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MM Juiz, 

 

 

 

 

 Requer, o Ministério Público, o seguinte: 

 

 

1. Tendo em vista as provas novas produzidas após o 

oferecimento da denúncia, principalmente a colaboração 

premiada de WAGNER RODRIGUES, já homologada por Vossa 

Excelência, e devidamente confirmada por provas 

documentais supervenientes, bem como todo o produzido 

no Procedimento de Investigação Criminal – PIC 26/2016 

deste grupo de atuação, o parquet pugna pelo 

recebimento do aditamento de denúncia, em separado, em 

165 laudas, substituindo, por inteiro, a peça inicial 

anteriormente apresentada, reiniciando-se o rito 

processual adequado, inclusive os prazos defensivos; 

 

 

2. A juntada do PIC 26/2016 e seus apensos, inclusive do 

interior teor da colaboração premiada, garantindo-se a 

publicidade, de acordo com a lei; 

 

3. Caso sejam deferidos os pedidos aqui deduzidos, que 

seja oficiado à Polícia Federal de Ribeirão Preto/SP 

para garantir o apoio necessário ao cumprimento dos 

mandados, haja vista a condução e presidência dos 
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autos do Inquérito Policial n. 270/2016-DPF/RPO/SP, 

que embasa o presente feito; 

 

4. A oitiva, pela Polícia Federal de Ribeirão Preto/SP, 

em complementação, no bojo do Inquérito Policial n. 

270/2016-DPF/RPO/SP de (1) Leandro Alves Librandi, (2) 

Dorcelina Pereira da Silva e (3) Silvia Petrocelli, e 

posterior juntada dos depoimentos nos autos em 

epígrafe; 

 

5. Bloqueio de bens. Tendo em vista as fartas evidências 

de corrupção ativa, passiva e peculato, envolvendo 

montante de aproximadamente R$ 69.000.000,00 (sessenta 

e nove milhões de reais), devido à combinação ou trama 

cozida entre os denunciados para justificarem o 

injustificável pagamento daquela absurda monta em 

honorários à MARIA ZUELY ALVES LIBRANDI – com único 

fito, real, de enriquecimento ilícito de todos 

denunciados, pela posterior divisão do butim, 

consoante muito bem estadeado desde Colaboração 

Premiada e em documento ilustrativo da partição 

apreendido pelo GAECO e PF, devidamente alojado nos 

autos e que ilustra a inicial – com o posterior e 

efetivo peculato-desvio de mais de R$ 45.000.000,00 

(quarenta e cinco milhões de reais) dos cofres 

públicos, pagos a MARIA ZUELY  e ANDRÉ HENTZ, com 

inaceitável  e vil preferência em relação a pagamentos 

a fornecedores de saúde e de limpeza urbana 

municipais, em seguida, dispersado entre os demais 

denunciados – novamente, sempre bem demonstrado por 

todas as provas produzidas, mas sobretudo, pela quebra 

dos sigilos bancários – torna-se imprescindível a 
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efetivação de medidas de bloqueio de bens suficientes 

não apenas a garantir o ressarcimento do erário em 

R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), 

bem assim ao pagamento das demais obrigações legais 

(multas penais, civis e custas processuais) em face do 

grupo. Cuidando-se de delito praticado em associação 

criminosa, em que as condutas de cada um e de todos os 

denunciados concorreu e colaborou de maneira 

imprescindível à obtenção do resultado comum e lesivo 

à população, referidas medidas deverão ser impostas de 

forma solidária a todos. Posto isto, requer-se:  

 

 

a. O bloqueio dos bens móveis e imóveis, e das 

contas correntes e aplicações financeiras de 

todos os denunciados: MARIA ZUELY ALVES LIBRANDI, 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS, SANDRO ROVANI SILVEIRA 

