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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 01ª VARA CRIMINAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
 
 
 
 
 
Assunto: Representação por medidas cautelares 
Representante: Delegado de Polícia Federal. 
Referência: IPL n° 532/2016 – SR/DPF/MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por intermédio do Delegado de 
Polícia Federal abaixo assinado, no exercício da atribuição decorrente do art. 144, § 1º inc. IV da 
Constituição Federal, vem à presença de Vossa Excelência apresentar 

 
 

MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO 
TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO E OUTRAS MEDIDAS 

 
 

com base nos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 
 
 
 
 

I. DOS FATOS 
 

 
O Inquérito Policial nº 532/2016 – SR/DPF/MA foi instaurado para apurar os fatos 

condensados na Informação Policial nº 38/2015 – UDRP, que retrata diversos elementos de 
informação que comprovam que, por ocasião da deflagração da Operação Sermão aos Peixes 
(IPL nº 680/12 – SR/DPF/MA), os principais investigados souberam antecipadamente da 
deflagração daquela operação e agiram para influenciar depoimentos, destruir e/ou ocultar 
provas, condutas que embaraçaram a investigação criminal sobre a organização criminosa 
especializada em desviar recursos públicos federais destinados ao sistema de saúde do Estado do 
Maranhão, o que, em tese, caracteriza o delito previsto no §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13.  

 
Para uma melhor compreensão dos fatos e das repercussões individualizadas na 

seara criminal, bem como das medidas cautelares necessárias ao deslinde da investigação, optou-
se por dividir esta representação por capítulos, conforme se observa no sumário à seguir. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O inquérito policial nº 680/2012 – SR/PF/MA foi instaurado para apurar o desvio 

de verbas federais por meio de uma Organização Social (OS), INSTITUTO CIDADANIA E 
NATUREZA – ICN, e de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
BEM VIVER - ASSOCIAÇÃO TOCANTINA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
SAÚDE, que eram responsáveis pela gestão das unidades hospitalares no Estado do Maranhão, o 
que ocorreu por meio de um processo de terceirização do serviço público.  

 
Para a gestão das unidades hospitalares, essas entidades do denominado terceiro 

setor recebiam e geriam verbas públicas oriundas, principalmente, do Fundo Nacional de Saúde, 
que eram repassadas para o Fundo Estadual de Saúde, por sua vez administrado pela Secretaria 
Estadual de Saúde, que era chefiada por RICARDO MURAD. 

 
Em novembro de 2014, nos autos do processo nº 43814-64.2014.4.01.3700, no 

bojo do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, por ter se mostrado como medida imprescindível para a 
evolução da investigação, teve início uma medida cautelar de interceptação das comunicações 
telefônicas e já na primeira quinzena de interceptação foram coletados importantes elementos de 
informação que comprovavam a prática dos ilícitos investigados, bem como delineava o modus 
operandi utilizado para o desvio das verbas federais. 

 
No curso das apurações levadas a efeito nos autos do IPL nº 680/2012 – 

SR/PF/MA, houve a mudança de governo e novos servidores passaram a ocupar os cargos de 
gestão na Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, contudo, num primeiro momento, os 
empresários investigados naqueles autos mantiveram seus contratos com o governo estadual. 

 
Apesar da coincidência de alguns investigados, em razão da mudança de gestão, 

do surgimento de novos atores e dos indícios de ocorrência de crimes diversos, decidiu-se pelo 
desmembramento da investigação. Para dar prosseguimento à investigação, ante a 
imprescindibilidade e impossibilidade de esclarecimento dos fatos por outros meios de prova, nos 
autos do processo nº 80598-68.2015.4.01.3700, foi deferida uma medida cautelar de 
interceptação das comunicações telefônicas. 

 
Durante a execução desta medida cautelar, nosso escritório de análise percebeu 

uma série de indícios de que os investigados souberam antecipadamente da deflagração 
daquela operação e agiram para destruir e/ou ocultar provas, o que caracteriza em tese a 
prática do delito previsto no §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13. As condutas passíveis de 
enquadramento nessa modalidade delitiva somente teriam sido praticadas por alguns 
investigados, motivo pelo qual foram condensadas em relatório específico: a Informação Policial 
nº 38/2015 – UDRP/DRCOR/SR/PF/MA. 

 
Por considerar que tais fatos constituem, em tese, crimes autônomos, que deviam 

ser apurados em autos distintos, solicitou-se a esse Douto Juízo autorização para o 
compartilhamento dos dados contidos na Informação Policial nº 38/2015 – UDRP para a 
instauração de novo Inquérito Policial, medida deferida por Vossa Excelência, consoante decisão 
juntada às fls. 7/8 do IPL nº 532/16 – SR/PF/MA, que foi instaurado com o objetivo de apurar as 
condutas de ocultação e destruição de provas por partes dos investigados e outras pessoas 
relacionadas em razão da caracterização, em tese, do delito previsto no §1º, do art. 2º da Lei nº 
12.850/13: 
 

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta 
pessoa, organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a 
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investigação de infração penal que envolva organização criminosa.” 

 
Insta esclarecer, desde já, que, não obstante sejam narrados nesta 

representação fatos que denotam a prática de diversos crimes contra a administração 
pública, tal narrativa tem por finalidade apenas a contextualização dos fatos que levaram 
determinados investigados a agirem para obstruir investigação sobre organização criminosa, cujo 
funcionamento se deu no bojo do IPL nº 680/2012 – SR/PF/MA, que hoje instrui a ação penal nº 
18669-35.2016.4.01.3700, que tramita perante esse Juízo. 

 
Passemos agora a análise dos indícios que apontam para o “vazamento” de 

informações sigilosas e das condutas adotadas por alguns investigados que extrapolam o direito 
de defesa e que, no entender desta autoridade policial, caracterizam o tipo penal acima descrito. 

 
 
2. Dos indícios de violação do sigilo e vazamento de informações da 

investigação criminal 
 
No dia 11 de agosto de 20151, período em que a Operação Sermão aos Peixes 

caminhava para sua fase final, RICARDO JORGE MURAD publicou numa rede social detalhes 
da investigação criminal que estava em andamento, narrando inclusive pessoas e empresas que 
seriam alvos de medidas judiciais: 

 

 

 
 

A publicação realizada por RICARDO MURAD, que trazia, inclusive, os nomes 
das empresas que seriam alvos da investigação criminal em curso, deixa claro que esse 
investigado teve acesso privilegiado a informações que deveriam estar protegidas pelo sigilo 
legal. 

 
Inegavelmente, o vazamento de informações traz prejuízos imensuráveis à 

investigação. Muitas vezes os investigados acertam versões de depoimentos, ocultam e/ou 
destroem provas, escondem o patrimônio, entre diversas outros atos que impossibilitam o 

                                                 
1
 http://www.marrapa.com/acusou-o-golpe-ricardo-murad-revela-que-pode-ser-preso-a-qualquer-momento/ 
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esclarecimento completo dos fatos. 
 
Pelo que se verifica da Informação Policial nº 38/2015 – UDRP, algumas condutas 

praticadas pelos investigados que tomaram ciência da operação policial foram realizadas dentro 
dos limites legais e direitos dos investigados, tais como: disponibilização dos sigilos pessoais 
(bancário e fiscal), informação pública de que se encontravam à disposição das autoridades 
envolvidas na investigação, contratação de advogados para requerer informações junto aos 
órgãos responsáveis pela persecução criminal. 

 
Como exemplo de condutas, em tese, lícitas, citamos o requerimento apresentado 

por RICARDO MURAD ao juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Tocantins: 
 

 
 
 
Por outro lado, determinadas condutas adotadas por outros investigados 

extrapolaram o direito à autodefesa e teriam sido praticadas, de forma consciente e voluntária, 
com a finalidade específica de impedir e embaraçar a investigação sobre a organização criminosa 
especializada em desviar recursos públicos federais destinados ao sistema de saúde do Estado do 
Maranhão. 

 
Antes, porém, de tratarmos especificamente dos atos de obstrução à investigação, 

impõem fazermos uma análise cronológica dos indícios de “vazamento da operação”, o que 
será imprescindível para a caracterização de determinados atos que foram claramente praticados 
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com a finalidade de embaraçar a investigação criminal. 
 
Iniciamos pelos diálogos percebidos no dia 11 de setembro de 2015, quando 

KARINA BRAGA AGUIAR, gerente administrativa da OSCIP BEM VIVER, conversou com 
WARLEI ALVES DO NASCIMENTO, empresário ligado ao mesmo grupo empresarial, e 
trataram sobre a operação, que eles chamaram de “boatos”, conforme diálogo de índice 
6461886: 

 
ÍNDICE: 6461886 

6461886.WAV

 
Alvo/Fone: KARINA – 98 98190 0002 
Interlocutor/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Duração Data Hora 
00:16:28 11/09/2015 19:04:50 
Resumo 
Basicamente os interlocutores KARINA e WARLEI começam o diálogo falando que membros da antiga diretoria da 
BEM VIVER estariam temerosos com possível investigação em curso que poderia atingi-los. Warlei chega a dizer 
que “existem pessoas deles (diretores da BEM VIVER) em Brasília”, conforme trechos destacados em negrito.  

Transcrição 
:[Inicia falando do assalto que sofreu - A partir de 54s] 
KARINA: O Doutor (provavelmente se refere ao DEPUTADO ANTONIO PEREIRA) foi pra Imperatriz... foi pra aí, 
né? 
WARLEI: É, ele veio ontem... deixa eu te explicar, ele teve ontem aqui, aí eu tava com ROMERO, era uma hora 
dessas, fui lá na casa dele, pra conversar umas coisas com ele...  ele chegou lá, né? Eu nem sabia que ele tava vindo. 
Aí, beleza... Aí Karina de repente ele recebeu uma ligação do filho (provavelmente se refere a ANTONIO 
BERNARDO MILHOMEM) aí, aí ele ficou preocupado...  
KARINA: Foi? 
WARLEI: Aí ele falou: "Ah, eu não sei se eu vou ter que ir embora de novo, voltar pra trás lá, não sei o que...", aí 
ficou, eu não sei te dizer se ele foi embora. Eu falei com o irmão dele, ele falou: "Oh, eu procurei ele aqui, não 
encontrei" 
KARINA: Hum... complicado, viu? 
WARLEI: Porque eu vi... eu notei Karina que esse rapaz é a galinha dos ovos de ouro dele assim! É o que ele mais 
preza na vida é esse menino, sabia? 
KARINA: É, é, entendeu, é verdade. 
WARLEI: Ele gosta demais dele e ele sabe, eu acho, que 'os problema'... Aí Karina, aquela situação, um dia eu falei 
até pro pessoal aqui, a gente não sabe Karina... Por que é o seguinte deixa eu te explicar, sabe esse problema que teve 
recentemente com todo mundo né?    
KARINA: Sim... 
WARLEI: As, as, os boatos né? 
KARINA: Huhum... 
WARLEI: E esse pessoal, o nosso pessoal que eu falo que é o nosso lado... o nosso lado cê sabe quem é: eu, o outro 
aqui, o doido né? Tal, tal, tal (dentre os citados possivelmente EMILIO BORGES RESENDE). Eles sempre falaram, 
ligaram pra mim: "Moço, mas o trem não tá assim não, tal, tal, tal", por que eles sempre tem as PESSOAS DELES, 
né?  
KARINA: Sei, sei... 
WARLEI: Lá, lá em Brasília diz que... né?... Beleza. Não, não tá assim não... no outro lado daí, que é o daí, doido da 
cabeça...  
KARINA: É. 
WARLEI: Aí eu pensei, eu falei até pra ele, eu falei: "Meu amigo é o seguinte, o rolo é grande e ninguém sabe de 
nada, muito menos eu, muito menos você." Falei pra ele, nós sabemos do que nós sabe aqui, as empresas, essa 
empresa aí que ta fechando (POSSIVELMENTE LITUCERA), entendeu, todo mundo sabe, todo mundo sabe das 
coisas, mas ninguém sabe do outro lado deles KARINA! O quê que tá acontecendo... e esse rapaz era um dos cabeça 
disso aí, esse filho dele, entendeu?   
KARINA: Pior que é mesmo. É verdade! 
WARLEI: Então nós não sabemos o que é que tem! E o outro doido lá do Tratozão (provável apelido de RICARDO 
MURAD) também doido, entendeu? Então nós não sabemos até onde é o apoio desse povo. Aí eu falei: "Eu tenho 
certeza que ele tinha outro rolo que ninguém sabe, e agora tá dando pau."  
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KARINA: Com certeza. 
WARLEI: Até porque o boato que saiu não botou nada de cá, todo mundo do lado de lá! 
KARINA: É verdade... 
WARLEI: Os nomes...  
KARINA: É verdade... 
WARLEI: Todo mundo do lado de lá.  
KARINA: Pior. 
WARLEI: Então eu não sei, não sei. 
KARINA: Complicado. 
WARLEI: Entendeu, aí eu vi que ele ficou muito preocupado ontem com essa ligação do filho dele, tal, tal... não sei 
né, não sei, e o outro tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, to te falando com sinceridade, tranquilo...     
KARINA: Não, beleza. 
WARLEI: Eu falo com ele diariamente como estão as coisas: "Não, não tá, tá tranquilo... " 
KARINA: E o pior, que eu tô dependendo agora da ajuda desse doido... 
WARLEI: Ele comentou ontem que teve contigo, entendeu? 
KARINA: Foi... 
WARLEI: Que tá ajeitando lá, tá articulando pra tentar resolver.  
KARINA: Certo. 
WARLEI: Agora nesse ponto Karina ele sabe, viu? Ele sabe, porque ele sabe 'os caminhos' tudinho como é que faz...  
KARINA: Meu amigo, só ele pra me ajudar... 
WARLEI: É lógico que ele não tem aquele... aquele acesso, como ele tinha no governo passado, né? Nesse 
governo... mas ele sabe tudinho nos tribunal, ele sabe tudinho quem ele procura lá! Ele é... é muitos anos que ele 
mexe com isso aí! Daqui ele vai te dar, ele comentou mesmo: Não, ele vai arrumar e vai resolver! Isso ele me falou 
mesmo. 
KARINA: É eu tô contando com ele, entendeu Warlei? Mais do que nunca, porque assim, eu tô desesperada, tu tá 
entendendo? Muito, muito, muito, muito, viu? Aí ele viu, ele me viu, ele disse assim: "você tá muito pálida...", 
entendeu? E eu disse: "Doutor, eu tô sem chão, eu vim lhe pedir ajuda. Porque foi um negócio mesmo desastroso, 
mas tudo bem. Eu te liguei agora colega, porque eu vi duas ligações do OTÁVIO, no meu celular e eu liguei e ele 
não atendeu   
WARLEI: A tá, eu conversei com ele agora à tarde, viu? 
KARINA: Hum. 
WARLEI: É, ele, ele realmente Karina, ele me falou de novo que os processos aí estão abandonados... 
KARINA: É meu amigo, é fogo... 
WARLEI: Ele me falou, falou: "ó, cara", eu falei: "doutor, o senhor veja isso daí, o senhor veja como é que vai fazer 
porque... o outro lá já tá... o outro doido lá, veio falar pra mim: "Tu não vai pagar nada de..Incompreensível... se ele 
não estiver acompanhando isso aí", e ele tá falando que não tá acompanhando... Então, eu não sei dizer Karina, 
profissionalmente, como é que ele olha isso lá, mas ele tá olhando isso lá e ele tá vendo que a coisa não tá 
acompanhando. Ele falou assim: "não, eu vou ligar lá na Karina, vê o que ela sabe de alguma coisa disso aí", deve 
ser isso que ele deve ter te ligado.   
KARINA: Não, eu fiquei preocupada, né? Aí eu liguei pra ele e ele não me atendeu, mas daqui a pouco ele deve 
retornar, mas é aquela história: o daqui, essa semana, depois que aconteceu essa história toda comigo, ele só falou 
uma vez comigo e depois...    
WARLEI: Não, ele tá me ligando insistentemente, insistentemente... tá ficando até chato. Eu falei pra ele: "Doutor, o 
senhor ta ligando pra pessoa errada", eu falei pra ele bem assim: "Eu quero te ajudar, mas eu não dou conta, rapaz! 
Tem que ver que eu não resolvo essa porra não!"    
KARINA: É... 
WARLEI: Aí ele: "Não, eu já to lascado! Eu vou pegar um avião hoje, eu vou pra Brasília procurar... eu vou ficar lá 
no apartamento dele um mês, até ele chegar", eu falei : "Então faça isso, por que eu não dou conta de resolver sua 
vida não, falei pra ele"  
KARINA: Pois é meu amigo é complicado viu, entendeu, muito complicado. 
WARLEI: Aí, agora me fala se eu ligar pro outro doido e falar que ele não está fazendo nada, ligar não até por que 
eu falei foi com o doutor OTÁVIO: "doutor, comunique então com ele e fala o senhor mesmo pra ele o que tá 
acontecendo, por que eu não vou falar, pra falar que eu tô fazendo fuxico...   
KARINA: Com certeza... 
WARLEI:"O senhor vai lá e liga! O senhor explica pra ele!" Aí, ele vai pagar ele se ele quiser. 
 
Ficam repetitivos... Karina diz a partir de 8'810": 
KARINA: Eu vou precisar (do advogado) porque vai ter que resolver ainda uma situação da finalização daquela 
situação do TAC, né? (MPT) Porque eu fui conversar com o procurador, ele até que foi muito tranquilo comigo lá e 
aí ele me deu uma lista de pendências, né? 
 
[Karina fala de problemas do Instituto BEM VIVER com o MPT  e diz que o Procurador vai notificá-la e Warlei a 
orienta em 9'42"] 
WARLEI: Vai no Doutor, viu Karina, vai nele, joga pra cima dele! Fala doutor, eu não dou conta disso aqui, eu não 
tenho cabeça pra isso, entendeu? E isso aqui cês vão ter que resolver! Faz assim. Ei, tava previsto de eu mais o 
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Romero ir pra aí no domingo, pra gente conversar segunda, todo mundo aí, entendeu? Não sei se vai dar, se der eu te 
aviso, pra gente vê...     
KARINA: Oh bom demais... 
WARLEI: Se não der, a gente vê pra gente conversar aí. Hoje eu tive com o presidente, viu? O presidente mesmo, é 
o, o presidente mesmo, hoje eu tive com ele muito, ele tá assim né? Coitado, coitado que eu falo é assim né Karina, 
vai sobrar né, pra ele! Infelizmente, mas ele tá velhaco, eu tô explicando as coisas pra ele, conversando, com medo, 
muito medo né, mas é isso aí, não tem jeito não, era o que estava previsto acontecer...      
KARINA: É mas vão desenrolar as coisas né colega... 
WARLEI: Vão, vão... 
[KARINA fala de questões administrativas da empresa RD... Warlei diz que a Cleudes mandou uma ordem bancária, 
uma imagem da tela do computador, diz que o problema é pegar a assinatura do gestor...Warlei começa a prestar 
apoio a Karina em relação ao assalto occorido na casa de sua mãe... Karina fala do grau da situação ocorrida com 
ela.. Warlei oferece a Karina para esta ir para Imperatriz e diz que já comunicou o "doido"(possivelmente Emilio 
Borges Resende)... Karina se emociona e falam do acontecido até o final da ligação] 

 
A análise do diálogo acima nos permite asseverar que, já no dia 11 de setembro 

de 2015, ou seja, 30 dias após RICARDO MURAD ter dado ampla publicidade sobre a 
investigação criminal que estava em curso, os principais investigados dos dois grupos 
empresariais (ICN e BEM VIVER) estavam tomando providências para dirimirem os impactos 
da operação policial. Este marco temporal será importante para a compreensão, mais adiante, da 
prática de atos de embaraço à investigação criminal.  

 
Antes, porém, de avançarmos na delimitação especifica de tais condutas, é 

imperioso apresentarmos algumas considerações sobre as pessoas citadas acima, principalmente 
porque o diálogo demonstra uma mudança de comportamento dos investigados, que cientes da 
operação policial, adotaram a cautela de não citar os nomes de outros associados. Outra 
dificuldade é a utilização frequente das expressões: “doido” e “doutor”, que no diálogo acima, é 
utilizada para descrever tanto o comportamento do investigado EMÍLIO BORGES REZENDE, 
quanto de RICARDO MURAD. 

 
A distinção quanto a quem se referem às expressões nem sempre é obtida 

facilmente e depende da análise dos demais diálogos interceptados. Não obstante, após longa 
investigação, é possível apresentar algumas conclusões sobre as pessoas referidas no diálogo 
acima. No trecho “esse pessoal, o nosso pessoal que eu falo que é o nosso lado... o nosso lado cê 
sabe quem é: eu, o outro aqui, o doido né? Tal, tal, tal (dentre os citados possivelmente 
EMILIO BORGES RESENDE). Eles sempre falaram, ligaram pra mim: "Moço, mas o trem não 
tá assim não, tal, tal, tal", por que eles sempre tem as PESSOAS DELES, né?”, WARLEI, ao 
utilizar à expressão “nosso lado” está se referindo às pessoas e empresas que, apesar de atuarem 
em quase todo o Estado, eram sediadas e administradas a partir do município de Imperatriz/MA, 
onde EMÍLIO BORGES RESENDE, sócio-administrador da empresa COBRA – CENTRO 
ONCOLOGICO BRASILEIRO, CNPJ 02756031/0001-00, concentrava suas atividades. Em 
razão de seu comportamento, EMÍLIO, por diversas vezes, era chamado de “doido” pelos 
investigados. 

 
De forma semelhante, no trecho “Então nós não sabemos o que é que tem! E o 

outro doido lá do Tratozão (provável apelido de RICARDO MURAD) também doido, entendeu? 
Então nós não sabemos até onde é o apoio desse povo. Aí eu falei: "Eu tenho certeza que ele 
tinha outro rolo que ninguém sabe, e agora tá dando pau.", WARLEI está se referindo a 
RICARDO MURAD, ex-Secretário de Estado da Saúde, cujo apelido de “trator” ou 
“tratorzão” já havia sido mencionado em diversos outros diálogos interceptados. 

 
A expressão “o doutor”, por vezes, também traz dificuldades de compreensão 

quanto a quem se referem. Isto porque era um costume dos investigados tratar seus superiores 
hierárquicos pela expressão “doutor”. É o que se observa, por exemplo, no e-mail de índice 
b6bb484e-ede6-11e1-971a-001b78068813, enviado a KARINA para tratativas envolvendo as 
empresas BEM VIVER e COBRA. Vejamos um trecho do e-mail, cuja íntegra se encontra na 
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mídia que acompanha esta representação: 
 

“From: cris_erbert@hotmail.com 
To: karina-braga@hotmail.com 
Subject: RE: ASSUNTO PESSOAL. 
Date: Fri, 24 Aug 2012 13:53:25 +0300 
 
KARINA BOM DIA 
 
É VERDADE. 
 
ESSA SITUAÇÃO DE MARCIRIO É BEM DELICADA, POIS DR. EMILIO 
AUTORIZOU O SEGUNDO VÍNCULO E DR. FABIANO SEMPRE TEVE 
CONHECIMENTO, E ME DISSE QUE REALMENTE PODIA, FOI QUANDO A BEM 
VIVER DEU O PARECER QUE PODERIA DEVIDO AO PARECER DA SECRETÁRIA 
E FOI FEITO A CONTRATAÇÃO.( DR. PLINIO TEVE O CONHECIMENTO A UM 
BOM TEMPO ATRÁS POR MIM) E SEMPRE QUANDO SOLICITAMOS A SOLUÇÃO 
SE ABREM BRECHAS E ELES  QUE SÃO COORDENADORES SE SENTEM NO 
DIREITO DE FAZEREM COMO QUEREM.” 

