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C O N C L U S Ã O 
Aos 18 de maio de 2011, 

faço  estes  autos conclusos ao  MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara Criminal  de  Campinas/SP, 

DR. NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA. 
Eu__________( H.Baggio),  escr.  chefe, digitei 

e subscrevi. 
 
 
 
 
    Autos 103/11 
 
 
 

 “QUAL SUA RELAÇÃO EFETIVA COM O CARA 
DA PF E QUAL A INFLUÊNCIA DELE P/ PARAR 
ESSA OPERAÇÃO!” (Grifei e destaquei). 

 

 “NOSSA SAÍDA: “ACESSO E OU 
ACERTO” (Grifei e destaquei). 

 
   O trecho acima citado trata-se de escrito apreendido 
em carta que estava sendo redigida, no saguão de um hotel na 
cidade de Atibaia, pelos acusados Cepera e Manduca, que estavam 
fugindo, no dia de sua prisão, estando este último hospedado com 
nome falso. Eles foram presos em decorrência de preventiva 
decretada por este Juízo e soltos, posteriormente, por liminar do 
STJ. 
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   Apenas o coloco no proêmio desta decisão para 
evidenciar, já de plano, o alto poder de articulação, mobilidade e 
infiltração dos acusados, que estão sendo investigados pelo 
Ministério Público pelo crime de formação de quadrilha, corrupção, 
fraude licitatória e outros. 
 
   Vamos aos pedidos formulados pelo Ministério 
Público. 
 
   Trata-se de procedimento investigativo instaurado 
pelo Ministério Público (PIC 09/10) para apuração de delitos 
relacionados a formação de quadrilha e fraudes licitatórias. Após 
pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como 
interceptação telefônica de diversas pessoas, há pedido de prisões 
temporárias e busca e apreensão. 
 
   Pela leitura do pedido e documentos que o 
acompanham, verifica-se que o suposto esquema criminoso 
consistiria em fraudes a licitações e contratos públicos municipais, 
em especial aqueles realizados pela SANASA de Campinas, empresa 
responsável pelo planejamento, execução e operação dos serviços de 
água e esgoto da cidade de Campinas, havendo participação de 
diversas empresas e pessoas, todas mencionadas pelo delator Luiz 
Augusto Castrillon de Aquino. 
 

   Segundo informa o nobre representante do Parquet, 
servidores da Administração Municipal e empresários atuariam, 
conjuntamente no sentido de direcionar, fraudulentamente, o 
resultado de licitações para determinadas empresas, em troca de 
contraprestação financeira por parte das beneficiadas. O valor 
utilizado para o pagamento das propinas seria obtido dos próprios 
valores dos contratos decorrentes das licitações fraudadas. Além do 
direcionamento do resultado do certame, os valores referentes aos 
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respectivos contratos seriam superfaturados, propiciando o 
pagamento dos envolvidos nas fraudes. As investigações 
propiciaram evidenciar que as empresas investigadas têm diversas 
contratações sob suspeita com a SANASA. 
 
   No pedido há informe de que as investigações se 
iniciaram a partir de várias informações de fraudes em licitações 
praticadas em contratos da SANASA. 
 
   Em decorrência de investigações anteriores, foi 
oferecida denúncia contra diversas pessoas, algumas inclusive 
mencionadas no presente pedido, por formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro - autos 1616/10, em trâmite por este Juízo. 
Noticia o requerente que José Carlos Cepera, Maurício de Paulo 
Manduca, Emerson Geraldo de Oliveira manteriam, segundo 
apurado, relacionamento escuso com servidores da SANASA. 
 
   Houve, também, instauração de procedimento de 
delação premiada, distribuído por dependência em razão de 
conexão existente entre as fraudes licitatórias que agora são 
apuradas e a formação de quadrilha e lavagem de dinheiro 
imputadas nos autos 1616/10. 
 
   O Sr. Luiz Augusto Castrillon de Aquino, outrora 
presidente da SANASA, manifestou desejo de colaborar com o 
Ministério Público, prestando declarações que foram, 
posteriormente, ratificadas por ocasião de audiência inaugural 
instaurada. Foram colhidos diversos outros depoimento. 
 
   Houve a colheita de diversos depoimentos de 
agentes públicos e empresários pelos membros do GAECO. Houve 
interceptações telefônicas de várias pessoas. Houve, também, 
captação ambiental autorizada pelo Juízo. 
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   Ocorre que o Ministério Público entende necessária 
outras medidas para propiciar a completa e cabal apuração dos 
fatos, inclusive em decorrência de versões divergentes, inverídicas e 
distorcidas, segundo requerimento Ministerial, fornecidas por 
diversas testemunhas. O requerente, inclusive, relata que diversas 
testemunhas e suspeitos se articularam no sentido claro de 
prejudicar, atrasar e comprometer os trabalhos apuratórios. Agora, 
segundo argumenta o Órgão, apurados os fatos de forma mais 
aprofundada, é necessário interrogatório com os acusados presos, 
sob pena de total comprometimento do delineamento das 
responsabilidades penais. Alguns dos envolvidos deixaram de 
atender às intimações do GAECO para depor, apresentando 
justificativas duvidosas, segundo consta no pedido. 
 
   É o breve relato. 
 