NETO, WAGNER DE SOUZA RODRIGUES E ANDRÉ SOARES 

HENTZ; bem como dos escritórios de advocacia 

LIBRANDI & LIBRANDI ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 

04.805.585/0001-78) e SOARES HENTZ ADVOGADOS (CNPJ 

04.591.405/0001-00), por terem recebidos 

diretamente os valores desviados e, no caso das 

contas bancárias e aplicações financeiras, até o 

valor máximo de R$ 45.672.615,66 (quarenta e 

cinco milhões e seiscentos e setenta e dois mil e 

seiscentos e quinze reais e sessenta e seis 

centavos), efetivamente desviados dos cofres 

públicos aos denunciados; 
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b.   O bloqueio e a quebra de sigilo bancário (entre 
2013 até então) das contas bancárias e aplicações 

da empresa “MARIA ZUELY ALVES LIBRANDI” – CNPJ 

18.830.643/0001-28 – referente à Fazenda São Luiz 

do Inhacundá, de propriedade da denunciada MARIA 

ZUELY, não só pela titularidade do bem – que 

pertence a ela, mas também pelas provas de que a 

Fazenda, paga com o dinheiro desviado, seria 

utilizada como fonte dos futuros pagamentos de 

propina, em benefício de todos os envolvidos; 

 

 

c. Bloqueio da propriedade denominada Sítio 

Araraquara, situado em Cajuru/SP – Matrícula 

12.112, adquirida por MARIA ZUELY e registrada no 
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nome de Dorcelina Pereira da Silva, pelos motivos 

expostos no item referente à prisão preventiva; 

6. Buscas e apreensão. Haja vista as novas evidências que 

ensejaram o aditamento da peça ministerial, dando novo 

contorno à acusação, faz-se necessário, sejam 

deferidas medidas de busca e apreensão nos endereços 

abaixo, tanto no sentido complementar de diligências 

(o que se mostrou frutífera no Escritório de SANDRO 

ROVANI), como inédito – no caso de alguns locais, 

inclusive para, no contexto e finalidade de bloqueio 

de bens consoante acima descrito, para se apreender 

eventuais somas em dinheiro vivo e veículos, aquelas 

em valores que superem R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

ou em quantia a ser judiciosamente arbitrada por Vossa 

Excelência e, estes, avaliados em valores superiores a 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): 

 

a. Residência de André Soares Hentz – Avenida Luiz 

Eduardo Toledo Prado, nº 2500, casa 61, Vila do 

Golf, Ribeirão Preto/SP; 

 

b. Escritório de Advocacia de André Soares Hentz – 

Avenida Antonio Diederichsen, 400, Ribeirão 

Preto, 16º Andar, Salas 1601, 1602, 1603 e 1604, 

com acesso às áreas condominiais que contenham 

dados atinentes ao escritório, inclusive 

portaria; 

 

c. Residência de Maria Zuely Alves Librandi – 

Endereço Rua Professor Paulo Monte Serrat, nº 

164, City Ribeirão, Ribeirão Preto/SP; 
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d. Escritório de  advocacia de Maria Zuely Alves 

Librandi - Rua São Sebastião, nº 506, salas 

611/614, Centro, Ribeirão Preto/SP; 

 

e. Residência de Sandro Rovani Silveira Neto – 

Endereço Rua Thomaz Nogueira Gaia, nº 3629 

(Condomínio Torino), casa 64, Jardim Botânico, 

Ribeirão Preto/SP 

 

f. Marco Antonio dos Santos: além da residência do 

denunciado em Ribeirão Preto/SP, a investigação 

revelou que ele mantinha relação amorosa com 

TELMA REGINA ALVES, moradora de Indaiatuba 

(índices de ligação 48847983 e 48973791 – Auto 

Circunstanciado nº 06). As idas e vindas de MARCO 

eram frequentes àquela cidade, sendo certo que os 

endereços lá constantes não foram objeto de busca 

e apreensão até momento. Deste modo, é necessário 

que se realize a diligência para coleta de 

eventuais documentos, aparelhos eletrônicos ou 

dinheiro em espécie. 