 
Nesse contexto, para uma melhor delimitação das condutas, passemos à análise do 

trecho em que os investigados, ao utilizarem a expressão “o doutor”, estão se referindo ao 
Deputado Estadual Antonio Pereira Filho, pai de ANTÔNIO BERNARDO MILHOMEM 
PEREIRA, sócio da empresa COBRA:  

 
“KARINA: O Doutor (provavelmente se refere ao DEPUTADO ANTONIO PEREIRA) 
foi pra Imperatriz... foi pra aí, né? 
WARLEI: É, ele veio ontem... deixa eu te explicar, ele teve ontem aqui, aí eu tava com 
ROMERO, era uma hora dessas, fui lá na casa dele, pra conversar umas coisas com 
ele...  ele chegou lá, né? Eu nem sabia que ele tava vindo. Aí, beleza... Aí Karina de 
repente ele recebeu uma ligação do filho (provavelmente se refere a ANTONIO 
BERNARDO MILHOMEM) aí, aí ele ficou preocupado...” 
(...) 
WARLEI: Porque eu vi... eu notei Karina que esse rapaz é a galinha dos ovos de 
ouro dele assim! É o que ele mais preza na vida é esse menino, sabia? 
KARINA: É, é, entendeu, é verdade. 
WARLEI: Ele gosta demais dele e ele sabe, eu acho, que 'os problema'... Aí Karina, 
aquela situação, um dia eu falei até pro pessoal aqui, a gente não sabe Karina... Por 
que é o seguinte deixa eu te explicar, sabe esse problema que teve recentemente com 
todo mundo né?    
KARINA: Sim... 
WARLEI: As, as, os boatos né? 
KARINA: Huhum... 
WARLEI: E esse pessoal, o nosso pessoal que eu falo que é o nosso lado... o nosso 
lado cê sabe quem é: eu, o outro aqui, o doido né? Tal, tal, tal (dentre os citados 
possivelmente EMILIO BORGES RESENDE). Eles sempre falaram, ligaram pra mim: 
"Moço, mas o trem não tá assim não, tal, tal, tal", por que eles sempre tem as PESSOAS 
DELES, né?  
KARINA: Sei, sei... 
WARLEI: Lá, lá em Brasília diz que... né?... Beleza. Não, não tá assim não... no outro 
lado daí, que é o daí, doido da cabeça...  
KARINA: É. 
WARLEI: Aí eu pensei, eu falei até pra ele, eu falei: "Meu amigo é o seguinte, o rolo é 
grande e ninguém sabe de nada, muito menos eu, muito menos você." Falei pra ele, nós 
sabemos do que nós sabe aqui, as empresas, essa empresa aí que ta fechando 
(POSSIVELMENTE LITUCERA), entendeu, todo mundo sabe, todo mundo sabe das 
coisas, mas ninguém sabe do outro lado deles KARINA! O quê que tá acontecendo... e 
esse rapaz era um dos cabeça disso aí, esse filho dele, entendeu?   
KARINA: Pior que é mesmo. É verdade! 

 
Como veremos no curso desta representação, esta não será a primeira menção a 

autoridades políticas, uma vez que, em razão da dimensão dos fatos investigados, a deflagração 
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da operação Sermão aos Peixes repercutiria e traria prejuízos políticos a diversas outras 
autoridades, tais como: o governador de Estado FLÁVIO DINO, a ex-governadora ROSEANA 
SARNEY, o ex-governador e atual deputado federal JOSÉ REINALDO TAVARES, entre 
outros. 

 
O que se busca demonstrar é que, apesar da citação a autoridades públicas, o 

objeto de investigação do IPL nº 532/16 – SR/PF/MA recai, exclusivamente, sobre as pessoas 
que, de forma consciente e voluntária, teriam praticados atos de destruição e/ou ocultação de 
provas voltados a embaraçar investigação criminal de organização criminosa. 

 
Assim, apesar da citação a diversas autoridades públicas, até o presente momento 

não foram verificados elementos de informação que levem à imputação deste delito a tais 
autoridades, que sabidamente gozam de foro por prerrogativa de função perante outros tribunais. 
No caso do diálogo acima, a citação ao Deputado Estadual Antonio Pereira se deve à 
preocupação demonstrada por ele com a o envolvimento de seu filho, ANTONIO BERNARDO 
MILHOMEM PEREIRA, no esquema investigado: “esse rapaz era um dos cabeça disso aí, 
esse filho dele, entendeu?”. 

 
Nesse contexto, a investigação se deparou com diversas outras conversas que 

citam a ocorrência de reuniões políticas para tratarem da operação Sermão aos Peixes, que 
ainda seria deflagrada. É o que se observa nos diálogos de índice 6660228 e 6662531, travados 
entre WARLEI e DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO, CPF 089.566.855-68, ex-prefeito de 
AÇAILÂNDIA/MA e empresário ligado ao grupo investigado. 

 
Em 11 de novembro de 2015 (quarta-feira), às 09h37min, no diálogo de índice 

6660228, DEUSDETITH pede para WARLEI comprar uma passagem para ele (DEUSDEDITH) 
ir a São Luís/MA, onde se reuniria com o “Antonio” (provavelmente o Deputado Estadual 
Antonio Pereira Filho) e com o “Zé Reinaldo” (provavelmente o Deputado Federal José Reinaldo 
Tavares). Vejamos: 

 
ÍNDICE: 6660142 

6660142.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI ALVES NASCIMENTO – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDETH – 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:01:27 11/11/2015 09:37:06 
Resumo 
Em 11/10/2015,um dos alvos de nome WARLEI ALVES DO NASCIMENTO conversa com DEUSDEDITH 
SAMPAIO sobre uma reunião que acontecerá no dia seguinte e que, segundo o ANTONIO (provavelmente 
ANTÔNIO PEREIRA), “o próprio ZÉ REINALDO vai tá lá”. Os três primeiros citados compõe o grupo relacionado 
à “empresa RD”, e também eram ligados a OSCIP BEM VIVER. 

Transcrição 
DEUSDEDITH: Eu conversei com o Antônio (possivelmente deputado Antônio Pereira)... 
WARLEI: Sim. 
DEUSDEDITH: E o próprio, o próprio Zé Reinaldo (possivelmente ex Governador do Maranhão e deputado 
Federal José Reinaldo Tavares) vai estar lá amanhã, aí você tinha que vê pra mim naquele avião da noite, não tem 
aquele vôo à noite?  
WARLEI: De hoje? 
DEUSDEDITH: Sim, de hoje é. 
WARLEI: Tá, qual o, é, tá tá bom, é... Deixa eu te falar e volta quando tem volta ou não precisa de comprar a volta? 
DEUSDEDITH: Rapaz o certo é eu dar uma conversada lá e eu ligo pra você, por que aí. 
WARLEI: Tá beleza então, entendi. 
DEUSDEDITH Deixa eu arrumar tudo... 
WARLEI: Eu já vou providenciar, tá bom? 
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DEUSDETH: Tá bom, por que tem aquele vôo da noite e eu vou, aí não tem problema.  
WARLEI: Beleza, beleza então, valeu depois nos conversamos na hora do almoço. 
Concordam e despedem-se. 

 
Os acontecimentos do dia seguinte, 12 de novembro de 2015 (quinta-feira), 

foram cruciais para que informações sigilosas da operação fossem espalhadas entre os grupos 
empresariais investigados. Nessa data, às 18h04min, no diálogo 6662531, WARLEI e 
DEUSDEDITH conversaram sobre as reuniões ocorridas com autoridades políticas onde foram 
tratados aspectos referentes à operação policial. Para uma melhor compreensão, esclarecemos 
que WARLEI se encontrava em Imperatriz/MA e DEUSDEDITH estava em São Luís/MA: 
 
ÍNDICE: 6662531 

6662531.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDETH – 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:05:36 12/11/2015 18:04:42 
Resumo 
Aproximadamente uma hora depois do contato entre HNI e ISAQUE, DEUSDETH (utilizando-se de um TMC 
cadastrado em nome de CLA HUMBERTO PRATES DE SOUZA) liga para WARLEI, a fim de avisá-lo de toda 
situação relacionada à reunião acontecida na ICN, provavelmente a mesma que fez com que HNI (MARCÃO) 
solicitasse a ajuda de ISAQUE e que estariam presentes o Deputado Federal JOSÉ REINALDO TAVARES e o 
Deputado Estadual ANTÔNIO PEREIRA. Nas conversas que esse contexto abarca, DEUSDEDITH e WARLEI 
comentam que a reunião foi para tratar da outra coisa com que EMÍLIO está muito preocupado e que não está 
relacionada à licitação e contrato. Ainda, DEUSDEDITH afirma que os nossos de lá (ZÉ REINALDO e/ou EMÍLIO) 
voltam para Brasília para conversar com as pessoas conhecidas deles na Capital na segunda-feira. Na Capital, um 
destes (ZÉ REINALDO e EMÍLIO) vai conversar com duas pessoas (suspeita-se que sejam ISAQUE e 
BENEDITO). 
Transcrição 
[Interlocutor: CADASTRO CLA HUMBERTO PRATES] 
DEUSDEDITH: Oi WARLEI. 
WARLEI: Oi companheiro. Pode falar? 
DEUSDEDITH: Posso. 
WARLEI: Me diga aí alguma coisa rapaz! Nosso amigo lá tá (possivelmente Emílio)...! 
DEUSDEDITH: Rapaz, o... o negócio lá é o seguinte: o rapaz com quem a gente conversou aqui... (longa 
pausa) 
WARLEI: Oi... pode dizer... 
DEUSDEDITH: Ai, ele vai conversar com duas pessoas em Brasília! 
WARLEI: 'Cê' fala... 'cê' fala o pessoal daí? 
DEUSDEDITH: Não, o nosso, que eu fui pra reunião hoje.(Possivelmente Zé Reinaldo). 
WARLEI: Ah, o de Brasília, né? 
DEUSDETH: Exato. 
WARLEI: Sobre o pagamento e sobre o contrato? 
DEUSDEDITH: Não. Eu tô falando sobre aquele assunto (possivelmente operação em curso) que o EMILIO tá 
mais preocupado! 
WARLEI: Certo, certo... O amigo daí vai pra lá pra Brasília? É isso? 
DEUSDEDITH: Não, ele vai pra Brasília só segunda feira, mas ele disse que vai conversar com as pessoas lá. 
WARLEI: Entendi. Os caras de lá, né? 
DEUSDEDITH: Exato. Conversar com as pessoas que ele conhece. 
WARLEI: Tá, mas ele disse como é que tá 'a coisa' aí? 
DEUSDEDITH: Não, ele soube disso agora... que nós falamos com ele hoje. 
WARLEI: Ah, entendi agora, entendi. Certo.  
DEUSDEDITH: Pois nós falamos que teve esse problema seríssimo, aí ele disse que vai mexer com as pessoas 
que ele conhece. 
WARLEI: De Brasília? 
DEUSDEDITH: Exatamente. É... 
WARLEI: E daí? E daí do... Ele falou que vai falar com alguém daí? 
DEUSDEDITH: Não, aqui não. Você tem... Esse assunto envolve um movimento que não é esse. 
WARLEI: Entendi. 
DEUSDETH: Então, o quê que mais tem... Agora, o secretário de saúde, ele viajou, tá? Tá me ouvindo? 
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WARLEI: Rapaz, de novo! 
DEUSDETH: Viajou de novo! E só volta... Domingo. 
WARLEI: E aí, o quê que eles tão dizendo? 
DEUSDETH: Não calma. O quê que eles tão dizendo: ficou acertado de... dele ir (possivelmente Zé Reinaldo) com o 
secretário segunda, e o ANTÔNO e eu, ir nós três lá com ele, pessoalmente no secretário. O governador pediu... quer 
dizer, ele conversou com o Governador, tá tudo acertado! Aí tá essa confusão aí! Ele disse: "Vombora buscar uma 
saída! E vamos lá nós três na secretária, segunda feira." 
WARLEI: Você vai ficar aí até segunda? 
DEUSDETH: Eu tenho que ficar, ué! Aí eu vou vendo aquele outro assunto aqui. 
WARLEI: Vai vendo... o senhor não falou com aquele outro colega aí não? 
DEUSDETH: Não, ainda não! Sim, eu ainda vou falar, eu tava atrás desse negócio da secretaria. 
WARLEI: O senhor fala amanhã com ele? O senhor já marcou algum horário?  
DEUSDETH: Ah, não precisa não, é só vou ver se ele tá por aqui na área. Aí pedir pra ele vir almoçar com 'nós'. 
WARLEI: Certo. Tá bom, beleza então. 
DEUSDETH: Não, mas aí tá... foi hoje, uma conversa boa, mais de uma hora nós ficamos de conversa ali... 
WARLEI: Certo, mas ele... ele demonstrou... ele demonstrou... 
DEUSDETH: Boa vontade e preocupação! 
WARLEI: Boa vontade de resolver? 
DEUSDETH: É... e preocupado. 
WARLEI: Preocupado também, né? 
DEUSDETH: É, exato! 
WARLEI: E o... e o nosso amigo daí, como é que ele tá?  
DEUSDETH: Rapaz, ele tá apreensivo também. Aí tem que ver o caminho também. O caminho certo pra todo 
mundo, né?  
WARLEI: Tá certo. Qualquer novidade tu me liga. 
DEUSDETH: Aí... 
WARLEI: Hein? Eu vi aquela questão pro senhor, viu?  
DEUSDETH: Não entendi. 
WARLEI: Aquela questão que o senhor pediu pra ver, eu olhei. 
DEUSDETH: E aí? 
WARLEI: E aí que tem uma da TAM aqui, é melhor, de 767, 7-6-7. 
DEUSDETH: Rapaz tinha que mandar reserver esse 'bicho'... só que não dá pra mim depositar isso agora. Amanhã 
eu mandava depositar isso. Tem algum problema, não? 
WARLEI: Não, não tem problema não. Amanhã cedo eu mando tirar e aí o senhor deposita depois, na hora que eu 
tiver aqui comigo.  
DEUSDETH: Pois tire pra mim e pra nosso amigo lá. Aí eu vou pedir  pra ele ligar pra você. 
WARLEI: Eu preciso é do nome dele.  
DEUSDETH: Olhe... 'vixe' rapaz, o nome dele... deixa eu lhe dar o nome do homem... é isso mesmo... 
WARLEI: Não, fala pra ele me ligar amanhã, aí ele me dá o nome, tudinho. Porque hoje eu já não vou resolver nada 
mesmo, tem que ser amanhã.  
DEUSDETH: Pois então beleza. Aí, outra coisa... 
WARLEI: Pode falar. 
DEUSDETH: Esse telefone seu... talvez eu ligue de outro telefone que você não conheça, mas atenda pra mim. [ Se 
despedem – Ligação encerrada ] 

 
Nesta mesma data, às 18h14min, WARLEI e DEUSDEDITH voltam a se falar e 

dizem que a investigação está do mesmo jeito “que ele afirmou lá em Brasília”, o que demonstra 
que parte da divulgação dos dados sigilosos teria ocorrido em reuniões na Capital Federal. 
Vejamos: 

 
ÍNDICE: 6662556 

6662556.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDETH – 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:03:22 12/11/2015 18:14:07 
Resumo 
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Aproximadamente uma hora depois do contato entre HNI(Marcão) e ISAQUE, DEUSDEDITH (utilizando-se de um 
TMC cadastrado em nome de CLA HUMBERTO PRATES DE SOUZA liga para WARLEI para avisá-lo de toda 
situação relacionada à reunião acontecida na ICN, provavelmente a mesma que fez com que HNI solicitasse a ajuda 
de ISAQUE e que estariam presentes o Deputado Federal JOSÉ REINALDO TAVARES e o Deputado Estadual 
ANTÔNIO PEREIRA. Nas conversas que esse contexto abarca, DEUSDETH e WARLEI comentam que a reunião 
foi para tratar da outra coisa com que EMÍLIO está muito preocupado e que não está relacionada à licitação e 
contrato. Ainda, DEUSDETH afirma que os nossos de lá (ZÉ REINALDO e/ou EMÍLIO) voltam para Brasília para 
conversar com as pessoas conhecidas deles na Capital na segunda-feira. Na Capital, um destes (ZÉ REINALDO e 
EMÍLIO) vai conversar com duas pessoas (suspeita-se que sejam ISAQUE e BENEDITO). Frase importante de 
DEUSDEDITH:  
“ELE TÁ AFIMANDO QUE ESTÁ DA MESMA FORMA QUE ELE AFIMOU LÁ EM BRASÍLIA.” 
 
Transcrição 
DEUSDEDITH: Oi? 
WARLEI: Oi. Outra pergunta. Rapidinho. 
DEUSDEDITH: Diga. 
WARLEI: É... Aquilo é verídico mesmo? Ou foi só um parecer, alguma coisa, o quê que você já viram isso... 
sobre isso. 
DEUSDEDITH: Deixa eu lhe dizer. Esse que é o problema que eu tenho que perguntar pro rapaz, pro outro 
rapaz lá. Mas, mas, mas, mas... Na versão é isso aí. Tá afirmando que está desse jeito que ele falou lá. 
WARLEI: Como é que é? 
DEUSDEDITH: ELE TÁ AFIMANDO QUE ESTÁ DA MESMA FORMA QUE ELE AFIMOU LÁ EM 
BRASÍLIA. 
WARLEI: A... Você fez a pergunta para ele e... 
DEUSDETH: É. Aí agora ele tem que checar. 
WARLEI: Certo. 
DEUSDETH: E temos que botar, por aí... Deixa eu lhe dizer. Eu preciso pegar e falar de outra linha. 
WARLEI: Em? Anote aí o outro número. 
DEUSDETH: Diga qual é. 
WARLEI: É... 99... 
DEUSDETH: Pera aí. 
WARLEI: Alô?! 
DEUSDETH: Oi? Diga? 
WARLEI: 99. É...9, né? Alô? 
DEUSDETH: Pera um pouquinho. Me dá aí. 99 e o que mais, ...inteligível...? 
WARLEI: 9 
DEUSDETH: Bora! 9...? 
WARLEI: 8266. 
DEUSDETH: 8266? 
WARLEI: 3116 
DEUSDETH: 3116? 
Despedidas 

 
Em 13 de novembro de 2015 (sexta-feira), às 11h54min, WARLEI e 

DEUSDEDITH voltam a conversar e confirmam que sabiam da operação, mas não conheciam 
toda sua extensão: 
 
ÍNDICE: 6664053 

6664053.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDETH – 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:00:58 13/11/2015 11:57:11 
Resumo 
WARLEI pergunta sobre a proporção do “problema” (provavelmente esta operação policial). DEUSDETH informa 
que existem uns caminhos bons a serem seguidos. Fala também que a situação existe, mas que não sabe a proporção. 

Transcrição 
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WARLEI: É só mais duas informaçõezinhas aqui a situação realmente existe, foi confirmada, ou ainda não falou 
com aquele amigo? 
DEUSDETH: Rapaz por incrível que pareça eu ainda não consegui localizar ele não. 
WARLEI: Não falou com ele não, né, ainda não né? 
DEUSDETH: Incompreensível... Mas tem uns caminhos que foi arrumado bons danado... 
WARLEI: Certo, e realmente existe a situação ou ainda não foi confirmada. 
DEUSDETH: Não, QUE ELA EXISTE, ELA EXISTE EU NÃO SEI A PROPORÇÃO DELA. 
WARLEI: Entendi, entendi, beleza só isso mesmo tá bom? 
DEUSDETH: Tá. 
WARLEI: Tá. 

 
No dia 14 de novembro de 2015 (sábado), às 15h33min, PERICLES SILVA 

FILHO, um dos dirigentes do ICN, conversou com MARCUS EDUARDO ALVES BATISTA, 
administrador do ICN, e marcaram para às 16horas uma reunião “naquele lugar”, que contaria 
com a participação de diversos investigados: 
 
ÍNDICE: 6668315 

6668315.WAV

 
Alvo/Fone: PERICLES SILVA FILHO – 98 99971 5596 
Interlocutor/Fone: MARCUS – 98 98802 0266 
Duração Data Hora 
00:00:35 14/11/2015 15:33:36 
Resumo 
MARCÃO marca reunião no Sábado com diretores da ICN. Após este evento os diretores viajam no Domingo a 
noite e escondem carros e documentos. 

Transcrição 
MARCUS: Quatro horas a gente vai lá né? 
PERICLES: É. 
MARCUS: E o pequinho vai também? 
PERICLES: Eu falei pra ele, de manhã eu falei pra ele ir. 
MARCUS: Vou então confirmar com ele aqui, viu. 
PERICLES: Tá, tá certo. 
MARCUS: Naquele lugar né? 
PERICLES: É, com certeza. 

 
Nesta mesma data, às 19h, WARLEI e DEUSDEDITH voltam a conversar e 

DEUSDEDITH alertou para não falarem ao telefone e que maiores detalhes seriam tratados 
pessoalmente.  

 
ÍNDICE: 6669405 

6669405.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDETH – 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:02:26 14/11/2015 19:00:06 
Resumo 
DEUSDEDITH reforça o perigo de falar ao telefone e sobre a evolução da resolução do “problema” (provavelmente 
esta operação policial). Avisa que ROMERO vai para Imperatriz/MA e explica tudo pessoalmente para WARLEI. 

Transcrição 
WARLEI: Como estão as coisas aí? Nosso amigo (possivelmente Emílio) tá me ligando "avechado", sabe, eu queria 
só um parecer superficial alguma coisa.  
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DEUSDEDITH: Mas você não entendeu, ainda. é por que a conversa aqui é que quanto menos se liga melhor é. 
WARLEI: Entendi, eu entendi,  
DEUSDEDITH: O ROMERO não está indo aí amanhã pra conversar com você rapaz...  
WARLEI: Certo, mas você não conhece o amigo que você tem? Né. 
DEUSDEDITH: Não, eu conheço, mas tem umas coisas que vai ser dita pessoalmente pra você e tem coisas que, 
talvez, tem que vê onde ele(provavelmente Emílio) tá pra conversar com ele. 
WARLEI: Certo, entendi, beleza, mas estão melhorando?  
DEUSDEDITH: Lógico, lógico, tem, tamo aí pra isso, agora tem coisa que é complicado pra, pra... 
WARLEI: Não eu entendi, eu entendi... Era só isso mesmo que ele pediu pra vê como é que tá, se a coisa tá andando, 
tá caminhando,tá melhorando, tá piorando. 
DEUSDEDITH: Lógico que tá, tá caminhando. 
WARLEI: Certo, beleza então eu vou aguardar o nosso amigo chegar aqui, viu? 
DEUSDEDITH: Então tá bom, pois ele tá aí ele passa a informações pra você e você veja, agora com carinho, 
como é que faz, pra passar isso.  
WARLEI: eu acho que eu tô indo lá na terça, viu, aí eu falo com ele. 
DEUSDEDITH: Pois então tá bom. 
WARLEI: Segunda tá marcada a reunião aí né? tá tudo certo, pra segunda? 
DEUSDETH: Tá até agora tá. 
WARLEI: Certo, tá bom, beleza então qualquer coisa nós estamos aí... Hein aquela situação lá sua tá resolvida, viu? 
Já mandei pra ele tá tudo certo.  
DEUSDETH: Então tá ok, brigado. 
WARLEI: Tá bom um abraço tchau. 
DEUSDETH: Um abraço. 
Despedem-se 

 
Uma análise de datas, horários e assuntos, demonstram que entre as 16h e 19h do 

dia 14 de novembro de 2015 (sábado), investigados dos grupos empresariais BEM VIVER e 
ICN se reuniram para tratar da operação policial. Os atos praticados a partir dessa reunião 
demonstram que os investigados souberam de mais alguns detalhes da operação, notadamente, 
que a operação policial estaria prestes a ser deflagrada.  

 
Após essa reunião, alguns investigados começaram a adotar medidas para 

embaraçar o êxito das determinações judiciais, conforme passamos a apontar nos tópicos 
seguintes. 

 
 

3. Dos atos de embaraço à investigação criminal por ocasião da deflagração 
da Operação Sermão aos Peixes 

 
 

Conforme demonstramos no tópico anterior, desde a divulgação por Ricardo 
Murad de detalhes da operação em 11 de agosto de 2015, diversas reuniões foram realizadas 
entre os componentes dos dois principais núcleos empresariais investigados. Não obstante, as 
informações coletadas indicam que, na reunião ocorrida no dia 14 de novembro de 2015 
(sábado), os investigados tomaram ciência não apenas de detalhes da operação, mas também que 
a sua deflagração seria iminente. 

 
Por este motivo, os diálogos interceptados a partir do dia 15 de novembro de 2015 

já demonstram os investigados adotando providências para fugir do Estado do Maranhão e até 
mesmo para saírem do país. Ciente dessa situação e verificando que o êxito da operação estava 
comprometido, decidiu-se pela antecipação da deflagração da Operação Sermão aos Peixes, que 
de forma não usual, teve início às 14 horas do dia 16 de novembro de 2015 (segunda-feira). 

 
Mesmo com o esforço que foi dispendido, a deflagração antecipada da operação 

trouxe graves prejuízos para a coleta de provas, pois seriam cumpridos mais de 50 (cinquenta) 
mandados judiciais, o que em situação normal demandaria o emprego simultâneo de mais de 200 
(duzentos) policiais federais, efetivo não disponível naquele momento. Por conseguinte, o 
cumprimento dos mandados durou mais de 03 (três) dias, intervalo em que até mesmos os 
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investigados que não tinha ciência da operação puderam ocultar provas.  
 
Não obstante os danos causados pela violação do sigilo que recaia sobre a 

operação, a medida cautelar de interceptação telefônica e a forma diligente com que os policiais 
cumpriram as buscas permitiram reunirmos elementos de informação que possibilitarão agora, 
ainda que parcialmente, responsabilizar os investigados que, de forma consciente e voluntária, 
agiram para causar embaraços à investigação criminal. 

 
Para uma melhor compreensão, dividimos a individualização das condutas 

adotando como parâmetro os principais núcleos empresariais investigados: OSCIP BEM VIVER 
e OS ICN. 