   Ante os graves fatos noticiados e apurados pelo 
Ministério Público nos autos de investigação em questão, dando 
conta da suposta formação de extensa e articulada quadrilha para 
prática de fraudes licitatórias com grande volume de verba pública 
sendo desviada, de rigor o acolhimento integral dos pedidos que fez, 
com decretação de prisões temporárias e deferimento de buscas. 
 
   Da prisão temporária dos investigados e das 
buscas e apreensões. 
 
 

Das fundadas razões de autoria. 
 

 
   Conforme alega o Ministério Público em seu pedido, 
há fundadas razões de autoria quanto a todos os investigados em 
relação ao crime de formação de quadrilha para prática de fraudes 
licitatórias, corrupção, lavagem de dinheiro. 
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   Houve oitiva de Luiz Augusto Castrillon de Aquino, 
posteriormente ratificada em Juízo em procedimento de delação 
premiada inaugurado, no sentido de que Rosely Nassim Jorge 
Santos, mulher do prefeito municipal e Chefe de Gabinete, estaria 
comandando esquema de fraudes licitatórias e corrupção. 
 
   O delator explicita, em síntese, que as licitações da 
SANASA, empresa do qual foi Diretor-Presidente de janeiro de 2005 
até julho de 2008, eram direcionadas, após prévio ajuste com 
empresas que já teriam sido escolhidos por Rosely para vencer 
o certame. O ajuste para a fraude seria feito por ela, além de 
Aurélio Cance Junior, Diretor Técnico, Marcelo Quartim Barbosa 
Figueiredo e Luiz Lande da Silva Pereira, ambos ocupando em 
épocas distintas o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de 
Relação com Investidores, e José Elias Marin, Diretor Comercial. A 
pessoa de Ricardo Chimirri Candia seria, segundo delator, 
responsável por receber e guardar as somas recebidas por Rosely. 
As pessoas de Emerson Geraldo de Oliveira e Maurício de Paulo 
Manduca atuariam como lobistas do senhor Gregório Wanderley 
Cerveira proprietário da HYDRAX e do acusado José Carlos Cepera, 
proprietário das empresas LOTUS, INFRATEC e PLURISERV. Ainda, 
asseriu o delator que foi apresentado pelo senhor Valdir Carlos 
Boscatto, Conselheiro Fiscal da SANASA, a Emerson Geraldo de 
Oliveira e Maurício de Paulo Manduca, que logo passariam a 
intermediar os interesses das empresas HYDRAX, LOTUS, 
INFRATEC e PLURISERV perante a Administração da SANASA e aos 
integrantes do grupo da senhora Rosely Nassim Jorge Santos.  
 
   O delator menciona também algumas empresas que 
teriam participado das fraudes licitatórias. Seriam elas a 
CONSTRAN (Obras do Emissário da Estação de Tratamento de 
Esgoto do Anhumas e Obras Contra Enchentes da Av. Princesa 
D´Oeste), a empresa SAENGE (Obras das Redes de Água e Esgoto 
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na Região dos Parques Oziel e Monte Cristo) e a empresa CAMARGO 
CORREA (Obras da Estação de Tratamento de Esgoto do Anhumas). 
O delator faz menção a fraudes em contratos de serviços praticadas 
com as empresas GLOBAL e GUITIERREZ. O delator também 
elencou alguns contratos de prestação de serviço onde teria havido 
fraude e “devolução” de percentuais para o grupo capitaneado pela 
senhora Rosely Nassim Jorge Santos: 1) Contrato de mudança de 
rede com a empresa HYDRTAZ; 2) Renovação do Contrato de 
Leitura, Corte e religação de Hidrômetro com a empresa LOTUS; 3) 
Contrato de Vigilância e Segurança Patrimonial com a empresa 
INFRATEC; 4) Contrato de Controle de Portaria com Monitoramento 
Digital com a empresa PLURISERV; 5) Contrato de Manutenção 
Predial com a empresa GLOBAL. 
 
   É importante frisar, como fiz na decisão de 
interceptação telefônica, que o depoimento do delator, 
prestado após comparecimento espontâneo no GAECO, foi 
coerente e lógico, além de permeado por detalhes e minúcias, o 
que lhe confere, ao menos em princípio, credibilidade para 
acolhimento do pleito ministerial. 
 
   Impende registrar, ainda, que o relato do delator 
foi confirmado por várias testemunhas, já ouvidas pelo 
Ministério Público, não restando isolado nos autos. A respeito 
cito trecho do pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário realizado 
pelo Ministério Público e acolhido pelo Juízo: “Como se não bastasse, o 

teor das declarações do delator é confirmado pelo depoimento de várias 
testemunhas já ouvidas pelo Ministério Público, dentre elas Álvaro Grandezi 
Júnior, servidor municipal encarregado da área de segurança das autoridades 

políticas do Município, João Luiz de Assis, chefe da equipe de segurança da 
Presidência da SANASA, Domingos Bastos dos Santos, motorista da 
Presidência da SANASA, Alcir Biazon Júnior e Alexandre Feliz Sigrit, ambos 

policiais civis de Campinas, e Marcelo Wegner Teixeira e Alexandre Rodrigues 
Ferreira, ambos seguranças pessoais do lobista Emerson Geraldo de Oliveira. 

