento de “carona”, com a “venda” de atas de 

registros de preços a municípios) e torna impossível ou 

inviável novos investimentos, causando inúmeros prejuízos à 

ordem econômica. 

Sem contar que, um empresário honesto 

torna-se indefeso frente a este sistema perverso criado 

pelos denunciados. O honesto “paga a conta” e sofre para 

manter seu negócio e gerar empregos, sem condições de 

acompanhar a evolução do empresário desonesto. Os crimes 

praticados pelos denunciados, mais do que o mal ínsito de 

cada tipo penal, cria um mal difuso, por meio do qual o 

desonesto prospera, enquanto o honesto definha. 
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Manifesta, pois, a necessidade da 

segregação cautelar também para resguardar a ordem 

econômica. 

6.3. Conveniência da Instrução Criminal 

e Aplicação da Lei Penal. 

Assim como a ordem pública e a ordem 

econômica, a presente organização criminosa também 

apresenta inegáveis riscos à conveniência da instrução 

criminal e aplicação da lei penal. 

CLEUZA REPULHO, secretária de educação, 

tem sob seu comando funcionários comissionados que coadunam 

com suas posturas escusas e exercem suas funções em 

desacordo com a lei e continua na posição de comando da 

administração. 

SÉRGIO MOREIRA utiliza-se de seu cargo 

em comissão para decidir subjetivamente o destino de vários 

licitantes e consequentemente a aplicação dos recursos 

públicos e, também, continua atuando dentro da 

administração indireta. 

Dessa forma, observa-se que estes 

agentes públicos denunciados, em decorrência do prestígio 

que fora gerado a partir do exercício das funções públicas 

por eles desempenhadas, têm perspectiva de exercer 

influência intimidatória sobre pessoas que ainda estão 

vinculadas à Prefeitura Municipal e outras. 
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Já MARCOS, mesmo na condição de 

particular, é empresário e possui elevado poder aquisitivo, 

além, é claro, de grande poder de fuga e de ingerência nas 

provas testemunhais que serão produzidas no âmbito do 

devido processo legal. Os fatos revelam que MARCOS sempre 

foi o grande articulador e distribuidor das tarefas de 

empresas e empresários, para, a um só tempo, possibilitar 

fraudes à licitações, peculato, dentre outros crimes. 

Com relação à ELIANE, após a prisão de 

MARCOS, no ano de 2012, na cidade de Londrina, em 

decorrência de fraudes lá perpetradas, passou a exercer o 

controle das atividades empresariais de MARCOS, além de 

obstruir a Justiça, ocultando provas, prejudicando além da 

conta a instrução processual e consequente aplicação da lei 

penal. Por tal motivo, esta situação deve aqui ser 

considerada, para evitar problemas ainda maiores com esta 

denunciada. 

Segue trecho da conversa de ELIANE 

orientando PAULINA a não deixar seu computador em casa, 

caso haja mandado de busca ou prisão em desfavor delas: 

VIII: 

ÍNDICE: 6037416 -  

TELEFONE DO ALVO: 11998329072 

DATA DA CHAMADA: 29/08/2012 

HORA DA CHAMADA: 09:40:54 

DURAÇÃO: 00:01:26 

TRANSCRIÇÃO: 

Paulina: Oi. 

“Li” (ELIANE): Paula? 

Paulina: Oi. 

“Li” (ELIANE): A advogada falou que não existe nenhum pedido contra a 

Nelsa, que eles não poderiam ter prendido ela. Eu já pedi pra orientá-

la pra falar que vai falar só mediante o advogado. Na nossa situação 

ela falou que também não existe, mas se eles fizeram isso com ela, 

eles podem fazer com a gente. Então que é melhor você não ficar em 

casa. 
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Paulina: Só se eu for para o apartamento do Cidinho. 

“Li” (ELIANE): Isso! Faz isso, assim pelo menos demoraria muito mais 

tempo pra chegar lá. Pega as crianças e vai pra lá. 

Paulina: Mas eu acho que vou deixar as crianças em casa porque elas 

não tão entendendo nada Eliane. 

“Li” (ELIANE): Entendi. 

Paulina: Eu vou mandar eles pra escola. 

“Li” (ELIANE): Isso! Deixa a vida normal né. 

Paulina: É porque eles não vão entender o que eu to fazendo com eles. 

“Li” (ELIANE): Tá bom. Então vai pra lá e assim que o doutor ligar de 

volta eu te aviso. Eles tão mandando um documento pra mim por email, 

eu vou entrar em uma lan house e ver o que é, porque eu também saí de 

casa. E aí eu te aviso tá? 