 
 
3.1 Do embaraço à investigação criminal por investigados vinculados à 
OSCIP BEM VIVER 
 
Para uma melhor compreensão sobre a prática de atos de obstrução à justiça por 

parte de investigados vinculados à OSCIP BEM VIVER – ASSOCIAÇÃO TOCANTINA PARA 
O DESENVOLVIMENTO (CNPJ 07794278/0001-27), entidade do terceiro setor responsável 
pelo gerenciamento de unidades hospitalares estaduais mediante o recebimento de recursos 
públicos federais repassados ao Fundo Estadual de Saúde, é preciso compreender que há fortes 
indícios de que outras empresas se confundiam com a OSCIP e que tal confusão patrimonial, 
gerencial e administrativa tinha por finalidade desviar recursos públicos ao mesmo tempo em que 
atuavam para ocultar e dissimular a origem do patrimônio auferido. 

 
Para uma melhor compreensão, apresentamos o diagrama societário da Oscip e 

das demais empresas investigadas: 

 
 
O grupo empresarial que circundava a OSCIP BEM VIVER era composto por 

diversos investigados e empresas. Ocorre que apesar da divisão em empresas distintas, com 
quadro societário específico, havia uma confusão (sentido estrito) entre as empresas, pois a 
gestão das empresas se dava de forma uniforme e pelos mesmos funcionários. 

 
Conforme largamente apresentado no IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, a divisão em 

empresas distintas tinha a finalidade de lavar o dinheiro desviado da OSCIP BEM VIVER, já 
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que, por sua finalidade pública, não poderia distribuir lucros para seus sócios, restrição esta não 
imposta às demais empresas do grupo. Assim, as contas das demais empresas, muitas vezes, 
serviam apenas como ponto de passagem dos recursos públicos desviados da BEM VIVER, 
para posterior aquisição de bens, financiamentos políticos, gastos pessoais, dentre outras 
aplicações indevidas às verbas públicas. 

 
Para uma melhor compreensão, apresentaremos a seguir alguns trechos do 

relatório final do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, que ratificam a sistemática acima descrita. 
 
Primeiramente, verifica-se que há indícios de que VALDENEY FRANCISCO 

SARAIVA figurava apenas como sócio formal da OSCIP BEM VIVER, pois em 15 (dias) de 
monitoramento telefônico nada falou a respeito de seu funcionamento ou dos problemas diários 
que rotineiramente envolvem a administração de unidades hospitalares. 

 
Todavia, VALDENEY FRANCISCO SARAIVA, embora presidente da BEM 

VIVER, no período de 01/01/2010 a 30/11/2012, recebeu diretamente em sua conta bancária a 
quantia de R$ 227.845,57 provenientes da empresa COBRA - CENTRO ONCOLÓGICO 
BRASILEIRO LTDA (CNPJ 02756031./0001-00), empresa subcontratada pela BEM VIVER. 

  

 Fonte: SIMBA (extratos bancários - 01/01/2010 a 30/11/2012) -  

 
A empresa COBRA possui em seu quadro societário o empresário EMÍLIO 

BORGES REZENDE (CPF 159.715.928-07) e ANTONIO BERNARDO MILHOMEM 
PEREIRA (CPF 018.500.723-61). Por sua vez, ANTONIO BERNARDO é sócio da empresa 
SERVICOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM SAO LUIS LTDA – ME (CNPJ 
08673073/0001-56). 

 
Outro ponto de apuração daqueles autos que merece ser aqui reprisado diz respeito 

à relação entre CLOVES DIAS CARVALHO, responsável de fato pela empresa CEMEC – 
CENTRO DE MEDICINA CLÍNICA LTDA, com EMÍLIO BORGES REZENDE, sócio do 
laboratório COBRA, uma vez que restou demonstrado naqueles autos que valores oriundos da 
BEM VIVER circularam pelas contas da CEMEC para posteriormente chegarem às contas de 
EMÍLIO.  

 
Vejamos um trecho do relatório do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, que demonstra 

tais transações, bem como esclarece o papel de fato exercido por EMÍLIO BORGES 
REZENDE na administração do conglomerado de empresas vinculadas à OSCIP BEM VIVER. 
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“EMILIO BORGES REZENDE2, sócio da empresa COBRA - CENTRO 
ONCOLOGICO BRASILEIRO LTDA, recebeu das contas da CEMEC a quantia de R$ 
213.000,00 em sete transações financeiras. Observa-se que as datas das transações foram 
25.10.2011, 23.12.2011 e 26.12.2011 e tiveram valores iguais em todas elas, mas o 
depositante teve o esmero de depositar em contas diferentes. 

 
(...) 
“Com relação a contratação da CEMEC pela BEM VIVER disse que: "as contratações 
da CEMEC foram precedidas de uma Carta Convite, mas não sabe precisar o número 
do procedimento licitatório." 
 
Declarou que EMILIO BORGES REZENDE era o administrador de fato da BEM 
VIVER. Perguntado como poderia explicar a CEMEC ter transferido a importância de 
R$ 213.000,00 para conta bancária de EMILIO, disse que: "EMILIO pediu ao 
conduzido que emprestasse a conta da CEMEC para realizar pagamentos que não eram 
objeto do contrato firmado com o Hospital Regional de Imperatriz; QUE acredita que 
diziam respeito a serviços de fisioterapia e laboratório; QUE a CEMEC emitiu a nota 
fiscal referente a esse serviços para justificar o pagamento, embora não os tenha 
prestado, e tais valores foram posteriormente repassados para a conta de EMILIO." 
 
O investigado além de admitir que utilizou nota fria para receber dinheiro público entra 
contradição, uma vez que tinha dito anteriormente utilizava sua conta particular para 
receber os repasses da BEM VIVER. 
 
Questionado sobre qual a sua relação com a empresa COBRA - CENTRO 
ONCOLÓGICO BRASILEIRO LTDA, disse que: "nenhuma, mas sabe dizer que ela 
prestava serviços de laboratórios para o Hospital Regional de Imperatriz por todo o 
período em que a BEM VIVER ficou à frente da gestão desse hospital." Em seguida, foi 
perguntado como explicava ter recebido a quantia de R$ 170.914,00 no ano 2012 da 
empresa COBRA, já que não possuía vínculo, disse que: "não se recorda, mas acredita 
que tenha sido em virtude de prestação de serviço laboratorial da CEMEC, e acredita 
como a COBRA era controlada pela mesma pessoa que controlava a BEM VIVER, 
EMILIO REZENDE, o pagamento feito pela COBRA dizia a respeito na verdade a 
um pagamento da BEM VIVER." 

 

                                                 
2
 Ao analisarmos a participação da empresa COBRA - CENTRO ONCOLÓGICO BRASILEIRO LTDA no esquema fraudulento, será exposto 

mais dados sobre o investigado EMILIO BORGES REZENDE, que um dos principais articuladores do eixo BEM VIVER. 
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A unidade gerencial e administrativa de tais empresas também foi percebida por 

meio da análise de diversos e-mails recebidos e enviados por KARINA MONICA BRAGA 
AGUIAR (CPF 867.708.373-15), gerente administrativa da OSCIP BEM VIVER, mas que 
atuava de forma simultânea na gerência do laboratório COBRA e da OSCIP BEM VIVER: 

 
“Essa hipótese é sustentada por inúmeros documentos recebidos ou enviados pela BEM 
VIVER, cujo tema tratado é relativo a administração da empresa COBRA, inclusive 
com tomada de decisão por parte de KARINA BRAGA.    

 
2e1e1e1b-dacd-4df5-a6b8-d674b543ef38 

karina-braga@hotmail.com malurizzi34@hotmail.com 
FW: 
Urgente 

9/16/2011 
6:23:52 
AM 

KARINA AGUIAR 
From: marceloadmslz@hotmail.com 
To: karina-braga@hotmail.com 
Subject: FW: Urgente 
Date: Fri, 16 Sep 2011 16:17:04 +0300 
 
From: raquelandradepazadv@hotmail.com 
To: marceloadmslz@hotmail.com 
Subject: Urgente 
Date: Thu, 15 Sep 2011 16:53:11 +0300 
 
Prezado Marcelo, 
 
segue abaixo as informaçoes 
RECPCIONISTA 
CARLOS JONATHA AMORIM 
ASSINAR PELO COBRA 
MOTORISTA 
DANIEDSON FERREIRA PEREIRA 
ASSINAR PELO COBRA 
SECRETÁRIA 
JOSEANE (g´ravida) 
ASSINAR PELO COBRA 
SECRETÁRIA 
BRUNA PINHEIRO 
ASSINAR PELO COBRA 
 
Assinar pelo cobra com as funções que realmente estao sendo 
exercidas. 
Dra. Raquel Paz. 

 

 
Faz-se necessário esclarecer que a Dra. RAQUEL PAZ acima identificada é uma 
assessora jurídica do grupo para assuntos trabalhistas. Este e-mail orienta KARINA 
BRAGA a operacionalizar a contratação daquelas pessoas mencionadas, mas pela 
empresa COBRA e não pela BEM VIVER.” 
 
No anexo do e-mail há oito documentos em PDF identificados como sendo a folha de 
pagamento das diversas unidades da COBRA, contudo ao serem abertos, vê-se que 
o empregador identificado é a BEM VIVER, como se os funcionários do COBRA 
estivessem sendo pagos pela BEM VIVER, todos em mídia na informação policial nº 
18/2015-UDRP/SR/DPF/MA. 

 
6e31111b-9177-460a-9576-7b1987858908 

 
karina-braga@hotmail.com 

=?utf-
8?B?bmF0aMOhbGlhIGJhcnJvcw==?=  

FW: CNPJ 
DAS 
UNIDADES 

11/21/2011 
7:55:47 AM 
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PROVIDENCIAR URGENTE ESSAS INFORMAÇÕES  
 
KARINA AGUIAR 
Date: Mon, 21 Nov 2011 12:36:48 -0200 
From: pessoal@estilo-rnc.com.br 
To: rhbemviver@gmail.com; karina-braga@hotmail.com 
Subject: CNPJ DAS UNIDADES 
 
JANE 
 
PRECISO URGENTE  DO CNPJ E ENDEREÇO DAS 
UNIDADES ABAIXO PARA GERAR O ARQUIVO DO FGTS: 
PARQUE VITÓRIA 
COBRA - HCM 
PAULINO NEVES 
COROATA 
COBRA - MARLY SARNEY 
 
IRENICE  

 

9a603a64-258b-11e1-b671-00215ad7abb2 

(pessoal@estilo-rnc.com.br) pessoal@estilo-rnc.com.br 
Folha do Cobra - 
11/2011 

12/13/2011 5:09:13 
AM 

Karina  
 
Segue anexo folha de 11/2011 
do LaboratÃ³rio COBRA - 
Marly 
Sarney, HCM, Morros e 
Paulino Neves.  
 
Irenice 

 

  

 
Os e-mails tratam das rescisões de três funcionários do laboratório COBRA. Em 
determinado ponto é informado a KARINA BRAGA que o “valor das rescisões do 
WEBERT PIRES já está na conta da BV/SLZ”, trata-se da conta da BEM VIVER 
em SÃO LUIS/MA. 

 
aab7c4b1-49e1-48c5-8251-dcb006658cc5 

karina-
braga@hotmail.com 

"Junior Alencar"  
=?iso-8859-1?Q?FW:_Rescis?= =?iso-
8859-1?Q?=F5es_Cobra_?= =?iso-
8859-1?Q?HCM_noite?= 

5/8/2012 
10:51:19 
AM 

From: cris_erbert@hotmail.com 
To: karina-braga@hotmail.com 
Subject: RE: Rescisões Cobra HCM noite 
Date: Tue, 8 May 2012 20:50:25 +0300 
 
KARINA 
TÔ OBSERVANDO QUE  
A RESCISÃO DE WERBERT PIRES  LIQUIDA TA  O VALOR DE 
R$ 2.373,63 E NA TRANSFERÊNCIA P/ BEM VIVER TA O VALOR 
DE R$ 2.139,50.  
 
O VALOR DE ABDIAS SANTOS NETO NA RESCISÃO TA 
R$ 2.100,04 E NA TRANSFERÊNCIA PARA ELE TA O VALOR DE 
R$ 2.041,91  
JA TÔ QUESTIONANDO PORQUE SEI QUE ELES VÃO INDAGAR 
O MOTIVO 
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OBS: DE MARCIRIO TA O MESMO VALOR. 
 
    CRIS ERBERT PEREIRA 
         LABORATÓRIO 
 GERENTE ADMINISTRATIVO 
CONTATOS: 
098 8748 9497 
098 8190 0003 
 
From: karina-braga@hotmail.com 
To: cris_erbert@hotmail.com 
Subject: FW: Rescisões Cobra HCM noite 
Date: Tue, 8 May 2012 15:26:24 +0000 
 
COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS RESCISOES O 
PAGAMENTO DO WERBERT PIRES SÓ AMANHÃ QUE VAI SER 
REALIZADO. 
 
From: junioralencar_itz@hotmail.com 
To: karina-braga@hotmail.com 
Subject: RE: Rescisões Cobra HCM noite 
Date: Tue, 8 May 2012 16:15:34 +010 
 
COMPROVANTES EM ANEXO  
O VALOR DA RESCISÃO DO WERBERT PIRES JÁ ESTA NA 
CONTA DA BV/SLZ. 
 
From: conceicaobarros45@hotmail.com 
To: junioralencar_itz@hotmail.com 
Subject: FW: Rescisões Cobra HCM noite 
Date: Tue, 8 May 2012 11:44:31 +0000 
 
podefazer 
 
From: karina-braga@hotmail.com 
To: conceicaobarros45@hotmail.com 
Subject: FW: Rescisões Cobra HCM noite 
Date: Mon, 7 May 2012 17:51:06 +0000 
 
INFELIZMENTE VAMOS TER QUE PAGAR ESSES VALORES A 
UNICA COISA QUE MUDOU E A MULTA DO FGTS QUE NÃO 
VAMOS TER QUE PAGAR. 
 
Date: Mon, 23 Apr 2012 16:01:32 -0300 
From: pessoal@estilo-rnc.com.br 
To: cris_erbert@hotmail.com; karina-braga@hotmail.com; 
rhbemviver@gmail.com 
Subject: Rescisões Cobra HCM noite 
 
Boa tarde! 
Cris 
Segue anexo rescisões do COBRA HCM noite: Marcirio, Abdias e 
Werbert. 

Irenice 

 

 
Impõe também destacar que THEOFILO JUNQUEIRA VILELA JUNIOR 

(CPF138.850.558-48), que foi sócio e diretor da OSCIP BEM VIVER no período de junho de 
2012 a setembro de 2013, é irmão de EMÍLIO BORGES REZENDE. Após a deflagração da 
Operação Sermão aos Peixes, KARINA confirmou em seu interrogatório que recebia na BEM 
VIVER ordens diretamente de EMÍLIO. Vejamos: 
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“Perguntado para KARINA durante o seu depoimento sobre o poder de comando de 
EMILIO na BEM VIVER após a leitura deste email, respondeu o seguinte: "foi 
verificado durante a quebra de email da interrogada, que no dia 08/10/2011, RAQUEL   
encaminha email para MARIA LUCIA RIZZE ROUMIE com lista de contratação de 
pessoas acertadas entre  EMILIO BORGES REZENDE e THEOFILO 
JUNQUEIRA VILELA. Ocorre que EMILIO não exercia formalmente nenhum cargo 
de gestão na BEM VIVER. Foi perguntado se EMILIO era gestor da BEM VIVER, 
respondeu que não sabe dizer se EMILIO exercia algum cargo formal na BEM 
VIVER, mas após a saída de THEOFILO do Instituto, passou a receber ordens 
direta de EMILIO”; 

 
As citações aos e-mails, às transações financeiras, ao quadro societário e 

depoimentos demonstram que as empresas COBRA – CENTRO ONCOLÓGICO BRASILEIRO 
LTDA, SERVICOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM SAO LUIS LTDA- EPP, e a 
OSCIP BEM VIVER eram, na verdade, partes de um mesmo conglomerado empresarial, onde 
as demais empresas foram exaustivamente utilizadas para branquear e dissimular a distribuição 
de dividendos desviados da OSCIP BEM VIVER, em nítido comportamento de branqueamento 
de capitais, conforme será demonstrado no tópico a seguir onde tais empresas foram 
empregadas para a aquisição de uma aeronave para o laboratório COBRA. 

 
Tais informações são apresentadas nesta representação porque são fundamentais 

para compreender os atos que teriam sido praticados pelos investigados pertencentes ao grupo 
empresarial vinculado à OSCIP BEM VIVER com o escopo de embaraçar a investigação 
criminal, conforme passamos a tratar de forma individualizada. 

 
 

3.1.1 Do embaraço à investigação criminal por meio da ocultação de 
patrimônio da empresa COBRA – CENTRO ONCOLÓGICO 
BRASILEIRO LTDA através da transferência de propriedade da 
aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58) pós-deflagração 
da operação Sermão aos Peixes 

 
 
Conforme demonstrado acima, no dia 11 de agosto de 2015, RICARDO MURAD 

deu ampla publicidade à investigação que se encontrava em curso, o que alertou os investigados 
para as medidas judiciais que poderiam ser determinadas, bem como provocou uma mudança de 
comportamento, o que, num primeiro momento, foi percebido de forma nítida por meio da 
cautela adotada nas ligações. 

 
Mas alguns investigados foram além e passaram a agir para apagar eventuais 

rastros que pudessem levar à identificação dos ilícitos. Nos autos do IPL 680/12 – SR/PF/MA 
foram colhidos elementos de prova de que indicam que valores desviados da OSCIP BEM 
VIVER teriam sido branqueados por meio de transações envolvendo o laboratório COBRA – 
CENTRO ONCOLÓGICO BRASILEIRO LTDA, cujo sócio administrador é o empresário 
EMÍLIO BORGES RESENDE, CPF 159.715.928-07. 

 
Após a deflagração da Operação Sermão aos Peixes e confecção do relatório do 

IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, deu-se início ao trabalho de análise do material apreendido e de 
diversos outros dados já constantes daquele apuratório, mas ainda não totalmente analisados. 
Igualmente, buscou-se dar o efetivo cumprimento às determinações desse Douto Juízo referentes 
às medidas cautelares que possibilitaram a deflagração daquela operação, consoante decisão 
prolatada nos autos do processo nº 45943-13.2012.4.01.3700. 

 
Nesse processo, considerando que os autos apontavam para um desvio milionário 

de verbas públicas federais, foi determinado por esse Juízo o sequestro de aeronaves que 
estivessem registradas em nome de determinados investigados, consoante item 5 da supracitada 
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decisão judicial, cujo dispositivo reproduzo a seguir: 
 

 
 
 
Na parte final dessa decisão judicial, constou a ressalva que “As medidas relativas 

ao item 5 serão implementadas após a identificação dos respectivos bens decorrente da busca e 
apreensão, exceto quanto ao dinheiro em espécie.” 

 
Ressalte-se que o sequestro de aeronaves abrangiam aquelas pertencentes ao 

acervo do laboratório COBRA, de propriedade de EMÍLIO LOPES REZENDE. Antes da 
deflagração da Operação Sermão aos Peixes, em pesquisas ao sistema do Registro Aéreo 
Brasileiro, verificou-se que o laboratório COBRA possuía duas aeronaves em seu patrimônio, 
conforme descrito abaixo: 
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Em razão de todos os prejuízos causados pelo comprometimento do sigilo da 

operação, não foi possível localizar as aeronaves por ocasião da deflagração da operação. 
Não obstante, superada a fase de cumprimento de mandados, oitivas e relatórios, esta equipe de 
investigação retornou sua atenção para a identificação do patrimônio que possa viabilizar o 
ressarcimento ao erário público. 

 
Contudo, para a surpresa desta equipe investigação, ao se realizar nova pesquisa 

junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro3, a aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58) 
já não mais pertencia ao acervo do Laboratório COBRA, pois havia sido realizada a 
transferência de sua propriedade na sugestiva data de 19/11/2015, 3 (dias) após a 
deflagração da Operação Sermão aos Peixes, que ocorreu no dia 16/11/2015 e 4 (quatro) 
dias antes da apresentação de EMÍLIO BORGES REZENDE à Delegacia da Polícia 
Federal em Imperatriz/MA, quando foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão, no 
dia 23/11/2015, conforme se observa nos documentos juntados às fls.  110/117 dos autos: 
 

 

                                                 
3
 http://www2.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp 
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Algumas considerações devem ser feitas quanto ao documento acima, pois as 
datas dos contratos de compra e venda se apresentam como anteriores à deflagração (24/09/15), 
porém posteriores ao vazamento da operação (11/08/2015) e à confirmação de que EMÍLIO 
BORGES REZENDE tinha ciência da operação, o que se extrai do diálogo de índice 6461886, 
captado no dia 11 de setembro de 2015, citado no tópico 2 desta representação, no qual KARINA 
e WARLEI comentam que o “doido” (possivelmente EMÍLIO) tava “tranquilo”, “tranquilo”, 
sobre os fatos. 

 
A partir da verificação de que apenas uma das aeronaves havia sido transferida, 

esta equipe de investigação passou a se indagar quais seriam as razões para a transferência dessa 
aeronave e porque EMÍLIO teria adotado a cautela de formalizar a transferência da propriedade 
da aeronave antes de se apresentar à Polícia Federal. Além disso, outro ponto de extrema 
relevância chamou a atenção desta Delegacia: a diferença entre o valor de compra da aeronave 
pelo COBRA e o valor de revenda. Vejamos: 

 

 
 

Ora, se em 27 de maio de 2013, a empresa COBRA pagou R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais) pela aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo 
G58), qual seria a justificativa minimamente plausível para que a empresa COBRA se 
desfizesse da mesma aeronave, dois anos depois, por apenas R$ 402.723,00 (quatrocentos e 
dois mil setecentos e vinte e três reais), quantia aproximadamente 5 vezes menor que 
dispendida na aquisição? 
 