Dentre as valiosas informações prestadas pelas testemunhas acima 
mencionadas, merece destaque o depoimento do senhor Álvaro Luiz Grandezi, 
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que veio acompanhado da entrega espontânea de documentos relacionados ao 
esquema de corrupção em comento. Segundo a testemunha, durante o período 

em que prestou serviços de segurança ao senhor Luiz Augusto Castrillon de 
Aquino, pode tomar conhecimento das chantagens que vinham sendo 
perpetradas pelos lobistas Emerson Geraldo de Oliveira e Maurício de Paulo 

Manduca. Em uma das reuniões realizadas sobre o assunto, o Diretor 
Presidente da SANASA, ora delator, teria explicado, em detalhes, como 

funcionaria o esquema de corrupção da senhora Rosely Nassim Jorge Santos, 
no que diz respeito aos contratos da SANASA. Na ocasião, a testemunha Álvaro 
Grandezi Júnior fez anotações sobre todas as informações prestadas pelo 

senhor Luiz Augusto Castrillon Aquino, com o consentimento do Presidente da 
entidade. Como se observa de seu termo de declarações, o senhor Álvaro 

Grandezi Júnior entregou ao GAECO-Campinas cópias das anotações 
realizadas, acompanhadas de documentos amealhados na ocasião em que 
realizada a reunião com o senhor Luiz Augusto Castrillon de Aquino. 

Importante frisar que, em seu relato, o senhor Luiz Augusto Castrillon de 
Aquino também fez referência à mencionada reunião onde confessou a 
testemunha Álvaro Grandezi Júnior os detalhes do esquema de corrupção 

orquestrado por Rosely Nassim Jorge Santos. As anotações e os documentos, 
cujas cópias seguem em anexo ao depoimento do senhor Álvaro Grandezi 

Júnior, evidenciam a real e efetiva existência do esquema de “devolução”, aos 
envolvidos, de percentuais dos valores pagos pela SANASA para as empresas 
HYDRAX, LOTUS, PLURISERV e INFRATEC. Além disso, o material ainda deixa 

claro como era a divisão do dinheiro da corrupção entre os lobistas, a direção 

da SANASA e a senhora Rosely Nassim Jorge Santos.” (Grifei). Essas 
testemunhas confirmam, em situações diversas, a existência de 
conversas ilícitas que o delator Aquino travava com vários 
investigados e também confirmam já ter presenciado transporte de 
grandes somas em dinheiro, algumas vezes levadas para a casa da 
investigada Rosely. 
 
   Também confirmam a versão ofertada pelo delator 
as interceptações telefônicas. Em diversos diálogos travados por 
vários investigados, há menção a fatos e situações relatadas pelo 
delator. 
 
   Ainda, na captação ambiental realizada com 
autorização judicial entre o delator Luiz Aquino e o empresário 
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Gregório Wanderley há menção às fraudes licitatórias já 
perpetradas na SANASA. 
 
   Ainda, para embasar o relato do delator, visto neste 
momento apenas como suporte probatório para efeito de 
decretação da prisão temporária (fundadas razões de autoria ou 
participação), deve-se mencionar que durante cumprimento do 
mandado de busca e apreensão na casa de Maurício Manduca 
(autos 1616/10 em trâmite por este Juízo) foram apreendidas 
diversas fitas contendo gravações. Em uma delas os lobistas 
Emerson Oliveira e Maurício Manduca gravaram o empresário 
Gregório Wanderley quando com ele combinavam gravar o delator 
Aquino para chantageá-lo. Os diálogos foram transcritos e 
confirmam, como dito, a princípio, os relatos do delator quanto às 
fraudes noticiadas. (fls.218 e ss. do Relatório da Investigação). 
 
   Destarte, ante os graves fatos noticiados e em 
apuração pelo Ministério Público nos autos de investigação em 
questão, de rigor sejam deferidos os pedidos de prisão 
temporária e busca e apreensão por serem absolutamente 
indispensáveis e imprescindíveis para as apurações. 
  
   Há suspeita de envolvimento das pessoas, inclusive 
a chefe de gabinete do prefeito, além de outros servidores, e 
empresas em grande esquema de fraude à licitações, especialmente 
na SANASA. Portanto, como já decidi no pedido de quebra de sigilo 
fiscal e bancário e no pedido de interceptação telefônica, deve haver 
investigação mais detida a fim de se verificar e confirmar as 
afirmações feitas pelo delator e demais testemunhas ouvidas. Até 
porque, crimes como os supostamente praticados assolam o país e 
exigem pronta e eficaz atuação do aparelho investigatório estatal. 
 
   Anoto que as pessoas em relação às quais será 
expedido mandado de prisão temporária são mencionadas de 
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forma clara e explícita pelo delator Aquino, cujo conteúdo dos 
relatos foi corroborado por outros elementos já indicados, o que 
lhe confere veracidade ao menos para efeito de embasar 
juridicamente a prisão cautelar pretendida.  
 
   Consoante analisarei abaixo, as oitivas até agora 
efetuadas não foram suficientes para a verdadeira apuração das 
responsabilidades penais, uma vez que as interceptações telefônicas 
evidenciaram que os investigados envidaram esforços para 
combinar versões, afinar discursos, abordar testemunhas, faltar 
com a verdade, orientar a imprensa e esconder bens, tudo de forma 
a prejudicar a apuração da verdade real. Portanto, a prisão 
temporária é absolutamente necessária para o correto e adequado 
desfecho apuratório. 
 