Paulina: Tá bom. Eu levo meu computador? 

“Li” (ELIANE): Isso! Leva com você não deixa aí não. 

Paulina: Tá. 

“Li” (ELIANE): Tá tchau. 

XI: 

ÍNDICE: 6025179  

TELEFONE DO ALVO: 11998329072 

DATA DA CHAMADA: 28/08/2012 

HORA DA CHAMADA: 12:30:56 

DURAÇÃO: 00:02:29 

OBSERVAÇÕES: MNI tem a voz parecida com a de Aline, conversa 6037604. 

TRANSCRIÇÃO: 

MNI (ALINE): E uma outra situação Li. Eu tirei realmente Li, eu tirei 

praticamente tudo da sua sala, coloquei tudo nas mochilas, coloquei 

tudo no Sandero e deixei o Sandero no estacionamento. 

“Li” (ELIANE): Tá. 

MNI (ALINE): Por via das dúvidas 

“Li” (ELIANE): Desculpa né, não sei se né. 

MNI (ALINE): Não, não tem problema fica tranquila. 

“Li” (ELIANE): Mais tarde eu...eu vou esperar eles passarem alguma 

orientação e assim que eu tiver qualquer novidade eu te aviso tá. 

MNI (ALINE): Avisa porque assim, a gente aqui tá. 

“Li” (ELIANE): Não, mas se fora alguma coisa e alguém chegar, olha, a 

pessoa responsável não tá, quer deixar um recado, quer deixar 

telefone, se a pessoa for pra conversar. Se a pessoa for pra levar não 

tem o que fazer, eles simplesmente vão entrar, levar e vão embora. 

MNI (ALINE): Então tá. 

“Li” (ELIANE): Tem que trabalhar 

 

XIII: 

ÍNDICE: 6037604  

TELEFONE DO ALVO: 11998329072 

DATA DA CHAMADA: 29/08/2012 

HORA DA CHAMADA: 09:55:02 

DURAÇÃO: 00:01:38 

TRANSCRIÇÃO: 

“Li” (ELIANE): Oi 

Aline: Li? 

“Li” (ELIANE): Oi. 

Aline: Pode falar? 

“Li” (ELIANE): Posso. 

Aline: Li olha só...é...o Keity me perguntou, me falou agora pra eu 

falar com você sobre o seguinte: pra colocar  aquela documentação que 
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estão lá no galpão, as documentações que eles tão tirando tudo 

daqui... 

“Li” (ELIANE): A gente não vai ter tempo viu Aline. 

Aline: Então! Porque ele falou pra gente levar na casa da Vila Alpina. 

E agora, porque eu to tirando agora umas coisas e encontrei mais 

coisas nas coisas do Marcos e eu to tirando tudo. Aí ele falou assim: 

porque a gente não leva lá na casa da Vila Alpina que não tem vínculo 

com ninguém, que ta na casa no nome do Mário. 

“Li” (ELIANE): Faz isso então. 

Aline: Faz isso? 

“Li” (ELIANE): Faz. 

Aline: Onde que tá a chave (Vila Alpina)? 

“Li” (ELIANE): Ta na minha mesa. Eu tenho uma cópia de lá na minha 

primeira gaveta. 

Aline:Na sua primeira gaveta né. Eu já peguei os seus boletos tá, os 

carnês aliás. Na sua primeira gaveta...é...é aquele chaveiro 

vermelhinho ou a outra, tinha duas eu acho. 

“Li” (ELIANE): Pega todas que tiver, mas é um molho de chaves. 

Aline: Ah já achei. 

“Li” (ELIANE): O Li! Me encontra lá na sua casa antes de ir pra lá 

Aline: Tá te encontro. 

“Li” (ELIANE): Tá tchau. 

Aline: Tchau. 

“Li” (ELIANE): To indo.  

 

Portanto, não restam dúvidas no sentido 

de ser apropriada e imprescindível a decretação da prisão 

preventiva dos ora requeridos. 

Não se trata de uma quadrilha qualquer. 

Muito mais do que isso, o caso é de flagrante atuação de 

facção incrustada na Administração Pública, estendendo seus 

tentáculos para proteger interesses particulares, 

utilizando, para tanto, da máquina pública para lograrem 

êxito nos seus objetivos. 

Ou seja, trata-se de uma organização 

que se vale do poder que emana da Administração Pública 

para interferir em todos os setores, inclusive na própria 

instrução processual. 
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O objetivo do deferimento da prisão 

cautelar reside no fato de que é necessário salvaguardar os 

bens jurídicos resguardados pelo direito penal e direito 

processual penal, os quais não têm preço, como a moralidade 

pública. 