Impõe destacarmos também que, após a transferência da aeronave para a empresa 
LOCASAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 02.377.728/0001-62), o bem em 
questão foi arrendado para a empresa REFIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ Nº 
09.483.773/0001-40. A primeira está situada na RUA PARAÍSO, S/Nº, QUADRA 07, LOTE 08, 
CASA 01, SALA 02, JARDIM PARAÍSO e a segunda tem sede RUA 09, ESQ. C/ RUA 
XAVIER DE ALMEIDA, C/ RUA 08, S/Nº, QUADRA 27, LOTE 01-E (MÓDULO 01 A 05) A 
05) BOX 02, SETOR POLO EMPRESARIAL GOIÁS, ambas no município de Aparecida de 
Goiânia/GO, região onde EMÍLIO BORGES REZENDE possui forte atuação empresarial e se 
encontrava por ocasião da deflagração da Operação Sermão aos Peixes, conforme diálogo de 
índice 6681476: 
 
ÍNDICE 6681476  
Alvo/Fone: THEOFILO VILELA JUNQUEIRA JR 

6496582838 
Interlocutor/Fone: EMÍLIO 

6296710860 
Data Hora 
17/11/2015 05:45:17 
Resumo 
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Infere desta ligação que os interlocutores tinham conhecimento sobre Operação policial em curso, contudo não 
sabiam ao certo quem seriam os alvos da mesma 

Transcrição 
EMÍLIO: Oi Junior bom dia. 
THEOFILO: Bom dia. 
EMÍLIO: Já falaram com você aí? 
THEOFILO: Ah? 
EMÍLIO: Já falaram com você? 
THEOFILO: Não. 
EMÍLIO: Cê tá aonde meu filho? 
THEOFILO: Tô aqui chegando em GOIÂNIA. 
EMÍLIO: Pois deixa eu te falar... A operação ontem lá. 
THEOFILO: Teve? 
EMÍLIO: Deflagrou a operação ontem. 
THEOFILO: É? e aí? 
EMÍLIO:  Teu nome tá lá com mandado de prisão também. 
THEOFILO: Tá lá? 
EMÍLIO: É... E eu... 
THEOFILO: Cê tá... Onde é que eu te encontro? 
EMÍLIO: Oi, é... 
THEOFILO: não deixa eu te falar como é que faz? 
EMÍLIO: Ué eu não sei, viu... Cê ta indo pra onde? 
THEOFILO: Ué é pra ai... 
EMÍLIO: Ahm? 
THEOFILO: É pra aí. 
EMÍLIO: Mas eu tô... Eu não tô falando muito direito no telefone, não. 
THEOFILO: Ah? 
EMÍLIO: Eu não tô falando muito direito no telefone, não. 
THEOFILO: Eu sei, mas como é que... É. 
EMÍLIO: Eu vou dar um jeito de... Cê ta indo pra onde?  
THEOFILO: Uai, lá pra casa. 
EMÍLIO: Cê tá, cê ta, quase chegando, é? 
THEOFILO: Tô, tô. 
EMÍLIO: Cê tá aonde pra mandar o menino ir aí o PEDRO. 
THEOFILO: Perto de Trindade. 
EMÍLIO: É né? 
THEOFILO: É... Já mas... Já chamou alguém? 
EMÍLIO: Meu amigo até o Charles tá preso, o Sansão tá preso. 
THEOFILO: Quem? O Sansão? 
EMÍLIO: O Sansão, o Charles... Agora você vê, o Charles, rapaz. 
THEOFILO: Ué, agora espera, por quê... O pessoal do ICN também? 
EMÍLIO: Antigo demais, ICN... Rapaz ele leu um trecho lá, depois eu te falo. 
THEOFILO: Nós vamos... Vamos encontrar como é que faz? 
EMÍLIO: Vai lá pro, vai lá pro, vai lá perto do SHOPING FRAMBOIAN, viu? 
THEOFILO: Ah? 
EMÍLIO: Vai lá perto do Shoping Framboia tá bom? 
THEOFILO: A tá, tá bom 
EMÍLIO: Eu mando o Pedro ir lá. 
THEOFILO: Tá bom, Tchau. 
Erb:  
(724-06-03162-33211) 
RODOVIA GO 060, KM 40, FAZENDA RUI BARBOSA76180000 - NAZÁRIO (GO) 
Lat. -16.631528 Long. -49.782806 Azim. 50 

 
 
Mais um ponto que merece destaque se refere ao fato de que as duas aeronaves 

que pertenciam ao cobra, de prefixos PT – VRT e PR – HMT (que foi formalmente transferida), 
continuam a ser conduzidas pelo mesmo aeronauta, o piloto GILMAR MIRANDA GOMES, 
que possuía vínculo formal empregatício com o COBRA até o dia 22/11/2015, véspera da 
apresentação de EMÍLIO. Vê-se, que apesar de não ter mais vínculo empregatício com o 
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COBRA, o aeronauta continua a pilotar para o grupo, conforme consta de trecho da Informação 
Policial nº 56/2016 – DELECOR, que transcrevo a seguir: 

 
“Trata-se de resultado de pesquisas em sistemas disponíveis e Banco de dados da 
Operação sermão aos Peixes realizadas, a fim de responder o solicitado pela Autoridade 
Policial e aprofundar as investigações do IPL referenciado. 
Foram identificados, no período da quebra financeira da operação Sermão aos Peixes, 
depósitos mensais, desde o mês 12/2012 até o mês 10/2013 feitos em cheques, pela 
Empresa Cobra – Centro Oncológico Brasileiro LTDA ao Aeronauta GILMAR 
MIRANDA GOMES, CPF 72627174800, totalizando R$ 88.022,89 no período de 11 
meses. 
O Aeronauta GILMAR MIRANDA GOMES, aparece no PIS/PASEP 1043915332-5 
com os seguintes vínculos trabalhistas: 
- 02756031000100 COBRA CENTRO ONCOLOGICO BRASILEIRO LTDA de 
19/12/2012 a 22/11/2015.  Salário R$ 4.100,00 em 11/2013. 
- 14758081000106 FOKUS MARKETING EIRELI – EPP de 01/10/2015 até os dias 
atuais. Salário R$ 5.000,00 em 06/2016. 
 

 
Gilmar Miranda Gomes 

 
 
Além disso, as aeronaves que constavam no nome do Cobra, na época da investigação 
da Operação Sermão Aos peixes eram as Aeronaves de prefixos PR HMT e PT VRT, 
esta última continua sendo da empresa investigada, constando plano de vôo de 
28/07/2016, onde a mesma partiu as 17:00 hs de São luis, com destino a Carolina, no 
Maranhão, tendo como piloto em comando GILMAR MIRANDA GOMES, Código 
DAC 374561, Telefone de contato 62 9 99350505. A aeronave de prefixo PR HMT, 
pode ter sido vendida, a fim de evitar medida judicial de sequestro de bens, o que 
ensejou a confecção deste documento. Todavia, tal aeronave continua sendo pilotada 
pelo mesmo aeronauta, GILMAR MIRANDA GOMES, que em 22/07/2016, conduziu a 
aeronave PR - HMT de CUIABÁ/MT para GENOVEVA/GO.” 

 
 
Com efeito, considerando a data da deflagração da Operação Sermão aos Peixes 

(16/11/2015), a data de transferência da aeronave (19/11/2016), a localização de EMÍLIO 
BORGES REZENDE por ocasião da transferência da aeronave, a data de sua apresentação 
(23/11/2015) e o fato de o mesmo aeronauta continuar a pilotar as aeronaves, temos que são 
fortes os indícios de que a formalização da transferência da aeronave foi realizada para 
ocultar patrimônio e apagar rastros de ilícitos que teriam sido praticados por EMÍLIO e 
que estariam diretamente vinculados à compra da aeronave. 

 
Por este motivo, esta equipe de investigação passou a rastrear os valores que a 

empresa COBRA teria utilizado para a aquisição da aeronave, oportunidade em que se 
verificou a presença de indícios veementes de que a citada aeronave foi comprada com recursos 
públicos federais desviados da Bem Viver, conforme consta da Informação Policial nº 56/2016-
DELECOR. 
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3.1.2 Dos indícios de desvio de recursos públicos federais administrados pela 
OSCIP BEM VIVER, pela OS ICN e lavagem de capitais para aquisição da 
aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58) por meio da empresa 
COBRA. 

 
 

  
*Fotografias obtidas em mídia aberta. 

 
Ao longo da narrativa do tópico 3, apresentamos uma série de informações que 

demonstram que o grupo empresarial que circundava a OSCIP BEM VIVER exercia a função de 
lavar o dinheiro desviado e que por diversas vezes as contas das tais empresas serviam apenas 
como ponto de passagem dos recursos públicos desviados da BEM VIVER, para posterior 
aquisição de bens, financiamentos políticos, gastos pessoais, dentre outras aplicações indevidas 
às verbas públicas. 

 
Tal prática ilícita foi percebida de forma nítida por meio do rastreamento das 

transações financeiras entre a empresa COBRA e a empresa SANTA TEREZA 
AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 08495838/0001-05, de quem fora adquirida a aeronave PR – 
HMT (Beech Aicraft, Modelo G58), conforme transações financeiras decorrentes da medida 
cautelar nº 45941-43.2012.4.01.3700, vinculado ao IPL nº 680/12 – SR/PF/MA. 

 
De acordo com certidão acima, a formalização da aquisição da aeronave se deu no 

dia 27 de maio de 2015, pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). 
Assim como ocorre rotineiramente com a aquisição de outros bens de uso permanente como 
carros e imóveis, o pagamento da aeronave começou meses antes da formalização do registro e 
consistiu numa entrada de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) e o restante do 
valor seria pago em parcelas mensais. 

 
A primeira parcela, (R$ 1.200,000,00), foi paga para a empresa SANTA TERESA 

no dia 03 de agosto de 2012 e, mesmo se tratando da aquisição de uma aeronave para a empresa 
COBRA, a maior parte da despesa foi custeada pela empresa SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 
MÉDICO POR IMAGEM, que emitiu um cheque de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para 
a empresa SANTA TERESA e a empresa COBRA complementou a primeira parcela emitindo 
um cheque R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se observa nas tabelas abaixo: 
 
A) Cheque identificado do COBRA - CENTRO ONCOLOGICO BRASILEIRO LTDA 
para a Empresa SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA totalizando R$ 200.000,00: 
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001-3280-54380 (Conta Corrente) COBRA - CENTRO ONCOLOGICO BRASILEIRO 
LTDA emite cheque para banco 341, agência 8062. 
Número do Documento Valor Data Número da conta 
0856166 R$ 200.000,00 03/08/2012 81569 
 
b) Cheque identificado do Serviço de Diagnóstico Médico de São Luis (SDI) para a 
Empresa SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA, R$ 1.000.000,00: 
 
001-3650-302120 (Conta Corrente) SERVICOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR 
IMAGEM SAO LUIS LTDA- EPP emite cheque para Banco 341, Agência 8062. 
Número do Documento Valor Data Número da conta 
0850058 R$ 1000.000,00 03/08/2012 91569 
 

Desta forma, no dia 03 de agosto de 2012, as empresas COBRA e SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, cujas contas eram regadas com recursos 
públicos, agindo como um mesmo grupo econômico e de forma plenamente coordenada, 
realizaram o pagamento de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) para a 
empresa SANTA TEREZA AGROPECURÁRIA, como pagamento da primeira parcela 
para a aquisição da aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58). 

 
Antes de avançarmos nos pagamentos seguintes, passemos a demonstração das 

transações que antecederam ao pagamento da primeira parcela, notadamente no que diz 
respeito aos créditos recebidos pela empresa SERVIÇOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM e 
COBRA, cujas contas foram abastecidas, na mesma data (03/08/12), com recursos públicos 
provenientes tanto da OSCIP BEM VIVER como da OS ICN, que por sua vez geriam recursos 
provenientes do Fundo Estadual de Saúde, conforme se demonstram os dados financeiros 
lançados no Sistema SIMBA, oriundos da medida cautelar nº 45941-43.2012.4.01.3700, 
vinculada ao IPL nº 680/12 – SR/PF/MA. 

 
No dia 03 de agosto de 2012, para a COBRA foram registrados créditos, nesse dia, 

divididos da seguinte forma: R$ 197.085,00, oriundos da Oscip BEM VIVER ASSOCIAÇÃO 
TOCANTINA PARA O DESENVOLVIMENTO e R$ 39.426,66 oriundos da OS INSTITUTO 
CIDADANIA E NATUREZA. Após o recebimento dos recursos, a empresa COBRA realiza o 
pagamento de um cheque de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à empresa Santa Tereza 
Agropecuária, vendedora da aeronave, conforme descrito na tabela abaixo: 
 

 
* Extraída diretamente do caso Simba 002-PF-000785-00 (Operação Sermão aos Peixes) 

 
 
Também no dia 03 de agosto de 2012, a empresa SERVIÇOS DE 

Cheque Pagamento à Santa 

Tereza Agropecuária 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM recebeu créditos divididos da seguinte forma: 
R$ 764.699,46 oriundo de RESGATE BB FIX e R$ 238.340,42 oriundos diretamente do 
INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA - ICN, que repassava essa quantia mensalmente para 
esta empresa. Após o recebimento dos recursos, a empresa SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 
MÉDICO POR IMAGEM realizou o pagamento de um cheque de R$ 1.000.000,00 (hum milhão 
de reais) à empresa Santa Tereza Agropecuária, vendedora da aeronave, conforme descrito na 
tabela abaixo: 

 

 
* Extraído diretamente do caso Simba 002-PF-000785-00 (Operação Sermão aos Peixes)  
 

 
 
Como se observa, no dia 03 de agosto de 2012, as empresas COBRA e 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, cujas foram contas foram 
abastecidas com recursos públicos, agindo como um mesmo grupo econômico e de forma 
plenamente coordenada, realizaram o pagamento de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos 
mil reais) para a empresa SANTA TEREZA AGROPECURÁRIA, como pagamento da primeira 
parcela para a aquisição da aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58). 

 
Ressalte-se que apesar de parte dos valores utilizados pela empresa SERVIÇOS 

DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, num total R$ 764.699,46, ter sido resgatado de 
seu fundo de investimento, analistas dessa delegacia verificaram que no ano de 2012, pelo menos 
66% de todos seus créditos eram provenientes de recursos públicos federais administrados pelo 
ICN. 

 
No entanto, analisando apenas as transações ocorridas no dia 03 de agosto de 

2012, data do pagamento da primeira parcela da aeronave, oportunidade em que a empresa 
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, além de realizar o resgate de 
R$ 764.699,46 de seu fundo de investimento, utilizou-se da quota de R$ 238.340,42 recebidos 
naquela data do ICN para cobrir o cheque de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), emitido 
em favor da empresa Santa Tereza Agropecuária. Esta análise nos permite afirmar com 
segurança que pelo menos 74% dos valores dispendidos pela empresa SERVIÇOS DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM são oriundos de recursos públicos recebidos do 
ICN.  

 
Por todo o exposto, percebe-se de forma clara que no dia 03 de agosto de 2012, as 

contas da empresa SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM e COBRA 
apenas serviram como ponto de passagem dos recursos públicos federais administrados 
pela OSCIP BEM VIVER e pela OS ICN, os quais foram utilizados para o pagamento da 
primeira parcela referente à aquisição da aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58), que 
seria posteriormente registrada como de propriedade da empresa COBRA, pertencente ao 
empresário EMÍLIO BORGES REZENDE, que seria o administrador de fato da OSCIP BEM 
VIVER. 

Cheque Pagamento à Santa 

Tereza Agropecuária 
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De acordo com a certidão apresentada acima, a aeronave foi adquirida pelo custo 

total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). A análise dos meses seguintes das 
contas da empresa COBRA nos permitiu localizar a emissão de outros 5 cheques da empresa 
COBRA à empresa SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA, os quais totalizaram R$ 1.000.000,00 
(hum milhão de reais). Vejamos: 

 
001-3280-54380 (Conta Corrente) COBRA - CENTRO ONCOLOGICO BRASILEIRO 
LTDA emite cheque para banco 341, agência 8062. 
Número do Documento  Valor Data Número da conta 
0856054 R$ 200.000,00 11/09/2012 06299091569 
0856055 R$ 200.000,00 10/10/2012 06299091569 
0856056 R$ 200.000,00 12/11/2012 06299091569 
0856057 R$ 200.000,00 10/12/2012 06299091569 
0856060' R$ 200.000,00 18/02/2013 06299091569 
 

Observe-se que os cheques foram emitidos sequencialmente (0856054, 0856055, 
0856056, 0856057, 0856060) o que indicam que teriam sido entregues ao vendedor numa mesma 
data em que o negócio foi fechado, restando pré-estabelecido às datas em que deveriam ser 
depositados. 

 
A partir daí a análise das transações financeiras da empresa COBRA demonstram 

que, nas mesmas datas em que os cheques seriam compensados, a conta da COBRA recebia 
vultosas transferências da OSCIP BEM VIVER, que permitiam cobrir os cheques, conforme se 
observa no quadro a seguir: 

 
Número do Documento  Valor Data Número da conta 
0856054 R$ 200.000,00 11/09/2012 06299091569 

 
Número do Documento  Valor Data Número da conta 
0856055 R$ 200.000,00 10/10/2012 06299091569 

 
Número do Documento  Valor Data Número da conta 
0856056 R$ 200.000,00 12/11/2012 06299091569 
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Número do Documento  Valor Data Número da conta 
0856057 R$ 200.000,00 10/12/2012 06299091569 

 
Número do Documento  Valor Data Número da conta 
0856060' R$ 200.000,00 18/02/2013 06299091569 

 
* Extraído diretamente do caso Simba 002-PF-000785-00 (Operação Sermão aos Peixes) 

 
A análise das transações acima permitiu até o momento rastrearmos a quantia de 

R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) do total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
duzentos mil reais) que teriam sido pagos pelo grupo empresarial coordenado por EMÍLIO 
BORGES REZENDE à empresa SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA para a aquisição da 
aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58). 

 
Por se encontrarem no pleno exercício de função pública (art. 327 do Código 

Penal), os sócios da OSCIP BEM VIVER e da OS ICN, enquanto administradores das unidades 
hospitalares do Estado do Maranhão, conforme contratos firmados com o Governo do Estado do 
Maranhão, recebendo para tanto verbas públicas federais destinadas ao Fundo Estadual de Saúde, 
em conluio com os sócios das empresas SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR 
IMAGEM e COBRA, teriam cometido, em tese, os crimes de peculato (art. 312 do Código Penal) 
e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Nesse contexto, a aeronave PR – HMT 
(Beech Aicraft, Modelo G58) se apresenta como produto direto dos crimes acima narrados. 
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Malgrado a intenção do investigado, no entender desta autoridade policial, ao 
tentar ocultar o bem, EMÍLIO acabou por chamar a atenção desta equipe de investigação para a 
importância da aeronave, uma vez que as transações financeiras acima descritas já constavam 
do acervo que compõem o IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, mas, no meio de tantas outras, sua 
importância não havia ainda sido compreendida porque esta equipe de investigação. 

 
Para um melhor entendimento das transações acima, vejamos um fluxograma do 

caminho percorrido pelos recursos públicos federais, desde o ingresso nas entidades do terceiro 
setor, sua transferência para empresas subcontratadas para, ao final, chegarem à empresa que 
vendeu à aeronave: 

 
 

Destarte, são fortes os indícios de que pelo menos R$ 2.200.000,00 (dois milhões 
e duzentos mil reais) teriam sido desviados da OSCIP BEM VIVER e da OS ICN, para, após 
circularem pelas contas das empresas SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR 
IMAGEM e COBRA, pagarem a aquisição da citada aeronave. 

 
Tais condutas, no entanto, não são objeto de apuração destes autos e no entender 

desta autoridade policial, os delitos de peculato (art. 312 do Código Penal) e de lavagem de 
capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98) contaram com a participação de outras pessoas além daquelas 
elencadas no quadro acima, cuja participação e demonstração cabal de sua ocorrência devem ser 
mais bem apuradas em Inquérito Policial específico, após a imprescindível autorização desse 
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Juízo para compartilhamento dos dados coletados nos autos do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA. 
 
Não obstante, tais condutas foram aqui mencionadas e detalhadamente descritas 

para demonstrar que são fortes os indícios de que EMÍLIO BORGES REZENDE, ciente da 
investigação criminal que seria deflagrada, atuou para causar embaraços à investigação 
criminal e que, após a deflagração da operação policial, adotou procedimentos para ocultar 
patrimônio e provas dos crimes por ele praticados, para somente então se apresentar às 
autoridades, o que caracteriza, em tese, o delito previsto no art. §1º, do art. 2º da Lei nº 
12.850/13, objeto central desta investigação. 
 
 

3.1.3 Da tipificação penal, imposição de medidas judiciais em desfavor de 
EMÍLIO BORGES REZENDE, Busca e Apreensão e Sequestro da 
Aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58) 

 
As informações retratadas ao longo do item 3.1 poderiam ser apresentadas a partir 

dos indícios de que a aeronave foi adquirida com recursos públicos desviados da BEM VIVER e 
do ICN e depois demonstrarmos que o empresário EMÍLIO BORGES REZENDE atuou para 
ocultar esse patrimônio. 

 
 No entanto, preferimos demonstrar os fatos na ordem em que eles foram 

percebidos por esta equipe de investigação, pois tal cronologia é fundamental para afirmarmos 
que são fortes os indícios de que o empresário EMÍLIO BORGES REZENDE, sócio-
administrador da empresa COBRA – CENTRO ONCOLÓGICO BRASILEIRA LTDA, ciente da 
investigação criminal que seria deflagrada, de forma consciente e voluntária, atuou para causar 
embaraços à investigação criminal e que, após a deflagração da operação policial, ao transferir a 
aeronave de propriedade de sua empresa, o fez com o intuito de ocultar patrimônio e provas dos 
crimes, em tese, por ele praticados, para somente então se apresentar às autoridades. 

 
Como premissas desta conclusão apontamos os seguintes fatos: 
 
a) São fortes os indícios de que EMÍLIO BORGES REZENDE era o proprietário 

de fato da OSCIP BEM VIVER, e de que as demais empresas, COBRA e 
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, que circundavam 
a OSCIP, tinham a finalidade de branquear os valores públicos desviados, já 
que por sua condição de OSCIP, a BEM VIVER não podia distribuir 
dividendos; 
 

b) Por meio dessa coordenação, recursos públicos gerenciados pela BEM VIVER 
e pela ICN, após circular pelas contas da COBRA e da SERVIÇOS DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, foram utilizados para adquirir a 
aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58); 

 
c) A formalização da transferência da aeronave se deu na sugestiva data de 

19/11/2015, 3 (dias) após a deflagração da Operação Sermão aos Peixes, que 
ocorreu no dia 16/11/2015 e 4 (quatro) dias antes da apresentação de EMÍLIO 
BORGES REZENDE à Delegacia da Polícia Federal em Imperatriz/MA, 
quando foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão, no dia 23/11/2015; 

 
d) No período em que a aeronave foi transferida, EMÍLIO se encontrava na 

cidade de Goiânia/GO, cidade sede das empresas que compraram e arrendaram 
a aeronave; 
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e) O aeronauta GILMAR MIRANDA GOMES continua a pilotar uma das 
aeronaves do COBRA (PT – VRT) e a aeronave transferida (PR – HMT), 
indicado que o bem continua vinculado ao mesmo grupo empresarial; 

 
f) A formalização da transferência da aeronave ocorreu por uma quantia 

aproximadamente 5 vezes menor que a dispendida na aquisição, já que a 
compra se deu por R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e a 
venda por R$ 402.723,00 (quatrocentos e dois mil setecentos e vinte e três 
reais), ressaltando que a aeronave se encontra em plena operação. 

 
Diversos outros crimes relacionados e praticados de forma semelhante por 

EMÍLIO BORGES REZENDE, à frente da empresa COBRA e da OSCIP BEM VIVER, 
continuam a ser apurados, e, a cada nova descoberta, se robustece a conclusão já percebida antes 
que EMÍLIO elegeu a prática de crimes contra a administração pública como meio de vida 
havendo elementos que apontam concretamente que os crimes por ele praticados 
ocorreram de forma reiterada. 

 
A reiteração delitiva de EMÍLIO BORGES REZENDE já fundamentou decreto de 

prisão preventiva anterior, conforme decidido por esse Juízo nos autos do processo nº 43814-
64.2014.4.01.3700, que posteriormente foi convertida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região em medidas cautelares diversas da prisão, no julgamento final do HABEAS CORPUS N. 
0066695-43.2015.4.01.0000/MA, da qual transcrevo o seguinte trecho: 
 

“Decide a Turma, por maioria, conceder, em parte, a ordem de Habeas Corpus, para 
substituir a prisão preventiva do paciente EMÍLIO BORGES REZENDE pelas seguintes 
medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: (1) 
proibição de manter contato com qualquer servidor da CGU (CPP, 319, III); (2) 
proibição de exercício de atividade de natureza econômica ou financeira, de 
transferência de imóvel e de patrimônio (CPP, art. 319, VI); (3) proibição de praticar 
ato de gestão nas empresas mencionadas pelo magistrado, na decisão impugnada (CPP, 
art. 319, VI); (4) pagamento de fiança, que fixo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) (CPP, art. 319, VIII, c/c art. 325, § 1º, inc. III); (5) proibição de ausentar-se da 
Comarca sem autorização judicial (CPP, art. 319, IV). 
4ª Turma do TRF da 1ª Região – 19/01/2016.” 

 
Ao decidir pela conversão, o Tribunal Regional da 1ª Região, assim como esta 

Delegacia, desconhecia que o investigado, furtivamente, antes de se apresentar, já havia 
agido para ocultar patrimônio. Assim, verifica-se a pré-disposição do investigado em 
ocultar provas, o que teria feito para apagar rastros de seus delitos, buscando assim agir 
para impossibilitar que a jurisdição alcance a punição dos crimes que teria cometido. 

 
Destarte, esta autoridade policial entende que, em liberdade, EMÍLIO BORGES 

REZENDE, ciente de todos os crimes que praticou enquanto proprietário da empresa COBRA e 
responsável de fato pela OSCIP BEM VIVER, oferece graves riscos à instrução criminal da Ação 
Penal nº 0018669-35.2016.4.01.3700, na qual figura como réu e decorre dos fatos apurados no 
IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, cujas provas buscou ocultar, conduta que se amolda perfeitamente 
ao tipo penal descrito no art. §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13. 