   Faço algumas breves considerações ilustrativas da 
situação dos investigados. 
  
   Francisco de Lagos Viana Chagas e Ricardo 
Chimmirri Candia não compareceram para prestar depoimento no 
Ministério Público. Aurélio Cance Júnior e Carlos Henrique Pinto, 
segundo alegação, prestaram depoimentos falsos e mentirosos com 
o escopo de prejudicar os trabalhos apuratórios, tentando obter 
informações na Polícia sobre as apurações, passando a conversar 
em códigos ao telefone, evitando presença de outros servidores em 
reuniões agendadas, abordando testemunhas com intuito de 
impedi-las de depor ou comprometer o teor da fala. É o que 
evidenciam vários diálogos constantes no Relatório da Investigação 
(diálogos 2, 3, 6 a 31, 33-41 e 43-45). Como exemplo da 
interferência dos investigados acima citados o requerente evidencia, 
com base nos diálogos interceptados, que Cinthia dos Reis 
Paranhos, secretária de Rosely Jorge, não compareceu ao seu 
depoimento na sede do GAECO. Exemplificam também a atuação 
dos acusados com a informação captada nos diálogos dando conta 
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de que a testemunha Edmar Gonçalves Nunes foi contatada e 

recebeu a solicitação para manutenção de “sigilo” sobre certo 
“episódio” que não se sabe o que é. Edmar, inclusive, compareceu 
espontaneamente no Ministério Público para prestar 
esclarecimentos, acompanhado de dois advogados. Tanto Rosely 
bem como Ricardo Cândia, embora não tenham atendido à 
convocação ministerial, continuaram, segundo alegação ministerial, 
a praticar atividades ilícitas relacionadas com o comprometimento 
das investigações. 
 
   Marcelo Quartin Barbosa Figueiredo também não 
compareceu no depoimento marcado pelo GAECO, mas diálogos 
telefônicos captados evidenciam, sempre segundo alegação 
Ministerial, que ele adotou medidas para ocultar e dissipar seu 
patrimônio e que sua separação judicial seria apenas um embuste 
(diálogos 46-92). Há indicação do delator de sua participação ativa 
no esquema criminoso. 
 
   Os empresários Valdir Carlos Boscato, Gregório 
Wanderlei Cerveira e João Thomaz Pereira Júnior, consoante 
evidenciam as interceptações, mentiram, em tese, em seus 
depoimentos perante o GAECO, conforme alegado. Os diálogos 
mostram que, em princípio, eles desvirtuaram e omitiram 
informações relevantes sobre os fatos investigados. Há diálogos em 
que eles combinam versões a serem dadas com o objetivo de alterar 
a convicção dos inquiridores (diálogos 93-98, 100-119). O diálogo 
99 evidencia a tentativa de Gregório de conversar com o delator 
Aquino e ajustar versões. Também são mencionados pelo delator 
como integrantes da quadrilha de fraudes licitatórias. 
 
   Vale citar trecho do diálogo 106, bem ilustrativo de 
como os acusados estão intencionados a ajustar os discursos antes 
de depor no GAECO. O diálogo é travado entre Gregório Wanderlei e 
um amigo de nome Marcelino.  
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   Os empresários Alfredo Ferreira Antunes e Augusto 
Ribeiro Antunes tiveram diálogos interceptados nos quais 
confirmam as informações, em tese, falsas prestadas aos 
promotores com intuito de proteger os agentes públicos Demétrio 
Vilagra, Marcelo Figueiredo e o próprio delato Aquino (diálogos 120-
124). No diálogo 121 Alfredo Antunes conta para o delator Aquino 
que não revelou nada de ilícito que sabia aos promotores e pediu 
que o Aquino também nada revelasse quando de seu depoimento, 
especialmente quanto ao envolvimento do Marcelo Figueiredo e do 
Demétrio. 
 
   O empresário Luiz Arnaldo Pereira Mayer dialogou 
diversas vezes indicando que mentiu, em tese, aos promotores e 
continuou, em tese, praticando irregularidades, fraudes e corrupção 
em sua atividade de empresário (diálogos 126-143). Ele também é 
indicado pelo delator como integrante da quadrilha. 
 
   O agente público Carlos Henrique Pinto troca 
diversos telefonemas com Francisco Lagos nos quais é feita menção, 
de forma cuidadosa e com utilização de códigos, sobre algo escuso, 
talvez dinheiro escondido. O diálogo 13 é ilustrativo no sentido de 
eles terem confirmado com terceira pessoa, denominada “Mineiro”, 
que não tem mais nada lá no local, referindo-se a uma chácara 
pertencente a Rosely. No diálogo 33 Carlos Henrique conversa com 
o delegado de polícia Antonio Piva Junior sobre eventual contato 
com o Secretário de Segurança Pública de São Paulo sobre uma 
“operação” ! No diálogo 34 Carlos Henrique fala com Lagos e este 
avisa que os telefones estão “grampeados”. Ambos combinam de 
falar em telefones fixos. Há diálogos dando conta de que Carlos 
Henrique estaria, em sua suposta atuação no crime de quadrilha, 
atuando na concessão ilegal de alvarás para funcionamento de 
bares e restaurantes. 
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   O delator Aquino aduz que Dalton dos Santos 
Avancini e Pedro Luis Ibraim Hallack, como representantes da 
empresa Camargo Correa, entregavam valores ilegais decorrentes de 
licitações direcionadas diretamente para ele. Eles não 
compareceram nas datas agendadas pelo Ministério Público para 
depor. 
 