As provas evidenciam que todos estes 

indivíduos, cada qual a seu modo e observando a tarefa que 

lhes incumbia na organização, contribuíam para os 

cometimentos das fraudes, tudo com o propósito de atender 

interesses, como ditos, particulares. 

Todos estes indícios fundamentam 

solidamente as investigações em curso, por meio da qual se 

constata que os ora representados são suspeitos da prática 

dos crimes de formação de quadrilha, crimes licitatórios e 

outros. 

As ligações entre os denunciados estão 

bem delineadas nos documentos que instruem o presente 

procedimento investigatório e nas degravações das gravações 

de sinais óticos e acústicos que foram compartilhadas com 

este núcleo, que mostram a existência de conexões 

afirmativas da existência de quadrilha com características 

de organização criminosa. 

Não há dúvida de que a medida requerida 

configura instrumento útil e inarredável da persecução 

penal, introduzida pelo legislador exatamente com o 

propósito de acautelar de algum modo a desprotegida 

sociedade brasileira, que só faz ficar à míngua da 
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desesperança nesse Estado que não consegue coibir a 

crescente criminalidade. 

Esta criminalidade que além de 

crescente fica na maioria dos casos nas teias da 

impunidade, tendo em vista o grande poderio econômico 

destas organizações. Deste modo, a conduta destas pessoas é 

mais perniciosa do que a conduta de um homicida frio que 

retira a vida de apenas uma pessoa, pois, neste caso, temos 

a vida potencial de várias pessoas – neste caso, crianças - 

sendo retiradas. Exemplo disso é a falta de verba pública, 

devido aos grandes desvios, para a o sistema de educação, 

de saúde, para o saneamento básico. 

Condutas como estas, podem ser 

equiparadas a um genocídio, eis que o futuro de inúmeras 

crianças é que foi subtraído. E, dessa forma, precisamos de 

resposta imediata àqueles que pagam este saldo. 

De outra parte, é fundamental salientar 

que a segregação cautelar destes agentes, ora 

representados, nos graves delitos que abalam, 

rotineiramente, os noticiários nacionais, certamente 

servirá, a um só tempo, de desestímulo a novas práticas 

delituosas, assim como inviabilizará que, soltos, 

influenciem na instrução processual. 

Diante do exposto estão evidenciados os 

quatro pressupostos da prisão preventiva, como a garantia 

da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da 

instrução criminal e aplicação da lei penal. 
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7. Do pedido de suspensão do exercício da função pública de 

CLEUZA REPULHO e SERGIO MOREIRA, com o afastamento cautelar 

de ambos. 

Por todas as razões e fundamentos já 

expostos, entende-se que, além de viável, é 

indiscutivelmente necessário o afastamento cautelar dos 

requeridos SERGIO MOREIRA e CLEUZA REPULHO de suas funções 

ou a suspensão do exercício da função pública exercida 

pelos mesmos. 

Isso porque não se pode olvidar da 

participação efetiva dos requeridos nos delitos em tela. 

As razões que embasam o pedido de 

suspensão da função pública são os mesmos que embasam a 

prisão cautelar. 

Esta medida esta prevista no artigo 

319, inciso VI, do Código de Processo Penal que dispõe: 

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da 

prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

VI - suspensão do exercício de função pública 

ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver 

justo receio de sua utilização para a prática de infrações 

penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

De fato, pode-se concluir que a não 

interrupção do exercício da função pública desempenhada por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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CLEUZA REPULHO e SERGIO MOREIRA revela-se temerária ao 

passo que constitui verdadeiro elemento facilitador para a 

obstrução de provas que eventualmente corroborem as 

informações já colhidas no bojo do procedimento 

investigatório criminal, já que permaneceria com livre 

acesso a arquivos, documentos e registros que, de algum 

modo, poderia interessar à investigação do crime. 

Além de medida processual, este 

afastamento visa por um fim na continuação de cometimentos 

de crimes por estes servidores, já que são inúmeras as 

denúncias em face deles e a reiteração de condutas 

criminosas vem se prolongando ao longo dos anos. A 

propósito, CLEUZA REPULHO já está sendo processada por 

improbidade administrativa na Comarca de Santo André, há 

outro procedimento de investigação criminal tendo-a como 

autora de outras fraudes, e há, ainda, outros contratos 

suspeitos a serem analisados, como a compra de material 

escolar e brinquedos, que, pasmem, foram fornecidos por 

empresas do mesmo grupo ora denunciado. 