 
Por estes motivos, esta autoridade policial considera que a decretação de sua 

prisão preventiva é medida que se impõe, seja para a garantia da garantia da ordem pública, 
como pela conveniência da instrução criminal, porquanto, em liberdade, são sérios os riscos de 
que continue a agir para causar embaraços à investigação criminal, consoante demonstrado 
ao longo desse tópico, destacando que existem provas robustas da materialidade dos delitos e 
igualmente indícios suficientes de autoria, consoante exigência contida no art. 312 do Código de 
Processo Penal para a decretação da medida extrema. 
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Neste sentido, a adoção da medida excepcional encontra guarida na hodierna 
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos da ementa a seguir 
transcrita: 

 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO CORRIDA DO OURO". 
CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 55 DA LEI 9.605/98 E 2º DA LEI 8.176/91. 
GARIMPO ILEGAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA LEI PENAL. 
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE 
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIADE DE 
MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  
1. A garantia da aplicação da lei penal justifica a decretação da prisão preventiva quando 
fundada em elementos fáticos concretos, suficientes a demonstrar a necessidade da 
medida.  
2. A segregação cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem e 
segurança públicas, e cumprimento da lei penal. A manutenção da prisão preventiva do 
paciente não se afigura teratológica, ilegal ou abusiva de poder, de modo a ser cassada 
por meio da presente ordem de habeas corpus.  
3. O fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão presentes, haja vista os 
indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito além do 
perigo ou risco de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva, nos 
termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.  
4. Diante da situação fática posta nos autos, a fim de garantir a instrução do processo, 
evitar a destruição de provas, impedir a influência do paciente na colheita da prova e, 
principalmente, evitar a reiteração da conduta, deve ser mantida a prisão cautelar, até 
a completa instrução do feito.  
5. Pela análise da situação do ora paciente - possibilidade concreta de reiteração 
criminosa -, verifica-se ser incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos 
termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal.  
6. A simples alegação da presença das condições pessoais favoráveis à concessão da 
ordem: residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e laços familiares, não se 
afigura suficiente para a revogação da medida combatida.  
7. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC 0070051-46.2015.4.01.0000 / MT; Rel. Desembargador Federal Ney Bello, 
Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, Dje 22/02/2016) 

 
Considerando que há fortes indícios de que a aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, 

Modelo G58) se apresenta como produto direto do crime de peculato, bem como se apresenta 
como elemento de prova do delito ora apurado, nos termos do art. 240, §1º, “c” do Código de 
Processo Penal c/c art. 4º da Lei nº 9.613/98, em consonância, aliás, com a decisão anterior desse 
Juízo, é imprescindível também que seja determinada a Busca e Apreensão da aeronave, com a 
consequente expedição de Mandados de Busca e Apreensão para os domicílios dos envolvidos, 
onde quer que o bem se encontre, notadamente nos endereços de sua formal proprietária ou de 
sua arrendatária, conforme descrito a seguir: 
 
Investigados: Endereço: Objeto da Busca: 

EMÍLIO BORGES 
REZENDE, CPF 
159.715.928-07 

Rua C, 148, QD 285, nº 16, Jardim 
América, Goiânia-GO 

documentos indicativos de associação 
entre investigados; documentos 
indicativos de peculato ou corrupção; 
bem como numerário acima de 
R$ 10.000,00; documentos indicativos 
de ocultação de bens; - documentos 
referentes ao contrato de compra e 
venda da aeronave e mídias de 
armazenamento, tais como aparelhos 
celulares, computadores, tabletes. 

LOCASAN LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA CNPJ Nº 
02.377.728/0001-62 

Rua Paraíso, S/Nº, Qd 07, Lt 08, Casa 01, 
Sala 02, Jardim Paraíso, Aparecida de 
Goiânia/GO, CEP 74984-400 

- aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, 
Modelo G58), número de série TH-
2265, Categoria de Registro: TPP; 
- documentos referentes ao contrato 
de compra e venda da aeronave e do 
contrato de arrendamento e outros 
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relacionados à utilização da aeronave, 
tais como: lista de passageiros, 
tripulantes, destinos, planos de voo, 
etc. 

REFIL DISTRIBUIÇÃO E 
LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 
Nº 09.483.773/0001-40 

Rua 09, ESQ. C/ Rua Xavier de Almeida, 
C/ Rua 08, S/Nº, Quadra 27, Lote 01-E 
(Módulo 01 A 05) Box 02, Setor Polo 
Empresarial Goiás, Aparecida de 
Goiânia/GO, CEP 74985-130 

- aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, 
Modelo G58), número de série TH-
2265, Categoria de Registro: TPP; 
- documentos referentes ao contrato 
de compra e venda da aeronave e do 
contrato de arrendamento e outros 
relacionados à utilização da aeronave, 
tais como: lista de passageiros, 
tripulantes, destinos, planos de voo, 
etc. 

 
 
Com estas considerações, passemos à análise dos atos praticados por outros 

investigados vinculados à OSCIP BEM VIVER, que também teriam atuado para causar 
embaraços à investigação criminal. 

 
 
3.1.4 Do embaraço à investigação criminal sobre organização criminosa por 

meio do direcionamento de depoimentos e interrogatórios de investigados vinculados à 
OSCIP BEM VIVER 

 
Apesar de não possuir vínculo formal com a OSCIP BEM VIVER, WARLEI 

ALVES DO NASCIMENTO era um importante operador do grupo empresarial, conforme 
descrito na Informação Policial nº 54/16 – DELECOR, à fl. 83 dos autos: 

 
“As consultas realizadas por meio da rede mundial de computadores restaram 
infrutíferas para demonstrar relacionamento entre WARLEI e a OSCIP BEM VIVER. 
Com isso, a equipe de investigação passou a revisar o banco de dados disponível do qual 
se conseguiu extrair: WARLEI ALVES DO NASCIMENTO, CPF 002.707.891-46, 
atuava como representante da OSCIP BEM VIVER na região de Imperatriz/MA, 
sendo detectadas várias viagens de WARLEI para participar de reuniões entre 
representantes/Gerentes da BEM VIVER.” 

 
De acordo o descrito no capítulo 1 desta representação, WARLEI possuía forte 

ligação com KARINA MÔNICA BRAGA AGUIAR, gerente administrativa da OSCIP BEM 
VIVER e com DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO, ex-prefeito de Açailândia, cuja vinculação 
com os fatos ora apurados podem estar camuflados mediante a utilização de laranjas, conforme 
consta de outro trecho da Informação Policial nº 54/16 – DELECOR, à fls. 84/85 dos autos: 

 
“Apesar de não se ter encontrado nas pesquisas aos bancos de dados 
vinculação direta entre DEUSDEDITH e a OSCIP BEM VIVER, 
observa-se situações no mínimo estranhas envolvendo DEUSDEDITH e 
a OSCIP. 
Na ligação de índice 6660142, folhas 24-25 do IPL 532/2016, 
DEUSDEDITH utiliza o telefone 99 99127-1151, cadastrado em nome de 
CLA HUMBERTO PRATES DE SOUZA que, conforme consta nos 
bancos de dados da Polícia Federal, recebeu valores da empresa A.A. 
DENTAL, que por sua vez recebeu valores da BEM VIVER. 
Na ligação de índice 6680190, folhas 53-54 do IPL 532/2016, após a 
deflagração do primeiro dia da Operação Sermão aos Peixes, 
DEUSDEDITH demonstra preocupação com uma certa documentação da 
BEM VIVER relacionada com Parauapebas. Tal preocupação permite a 
interpretação de que o mesmo esteja, de alguma forma, envolvido em 
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crime ou em atos de irregularidade, juntamente com a BEM VIVER, 
ligada ao município de Parauapebas/PA, fato que pode trazer à tona uma 
vinculação entre eles.” 

 
O diálogo de índice 6680190 foi travado no dia 16 de novembro de 2015, às 

18h15min, logo após as primeiras notícias de que a Operação Sermão aos Peixes fora deflagrada, 
entre WARLEI e DEUSDEDITH, que demonstra preocupação com a documentação de 
Parauapebas/PA, onde a OSCIP BEM VIVER também gerenciava unidades hospitalares. 
Vejamos: 
 
ÍNDICE: 6680190 

6680190.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDEDITH – 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:03:23 16/11/2015 18:15:22 
Resumo 
DEUSDEDITH diz que a operação está como ele havia dito naquele tempo, demonstrando conhecimento anterior da 
mesma, além disso, esse nacional demonstra preocupação com provas referentes a PARAUAPEBAS, lembrando que 
a RD TECNOLOGIA tem contrato com aquele município. 

Transcrição 
Charles - Socio de Emilio - Vão descobrir a confusão de Paraupebas  
Informações que os dois advogados passaram. 
 
DEUSDEDITH: WARLEI deixa eu lhe dizer. 
WARLEI: Ãm? 
DEUSDEDITH: É, é, é... A coisa caminhou para esse rumo daí, tá. 
WARLEI: Como é que é? 
DEUSDEDITH: A coisa tá daquele jeito que eu falei naquele tempo. Vai ficar desse jeito o comportamento. 
WARLEI: Certo! Em. O pessoal (Policia Federal) tão aqui, viu. Foram na RD e foram no COBRA também. Tão aí 
procurando as coisas. Procurando documento. 
DEUSDEDITH: Você tem problema. Você tem uma documentação por aí. Tem uma documentação que... Puta 
que pariu queria saber onde que ela tá! É de Parauapebas. 
WARLEI: Nâo. Não sei. Essa documentação eu não sei não. 
DEUSDEDITH: Você não sabe, pois eles estão lá na casa do CHARLES MIRANDA. 
WARLEI: Aonde? 
DEUSDEDITH: Na casa do Dr. CHARLES MIRANDA. 
WARLEI: Não. Não sei quem que é ele. É daqui de Imperatriz? 
DEUSDEDITH: É. É aí de imperatriz. CHARLES era sócio do EMÍLIO. Participava da Bem Viver. Da 
confusão de Parauapebas. Tá lá já. 
WARLEI: Entendi. É. Vamos vê, né cara, o que que vai virar. Eu tô na rua aqui e vou encontrar o ROMERO ali 
agora  
DEUSDEDITH: Sim. Caminha tudo para um tal de buscar para depor, e... 
WARLEI: É para buscar para depor, né? Nada de prisão, né? Depoimento, né? 
DEUSDEDITH: Exatamente. Tá dessa forma.  
WARLEI: Tá certo,então. Beleza. Vamos vê aqui. Qualquer coisa eu te ligo para te dá o parecer daqui também, viu. 
DEUSDEDITH: Aí. O problema todinho. Rapa. Rapa o ROMERO sabe onde tá isso. 
WARLEI: Ahm. 
DEUSDEDITH: Cê vê aí, cê vê como é que faz, por que na verdade eu não esperava, isso aí tá desde 2012 tá?  
WARLEI: Certo entendi... 
DEUSDEDITH: Pois foi as informações que os dois advogados passaram, que eles conseguiram mais informações, 
não sei como, ta desde 2012 e eles acabaram de dizer pra mim, aquilo que eles estão me dizendo, é dessa forma.  
WARLEI: Tá. 
DEUSDEDITH: pois então tá bom, pois. 
WARLEI: Eu vou te mantendo informado aí. 
DEUSDEDITH: Não isso aí não precisa mais nada não agora que todo mundo já sabe, já foi deflagrado... Aqui eles 
deram uma sorte por que tinha as prisões. 
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WARLEI: Tá assim pra todo mundo né? Veio pra todo mundo (ICN BEM, VIVER?) 
DEUSDEDITH: Tá assim desa forma. 
WARLEI: Tá belez eles passaram isso pra você aí? 
DEUSDEDITH: Já passaram agora o advogado já foi lá. 
WARLEI: Prisão (imcompreensível) 
DEUSDEDITH: O camarada que foi depor recentemente, o advogado tava com ele, passou pra um advogado amigo 
nosso e ele passou pra nós a informação. 
WARLEI: Tá beleza então tá certo.  
DEUSDEDITH: Falou, tchau. 

 
Nesta mesma data, 16 de novembro de 2015, às 20h25min, WARLEI conversou 

VALDENEY FRANCISCO SARAIVA DA SILVA, presidente formal da OSCIP BEM VIVER. 
Chamou a atenção desta equipe de investigação o fato de que, apesar de ocupar o cargo máximo 
da OSCIP, VALDENEY não dá ordens a WARLEI, pelo contrário, VALDENEY se mostra 
preocupado com as consequências da operação e pede ajuda a WARLEI, que pela ordem formal 
das coisas seria seu subordinado. Vejamos: 
 
ÍNDICE: 6681088 

6681088.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: VALDENEY - 99 99147 1996 
Duração Data Hora 
00:02:42 16/11/2015 20:25:51 
Resumo 
Possivelmente Valdeney Francisco Saraiva da Silva (presidente da BEM VIVER) é o interlocutor. WARLEI orienta 
o interlocutor, este pede que WARLEI providencie alguém para acompanhá-lo, possivelmente advogados para ir 
com ele até a DPF/ITZ/MA. 

Transcrição 
Cumprimentos iniciais: 
VALDENEY: Aqui não ta tranquilo não, foram na minha casa, eu não estava, como eu te falei que eu não tô em 
casa.   
WARLEI: Ei espea aí eu vou conversar contigo, rapaz, calma aí, aí a gente conversa. 
VALDENEY: Não, mas deixa eu te falar eu vou ter que caçar um lugar pra dormir que eu não vou ficar aqui não. 
WARLEI: Tá espera terminando aqui eu te ligo aí rapaz calma ué. 
VALDENEY: Não calma, deixa eu te falar eu quero saber o seguinte, calma aí, eu não tô nervoso não, já falei pra 
você que tô tranquilo. 
WARLEI: Não moço, mas essas coisas eu não posso falar aqui rapaz, você tem que entender é isso... 
VALDENEY: Como é que é? 
WARLEI: Guenta aí, nós não podemos falar por aqui não, espera que eu vou até onde você tá, calma aí, espera 
só resolver aqui, viu? 
VALDENEY: Então tá bom. 
WARLEI: Eu te ligo, eu te ligo daqui a pouco. 
VALDENEY: Você conversa... Não, liga pra mim amanhã de manhã.  
WARLEI: Mas calma aí que nós conversa rapaz... 
VALDENEY: Sim moço eu tô falando que a gente conversa amanhã de manhã, amanhã pela manhã. 
WARLEI: Sim pode ser? 
VALDENEY: Oi? 
WARLEI: Cê me liga então pode, ser amanhã de manhã? Aí... 
VALDENEY: Não, você me liga na hora que você tiver tempo por que eu tô sempre, você tá ocupado, na hora que 
você desocupar você me liga.   
WARLEI: Pois é mas eu te falei que daqui quarenta minutos eu tô desocupado. 
VALDENEY: Não, mas daqui quarenta minutos eu não vou te aguardar não eu vou...  
WARLEI: Eu tô terminando rapaz, as coisas aqui ó, eu tô esperando umas definições aqui cara.  
VALDENEY:  Ah... 
WARLEI: Entendeu? 
VALDENEY: Mas é isso que eu tô te falando... E amanhã de manhã.  
WARLEI: É... Eu tô esperando o pessoal tá lá eu tô esperando pra vê o que vai acontecer o homem não para de me 
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ligar, entendeu?  
VALDENEY: Beleza, beleza então, pois então amanhã de manhã tu me avisa.  
WARLEI: Pronto, tudo bem. 
VALDENEY: é isso que eu queria conversar contigo. 
WARLEI: Tá nós vamos conversar não tem problema não.  
VALDENEY: Oi? 
WARLEI: Nós vamos conversar não é problema não, o problema é que agora eu tô... Resolvendo outras paradas 
aqui. 
VALDENEY: Não tudo bem você me liga amanhã pela manhã. 
WARLEI: Tá beleza então. 
VALDENEY: É por que o meu prazo é até quinta. 
WARLEI: Fica tranquilo... 
VALDENEY: Não tranquilo, só que eu tenho um prazo até amanhã meio dia, pra mim ir lá. 
WARLEI: A, eles deram? 
VALDENEY: Oi? 
WARLEI: Eles deram? 
VALDENEY: Ô moço já foram lá em casa pegaram meus computadores, eu tenho que ir lá até meio dia... 
WARLEI: É só isso mesmo, é só pra dar depoimento, é isso mesmo. 
VALDENEY: Exato, é isso que eu tô falando, mas eu não tava lá pegaram meu computa... 
WARLEI: Meio dia então amanhã, cê me liga, eu te ligo... 
VALDENEY: Oi? 
WARLEI: Eu te ligo então de manhazinha tá? 
VALDENEY: Cê me liga, se eu tiver fora de área viu? Eu tô viajando. 
WARLEI: Tá beleza, tá bom beleza 
VALDENEY: Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que ir até amanhã meio dia, caso o contrário, eu tenho que...  
WARLEI: Tá bom, beleza. 
VALDENEY: Eu quero que tu organize pra mim o pessoal que vai me acompanhar...  
WARLEI: Tá beleza, beleza então, tranquilo. 
VALDENEY: É isso que eu quero viu? 
Concordam e despedem-se. 

 
No dia seguinte, 17 de novembro de 2015 (terça-feira), às 10h18min, WARLEI 

conversou com DEUSDEDITH e comentou sobre a situação de VALDENEY. Eles acordam que 
precisam dar apoio a VALDENEY para “ele não se sentir excluído”.  Vejamos o teor do diálogo 
de índice 6683355: 

 
ÍNDICE: 6683355 

6683355.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDEDITH - 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:05:04 17/11/2015 10:18:27 
Resumo 
WARLEI e Deusdedith começam a traçar estratégias a fim de “blindar” depoimentos de investigados, nessa ligação 
citam VALDENEY (VALDENEY FRANCISCO SARAIVA SILVA) E CHARLES (CHARLES LOPES 
MIRANDA) 

Transcrição 
WARLEI: E ai? 
DEUSDEDITH: E aí que é todo mundo aí pegando a vê como é que faz as coisas...  
WARLEI: Certo. 
DEUSDEDITH: Aline ontem pegou, foi lá na Policia Federal pegou o processo, aí uma hora da manhã ela mandou 
pro RAVICK já o processo digitalizado. 
WARLEI: Pronto. 
DEUSDEDITH: A decisão do Juiz com as duzentos e quarenta páginas. 
WARLEI: Duzentos e quarenta páginas o processo. 
DEUSDEDITH: o parecer do juiz meu amigo o processo é página demais. 
WARLEI: Certo, só a decisão do juiz né? 
DEUSDEDITH: A decisão do juiz foi duzentos e quarenta páginas, aí peguei e mandei acompanhar o CHARLES 
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com a irmã dele lá pra só falar em juízo, pronto aí ele chegou lá e o depoimento foi desse jeito, mandei a cópia do 
depoimento dele também... 
WARLEI: A, e aí eles aceitaram só isso. 
DEUSDEDITH: Foi ele só vai falar em juízo.  
WARLEI: E o Charles como é que tá ele? Só fez o depoimento e foi embora? 
DEUSDEDITH: Não, embora não tá preso meu amigo. 
WARLEI: A tá, mas não falou nada né. 
DEUSDEDITH: Não, tá o Charles e o Sansão. 
WARLEI: Certo, entendi, hein? É porque... 
DEUSDEDITH: Ele falou... Aí eu falei já mandei até um recado pra ele lá, através da Aline, a Aline chegou lá, foi 
bater lá, por que aí ela pediu acesso aos autos, como advogada aí eles deram todo processo pra ela da decisão do juiz 
ai foi tirado tudo, aí já tá tudo na mão do advogado, que uma hora da manhã tava na mão dele digitalalizado... 
WARLEI: Tá certo, beleza, conseguiu abrir um... 
DEUSDEDITH: Conseguiu abrir um... 
WARLEI: É por que nós estamos com um problema aqui com o presidente (VALDENEY) aqui, ele também 
tem que ir lá da o depoimento dele, entendeu? 
DEUSDEDITH: Eu sei mas aí... 
WARLEI: Só que aí que tá o problema, quem é que vai acompanhar ele, né 
DEUSDEDITH: Rapaz deixa eu lhe dizer aqui, o Charles eu mandei eu botei uma pessoa por que aí, por que na hora 
que eu soube que era ele e que eu sei os problemas que ele tem, aí eu mandei a Aline lá pra casa, colar na menina lá, 
pra não dar problema... 
WARLEI: Certo. 
DEUSDEDITH: Por que o negócio lá é complicado... Aí o presidente é por que eu vou pedir pro Antônio, eu vou 
pedir aqui que é pra ligar pro RAVICK. 
WARLEI: Eu troquei uma idéia com ele entendeu, mas eu acho que era bom alguém daí acompanhar, 
entendeu, seria bom se ele fosse pra aí, entendeu, pra acompanhar ele, pra ele não se sentir excluído, 
entendeu, que ele tá menos atendido. 
DEUSDEDITH: Eu tô falando, que, se ele não foi ele tem que... o advogado de Brasília tem que ligar, se ele não for 
ele tem que ligar pro Valdeney e dizer que tá botando uma pessoa pra ir pra i, só pra ele dizer isso, isso e isso e isso 
vai ser imediatamente passado pra ele e que, pra dar um apoio pelo menos por telefone. 
WARLEI: Sim, mas eu preciso que uma pessoa venha, venha logo, entendeu. 
DEUSDEDITH: Aí tem que vê, por quê, tem que vê o quê é que vai fazer.  
WARLEI: Troca uma idéia aí, com esse pessoal, sobre esse assunto aí. 
DEUSDEDITH: Sobre esse assunto a idéia que eu dei foi essa do camarada ligar pra ele ó... 
WARLEI: Não rapaz assim eu falo aí pra vê pra conversar com o doutor aí pra vê o quê que ele, entendeu? 
DEUSDEDITH: Então tá bom por que essa foi a idéia de ontem, ontem eu falei três vezes nesse assunto ontem. 
WARLEI: E aí o quê que falaram. 
DEUSDEDITH: O quê que ele tá falando é que com a peça ele quer ir no máximo até quinta feira pra aí. 
WARLEI: Ah... 
DEUSDEDITH: Aí eu falei que se ele não for, ele tem que ligar o rapaz e dizer olha eu tô mandando o advogado tal, 
lá com você só pra acompanhar e em seguida é pra passar...  
WARLEI: Entendi, eu vou tentar falar lá viu? Eu te aviso qualquer coisa aí, tá bom. 
DEUSDEDITH: Não entendi. 
WARLEI: Eu vou tentar falar, eu vou tentar conversar lá depois te ligo. 
Despedem-se 

 
Um trecho do diálogo acima merece ser reprisado e analisado. Trata-se da parte 

em que DEUSDEDITH confirma o direcionamento dado ao depoimento que seria prestado por 
VALDENEY: “só pra ele dizer isso, isso e isso”. Às 12h08min, deste mesmo dia, WARLEI 
volta a conversar com VALDENEY e acertam de ir a um escritório onde VALDENEY receberia 
as instruções sobre o que deveria dizer em seu depoimento. É o que consta do diálogo de índice 
6684475: 
 
ÍNDICE: 6684475 

6684475.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: VALDENEY - 99 98213 9970 
Duração Data Hora 
00:00:48 17/11/2015 12:08:03 
Resumo 
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Interlocutor possivelmente VALDENEY. Warlei diz que vai levá-lo ao escritório de advogados para dar suporte ao 
seu depoimento. 

Transcrição 
BLINDANDO OS DEPOIMENTOS 
 
VALDENEY?: Oi? 
WARLEI: oi. meu irmão. nós já conversou com os doutores aqui já, viu? Duas horas a gente vai te levar para o 
escritório deles para ele te dá as instruções, tá? 
VALDENEY: Porque, deixa eu te falar, eu tenho que falar com ele... 
WARLEI: Não. ele vai conversar contigo antes. Calma, moço. Vamos falar nada aqui não. certo? 2horas! Tá? 
VALDENEY: Beleza. 
WARLEI: Aí eu te ligo. Te ligo desse número, pra saber onde cê tá?  
VALDENEY: Não liga naquele... No meu número mesmo, naquele da tim lá. Tu não ligou ontem a noite? 

 
Apesar de não termos identificados até o momento quais são os vínculos formais 

de WARLEI e DEUSDEDITH com a OSCIP BEM VIVER, resta nítido que eles possuíam um 
papel relevante na organização criminosa e atuaram para influenciar depoimentos das pessoas 
consideradas importantes, como é o caso de VALDENEY. Esta conclusão aparece de forma mais 
latente no que diz respeito à preocupação com o depoimento que seria prestado por MARCELO 
RENATO DA SILVA. 

 
No diálogo de índice 6683566, WARLEI e DEUSDETITH falam do desespero da 

mulher de MARCELO RENATO, o qual consideram que “o cara é chave, ele sabe de muita 
coisa” e acertam que “tem que dá um suporte aí pra ele vê o quê que faz”: 

 

ÍNDICE: 6683566 
6683566.WAV

 
Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DEUSDEDITH - 99 99127 1151 
Duração Data Hora 
00:02:35 17/11/2015 10:38:06 
Resumo 

Warlei pede que Deusdedith “blinde” depoimento de Marcelo Renato, pois segundo aquele o depoente saberia 
demais e poderia trazer problemas para a OCRIM. 