   Registro que Ricardo Cândia obteve, segundo 
diálogo 1 com o médico Francisco Kerr Saraiva, obteve um genérico 
atestado médico justificando seu não comparecimento, Marcelo 
Figueiredo e Francisco de Lagos Chagas deixaram de comparecer 
sem qualquer justificativa. Aí mais um indicativo da necessidade da 
medida postulada. Três acusados importantes simplesmente não 
compareceram para esclarecer os fatos. 
 
   Vale explicitar que em vários diálogos os acusados 
dizem que não podem falar muito ao telefone e usam linguagem 
cifrada e em códigos. Ora, isto evidencia de forma clara e 
induvidosa que eles estão escondendo algo e temendo 
interceptação. Quem não está cometendo atos ilegais não tem medo 
de falar ao telefone. Ou seja, devem prestar esclarecimentos sob o 
força de prisão temporária, sob pena de comprometimento das 
investigações e da completa apuração da verdade real. 
 
   Mesmo assim, em vários diálogos, travados por 
todos os investigados em circunstâncias distintas, há conversas 
abertas e explícitas com conteúdo absolutamente oposto ao que foi 
relatado no depoimento Ministerial e exprimindo o desejo de afinar 
versões ou mesmo desviar o foco dos trabalhos apuratórios. 
  
   Neste passo as interceptações telefônicas realizadas 
dão conta de que os investigados supra citados estariam, em tese, 
reunidos e ajustados com identidade de propósitos em quadrilha, 
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estável e permanente, supostamente montada para a prática de 
fraudes licitatórias na SANASA. 
 
   Basta uma leitura no minudente e detalhado 
Relatório confeccionado com base nas interceptações realizadas 
para se confirmar, nos diálogos interceptados, as confissões de que 
houve depoimentos mentirosos ao GAECO e que a intenção era a de 
afinar discurso e inviabilizar a correta apuração dos fatos. 
 
   Certo que um acusado tem o direito constitucional 
ao silêncio, do qual decorre o direito de faltar com a verdade. 
Todavia, este direito não á absoluto e não pode obstar investigação 
criminal de fatos absolutamente graves relacionados a desvio de 
vultosa quantia de dinheiro público. 
 
   Aí estão, portanto, as fundadas razões de autoria 
exigidas pela lei 7.960/89 e pelo artigo 240 do Código de Processo 
Penal da participação em crime de quadrilha ou bando. 
 
 

Da imprescindibilidade das medidas para as investigações. 
 

 
   Assim, é necessária a segregação cautelar dos 
acusados para que possam ser confrontados com as versões que já 
prestaram (quando ainda não tinham conhecimento da delação 
realizada por Aquino), bem como com os diálogos captados e a 
delação do senhor Aquino. 
 
   Em liberdade, como já evidenciaram intuito de 
esconder a verdade, os acusados, ajustados, em tese, em esquema 
criminosos de grande proporção e poder de articulação, não 
medirão esforços para impedir e obstaculizar, cientes de todo o 
material investigatório (em respeito à Súmula Vinculante 14 do 
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STF), a apuração da verdade real, princípio de mais alta 
importância, ficando comprometida, senão inviabilizada, a punição 
adequada dos verdadeiros culpados. 
 
   A prisão temporária também é necessária e 
imprescindível à investigação para que possam ser feitas 
acareações idôneas e isentas entre pessoas apontadas pelo 
delator como integrantes do esquema de desvio de dinheiro 
público e ele. A segregação temporária dos acusados é 
indispensável para produzir prova completa, sendo que o delator 
ficará isento de qualquer pressão apta a interferir em seu 
ânimo colaborador. Com os acusados em liberdade, agora cientes 
da delação, até pelo tamanho da suposta quadrilha (não se olvide 
que o delator indicou várias empresários e servidores do primeiro 
escalão municipal, além da mulher do prefeito), seu poder de 
articulação, intimidação e movimentação, é possível que o delator 
sofra várias e diversas pressões de grande monta que lhe retirem a 
firmeza e intuito de prosseguir colaborando com as apurações. 
 
   Lado outro, deve ser considerado que ante o grande 
poder de articulação e mobilidade dos investigados as prisões são 
indispensáveis para que as buscas ocorram sem qualquer 
possibilidade de comprometimento de documentos, dinheiro, livros, 
contabilidade, etc, que podem estar escondidos nos locais das 
buscas. Em liberdade os acusados podem, até pela quantidade e 
complexidade das buscas que serão feitas, envidar esforços para 
macular a diligência. 
 
   Como citei no início da decisão, para evidenciar a 
extensão da capacidade de articulação dos acusados, os 
investigados Cepera e Manduca, indicados como importantes 
integrantes do bando pelo GAECO, já foram presos em decorrência 
de preventiva. Na ocasião, segundo ficou apurado, eles estavam em 
fuga, em um hotel na cidade de Atibaia, sendo que Manduca 
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hospedava-se com nome falso. Eles foram surpreendidos por 
policiais redigindo uma carta na qual traçavam planos para 
comprometer a investigação, sumir com provas, alterar a forma de 
se comunicar, etc. Constava na carta, em demonstração do poder e 
extensão da suposta organização e sua infiltração, em tese, no 
poder público, os escritos supra mencionados, que agora repito: 
 

 “QUAL SUA RELAÇÃO EFETIVA COM O CARA 
DA PF E QUAL A INFLUÊNCIA DELE P/ PARAR 
ESSA OPERAÇÃO!” (Grifei e destaquei). 