Ademais, insta salientar que os 

requisitos genéricos autorizadores da aplicação da medida 

cautelar de segregação cautelar pleiteada mostram-se 

presente no caso em tela. São eles: necessidade e 

adequação. 

Enfatiza-se que o desarranjo da 

quadrilha denunciada, bem como a adequada instrução 

processual só ocorrerá quando todos os requeridos estiverem 

presos cautelarmente. 
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Por fim, como os requeridos podem 

voltar aos quadros da Administração acaso soltos, o 

Ministério Público entende que, de fato, a medida aplicável 

e justa à espécie é o deferimento de prisão preventiva e o 

afastamento ou suspensão da função pública atualmente 

desempenhada por CLEUZA REPULHO e SÉRGIO MOREIRA. 

 

8. PEDIDO FINAL. 

Em razão de todo exposto, por se 

mostrar imprescindível para a garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal 

e aplicação da lei penal, requer o Ministério Público, com 

fundamento no artigo 312 do Código de processo Penal, a 

decretação da Prisão Preventiva de: 

CLEUZA RODRIGUES REPULHO, brasileira, 

Secretária da Educação do município de São Bernardo do Campo, filha de 

Afonso Rodrigues e Cleuza Madalena Rodrigues, portadora da cédula de 

identidade RG nº 09558452-3 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF n.º 51700488-74, nascida em 11/01/1962, residente e 

domiciliada na Rua Adib Auada, nº 111, Casa 111, Jardim Lambreta - CEP 

06710-700, na cidade de Cotia/SP. 

SÉRGIO MOREIRA, brasileiro, Consultor Técnico 

do município de São Bernardo do Campo, filho de Sebastião Moreira de 

Souza e Maria Celeste da Silva Moreira, portador da cédula de 

identidade RG nº 17427558-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF n.º 49092178-78, natural de São Paulo/SP, nascido em 

31/12/1964, residente e domiciliado na Rua Lino Coutinho, nº 75, Apto. 

43, Recanto Ipiranga - CEP 04207-002, na cidade de São Paulo/SP. 
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MARCOS DIVINO RAMOS, brasileiro, convivente, 

empresário, filho de José Francisco Ramos e Maria Aparecida Ramos, 

portador das cédulas de identidade RG n.º 4.900.300-5 SSP/PR e n.º 

036.891.772-1 SSP/SP, inscrito no Cadastro de pessoas físicas – CPF 

n.º 144.467.278-93, natural de Itambaracá/PR, nascido em 26/04/1972, 

residente e domiciliado na Rua Maranhão, n.º 982, apartamento 111, 

jardim Santa Paula, na cidade de São Caetano do Sul/SP; 

ELIANE ALVES DA SILVA, brasileira, filha de 

Maria Aparecida Alves Ribeiro, portadora da cédula de identidade RG 

n.º 2.951.126-3 SSP/SP, inscrita no Cadastro de pessoas físicas – CPF 

n.º 283.810.078-52, natural de São Paulo/SP, nascida em 22/03/1979, 

residente e domiciliada na Rua José Alves Fidalgo, n.º 26, na cidade 

de São Paulo/SP e endereços comerciais na Rua Amazonas, n.º 439, sala 

62, Centro, e na Rua Amazonas, n.º 521, conj. 17, 1º andar, Centro, 

ambos na cidade de São Caetano do Sul/SP; 

Requer, por fim, a expedição imediata 

dos respectivos mandados de prisão caso deferida a medida. 

Requer-se, outrossim, a juntada de um 

CD rom contendo fotografias do dia do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão no imóvel situado na Rua 

Maranhão, nº 982, São Caetano do Sul, SP, cópia da r. 

decisão de bloqueio de bens das empresas do grupo G8 na 

ação civil pública nº 26440-53/2012, 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Londrina/PR, cópias de relatórios de análise de 

documentos sobre bens; cópia das portarias dos PIC´s nºs. 

06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014 e 11/2014, 

relatório de análise sobre nova empresa e documentos 

referentes, cópias de requisições à Secretaria de Educação 

não atendidas, matérias de jornais e algumas denúncias 

anônimas, cd rom contendo parte dos autos da ação civil 

pública de Londrina-PR. 
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Diante do exposto, requer-se o 

conhecimento e provimento do presente recurso e seja a 

decisão vergastada reformada para os fins acima. 

 

São Bernardo do Campo, 15 de maio de 2014. 

 

 

 

Lafaiete Ramos Pires 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

 

Mylene Comploier 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 