Transcrição 
WARLEI: Deixa eu lhe dizer, é, diz que o nosso a... Tem um cara aí o Marcelo Renato, sabe quem é? 
DEUSDETI: Aqui em São Luis? 
WARLEI: É... E aí a mulher dele ligou já desesperada, disse que tão atrás dele aí e tem que dá um suporte pra esse 
cara aí, viu? O CARA É CHAVE, ELE SABE DE MUITA COISA. 
DEUSDETI: O Marcelo tem o Marcelo, eu sei quem é rapaz, trabalhava com o EMÍLIO. 
WARLEI: É, tem que dá um suporte aí pra ele vê o quê que faz. 
DEUSDETI: Rapaz tem que vê como é que vai fazer, por que na verdade de cara, tem que pegar e voltar (a ligação) 
pra ela que ele não pode aparecer agora não. 
WARLEI: Não, mas não sei se já prendeu o cara, não sei como é que tá não, ninguém sabe. 
DEUSDETI: Pessoal tá dando uma coletiva, de imprensa 
WARLEI: Ele vai ser ouvido, ele vai ser ouvido agora. 
DEUSDETI: Vai ser ouvido? 
WARLEI: É, parece que vai, foi o que falaram... É isso mesmo ele vai ser ouvido o Marcelo? (pergunta pra outra 
pessoa) 
DEUSDETI: Rapaz, pois eu não tenho certeza não, por que pra mim, parece que tem uns que foram decretado prisão. 
WARLEI: Ela não falou, ela não falou, deixa eu te falar ela não falou como é que tá tem o telefone da esposa dele 
aqui ó, seria bom ligar pra ela aí entendeu? 
DEUSDETI: Espera um pouquinho pra você vê que.... 
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WARLEI: Anote o telefone dela aí, se quer anotar o dá esposa dele? 
DEUSDETI: Me dá esse número aí. 
WARLEI: 9 8... 
DEUSDETI: 9 8 é de São Luis, manda. 
WARLEI: 9 8 7 7 5 6 8 5 7. 
Repetem o número 
WARLEI: É da mulher dele ela que tá ligando desesperada aqui. 
Ligação cai 

 
Destaco trecho do relatório final do IPL 680/12 – SR/PF/MA sobre a participação 

de MARCELO RENATO: 
 

MARCELO RENATO DA SILVA, apresenta vinculação com a BEM VIVER - 
ASSOCIACAO TOCANTINA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE, figurando 
como signatário com a SES/MA dos documentos que se seguem: 
 

TERMO DE PARCERIA Nº 002/2009/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 004/2009/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 001/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 002/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 003/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 004/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 005/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 006/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 007/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 008/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 009/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 010/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 011/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 012/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 013/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 013/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 014/2011/SES; TERMO DE PARCERIA Nº 015/2011/SES; 
TERMO DE PARCERIA Nº 016/2011/SES 

 

Não obstante, MARCELO RENATO DA SILVA figura como responsável por 
saques na conta da COBRA - CENTRO ONCOLÓGICO BRASILEIRO LTDA. 

 

MARCELO RENATO DA SILVA 

 

 

NI-CPF : 00847892395 REGULAR INSCRICAO: 10/10/2002 
NOME : MARCELO RENATO DA SILVA  
DT NASC: 10/10/1984  
MAE : MARIA LUZIA DA SILVA  
TIT. ELEITOR: 00.444.995.611-63 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:  
NATURAL DE :  
ENDERECO: RUA CUSTODIO SERRAO,24 65020-340 CENTRO,SAO LUIS DDD : 0098 
TELEFONE: 32320165 CELULAR: COD.MUN.: 0921 MA RES.EXTERIOR: N 
DOMIC.ELETRONICO: N COD.UA : 0320100 

VÍNCULOS TRABALHISTAS 

CNPJ/CEI Razão Social Entrada Saída 

07.794.278/0001-27 
BEM VIVER - ASSOCIACAO TOCANTINA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE 

15/12/2009 
 

24.232.886/0021-00 
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR 

17/02/2005 03/02/2006 
 

  

FONTE 
Data 

Período 
TITULAR Agência Local Agência 

Conta 
Corrente 

Banco 
Tipo 

Movimentação 
Descrição VALOR SACADOR 

RIF 
10908 

29/04/2010 
COBRA - CENTRO 

ONCOLOGICO 
BRASILEIRO LTDA 

3280-8 / 
PRACA DE 

FATIMA  
IMPERATRIZ/MA 5438-0 

BANCO 
DO 

BRASIL 
DÉBITO 

SAQUE EM 
ESPÉCIE 

R$ 100.000,00 
MARCELO 

RENATO DA 
SILVA 

RIF 
10908 

28/06/2013 
COBRA - CENTRO 

ONCOLOGICO 
BRASILEIRO LTDA 

3280-8 / 
PRACA DE 

FATIMA  
IMPERATRIZ/MA 5438-0 

BANCO 
DO 

BRASIL 
DÉBITO 

SAQUE EM 
ESPÉCIE 

R$ 100.000,00 
MARCELO 

RENATO DA 
SILVA 

RIF 
10908 

28/07/2013 
COBRA - CENTRO 

ONCOLOGICO 
BRASILEIRO LTDA 

3280-8 / 
PRACA DE 

FATIMA  
IMPERATRIZ/MA 5438-0 

BANCO 
DO 

BRASIL 
DÉBITO 

SAQUE EM 
ESPÉCIE 

R$ 100.000,00 
MARCELO 

RENATO DA 
SILVA 

Fonte:Relatório de Inteligência Financeira n. º 10.908 

 
Ora, qual seria o motivo de um funcionário da OSCIP realizar saques (em valores 
redondos) na conta da empresa que, ao menos em tese, seria fornecedora de 
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serviços para a rede hospitalar administrada pela própria BEM VIVER? A 
dificuldade em obter resposta de tal questionamento se traduz, in contrario sensu, no 
fortalecimento de indícios de uma triangulação financeira simples. 

 
MARCELO RENATO DA SILVA foi interrogado durante a deflagração da OPERAÇÃO 
SERMÃO AOS PEIXES e se reservou no direito de ficar calado.” 

 
Conforme se observa acima, MARCELO RENATO sacou R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) em espécie da empresa COBRA, empresa que por diversas vezes funcionava 
apenas como ponto de passagem dos recursos gerenciados pela BEM VIVER, ressaltando mais 
uma vez que EMÍLIO BORGES REZENDE é apontado como responsável de fato por essa 
OSCIP. Em razão dos saques acima, MARCELO RENATO é atualmente um dos réus da ação 
penal nº 18669-35.2016.4.01.3700, que tramita perante esse Juízo. 

 
Apesar do relevante saque em espécie, frente à magnitude dos delitos 

investigados, que envolve diversas outras transações ilícitas de maior gravidade, as transações 
percebidas e descritas no relatório final  do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA não se apresentam como 
as mais graves. Neste sentido, esta equipe de investigação passou a perquirir o porquê de 
WARLEI afirmar “o cara é chave, ele sabe de muita coisa” e acertam que “tem que dá um 
suporte aí pra ele vê o quê que faz”. Seria MARCELO RENATO alguém ainda mais 
importante do que a investigação tinha até então percebido?  

 
A resposta a esta indagação é positiva, pois uma reanálise das transações 

financeiras demonstra que MARCELO RENATO DA SILVA foi o responsável pelo saque de 
pelo menos R$ 813.050,00 (oitocentos e treze mil e cinquenta reais) diretamente das contas da 
COBRA, que conforme elencamos ao longo desta representação, eram abastecidas por recursos 
públicos administrados pela OSCIP BEM VIVER. Vejamos a relação de cheques descontados 
por MARCELO RENATO: 

 

 
* Extraído diretamente do caso Simba 002-PF-000785-00 (Operação Sermão aos Peixes) 
 

O quadro acima mostra ainda, MARCELO RENATO depositando R$ 100.000,00 
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(cem mil reais) em prol da empresa SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM, 
já tantas vezes citada nessa representação. 

 
Ressalte-se que a análise das microfilmagens dos cheques em questão não deixam 

dúvidas de que MARCELO RENATO era quem ia diretamente à agência para descontar os 
cheques, que contavam com sua assinatura no verso. Vejamos o exemplo de um dos cheques 
descritos na tabela acima, na qual MARCELO RENATO figura como o responsável direto do 
saque de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) das contas do COBRA, ressaltando que os 
demais podem ser observados na mídia (DVD) que acompanha esta representação: 

 
Microfilmagem do cheque 853822 

 
Verso do cheque onde consta a assinatura do sacador 

 
 

Reanalisando os elementos de prova colhidos no IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, 
notadamente as chamadas fichas de sessão de atendimento bancário, documentos onde são 
lançadas todas as transações feitas por determinada pessoa quando comparece ao caixa de 
determinada agência bancária, verificamos que recursos teriam sido desviados diretamente das 
contas da BEM VIVER para pessoas, físicas e jurídicas, elecandas pela organização criminosa. 

 
Dentre essas transações, destacamos a análise da fita de sessão de atendimento do 

cheque 850120, no valor de R$ 67.194,00, da OSCIP BEM VIVER, que, após ser descontado no 
caixa, gerou um depósito de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) diretamente na conta – 
corrente de MARCELO RENATO DA SILVA. 
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A análise das mesmas transações no sistema SIMBA, aparecem sem a 
identificação dos beneficiários e aponta que naquela mesma sessão de atendimento houveram o 
desconto de outros cheques da Bem Viver, que foram utilizados para cobrir as demais despesas 
lançadas naquela fita de atendimento, na qual, ao final, apresenta um total de transações de R$ 
114.394,17, que se referem à soma de 03 cheques da BEM VIVER: R$ 67.194,00 + R$ 
21.430,07 + R$ 25.770,10 = R$ 114.394,17.  
 

 

Valor do cheque 

pago 

Horário 

Conta Origem 

Data 

Conta Destino 

Valor pago à 

conta de destino 

Encerramento da 

sessão de 

atendimento. 

Significa que 

naquele momento 

encerrou o 

atendimento das 

transações 

realizadas por um 

mesmo cliente.  

Total de recursos 

movimentados 

durante a sessão 

de atendimento 
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Com efeito, somando as transações descritas nessa representação, MARCELO 

RENATO DA SILVA teria movimentado pelo menos 1.164.050,00 (hum milhão cento e sessenta 
e quatro mil e cinquenta centavos) que teriam sido desviados da OSCIP BEM VIVER. 

 
Diferentemente dos demais investigados, as diligências de campo realizadas por 

esta equipe de investigação demonstram que MARCELO RENATO não ostenta patrimônio 
compatível com a movimentação milionária que teria realizado, pois leva um vida modesta e 
atualmente trabalha como corretor de imóveis. 

 
Por este motivo, ao se analisar tais elementos de informação com o diálogo de 

índice 6683566, no qual WARLEI e DEUSDETITH falam do desespero da mulher de 
MARCELO RENATO, o qual consideram que “o cara é chave, ele sabe de muita coisa” e 
acertam que “tem que dá um suporte aí pra ele vê o quê que faz”, podemos concluir que 
MARCELO RENATO exercia um papel operacional no esquema delituoso ora investigado, 
desempenhando uma função semelhante à de um “estafeta”, ou seja, a pessoa que diretamente ia 
aos bancos, assinava documentos, emprestava contas bancárias, em prol de outros investigados 
de maior envergadura na hierarquia da organização criminosa. 

 
Ressalte-se que apesar de possuir vínculo empregatício com a OSCIP BEM 

VIVER, no mesmo diálogo, respondendo a WARLEI, DEUSDEDITH afirma: “Marcelo, eu sei 
quem é rapaz, trabalhava com o EMÍLIO”, de onde se extrai mais uma vez que as empresas 
que circundavam a OSCIP BEM VIVER funcionavam como um conglomerado empresarial 
com a mesma estrutura de comando. Neste sentido, MARCELO RENATO exerceria um papel 
operacional, figurando, muitas vezes, apenas como testa de ferro dos ilícitos que estariam sendo 
investigados. 

 
Ao exercer esse papel operacional, MARCELO RENATO, mesmo sendo o que 

menos se beneficiava do esquema, conheceria detalhes da prática criminosa investigada. Esta 
seria a razão pela qual WARLEI pede para DEUSDEDITH retornar a ligação para a companheira 
de MARCELO RENATO, que estaria desesperada, conforme trecho que reprisamos: “Rapaz tem 
que vê como é que vai fazer, por que na verdade de cara, tem que pegar e voltar (a ligação) pra 
ela que ele não pode aparecer agora não. 

 
Em seguida, WARLEI passa para DEUSDEDITH o telefone da companheira de 

MARCELO RENATO:  
WARLEI: Ela não falou, ela não falou, deixa eu te falar ela não falou como é que tá 
tem o telefone da esposa dele aqui ó, seria bom ligar pra ela aí entendeu? 
DEUSDETI: Espera um pouquinho pra você vê que.... 
WARLEI: Anote o telefone dela aí, se quer anotar o dá esposa dele? 
DEUSDETI: Me dá esse número aí. 
WARLEI: 9 8... 
DEUSDETI: 9 8 é de São Luis, manda. 
WARLEI: 9 8 7 7 5 6 8 5 7. 
Repetem o número 
WARLEI: É da mulher dele ela que tá ligando desesperada aqui. 

 
O áudio acima foi interceptado no dia 17 de novembro de 2015, às 10h38min, 

nesta mesma data, devidamente assistido por advogado, MARCELO RENATO DA SILVA 
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, deixando de responder às mais de 
100 perguntas que lhe foram feitas, cujas respostas seriam de grande importância para o 
esclarecimento dos fatos.  

 
A dinâmica dos fatos acima demonstra que, de alguma forma, WARLEI e 

DEUSDEDITH, através da companheira de MARCELO RENATO, conseguiram prestar o 
auxílio necessário para que ele permanecesse calado e não comprometesse com seu depoimento 
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os demais integrantes da organização criminosa.  
 
DEUSDEDITH não era alvo da investigação à época, de sorte que não foram 

captadas as ligações que ele teria realizado para a companheira de MARCELO RENATO. Nesse 
sentido, para o esclarecimento dos fatos, torna-se fundamental a inquirição da companheira de 
MARCELO RENATO, agora devidamente qualificada como LUCIANA COSTA DA 
SILVA E SILVA, consoante teor da Informação Policial nº 54/2016 – DELECOR, às fls. 92 dos 
autos. 

 
3.1.5 Do embaraço à investigação criminal sobre organização criminosa 
por meio de ocultação de provas praticada por investigados vinculados à 
OSCIP BEM VIVER 

 
Após a percepção que alguns investigados iriam fugir, verificando que o êxito da 

operação estava comprometido, decidiu-se pela antecipação da deflagração da Operação Sermão 
aos Peixes, que, de forma não usual, teve início às 14 horas do dia 16 de novembro de 2015 
(segunda-feira). 

 
Assim, policiais federais desta Superintendência se deslocaram para os endereços 

onde deveriam ser cumpridas as determinações judiciais, dentre eles a sede da Oscip BEM 
VIVER em São Luís, situada na Av. Professor Carlos Cunha s/n – Ed. Medical Jaracaty, Bairro 
Jacaraty- Garagem 1, São Luis/MA. 

 
Ocorre que ao chegarem ao local, os policiais federais perceberam que diversos 

computadores estavam com seus gabinetes abertos e sem os HD’s, conforme Informação Policial, 
às fls. 70/76 dos autos, prestada Delegado de Polícia Federal RENATO JEVSON, mat. 2376, 
responsável pelo cumprimento de Mandado de Busca e apreensão na Associação Tocantina para 
o Desenvolvimento da Saúde – BEM VIVER, que registrou a providência tomada pelos 
investigados para embaraçar aquela investigação criminal. Vejamos o que foi produzido pelo 
Delegado RENATO JEVSON: 
 

 

 

HD extraído. 
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A conduta acima pode ser explicada pelo diálogo de índice 6698519, entre 

WARLEI e ALINE RODRIGUES SANTOS, advogada do grupo, que teria extrapolados os 
limites de sua atuação e prestado auxílio material ao trocar HD’s de computadores e retirar 
documentos dos locais que seriam alvos de Mandados de Busca e Apreensão determinados por 
esse Juízo. Vejamos o diálogo: 

 
ÍNDICE: 6698519 

6698519.WAV

 

Alvo/Fone: WARLEI – 98 98268 0777 
Interlocutor/Fone: DOUTORA /ALINE - 99 98141 3464 
Duração Data Hora 

00:03:15 19/11/2015 09:50:06 

Resumo 
ALINE possivelmente é a advogada Aline Rodrigues que diz ter trocado todos os HD’s dos computadores, muito 
provavelmente da empresa COBRA. 

Transcrição 
MNI passa telefone para Aline: 
ALINE: WARLEI? 
WARLEI: Oi. 
ALINE: Hoje que eu voltei aqui. Agora que eu tive condições em minhas pernas. RSRSRS. Deixa eu te falar uma 
coisa. Eu falei com CELSO, né, sobre a pasta. Tu pode ficar tranqüilo. Ele disse que é só coisas pessoais de 
rotina. Água, energia, conta da SKY, entendeu? 
WARLEI: A, ta. Contas domésticas vamos dizer assim. 
ALINE: Contas domésticas... Conta de telefone, dos condomínios daqui... Porque como ele não cuidava, vinha tudo 
para cá e era pago aqui e era guardado para se que cobrasse... 
WARLEI: Tudo bem, tudo bem. É porque ficou com medo de ser alguma coisa que ia expor outras coisas dele, 
entendeu? Mas se foi coisa doméstica é mais tranquilo. 
ALINE: Tem dos condomínios que ele tem. Tipo, no flor do vale tem um condomínio, não tem? Tem 
no ...inteligível... do sol. Aonde ele tem. AlphaVille, tem terreno. Tem terreno. Ele tem! Entendeu? 
WARLEI: Ãm Ham. 
ALINE: Eu acabei de falar com Celso. Eu não tinha falado com ele e não tinha te dito ainda. Aí eu não tinha te 
falado ainda. Aí eu vim hoje aqui, pessoalmente, conversei...inteligível... coisas de rotina domésticas dele. É de 
historinha de meninas, né? Das namoradas, dessas coisas todas. 
WARLEI: Tá... Deixa eu lhe dizer... 

HD extraído. 
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ALINE: Tá. Deixa eu te falar. Eu tava conversando com ele aqui, né. Falando. WARLEI. Porque... eu 
reclamando porque, TU VIU, NÉ, O TANTO DE COISA QUE EU LEVEI... O problema é que antes... Tu 
sabe que eu vim para cá recente e num era o CELSO também, era a VANIA a mulher do LUCAS e a 
RAFAELA, aquela sobrinha do doutor PLÍNIO. Então, teve coisa que eles infurnaram que nós nem achamos 
e eles acabaram achando.... inteligível... nós não tava aqui. Tinha uma sala ali que a gente tava mexendo, 
tirando e eu mexi naquele dia, só que como não é a gente que guarda a gente não sabe o que quê tem, né? 
WARLEI: Não... 
ALINE: Pois era, era a RAFAELA que tomava conta das contas pessoais do pessoal que ficava aqui no 
COBRA eu mudei daqui a uns três meses que eu mudei para cá. Mas aí, tu sabe, né? Meu Deus do céu. 
Graças a Deus tá tudo tranquilo tu sabe, né WARLEI. 
WARLEI: Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí tira essas máquina daí, tá. 
ALINE: Sim. Um Hum. Olha! EU JÁ TINHA TROCADO OS HD's TUDO, GRAÇAS A DEUS. É! 
WARLEI: Exatamente. Beleza. Deixa ele lhe dizer... 
ALINE: Não. É porque corromperam tudo, mas tá tudo tranquilo. Normal. Não tem nada, só coisa da 
empresa 
WARLEI: Tá. Tá. 
ALINE: Tá tudo aqui. Olha! Vamos deixar tudo aqui. 
WARLEI: É. Se tá tranuilo, não tem problema. 
ALINE: Tá. Ok. Tchau. 
 

 
Algumas considerações devem ser feitas sobre o diálogo acima. Possivelmente, o 

CELSO referido no diálogo acima se trata de CELSO DA SILVA OLIVEIRA é funcionário do 
laboratório COBRA desde 01/11/2007, quando foi contratado para receber a quantia mensal de 
R$385,00. Ocorre que CELSO foi apontado no relatório final do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA 
como o responsável pelo saque de R$ 14.829.679,62 das contas do laboratório COBRA, no 
período de 2010 a 2013. 

 
CELSO DA SILVA OLIVEIRA prestou depoimento na Delegacia de Polícia 

Federal em Imperatriz, disse que: "trabalha como office boy da empresa COBRA - Centro 
Oncológico Brasileiro Ltda há cerca 7 anos aproximadamente; QUE foi contratado na época 
por doutor CHARLES MIRANDA para trabalhar na empresa COBRA; QUE sua remuneração 
mensal de 1,5 salário mínimo; QUE anteriormente o depoente trabalhou fazendo entrega em 
uma loja de material de construção, época que recebia um salário mínimo de remuneração." 
Declarou que: "conhece EMILIO BORGES, o qual é um dos donos da empresa COBRA."  

 
Por fim, disse que: "não se recorda de ter efetuado o saque de R$ 111.500,00 da 

conta bancária da empresa COBRA; QUE ao que se recorda nunca efetuou saque da conta 
bancária da empresa COBRA superior a R$ 40.000,00" 

 
Convém lembrar que CHARLES LOPES MIRANDA não é sócio proprietário da 

empresa COBRA, mas foi a pessoa que contratou CELSO. Todavia, CHARLES já foi um dos 
sócios da OSCIP BEM VIVER. 

 
Nesse contexto, CELSO seria mais um dos operadores da organização criminosa 

investigada, o que explica a preocupação de WARLEI e ALINE com os documentos que foram 
apreendidos com esse investigado. 

 
Outro ponto do diálogo acima que merece destaque se refere ao trecho em que 

ALINE descreve como participou diretamente da ocultação de provas. Vejamos: 
 

“ALINE: Tá. Deixa eu te falar. Eu tava conversando com ele aqui, né. Falando. 
WARLEI. Porque... eu reclamando porque, TU VIU, NÉ, O TANTO DE COISA QUE 
EU LEVEI... O problema é que antes... Tu sabe que eu vim para cá recente e num 
era o CELSO também, era a VANIA a mulher do LUCAS e a RAFAELA, aquela 
sobrinha do doutor PLÍNIO. Então, teve coisa que eles infurnaram que nós nem 
achamos e eles acabaram achando.... inteligível... nós não tava aqui. Tinha uma sala 
ali que a gente tava mexendo, tirando e eu mexi naquele dia, só que como não é a 
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gente que guarda a gente não sabe o que quê tem, né?” 

  
O diálogo demonstra claramente que ALINE teria ido pessoalmente aos locais 

apontados pela organização criminosa como possíveis alvos da operação e de lá retirou 
documentos que poderiam levar ao melhor esclarecimento dos fatos. Ressalte-se que na 
continuação do diálogo, ALINE demonstra conhecer o local para onde os documentos e HD’s 
teriam sido levados: 

 
ALINE: Sim. Um Hum. Olha! EU JÁ TINHA TROCADO OS HD's TUDO, 
GRAÇAS A DEUS. É! 
WARLEI: Exatamente. Beleza. Deixa ele lhe dizer... 
ALINE: Não. É porque corromperam tudo, mas tá tudo tranquilo. Normal. Não tem 
nada, só coisa da empresa 
WARLEI: Tá. Tá. 
ALINE: Tá tudo aqui. Olha! Vamos deixar tudo aqui. 
WARLEI: É. Se tá tranquilo, não tem problema. 
ALINE: Tá. Ok. Tchau. 

 
É preciso ressalvar, todavia, que ALINE reside e trabalha no município de 

IMPERATRIZ/MA, e os gabinetes de computadores sem os HD’s, que foram fotografados pela 
equipe chefiada pelo Delegado RENATO JEVSON, foram ocultados da sede da OSCIP em São 
Luís/MA, o que demonstra uma ação coordenada para a ocultação de provas. 

 
Não obstante, resta evidente que ALINE RODRIGUES SANTOS extrapolou sua 

atuação como advogada ao se dirigir para locais de interesse da organização criminosa para 
pessoalmente coletar e ocultar provas, embaraçando assim a investigação criminal. 

 
Outro ato de menor complexidade, mas que igualmente trouxe prejuízos à 

investigação, foi praticado por ESTER MOREIRA AMBROSIO DE CARVALHO, esposa de 
CLOVES DIAS DE CARVALHO, investigado naquela operação e agora um dos réus da ação 
penal nº 18669-35.2016.4.01.3700. 

 
No dia 16 de novembro de 2015 (segunda-feira), equipe da Delegacia da Polícia 

Federal em Imperatriz/MA se deslocou para o endereço de CLOVES DIAS DE CARVALHO 
para a execução das medidas. Ocorre que durante a busca, ESTER teria ocultado em sua bolsa 
documentos que interessavam à investigação. Vejamos o teor do diálogo de índice 6680640: 

 
ÍNDICE: 6680640 

6680640.WAV

 
Alvo/Fone: CLOVES – 99 99149 4500 
Interlocutor/Fone: ESTHER - 99 99112 1212 
Duração Data Hora 
00:06:13 16/11/2015 19:08:05 
Resumo 
Esther ,esposa de Cloves, demonstra que escondeu documentos que seriam interessantes para a investigação. 

Transcrição 
ESTHER diz que nota de pagamento dos médicos tava na bolsa dela - enganei eles. 
Advogado diz que se aquele documento que Cloves mostrou estivesse lá seria ruim. 
A partir de 2'10" ESTHER diz: 
ESTHER: Só que aí eles ficaram olhando tudo, até tipo assim, se eles pegassem e achassem aqueles documentos de 
pagamento dos médicos, aquele negócio de muito dinheiro eles queriam, só que eles não acharam nada, não tem 
aquela folhinha que eu paguei ontem os médicos ontem? 
CLOVES: Um, certo. 
ESTHER: Tava lá na minha bolsa eu dei uma enroladinha bacana neles (nos policiais Federais)... 
CLOVES diz que prestaram serviços pra BEM VIVER há mais de quatro anos, fala da desorganização de sua 
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empresa CEMEC e diz que não tem nada.... Esther fala do cofre, de jóias, de seu computador e que não levaram 
nada. 