 

 “NOSSA SAÍDA: “ACESSO E OU 
ACERTO” (Grifei e destaquei). 

 
   As buscas e apreensões também são imprescindíveis 
para encontro de documentos indicativos da prática criminosa. 
Como seriam vários, constantes e complexos os delitos praticados, 
com movimentação de vultosas quantias, é inegável, como elencado 
no pedido, que certamente existe contabilidade dos negócios 
escusos, documentos e eventualmente dinheiro nos locais 
indicados. Assim, as buscas se fazem absolutamente indispensáveis 
para colheita de mais elementos de convencimento e perfeito 
desfecho do curso investigativo. 
 
   As prisões temporárias e buscas pretendidas 
propiciarão a colheita de mais elementos de convencimento e 
permitirão um correto e adequado aprofundamento, direcionamento 
e desfecho das investigações, que ainda não está completa à vista 
de supostos relatos falsos prestados ao GAECO por alguns e a 
ausência de outros. Sem elas não há como as investigações 
avançarem, ganharem rumo adequado e encontrarem desfecho 
adequado. Deve ser considerado, ainda, a possibilidade de 
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identificação dos demais integrantes da quadrilha e a viabilidade de 
eventual delação por parte de algum agente, como aliás já o fez o 
Sr. Aquino. 
 
   Será útil a medida de prisão temporária, também, 
para propiciar a acareação, importante instrumento de 
esclarecimento de versões contraditórias.  
 
   As buscas na Prefeitura Municipal e na SANASA, 
nos gabinetes dos servidores investigados, justifica-se uma vez que 
as investigações dão conta de que várias reuniões e atividades 
ilícitas seriam desenvolvidas nestas repartições. Portanto, podem 
ser colhidos valiosos elementos de convencimento tais como 
documentos, computadores contendo contabilidades ilícitas, listas 
com mais integrantes da quadrilha, destino do dinheiro desviado, 
etc... 
 
   Impende registrar, por oportuno, que a prisão 
temporária é medida urgente e baseada na conveniência da 
investigação encetada na esfera policial, não se exigindo para sua 
decretação prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, 
nos moldes da prisão preventiva. Guilherme de Souza Nucci em seu 
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Ed. RT, 3ª ed., 2008, 
pág.1008, sobre a medida cautelar em questão comenta: “Ela é 
medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, 
justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir 
formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à 
materialidade quanto à autoria. Aliás, se fossem exigíveis esses dois 
requisitos (materialidade e indícios suficientes de autoria), não 
haveria necessidade da temporária. O delegado representaria pela 
preventiva, a juiz a decretaria e o promotor já ofereceria denúncia. 
A prisão temporária tem a função de propiciar a colheita de provas, 
quando, em crimes graves, não há como atingi-las sem a detenção 
cautelar do suspeito”. (Grifei). 
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   Com relação ao empresário José Carlos Costa 
Marques Bumlai são necessários maiores esclarecimento do 
Ministério Público quanto à necessidade de sua prisão. Ele não teve 
o telefone interceptado e a menção que o delator faz dele é de 
contato indireto através de terceira pessoa. Estranha o fato de 
haver apenas uma ligação do delator dizendo que terceira pessoa 
lhe contou que Bumlai quer fazer delação premiada e ele não ter 
comparecido no depoimento. Ademais, não houve pedido de 
interceptação de seu telefone. A sua situação precisa, então, ser 
melhor esclarecida para eventual decreto de sua prisão temporária. 
O mesmo raciocínio vale para a busca pretendida em sua casa. 
 
   Com relação a Ivan Goretti de Deus também são 
necessários maiores esclarecimentos sobre a necessidade de sua 
custódia cautelar. Houve indicação de poucos elementos de 
convencimento em relação à ele. 
 
   Deixo de decretar, por ora, também a custódia 
cautelar de José Carlos Ibrahim Gutierrez e Gabriel Ibrahim 
Gutierrez, bem como busca em suas casas, uma vez que eles 
constam no pedido final, mas nenhuma consideração é feita pelo 
Ministério Público no requerimento em relação à eles quanto à 
necessidade da medida extrema. 
 
   Deixo de decretar, por ora, a prisão temporária de 
José Carlos Cepera, Emerson de Oliveira e Maurício de Paulo 
Manduca uma vez que eles estão sendo acusados nos autos 
1616/10 da prática de formação de quadrilha para fraudes 
licitatórias e lá já foram presos. Informa o Ministério Público que 
eles continuam praticando fraudes licitatórias e por isto deveriam 
ser presos. Ora, a reiteração da prática de atos criminosos é motivo, 
em tese, para decretação de prisão preventiva e não prisão 
temporária. Esta visa à investigação, sua conveniência e boa 
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tramitação. Desde modo, entendo, salvo novos esclarecimentos, não 
ser o caso de prisão temporária deles e, tão pouco realização de 
busca em suas casas, busca esta que ocorreu nas casas de 
Emerson e Manduca e, embora deferida, não foi realizada na casa 
de Cepera. Caso novos fundamento e indicativos da necessidade 
da custódia cautelar temporária deles sejam apresentados ao 
Juízo, poderei reavaliar a decisão. Todavia, até para que não 
haja confusão entre os fundamentos da preventiva que deles foi 
decretada nos autos 1616/10 com a medida ora pretendida, os 
esclarecimentos do Ministério Público são necessários quanto 
aos fundamentos e imprescindibilidade da custódia temporária 
deles. 
 