 
No relatório final do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, consta que ESTER teria 

recebido em sua conta corrente a quantia de R$ 525.372,30 diretamente da OSCIP BEM VIVER, 
o que seria na verdade um pagamento da BEM VIVER para a empresa CEMEC – CENTRO DE 
MEDICINA CLÍNICA LTDA, gerida por seu marido, CLOVES DIAS DE CARVALHO, que 
era responsável pelo pagamento de médicos que prestavam serviços nas unidades hospitalares 
geridas pela BEM VIVER. 

 
Foram encontrados naqueles autos diversos indícios de que havia 

superfaturamento nessa subcontratação e que CLOVES era beneficiário direto do esquema, do 
qual ESTER tinha pleno conhecimento e, ao que se verifica agora, participação, já que ela mesma 
seria a responsável pela execução dos pagamentos: “aquela folhinha que eu paguei ontem os 
médicos ontem?”. 

 
Ainda que o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão na residência do 

investigado CLOVES DIAS DE CARVALHO tenha fornecido às investigações bom material 
probatório, não há como saber em que medida contribuiriam os documentos que foram 
sonegados dolosamente por ESTER em função do embaraço por ela promovido. 

 
Feitas tais considerações, passemos a analisar a repercussão jurídica dos fatos 

delineados neste tópico. 
 
 

3.1.6 Da repercussão jurídica, tipificação penal e imposição de medidas 
cautelares: 
 

No intuito de  individualizar, tanto quanto possível nesta fase da investigação, as 
condutas que teriam sido praticadas pelos investigados e em observância ao princípio da 
razoabilidade e proporcionalidade, apresentamos a seguir a tipificação penal provisória dos atos 
investigados e as medidas cautelares que esta autoridade policial entende que devam ser 
aplicadas: 

 
 

a) MARCELO RENATO DA SILVA e LUCIANA COSTA DA SILVA E 
SILVA: 
 

Indubitavelmente, MARCELO RENATO DA SILVA goza de seu direito 
constitucional ao silêncio, e tal comportamento não configura crime algum. No entanto, como 
executor dos ilícitos, as provas documentais recaem sobre ele de forma mais direta. Assim, ao 
permanecer em silêncio, MARCELO RENATO acabará por assumir sozinho a culpa de crimes 
que contaram com a participação de diversas outras pessoas. 

 
Além disso, WARLEI descreveu MARCELO RENATO como: “o cara é chave, 

ele sabe de muita coisa”. Com efeito, a busca pela compreensão da função exercida por 
MARCELO RENATO acabou por levar esta equipe de investigação à descoberta de novos 
elementos de prova que robustecem a participação nos ilícitos já investigados, bem como 
apontam para a prática de outras condutas delituosas que não haviam lhe sido imputadas 
ainda, tais como o saque em espécie de R$ R$ 813.050,00  das contas do COBRA e o  
recebimento de mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diretamente da OSCIP BEM 
VIVER, conforme demonstrado pela ficha de sessão de atendimento acima. 

 
A Oscip BEM VIVER conduzia sua atividade empresarial se dedicando 
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exclusivamente à gestão de serviços públicos. Assim, as verbas que circulavam por suas contas 
bancárias são provenientes diretamente de repasses de entes públicos, notadamente do Fundo 
Nacional de Saúde, logo, se tratam de verbas públicas. Desta forma, ao realizar o desconto do 
cheque da conta da BEM VIVER e depositar parte dos valores em sua conta corrente 
(R$ 51.000,00), MARCELO RENATO teria, em tese, praticado o delito de peculato (art. 312 do 
CP), contando, para isso, com a participação de gestores da BEM VIVER, considerados 
funcionários públicos para fins penais, nos termos do art. 327 do Código Penal. 

 
Ainda que por uma operação simples, ou seja, desconto do cheque e posterior 

depósito, esta autoridade policial entende que tal operação caracteriza também a prática do delito 
de lavagem de capitais, pois ao fazer desse modo a transação financeira, os recursos ingressam na 
conta do destinatário sem a identificação de sua origem, rastro que seria deixado se realizasse o 
depósito direto do cheque em sua conta bancária. Tanto o é, que o caminho percorrido pelo 
recurso federal somente foi percebido pela análise da ficha da sessão de atendimento, estando tal 
transação devidamente ocultada da análise bancária, conforme se observa a seguir: 
 

 
* Extraído diretamente do caso Simba 002-PF-000785-00 (Operação Sermão aos Peixes) 

 
De forma semelhante, esta autoridade policial entende que os saques de mais 

R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que MARCELO RENATO teria feito nas contas da empresa 
COBRA não seriam para ele. Ainda que se trate de empresa privada, já demonstramos que a 
empresa COBRA, administrada por EMÍLIO, recebia recursos diretamente da OSCIP BEM 
VIVER, presidida por VALDENEY, mas que seria de fato gerenciada também por EMÍLIO. 

 
Desta maneira, ainda que EMÍLIO não figure de fato como gestor da OSCIP BEM 

VIVER, no entender desta autoridade policial, resta demonstrado que exercia um papel de 
coordenação das atividades empresariais do grupo, conforme constou inclusive de depoimentos e 
e-mails assinalados no tópico 3.1 desta representação. 

 
Por conseguinte, ainda que realizando saques de empresa privada, MARCELO 

RENATO estaria na verdade movimentando uma das engrenagens utilizadas para o desvio dos 
recursos públicos federais. Todavia, neste caso a ordem é inversa, pois os recursos já haviam sido 
lavados por meio da utilização de interposta pessoa, no caso, a empresa COBRA, antes de serem 
por ele sacados. 

 
As diligências realizadas indicam que MARCELO RENATO possui patrimônio 

incompatível com quem movimentou milhões de reais. Portanto, até o presente momento não 
se pode afirmar com precisão qual foi o destino dado a tais valores, o que pode ser 
esclarecido por MARCELO RENATO. 

 
Por esta razão, considerando os crimes que, em tese, MARCELO RENATO teria 

praticado, a fim de que possa, sem interferências externas, ser reinquirido sobre os fatos já 
constantes do IPL 680/12-SR/PF/MA, bem como interrogado sobre as novas condutas 
identificadas, é imprescídivel que seja decretado sua prisão temporária, medida excepcional, 
mas indispensável para o êxito da investigação conduzida nestes autos, conforme preconiza o art. 
1º, I, III da Lei nº 7.960/89. 

 

Ausência de 

Identificação do 

destinatário 
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Nesta seara, o esclarecimento dos fatos passa também pela oitiva de LUCIANA 
COSTA DA SILVA E SILVA, companheira de MARCELO RENATO. O contexto investigativo 
nos permite inferir que LUCIANA teria conhecimento dos ilícitos praticados por seu 
companheiro e deles teria se beneficiado, todavia, não é possível afirmar, com certeza, que ela 
participou da trama delituosa.  Não obstante, é indispensável que LUCIANA seja inquirida sobre 
os fatos, notadamente sobre a influência que teria sido praticada por WARLEI e DEUSDEDITH, 
e que tal inquirição ocorra simultaneamente às dos demais investigados, a fim de que não sofra 
pressões externas e não haja a indesejável combinação de versões sobre os fatos. Por estão razão, 
esta autoridade policial requer a esse juízo que seja autorizada a condução coercitiva de 
LUCIANA COSTA DA SILVA E SILVA, com a expedição do respectivo mandado, que deve 
abranger também a autorização de ingresso na residência da investigada, caso necessário. 

 
b) WARLEI ALVES DO NASCIMENTO, DEUSDEDITH ALVES 

SAMPAIO e ALINE RODRIGUES SANTOS 
 
No tocante às condutas que teriam sido praticadas por WARLEI ALVES DO 

NASCIMENTO e a DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO, por meio dos diversos diálogos 
apresentados acima e de outros descritos na Informação Policial nº 38/15 – UDRP, às fls. 9/69 
dos autos, verificamos que eles claramente agiram nos bastidores para influenciar os depoimentos 
que seriam prestados por VALDENEY FRANCISCO SARAIVA DA SILVA, presidente formal 
da OSCIP BEM VIVER, e de MARCELO RENATO DA SILVA, operador da organização 
criminosa. 

 
No tocante ao depoimento a ser prestado por VALDENEY, WARLEI e 

DEUSDEDITH acertaram que deveriam fornecer um advogado, o qual deveria transmitir a 
VALDENEY a restrição imposta pelo grupo sobre seu depoimento, conforme trecho que repriso: 
“Valdeney e dizer que tá botando uma pessoa pra ir pra ir, só pra ele dizer isso, isso e isso e 
isso vai ser imediatamente passado pra ele e que, pra dar um apoio pelo menos por telefone”. 

 
No que diz respeito à influência exercida sobre MARCELO RENATO, 

entendemos que de fato ela alcançou seu intento, conforme demonstra o inócuo depoimento por 
ele prestado, juntado nestes autos às fls. 110 a 122 dos autos.  

 
Além disso, DEUSDEDITH foi figura central nas diversas reuniões realizadas 

pelos investigados nos dias que antecederam a deflagração da operação, motivo pelo qual coube a 
ele o papel de espalhar as informações que deveriam estar sob sigilo, alertando os demais 
investigados, o que o fez em associação com WARLEI. 

 
Às condutas de WARLEI devem se somar a atuação coordenada com a advogada 

ALINE RODRIGUES SANTOS, que no caso concreto, deixou de atuar como advogada, o que 
deveria fazer por meio da defesa técnica de seus clientes, e passou a agir como um membro da 
organização criminosa, atuando diretamente na coleta e ocultação de documentos que poderiam 
(e ainda podem se forem localizados) levar à melhor compreensão dos fatos investigados.  

 
Desta forma, uma vez que as condutas praticadas por WARLEI ALVES DO 

NASCIMENTO, DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO e ALINE RODRIGUES SANTOS 
concretamente pertubaram e atrapalharam a investigação criminal, temos por devidamente 
caracterizada a conduta prevista no §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13. 

 
Pelos fatos decorrentes do IPL nº 680/12 – SR/PF/MA, MARCELO RENATO DA 

SILVA figura como um dos réus na ação penal 0018669-35.2016.4.01.3700, que tramita perante 
esse Juízo. Desta forma, considerando o interesse de WARLEI, DEUSDEDITH e dos demais 
integrantes da organização criminosa no silêncio de MARCELO RENATO, esta autoridade 
policial entende que em liberdade tais investigados oferecem riscos à instrução criminal e 
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podem voltar a causar embaraços tanto à ação penal, como às investigações em curso, motivo 
pelo qual a decretação da prisão preventiva de tais investigados é medida que se impõem. 

 
De igual maneira, a busca pelos documentos ocultados por ALINE podem se 

mostrar infrutíferas num primeiro momento e enquanto não localizados estarão sujeitos a serem 
novamente ocultados ou mesmo destruídos, havendo sérios riscos de reiteração da conduta. Por 
este motivo, a decretação da prisão preventiva também é medida que deve ser imposta a ALINE 
RODRIGUES DOS SANTOS.  

 
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

consoante acórdão proferido nos autos do HC 0070051-46.2015.4.01.00004 / MT, já citada nesta 
representação, da qual repriso apenas o item 4 da ementa, que bem se adequa ao caso: 

 
(...) 
4. Diante da situação fática posta nos autos, a fim de garantir a instrução do processo, 
evitar a destruição de provas, impedir a influência do paciente na colheita da prova 
e, principalmente, evitar a reiteração da conduta, deve ser mantida a prisão cautelar, 
até a completa instrução do feito.  
(...) 
 (HC 0070051-46.2015.4.01.0000 / MT; Rel. Desembargador Federal Ney Bello, 
Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, Dje 22/02/2016) 

 
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, esta 

autoridade policial, a fim de impedir que influam no depoimento dos demais investigados, bem 
como atrapalhem a execução dos mandados de busca e apreensão, apresenta pedido alternativo 
pela prisão temporária de WARLEI ALVES DO NASCIMENTO, DEUSDEDITH ALVES 
SAMPAIO e ALINE RODRIGUES SANTOS, nos termos do art. 1º, I, III da Lei nº 7.960/89. 

 
Por considerar que na residência desses investigados possam ser localizados 

documentos, anotações, mídias (celulares, pen drives, computadores) e outros elementos de prova 
que levem ao esclarecimento dos fatos, se torna também imprescindível à expedição de Mandado 
de Busca e Apreensão em seus domicílios, consoante descrito na tabela abaixo: 

 
INVESTIGADO ENDEREÇO OBJETO DA BUSCA 

DEUSDEDITH ALVES 
SAMPAIO 

Av Pedro Neiva de Santana, 
600, Sem Número 
Condomínio Parque da Lagoa, 
Imperatriz/MA (Coordenadas  
-5.499945,-47.448842)* 

documentos indicativos de 
associação entre investigados; 
documentos indicativos de 
superfaturamento ou inexistência de 
serviços prestados pelas empresas 
contratadas; documentos indicativos 
de peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação 
de bens; e mídias de armazenamento 

WARLEI ALVES DO 
NASCIMENTO 

Av Pedro Neiva de Santana, 
600, Sem número, 
Condomínio Parque da Lagoa, 
Imperatriz/MA (Coordenadas 
-5.499971,-47.448547)* 

ALINE RODRIGUES 
SANTOS 

Rua 07, número 08 – Bairro 
Planalto, Imperatriz/MA 

*Os investigados moram no mesmo condomínio em casas vizinhas, que não possuem numeração, por isso a 
individualização foi realizada por esta equipe policial mediante coordenadas geográficas. 

 
 

c) ESTER MOREIRA AMBRÓSIO DE CARVALHO 
 
Conforme diálogo de índice 6680640, ESTER se orgulha de ter conseguido dar 

                                                 
4
 (HC 0070051-46.2015.4.01.0000 / MT; Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma, julgado em 

16/02/2016, Dje 22/02/2016) 
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uma “enroladinha” bacana nos policiais federais. Este trecho do diálogo comprova que ESTER, 
de forma consciente e voluntária, no curso do cumprimento da medida judicial, ocultou 
documentos que interessavam à investigação criminal e poderia melhor delinear o funcionamento 
da organização criminosa, conduta que, no entender desta autoridade policial, se adequa com 
perfeição ao tipo penal descrito no §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13. 

 
A conduta praticada por ESTER se assemelha com a conduta praticada por 

ALINE, pois ambas ocultaram elementos de prova. Todavia, a conduta de ALINE se mostra mais 
grave, pois teria sido praticada de forma prévia e coordenada com outros investigados. Já a 
conduta de ESTER teria sido praticada com o desejo imediato de causar prejuízos à investigação. 

 
Nesse contexto, dado a imprescindibilidade de contenção dos danos causados pelo 

vazamento da operação policial, faz-se necessário o cumprimento de nova busca e apreensão na 
residência do casal CLOVES e ESTER, a fim de, desta vez, localizar todos os documentos e 
demais elementos de prova que interessem à investigação, conforme quadro abaixo: 
 

INVESTIGADO ENDEREÇO OBJETO DA BUSCA 

ESTER MOREIRA AMBRÓSIO 
DE CARVALHO 

Avenida Atlântica, Casa 04 - 
Condomínio Puerto Tocantins 
- B. Parque das Mansões. – 
Imperatriz/MA 

documentos indicativos de 
associação entre investigados; 
documentos indicativos de 
superfaturamento ou inexistência de 
serviços prestados pelas empresas 
contratadas; documentos indicativos 
de peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação 
de bens; e mídias de armazenamento 

 
De forma semelhante, a fim de que ESTER preste os devidos esclarecimentos 

sobre sua participação nos fatos, a inquirição que deve ocorrer simultaneamente às dos demais 
investigados, a fim de que não sofra pressões externas e não haja a indesejável combinação de 
versões sobre os fatos. Por estão razão, esta autoridade policial requer a esse juízo que seja 
autorizada a condução coercitiva de ESTER MOREIRA AMBROSIO DE CARVALHO, com a 
expedição do respectivo mandado, que deve abranger também a autorização de ingresso na 
residência da investigada, caso necessário. 

 
 
3.2 Do embaraço à investigação criminal por investigados vinculados à 
Organização Social Instituto Cidadania e Natureza – ICN 
 
No tópico 2 desta representação desde a divulgação por Ricardo Murad de 

detalhes da operação em 11 de agosto de 2015, diversas reuniões foram realizadas entre os 
componentes dos dois principais núcleos empresariais investigados. Não obstante, as 
informações coletadas indicam que, na reunião ocorrida no dia 14 de novembro de 2015 
(sábado), os investigados tomaram ciência não apenas de detalhes da operação, mas também que 
a sua deflagração seria iminente. 

 
Assim como ocorreu com os envolvidos da OSCIP BEM VIVER, alguns 

investigados vinculados ao Grupo Empresarial ICN também praticaram atos visando embaraçar a 
investigação criminal, notadamente a ocultação de provas. Vejamos mais detalhadamente cada 
uma dessas condutas. 

 
Em 14 de novembro de 2015 (sábado), às 15h33min, no diálogo de índice 

6668315, MARCUS EDUARDO ALVES BATISTA, que ocupava um cargo central na 
administração do ICN, conversou com PÉRICLES SILVA FILHO, diretor do ICN e comentam 
sobre a reunião que iria ocorrer para tratar da operação. Vejamos: 
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ÍNDICE: 6668315 

6668315.WAV

 
Alvo/Fone: PERICLES SILVA FILHO – 98 99971 5596 
Interlocutor/Fone: MARCUS – 98 98802 0266 
Duração Data Hora 
00:00:35 14/11/2015 15:33:36 
Resumo 
MARCÃO marca reunião no Sábado com diretores da ICN. Após este evento os diretores viajam no Domingo a 
noite e escondem carros e documentos. 

Transcrição 
MARCUS: Quatro horas a gente vai lá né? 
PERICLES: É. 
MARCUS: E o pequinho vai também? 
PERICLES: Eu falei pra ele, de manhã eu falei pra ele ir. 
MARCUS: Vou então confirmar com ele aqui, viu. 
PERICLES: Tá, tá certo. 
MARCUS: Naquele lugar né? 
PERICLES: É, com certeza. 

 
O diálogo acima já havia sido transcrito no tópico 2, quando informamos que esta 

reunião contou com a participação de investigados dos dois principais núcleos empresariais 
envolvidos, momento em que cada um dos grupos passou a adotar contramedidas à investigação 
criminal. 

 
No dia seguinte, 15 de novembro de 2015 (domingo), PÉRICLES GUARÁ 

SILVA, filho de JOSÉ INÁCIO GUARÁ SILVA, ex-presidente do ICN, pede para KLEIKSON 
RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO, funcionário do ICN, ir até à sua residência para 
tratarem de um assunto importante. Vejamos: 

 
ÍNDICE: 6670535 

6670535.WAV

 
Alvo/Fone: PÉRICLES GUARÁ SILVA – 98 98802 0954 
Interlocutor/Fone: KLEIKSON – 98 98882 7601 
Duração Data Hora 
00:00:46 15/11/2015 09:28:07 
Resumo 
Reunião na casa de PERICLES para falar de um negócio importante. 

Transcrição 
KLEIKSON: tudo bem, PERICLES? 
PEQUINHO: oi, meu irmão. É...Desculpa te incomodar agora de manhã. Tem como você dá uma passada aqui em 
casa agora, cara? Tem um negócio mui... Desculpa, um pouco importante e queria falar com você. É rápido. 
KLEIKSON: Só te falar. Eu tô só terminando de arrumar algumas coisas e vou dá um jeito de dá um pulo aí 
rapidinho. 
PEQUINHO: Tá bom, meu irmão. Tá bom. Beleza. 
 
Despedias... 

 
Nesta mesma data, às 11h01min, CAMILA GUARÁ SILVA, irmã de PÉRICLES 
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GUARÁ SILVA, liga para SANDRO, possivelmente advogado, e solicita sua presença para uma 
reunião: 

 
ÍNDICE: 6671119 

6671119.WAV

 
Alvo/Fone: CAMILA GUARÁ SILVA/ – 98 98168 8888 
Interlocutor/Fone: SANDRO(ADVOGADO) – 98 99971 3612 
Duração Data Hora 
00:00:49 15/11/2015 11:01:32 
Resumo 
CAMILA chama SANDRO para participar de uma reunião na casa de ROZI para falar de um assunto bem 
complicado (provavelmente esta operação). 

Transcrição 
CAMILA: Oi SANDRO, Camila. 
SANDRO: Oi CAMILA. 
CAMILA: E aí, tudo bem? Tô te atrapalhando? 
SANDRO: Não, em hipotese alguma. Pode falar minha amiga. 
CAMILA: Deixa eu te perguntar... pedir um favor: tem como vir na casa da minha mãe umas duas e meia da 
tarde? 
SANDRO: Duas e meia? 
CAMILA: Isso. 
SANDRO: Tenho, com certeza. 
CAMILA: É? Então tá bom. Ai eu queria te pedir pra você vir sozinho, que é um assunto bem... complicado! 
SANDRO: Tá, tudo bem. 
CAMILA: Que a gente vai reunir com outras pessoas aqui também. Tá bom? 
SANDRO: Tá, tudo bem. Tá certo. 
[Ligação encerrada] 

 
Cerca de uma hora depois, foi interceptado uma ligação entre PÉRICLES SILVA 

FILHO e EDVAN DE JESUS FRANÇA, que seria um funcionário de confiança de PÉRICLES. 
Neste diálogo, PÉRICLES informa que queria entregar uma pasta para EDVAN: 

 
ÍNDICE: 6671667 

6671667.WAV

 
Alvo/Fone: PERICLES SILVA FILHO – 98 99971 5596 
Interlocutor/Fone: EDVAN – 98 98802 0969 
Duração Data Hora 
00:01:10 15/11/2015 12:15:22 
Resumo 
Péricles passa pasta (possivelmente de documentos) para seu funcionário de confiança. Acreditamos que pode ter 
pasado seu veiculo para ser escondido na ASA NEFRON ou local ligado a Pericles em PEDREIRAS MA. 

Transcrição 
PERICLES: Edivan, rapaz eu queria que tu viesse aqui em casa. 
EDIVAN: O senhor vai viajar? 
PERICLES: É por que eu vou viajar a noite mas eu queria te entregar umas coisas aqui, uma pasta  aqui, tá? 
EDIVAN: Tá bom. 
PERICLES: Eu não sei, não, eu não vou viajar não, mas eu quero te entregar. 
EDIVAN: Tá, o senhor não vai viajar não? 
PERICLES: não, vou não, mas tu vem aqui? 
EDIVAN: Tá, que horas, que horas? 
PERICLES: pode ser agora, tu tá aonde? 
EDIVAN: Eu tô em casa, eu tô indo almoçar bem aqui na casa da minha cunhada. 
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PERICLES: Depois do almoço tu vem aqui então. 
EDIVAN: Tá bom, tá certo. 
Concordam e despedem-se. 

 
Às 13h16min do dia 15 de novembro de 2015, MARCUS se encontrou com 

PÉRICLES GUARÁ SILVA em sua residência, conforme haviam combinado: 
 

ÍNDICE: 6671979 

6671979.WAV

 
Alvo/Fone: PEQUINHO – 98 98802 0954 
Interlocutor/Fone: MARCUS – 98 99615 4927 
Duração Data Hora 
00:00:44 15/11/2015 13:16:40 
Resumo 
PEQUINHO se reúne com MARCUS (o mesmo que, em 12/11/2015, pediu ajuda para ISAC e BENEDITO) para 
falar pessoalmente. 

Transcrição 
PERICLES: Alô. 
MARCUS: Ei PEQUINHO? 
PERICLES: Tu tá em casa, cara? 
MARCUS: Tô. Tô aqui. 
PERICLES: Tu me atende na tua portaria rapidinho então. 
MARCUS: Tu tá aí? 
PERICLES: Não. Vou chegar aí na tua portaria em 5 minutos 
MARCUS: Tu vai subir para o apartamento 
PERICLES: Não.. Pode ser, não sei. Tu pode... Se tu quiser. Se der pra subir. 
MARCUS: Claro que dá, porra. 
PERICLES: Então tá bom. Eu vou dá um pulo aí então. 
MARCUS: Aqui é torre assunção, 702. Torre assunção, 702.  
PERICLES: Torre assunção, 702. Então, tá. Um abraço. Tchau, Tchau. 

 
Às 21h38min do dia 15 de novembro de 2015, após a reunião ocorrida entre os 

investigados vinculados ao ICN, PÉRICLES SILVA FILHO, antes de viajar, passa orientações à 
sua secretária no tocante a assuntos domésticos. O diálogo indica que PÉRICLES deixou 
EDVAN como responsável pela resolução de seus assuntos na cidade. 
 