   POR FIM, DE RIGOR DEIXAR REGISTRADO QUE 
EMBORA ROSELI NASSIM JORGE SEJA INDICADA NAS 
INVESTIGAÇÕES, SEGUNDO ALEGAÇÃO DO GAECO, COMO 
CHEFE DA QUADRILHA QUE PERPETRA CORRUPÇÃO, FRAUDES 
LICITATÓRIAIS E OUTROS CRIMES, ELA FOI BENEFICIADA POR 

LIMINAR EM HC DO TJ-SP E NÃO HOUVE PEDIDO EM RELAÇÃO 
À ELA. 
 

   O HABEAS CORPUS É O DE NÚMERO 0082594-
91.2011, PROTOCOLO NÚMERO 00385430-4, RELATOR DES. 
POÇAS LEITÃO. 
  
   Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO 
TEMPORÁRIA, com base no artigo 1º, incisos I e III, alíneas “l”, da 
lei 7.960/89, pelo prazo de 05 (cinco) dias, de: 1º Aurélio Cance 
Junior, filho de Victória Emília Meneguesso Cance, CPF nº 
106.566.181-91, RG. nº 01.053.626/MS, residente na rua Reinaldo 
Calil, 167, Jardim Botânico, Campinas/SP; 2º Demétrio Vilagra, 
filho de João Crisóstomo Vilagra e Nilza Vilagra, CPF nº 
232.772.898-34, RG. 6.177.930-1/SP, residente na avenida Alberto 
Sarmento, 486, apto 51, Bonfim, Campinas/SP; 3º Francisco de 
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Lagos Viana Chagas, filho de Ana Angélica Viana Chagas, CPF nº 
066.811.821-00, RG. 39521/MS, residente na avenida Doutor 
Nelson Noronha Gustavo Filho, 885, Vila Brandina, Campinas/SP e 
com endereço declarado na avenida Doutor Nelson Noronha 
Gustavo Filho, 220, apto 32-A, Vila Brandina, Campinas/SP; 4º 
Marcelo Quartim Barbosa de Figueiredo, filho de Reynaldo Neves 
de Figueiredo e Maria Odette Quartim Barbosa de Figueiredo, CPF 
nº 934.475.908-15, RG. nº 6.171.082-9/SP, residente na rua 
Euclides de Figueiredo, 94, Morumbi, São Paulo/SP; 5º Ricardo 
Chimirri Candia, filho de Ana Elena Chimirri Candia, CPF nº 
080.754.108-74, RG. nº 7138/MS, residente na rua Nicola Fassina, 
59, Jardim Botânico, Campinas/SP; 6º Carlos Henrique Pinto, 
filho de Marcos Augusto Pinto e Maria José Bianchi Pinto, CPF nº 
089.733.888-00, RG., nº 17.568.548-4, residente na avenida 
Princesa D’Oeste, 1072, apto 71, Vila Paraíso, Campinas/SP; 7º 
Valdir Carlos Boscatto, filho de Antonio Boscatto e Antonia 
Jacober Boscatto, CPF n 283.853.738-53, RG. 4.824.611-6/SP, 
residente na avenida Professora Dea Ehrhardt de Carvalho, 605 c. 
26, Chácara Recreio Gramado, Campinas/SP; 8º Gregório 
Wanderley Cerveira, filho de Gregório Cerveira e Maria de Lourdes 
Cerveira, CPF nº  673.507.988-49, RG. 8.757.772-0/SP, residente 
na rua Aglair Buratto Villas Boas, 508 Bloco A, apto 84, Vila Bella, 
Campinas/SP; 9º João Thomaz Pereira Júnior, filho de João 
Thomaz Pereira e Maria Therezinha Pereira, CPF nº 579.379.158-
20, RG. nº 5.824.024-X, residente na rua Zenaide Ferreira 
Machado, 68, centro, Jaguariúna/SP; 10º Luiz Arnaldo Pereira 
Mayer, filho de Cleto Henrique Mayer e Zilka Pereira Mayer, CPF nº 
677.494.968-15, RG. nº 4.360.427-4/SP, residente na rua Luís 
Gottaschalk, 151, apto 201, Vila Mariana, São Paulo/SP; 11º 
Alfredo Ferreira Antunes, filho de Maria Gomes Ferreira de Melo, 
CPF nº 277.998.328-00, residente na rua Monteiro de Barros, 911, 
centro, Vinhedo/SP; 12º Augusto Ribeiro Antunes, filho de Alfredo 
Ferreira Antunes e Darci Ribeiro Antunes, CPF nº 025.989.878-37, 
RG. nº 9.723.726-7/SP, residente na rua Humberto Pescarini, 816, 
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centro, Vinhedo/SP; 13º Dalton dos Santos Avancini, filho de 
Sidney Avancini e Maria Carmen Monzoni dos Santos Avancini, CPF 
nº 094.948.488-10, RG.: 17.507.332-6/SP, residente na rua Doutor 
Miranda de Azevedo, 752, apto 117, Vila Anglo Brasileira, São 
Paulo/SP; 14º Pedro Luís Ibraim Hallack, filho de Suhade Ibrahim 
Hallach, CPF nº 521.774.756-00, RG. nº 1590169/MG, residente 
na rua Simpatia, 288, apto 13, Vila Madalena, São Paulo/SP. 
  
   Caso algum acusado seja advogado, as formalidades 
previstas no Estatuto da Advocacia devem ser observadas para 
cumprimento do mandado de prisão. 
 
   Nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 7.960/89, 
determino a realização de exame de corpo de delito no preso, na 
data de prisão e na data da soltura, devendo a autoridade policial 
prestar contas das diligências realizadas ao término do prazo da 
custodia cautelar.  
 
   Ainda, AUTORIZO, com base no artigo 240, 
parágrafo 1º, alínea “b”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, a 
BUSCA DOMICILIAR nos seguintes endereços (caso sejam fora de 
Campinas, deve ser obtido o “cumpra-se” do juiz respectivo): 
 
 1º Rua Reinaldo Calil, 167, Jardim Botânico, Campinas/SP, 
(residência de Aurélio Cance Júnior); 
 
 2º Avenida Alberto Sarmento, 486, apto 51, Bonfim, 
Campinas/SP (residência de Demétrio Vilagra); 
 
 
 3º Avenida Doutor Nelson Noronha Gustavo Filhos, 885 e no 
numeral 220, apto 32-A, da mesma avenida, ambos na Vila 
Brandina (endereços de Francisco de Lagos Viana Chagas); 
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 4º Rua Euclides de Figueiredo, 94, Morumbi, São Paulo/SP; 
Rua Rio de Janeiro 67, 5º andar, Bairro Higienópolis, São 
Paulo/SP; Rua “E” 119, Bosque Lucíada, Campos do Jordão/SP 
(endereços de Marcelo Quartim Barbosa de Figueiredo); 
 
 5º Rua Nicola Fassina, 59, Jardim Botânico, Campinas/SP, 
residência de Ricardo Chimirri Candia); 
 
 6º Avenida Princesa D’Oeste, 1072, apto 71, Vila Paraíso, 
Campinas/SP (residência de Carlos Henrique Pinto); 
 
 7º Avenida Professora Dea Enrhardt de Carvalho, 605 c. 26, 
Chácara Recreio Gramado, Campinas/SP (residência de Valdir 
Carlos Boscatto); 
 
 8º Rua Aglair Buratto Villas Boas, 508 Bloco A, apto 84, Vila 
Bella, Campinas/SP (residência de Gregório Wanderley Cerveira); 
 
 9º Rua Zenaide Ferreira Machado, 68, Centro, Jaguariúna/SP 
(residência de João Thomaz Pereira Júnior); 

 
10º Rua Luís Gottschalk, 151, apto 201, Vila Mariana, São 

Paulo/SP (residência de Luiz Arnaldo Pereira Mayer); 
 
11º Rua Monteiro de Barros, 911, Centro, Vinhedo/SP 

(residência de Alfredo Ferreira Antunes); 
 
12º Rua Humberto Pescarini, 816, Centro, Vinhedo/SP 

(residência de Augusto Ribeiro Antunes); 
 
13º Rua Doutor Miranda de Azevedo, 752, apto 117, Vila Anglo 

Brasileira, São Paulo/SP (residência de Dalton dos Santos 
Avancini); 
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14º Rua Simpatia 288, apto 13, Vila Madalena, São Paulo/SP 
(residência de Pedro Luís Ibraim Hallack); 

 
15º Rua Américo Brasiliense 443, Cambuí, Campinas 

(escritório de Ricardo Chimirri Cândia). Caso este endereço seja 
escritório de advocacia o mandado não deve ser cumprido. 

 
16º Gabinetes da Prefeitura Municipal de Campinas ocupados 

pelos seguintes agentes públicos: Demétrio Vilagra, Francisco de 
Lagos Viana Chagas e Carlos Henrique Pinto; 

 
17º Gabinete da SANASA ocupado pelo senhor Aurélio Cance 

Júnior. 
 

     Expeçam-se mandados na forma da lei. 
 
     As buscas na Prefeitura Municipal e na SANASA 
devem se limitar estritamente e sem qualquer exceção aos gabinetes 
dos agentes Demétrio Vilagra, Francisco Lagos Viana e Carlos 
Henrique Pinto – no caso da Prefeitura – e do agente Aurélio Cance 
Júnior – no caso da SANASA. As buscas nestes gabinetes devem ser 
acompanhadas dos respectivos agentes públicos. Em hipótese 
alguma deve ser feita busca em gabinetes que não sejam destes 
servidores. 
 
    Todas as garantias constitucionais devem ser 
observadas no ato do cumprimento dos mandados de prisão e de 
busca. 
 
   Expeça-se o necessário. 
 
   Intimem-se. 
 

 Campinas, 19 de maio de 2011. 
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Nelson Augusto Bernardes de Souza 
          Juiz de Direito. 

 
 
 