ÍNDICE: 6673614 

6673614.WAV

 
Alvo/Fone: PERICLES SILVA FILHO – 98 99971 5596 
Interlocutor/Fone: CONCEIÇÃO (SECRETÁRIA) - 98 99117 9687 
Duração Data Hora 
00:01:29 15/11/2015 21:38:01 
Resumo 
PERICLES FILHO (Irmão de INÁCIO), de forma súbita, dispensa a empregada por uma semana e diz que vai viaja 
para Fortaleza com sua Esposa, MARIA LIGIA. 

Transcrição 
PERICLES: Conceição... alô... 
CONCEIÇÃO: Oi 
PERICLES: Deixa eu lhe dizer: Diga pra Gina, pra dizer pra Zuleide que não precisa vir essa semana não. Ai o 
EDVAN entra em contato com ela. 
CONCEIÇÃO: Com a Zuleide? 
PERICLES: É... porque com esse negócio... é a diária dela que não foi entregue, aí o Edvan vai falar com ela. 
CONCEIÇÃO: Deixa eu falar com dona LIGIA rapidinho aí seu PERICLES. 
PERICLES: Tá legal. 
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[Passa o telefone para LIGIA]  
LIGIA: Oi 
CONCEIÇÃO: Ei, eu vou ficar fazendo o 'cumê' de dona VIVI, aí se faltar alguma coisa eu posso ligar pro 
EDVAN? 
LIGIA: Sim, claro. Aí ele compra o que tiver precisando.  
CONCEIÇÃO: Tá bom, só pra tirar minha dúvida. 
LIGIA: Tá bom, tá tchau... 
[Conversa ao fundo - MNI diz que Conceição tem que vir por causa do colégio] 
CONCEIÇÃO: Vocês vão viajar... quando é... quando a gente chegar amanhã você não tão mais aí não?  
LIGIA: Não... a... 'tamo', 'tamo' sim. 
[Se despedem - ligação encerrada] 

 
Às 01h43min, já na madrugada do dia seguinte, 16 de novembro de 2015, foi 

captado um diálogo entre CAMILA GUARÁ SILVA e sua cunhada RACHEL FILLIPO 
GUARÁ. Neste diálogo, percebe-se que os investigados já buscavam se evadir para evitar o 
cumprimento das medidas judiciais: 

 
ÍNDICE: 6673784 

6673784.WAV

 
Alvo/Fone: CAMILA GUARÁ SILVA – 98 98168 8888 
Interlocutor/Fone: RACHEL - 98 98111 7004 
Duração Data Hora 
00:00:28 16/11/2015 01:43:27 
Resumo 
CAMILA avisa para RACHEL, cunhada, que está na alfândega. 

Transcrição 
RACHEL: Oi 
CAMILA: Já despachou? 
RACHEL: Já. Tô aqui na alfândega, vou passar agora. 
CAMILA: Ah, tá bom.  
RACHEL: Então tá. 
[Liação encerrada] 

 
No dia 16 de novembro de 2015, às 10h41min, BENEDITO se encontrava no 

aeroporto de Fortaleza/CE, de onde embarcaria em direção para Guarulhos/SP, para então se 
evadir do país. 

 
Em razão da tentativa de evasão dos principais investigados, a operação foi 

deflagrada na tarde do dia 16 de novembro de 2015. BENEDITO foi preso quando desembarcou 
no aeroporto de Guarulhos. No entanto, PÉRICLES SILVA FILHO conseguiu se evadir do 
país, no dia 18 de novembro de 2015, num voo da empresa AIR EUROPA com destino à 
cidade de Madri na Espanha. 

 
3.2.1 Da repercussão jurídica, tipificação penal e imposição de medidas 
cautelares: 

 
Como se observa, o comprometimento do sigilo da investigação trouxe sérios 

prejuízos ao cumprimento das medidas cautelares determinadas por esse Juízo. Parte da estratégia 
adotada pelos investigados vinculados ao ICN foi tratada de forma mais reservada em reuniões 
na qual decidiram as medidas que adotariam contra a investigação. 

 
Após a reunião ocorrida no dia 14 de novembro de 2015, os investigados não 

apenas sabiam da investigação, como também foram informados de que a deflagração da 
operação seria iminente.  
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Apesar de muitos investigados desse núcleo terem buscado se evadir do país, esta 

autoridade policial entende que tal conduta, ainda que danosa aos fatos investigados, não se 
amolda à conduta típica descrita no §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13. 

 
Não obstante, o mesmo não ocorre quanto à conduta que teria sido praticada por 

EDVAN DE JESUS FRANÇA, funcionário de confiança de PÉRICLES SILVA FILHO. 
Conforme diálogo de índice 6671667, EDIVAN foi chamado à casa de PÉRICLES para receber 
uma pasta. Ao ser perguntado se iria viajar, PÉRICLES, se confunde afirmando que iria viajar, 
mas depois volta atrás, negando tal fato.  

 
Não é possível descrever qual seria o conteúdo da pasta entregue a EDVAN, mas é 

inegável a importância de tal conteúdo, uma vez que PÉRICLES, antes de fugir para a 
ESPANHA, confiou o transporte e cautela do conteúdo desta pasta para o funcionário EDVAN. 

 
Ressalte-se que no diálogo de índice 6673614, PÉRICLES informa a sua 

secretária que eventuais despesas seriam arcadas por EDVAN, de onde se considera como 
causa provável de que a pasta que lhe foi entregue poderia conter valores, cheques, 
documentos, que, se não fosse o vazamento da operação, teriam sido alcançados pelas 
medidas judiciais decretadas por Vossa Excelência. 

 
Assim, esta autoridade policial considera que há elementos de informação que 

indicam que EDVAN DE JESUS FRANÇA ocultou documentos de interesse da investigação, 
conduta que, nesse caso, se amolda à figura típica descrita no §1º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13. 

 
Considerando que documentos mais sensíveis possam estar escondidos em locais 

diversos do domicílio deste investigado, e que no curso do cumprimento das medidas judiciais 
ora pleiteadas, é esperado que encontremos elementos de informação que possibilitem, inclusive, 
o cumprimento de novas medidas de busca e apreensão, para evitar que EDVAN atrapalhe a 
execução de tais medidas,  ou sofra influência em seu depoimento, bem como haja a indesejável 
combinação de versões, esta autoridade policial considera imprescindível para investigação que 
seja decretada também a prisão temporária de EDVAN DE JESUS FRANÇA. 

 
Neste sentido, se torna também indispensável à expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão no domicílio de EDVAN DE JESUS FRANÇA, a fim de que se possa apreender 
documentos, mídias (aparelhos celulares, computadores, pen drives) e valores, que possam levar 
ao esclarecimento dos fatos investigados. 

 
INVESTIGADO ENDEREÇO OBJETO DA BUSCA 

EDVAN DE JESUS FRANÇA 
Rua do Amor, 15, Bequimão, 
São Luís/MA. 

documentos indicativos de 
associação entre investigados; 
documentos indicativos de peculato 
ou corrupção; bem como numerário 
acima de R$ 10.000,00; documentos 
indicativos de ocultação de bens; e 
mídias de armazenamento 

 
Ressalte-se A presente investigação tem por finalidade não apenas imputar aos 

investigados as condutas referente à prática de atos que causaram embaraço à investigação 
criminal. Antes almeja também desvendar como teria se dado o comprometimento do sigilo da 
investigação. Isto porque até a reunião ocorrida no dia 14 de novembro de 2015, os investigados 
tinham ciência sobre a investigação, mas não sabiam sua amplitude. 

 
No entanto, após essa reunião, os investigados foram informados sobre detalhes da 

operação e que sua deflagração seria iminente, o que motivou a fuga imediata do Estado do 
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Maranhão, e até mesmo do país. 
 
Ora, poucos servidores públicos detinham a informação quanto aos detalhes da 

deflagração e de alguma forma, o responsável pelo vazamento, ainda não identificado, com sua 
conduta, prejudicou todo um trabalho investigativo. 

 
Considerando que as medidas adotadas contra a investigação foram tratadas em 

reuniões nas quais participaram os investigados, esta autoridade policial entende que os 
funcionários do ICN MARCUS EDUARDO ALVES BATISTA e KLEIKSON RICELLY 
RODRIGUES DE FIGUEIREDO, conforme apontam os índices 6670535, 6668315, 6671979, 
já retratados nesta representação, podem fornecer informações detalhadas e de extrema 
relevância para o esclarecimento dos fatos. 

 
Por este motivo, esta autoridade policial aponta também como necessário a 

expedição de mandado de condução coercitiva em desfavor de MARCUS EDUARDO ALVES 
BATISTA e KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO, para que possam ser 
inquiridos de forma simultânea com os demais investigados, evitando assim a combinação de 
versões e que sofram pressões externas para negarem informações sobre os fatos apurados. 

 
A fim de que esta equipe de investigação possa coletar elementos de provam que 

permitam identificar a fonte do vazamento da operação e a dinâmica que antecedeu a fuga dos 
diretores do ICN, impõem-se também que seja expedidos mandados de Busca e Apreensão em 
seus domicílios, conforme quadro abaixo: 
 

INVESTIGADO ENDEREÇO OBJETO DA BUSCA 

MARCUS EDUARDO ALVES 

BATISTA, CPF 662.951.303-72, 

nascido em 22/04/1981, filho de 

Luiz Celso Cutrim Batista e Zulmira 

Maria Alves Batista 

Rua do Farol nº 12, Condomínio 

Leony do Vale, Torre Assunção 

Vale, Apt 702, Ponta do Farol, São 

Luís/MA 

documentos indicativos de 
associação entre investigados; 
documentos indicativos de peculato 
ou corrupção; bem como numerário 
acima de R$ 10.000,00; documentos 
indicativos de ocultação de bens; e 
mídias de armazenamento, tais 
como: aparelhos celulares, 
computadores, pen drives. 

KLEIKSON RICELLY 

RODRIGUES DE FIGUEIREDO, 

CPF 027.759.403-07, nascido em 

08/02/1988, filho de Deuzarina 

Rodrigues de Figueiredo 

Residente na Rua Maria Hilda de 

Lima, 74, Lagoa Seca, Juazeiro do 

Norte/CE 

 
 

II. DO DIREITO 
 
Ao longo dos tópicos anteriores, além dos fatos, apresentou-se também a 

repercussão jurídicas das condutas praticadas e as medidas cautelares necessárias ao deslinde da 
investigação. 

 
Este novo inquérito policial não tem por objetivo revolver os fatos investigados no 

IPL nº 680/12-SR/PF/MA. No entanto, nos interrogatórios e reinquirições, como é o caso de 
MARCELO RENATO, serão realizados questionamentos que estarão diretamente relacionados 
com a investigação que deu origem a este inquérito. 

 
Por este motivo, a fim de se evitar eventuais arguições de nulidade na colheita de 

novos elementos de informação, esta autoridade policial entende pela imprescindibilidade de 
autorização desse juízo para o compartilhamento dos dados coletados no bojo do IPL nº 
680/2012 – SR/DPF/MA, precipuamente daqueles que decorreram do afastamento de sigilos 
legais, tais como: afastamento do sigilo bancário e fiscal, processo nº 45941-43.2012.4.01.3700, 
quebra do sigilo telemático, processo nº 69915-07.2015.4.01.3700, e por meio das diversas 
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medidas cautelares (prisões, conduções, buscas e apreensões), processo nº 45943-
13.2012.4.01.3700, que permitiram a deflagração da denominada Operação Sermão aos Peixes, a 
fim de que tais dados possam ser utilizados, quando necessário, para instruir o IPL nº 532/2016 – 
SR/DPF/MA.  

 

No tocante ao compartilhamento de provas, o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do HC 189.735, Relator Ministro Jorge Mussi, enfatizou que se a autoridade policial, 

em decorrência de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, tem notícia do 

cometimento de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas, é sua 

obrigação apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita 

originariamente ensejou a quebra do sigilo telefônico. 

 

Já no HC 197.044, o ministro Sebastião Reis Júnior advertiu que é preciso haver 

equilíbrio entre a proteção à intimidade e a quebra de sigilo. Para ele, não pode haver uma 

devassa indiscriminada de dados, mas, se a interceptação telefônica é lícita, como tal captará 

licitamente toda a conversa. “Havendo indícios de crime nesses diálogos, o estado não deve se 

quedar inerte; cumpre-lhe tomar as cabíveis providências”. 

  

  O compartilhamento de outros elementos de informação que forem coletados em 

regular investigação criminal também encontra respaldo na jurisprudência assentada de nossa 

Suprema Corte: 
Ementa: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO 

CURSO DAS DILIGÊNCIAS,DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR 

DO DELITO APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A 

JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO 

ESTADUAL COMUM. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilícita a prova obtida 

mediante interceptação telefônica autorizada por Juízo competente. O posterior 

reconhecimento da incompetência do Juízo que deferiu a diligência não implica, 

necessariamente, a invalidação da prova legalmente produzida. A não ser que “o motivo 

da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da decisão judicial de que se cuida” 

(HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 2. Não há por que impedir 

que o resultado das diligências encetadas por autoridade judiciária até então competente 

seja utilizado para auxiliar nas apurações que se destinam a cumprir um poder-dever 

que decola diretamente da Constituição Federal (incisos XXXIX, LIII e LIV do art. 5º, 

inciso I do art. 129 e art. 144 da CF). Isso, é claro, com as ressalvas da jurisprudência do 

STF quanto aos limites da chamada prova emprestada 3. Os elementos 

informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução 

processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente 

autorizada por Juízo competente, admitem compartilhamento para fins de instruir 

procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra os 

investigados. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada, na Segunda 

Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (da relatoria do ministro Cezar Peluso), para 

também autorizar o uso dessas mesmas informações contra outros agentes. 4. Habeas 

corpus denegado 

(HC 102293/RS, Rel. MIN. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 

24/05/20122, DJe 19/12/2011) 
 

Destarte, considerando a complexidade dos fatos apurados, em homenagem ao 

princípio da razoável duração do processo, esta autoridade policial entende que o 

compartilhamento dos dados coletados no IPL 680/12 – SR/PF/MA, é medida que se encontra 

em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico nacional. 
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III. DO PEDIDO 

 
Ante o exposto, e com o objetivo de avançar nas investigações conduzidas por 

meio do IPL n° 532/2016 – SR/DPF/MA, esta autoridade policial representa a Vossa Excelência 
pela adoção das seguintes medidas:  

 

a) Decretação da PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos investigados descritos na 

tabela abaixo, com a expedição dos respectivos mandados a serem cumpridos nos 

endereços apresentados ou onde forem localizados; 

 
Ord Nome: Endereço 

1.  ALINE RODRIGUES SANTOS, CPF 020.848.265-27, 
nascida em 12/12/1986, filha de MARIA DE LOURDES 
DANTAS DOS SANTOS 

Rua 07, número 08 – Bairro Planalto, 
Imperatriz/MA 

2.  EMÍLIO BORGES REZENDE, CPF 159.715.928-07, nascido 
em 23/09/1972, filho de João Ferreira Borges e de Carlita 
Ribeiro de Rezende 

Rua C, 148, QD 285, nº 16, Jardim 
América. Goiânia/GO 

3.  
DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO, CPF 089.566.855-68, 
nascido em 28/02/1958, filho de Joanita Alves Sampaio 

Av Pedro Neiva de Santana, 600, Sem 
Número Condomínio Parque da Lagoa, 
Imperatriz/MA 
(Coordenadas  -5.499945,-47.448842)* 

4.  
WARLEI ALVES DO NASCIMENTO, CPF 002.707.891-46, 
nascido em 05/03/1984, filho de Maria Alves do Nascimento e 
de Francisco do Nascimento Neto 

Av Pedro Neiva de Santana, 600, Sem 
número, Condomínio Parque da Lagoa, 
Imperatriz/MA 
(Coordenadas -5.499971,-47.448547)* 

 

b) Decretação da PRISÃO Temporária em desfavor dos investigados descritos na tabela 

abaixo, com a expedição do respectivo mandado a ser cumprido no endereço apresentado 

ou onde for localizada; 

 
Ord Nome: Endereço 

5.  EDVAN DE JESUS FRANÇA, CPF 012.387.413-04, nascido 

em 01/06/1983, filho de Terezinha de Jesus França 

Rua do Amor, 15, Bequimão, São Luís/MA 

6.  MARCELO RENATO DA SILVA, CPF 008.478.923-95, 

nascido em 10/10/1984, filho de Maria Luzia da Silva 

Avenida Edson Brandão, Condomínio Eco 

Park VI, Bloco 11, Apartamento 02, Bairro 

Anil, São Luís/MA. 

 

c) Expedição de Mandado de Condução Coercitiva das pessoas a seguir qualificadas, com 

a competente autorização de ingresso nos domicílios elencados, caso necessário: 
 
Ord Nome: Endereço 

7.  ESTER MOREIRA AMBROSIO DE CARVALHO, CPF 

767.386.803-25, nascida em 11/11/1979, filha de Maria 

Moreira Ambrosio 

Avenida Atlântica, 4, Condomínio Puerto 

Tocantins, Parque das Mansões, 

Imperatriz/MA 

8.  KLEIKSON RICELLY RODRIGUES DE FIGUEIREDO, 

CPF 027.759.403-07, nascido em 08/02/1988, filho de 

Deuzarina Rodrigues de Figueiredo 

Residente na Rua Maria Hilda de Lima, 74, 

Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE 

9.  LUCIANA COSTA DA SILVA E SILVA, CPF 035.081.333-

70, nascida em 07/10/1986, filha de Lucenilde Almeida Costa 

Avenida Edson Brandão, Condomínio Eco 

Park VI, Bloco 11, Apartamento 02, Bairro 

Anil, São Luís/MA 

10.  MARCUS EDUARDO ALVES BATISTA, CPF 

662.951.303-72, nascido em 22/04/1981, filho de Luiz Celso 

Cutrim Batista e Zulmira Maria Alves Batista 

Rua do Farol nº 12, Condomínio Leony do 

Vale, Torre Assunção Vale, Apt 702, Ponta 

do Farol, São Luís/MA 
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d) Expedição de Mandados de Busca e Apreensão, com autorização para que policiais 

desta delegacia possam acessar o conteúdo das mídias (aparelhos celulares, HD`s, pen 

drives, notebooks) eventualmente apreendidas, a serem cumpridos conforme descrito na 

tabela abaixo: 

 
Ord Investigado: Endereço: Objeto da Busca e Apreensão 
11.  

LOCASAN LOCADORA 
DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ Nº 
02.377.728/0001-62 

Rua Paraíso, S/Nº, Qd 07, Lt 
08, Casa 01, Sala 02, Jardim 
Paraíso, Aparecida de 
Goiânia/GO. 

- aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, 
Modelo G58), número de série TH-2265, 
Categoria de Registro: TPP; 
- documentos referentes ao contrato de 
compra e venda da aeronave e do contrato 
de arrendamento e outros relacionados à 
utilização da aeronave, tais como: lista de 
passageiros, tripulantes, destinos, planos de 
voo, etc. 

12.  

REFIL DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA LTDA, 
CNPJ Nº 
09.483.773/0001-40 

Rua 09, ESQ. C/ Rua Xavier de 
Almeida, C/ Rua 08, S/Nº, 
Quadra 27, Lote 01-E (Módulo 
01 A 05) Box 02, Setor Polo 
Empresarial Goiás, Aparecida 
de Goiânia/GO. 

- aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, 
Modelo G58), número de série TH-2265, 
Categoria de Registro: TPP; 
- documentos referentes ao contrato de 
compra e venda da aeronave e do contrato 
de arrendamento e outros relacionados à 
utilização da aeronave, tais como: lista de 
passageiros, tripulantes, destinos, planos de 
voo, etc. 

13.  
ALINE RODRIGUES 
SANTOS, CPF 
020.848.265-27, nascida 
em 12/12/1986, filha de 
MARIA DE LOURDES 
DANTAS DOS SANTOS 

Rua 07, número 08 – Bairro 
Planalto, Imperatriz/MA 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

14.  

DEUSDEDITH ALVES 
SAMPAIO, CPF 
089.566.855-68, nascido 
em 28/02/1958, filho de 
Joanita Alves Sampaio 

Av Pedro Neiva de Santana, 
600, Sem Número Condomínio 
Parque da Lagoa, 
Imperatriz/MA 
(Coordenadas -5.499945,-
47.448842)* 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

15.  EDVAN DE JESUS 

FRANÇA, CPF 

012.387.413-04, nascido 

em 01/06/1983, filho de 

Terezinha de Jesus França 

Rua do Amor, 15, Bequimão, 

São Luís/MA 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

16.  

EMÍLIO BORGES 
REZENDE, CPF 
159.715.928-07 

Rua C, 148, QD 285, nº 16, 
Jardim América. Goiânia/GO 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; - documentos referentes ao contrato 
de compra e venda da aeronave e mídias de 
armazenamento, tais como aparelhos 
celulares, computadores, tabletes. 

17.  KLEIKSON RICELLY 

RODRIGUES DE 

FIGUEIREDO, CPF 

027.759.403-07, nascido 

em 08/02/1988, filho de 

Residente na Rua Maria Hilda 

de Lima, 74, Lagoa Seca, 

Juazeiro do Norte/CE 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
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Deuzarina Rodrigues de 

Figueiredo 

(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

18.  ESTER MOREIRA 

AMBROSIO DE 

CARVALHO, CPF 

767.386.803-25, nascida 

em 11/11/1979, filha de 

Maria Moreira Ambrosio 

Avenida Atlântica, 4, 

Condomínio Puerto Tocantins, 

Parque das Mansões, 

Imperatriz/MA 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

19.  MARCELO RENATO 

DA SILVA, CPF 

008.478.923-95, nascido 

em 10/10/1984, filho de 

Maria Luzia da Silva 

Avenida Edson Brandão, 

Condomínio Eco Park VI, 

Bloco 11, Apartamento 02, 

Bairro Anil, São Luís/MA. 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

20.  MARCUS EDUARDO 

ALVES BATISTA, CPF 

662.951.303-72, nascido 

em 22/04/1981, filho de 

Luiz Celso Cutrim Batista 

e Zulmira Maria Alves 

Batista 

Rua do Farol nº 12, 

Condomínio Leony do Vale, 

Torre Assunção Vale, Apt 702, 

Ponta do Farol, São Luís/MA 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

21.  
WARLEI ALVES DO 
NASCIMENTO, CPF 
002.707.891-46, nascido 
em 05/03/1984, filho de 
Maria Alves do 
Nascimento e de Francisco 
do Nascimento Neto 

Av Pedro Neiva de Santana, 
600, Sem número, Condomínio 
Parque da Lagoa, 
Imperatriz/MA 
(Coordenadas -5.499971,-
47.448547)* 

documentos indicativos de associação entre 
investigados; documentos indicativos de 
peculato ou corrupção; bem como 
numerário acima de R$ 10.000,00; 
documentos indicativos de ocultação de 
bens; e mídias de armazenamento 
(aparelhos celulares, pen drives, 
computadores, notebooks) 

 

e) Com fulcro no art. 4º da Lei nº 9.613/98, que seja decretada indisponibilidade da 

aeronave PR – HMT (Beech Aicraft, Modelo G58), número de série TH-2265, 

Categoria de Registro: TPP, oficiando-se à Aeronáutica e ANAC, informando a 

restrição judicial à alienação do bem, a fim de que o referido órgão público se abstenha 

de promover qualquer transferência de propriedade; 

 

f) Subsidiariamente, acaso Vossa Excelência entenda pela aplicação de medida menos 

gravosa, de acordo com os fundamentos de fato e de direito lançados nesta representação, 

apresenta-se pedido alternativo de decretação de prisão temporária para os investigados: 
ALINE RODRIGUES SANTOS, DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO e WARLEI 
ALVES DO NASCIMENTO. 
 

g) Autorização do compartilhamento dos dados coletadas no bojo do IPL nº 680/2012 – 

SR/DPF/MA, precipuamente daqueles que decorreram do afastamento de sigilos legais, 

tais como: afastamento do sigilo bancário e fiscal, processo nº 45941-43.2012.4.01.3700, 

quebra do sigilo telemático, processo nº 69915-07.2015.4.01.3700, e por meio das 

diversas medidas cautelares (prisões, conduções, buscas e apreensões), processo nº 

45943-13.2012.4.01.3700, que permitiram a deflagração da denominada Operação 

Sermão aos Peixes, a fim de que tais dados possam ser utilizados, quando necessário, 

para instruir o IPL nº 532/2016 – SR/DPF/MA. 
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Termos em que pede e espera deferimento. 
 

 
Respeitosamente, 
 

 
São Luís/MA, 11 de agosto de 2016. 

 
 
 

WEDSON CAJÉ LOPES 
Delegado de Polícia Federal 