 

i. Residência: Endereço Avenida Costabile 

Romano, nº 250, casa 14, Ribeirânia, 

Ribeirão Preto/SP; 

 

ii. Indaiatuba I: Rua Antonio Modanesi, 22, 

Terras de Itaici, Indaiatuba/SP; 
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iii. Indaiatuba II: Alameda Salvadora Martins 

Prado, 1715, Terras de Itaici, 

Indaiatuba/SP; 

 

g. Sítio São Luiz Inhacundá: Rodovia Cajuru a 

Altinópolis, Km 319 – em todas as suas 

dependências e extensão; 

 

7. Afastamento das funções públicas de MARIA ZUELY ALVES 

LIBRANDI e MARCO ANTONIO DOS SANTOS, pois ambos 

possuem cargos em comissão na administração municipal, 

em posições que permitem a influência em decisões da 

Prefeitura Municipal, sendo certo que voltariam a 

utilizar a máquina do Estado para prática de condutas 

criminosos; 

 

8. Sustação dos pagamentos dos honorários do processo 

1055/97 para os Escritórios LIBRANDI & LIBRANDI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e SOARES HENTZ ADVOGADOS, pois 

demonstrado que se trata de desvio de verba pública, 

embasado em acordo fraudulento. Na presente situação, 

a continuidade dos pagamentos somente ocasionará 

maiores danos ao erário público, robustecendo os 

valores desviados pelos denunciados; 

 

9. Afastamento de WAGNER RODRIGUES da diretoria do 

Sindicato dos Servidores Municipais, pois o denunciado 

utilizou-se da entidade sindical para a prática do 

desvio de dinheiro, inclusive empregando SANDRO ROVANI 

no corpo jurídico da entidade, pessoa que o auxiliou 

na prática de diversas fraudes enquanto presidente. 
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Ademais, requer-se, também, o afastamento de WAGNER 

RODRIGUES em qualquer função pública que exerça na 

Prefeitura Municipal, assim como foi determinado em 

relação aos demais réus da Operação Sevandija; 

 

10. Afastamento de SANDRO ROVANI das funções de 

advogado do Sindicato dos Servidores Municipais, pelos 

mesmos motivos acima expostos; 

 

11. Proibição dos denunciados de frequentar a 

Prefeitura Municipal e outros prédios públicos; 

municipais; 

 

12. Prisões preventivas. Seja decretada a prisão 

preventiva dos denunciados MARIA ZUELY ALVES LIBRANDI, 

SANDRO ROVANI SILVEIRA NETO, ANDRÉ SOARES HENTZ E 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS, pelos motivos que passaremos 

a expor: 

 

O Ministério Público ofereceu denúncia, em 09 de 

setembro de 2016, contra MARIA ZUELY, MARCO ANTONIO e 

SANDRO ROVANI pela prática de associação criminosa e 

corrupção.  

 

Em suma, a exordial imputou a eles o 

pagamento/recebimento de propina para liberação de 

valores devidos a MARIA ZUELY, a título de honorários 

advocatícios pela Prefeitura Municipal. 

 

Quando do oferecimento da denúncia, naquela data, 

Vossa Excelência deixou de converter a prisão temporária 
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dos denunciados em prisão preventiva, aduzindo que (1) 

MARIA ZUELY estava colaborando com o Ministério Público 

para esclarecimento dos fatos e (2) SANDRO ROVANI e 

MARCO ANTONIO estavam presos por outro processo; deste 

modo Vossa Excelência não analisou o mérito dos pedidos 

de prisão preventiva então formulados. 

 

Ocorre que a partir da deflagração da OPERAÇÃO 

SEVANDIJA surgiram diversas provas novas que revelaram 

maior gravidade do esquema criminoso ora imputado, 

ensejando, inclusive, o aditamento da denúncia, que 

apresentamos nesta ocasião.  

 

As investigações demonstraram que a prática criminosa 

não se limitou ao pagamento de vantagens indevidas para 

a liberação de repasses devidos para MARIA ZUELY. 

 

Na realidade, tendo como alicerce a colaboração 

premiada WAGNER RODRIGUES, foi possível alcançar 

documentos novos que, além de corroborar a delação, 

trouxeram novos contornos para a investigação. 

 

Revelou-se que os denunciados ANDRÉ HENTZ, MARIA 

ZUELY, SANDRO ROVANI, WAGNER RODRIGUES e MARCO ANTONIO, 

mancomunados com a Prefeita Municipal, formaram 

verdadeira associação criminosa, com divisão de tarefas 

e estabilidade tendo como objetivo desviar quantia 

milionária dos cofres públicos municipais, usando como 

subterfúgio o fracassado pleito de honorários de MARIA 

ZUELY. 
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Os valores desviados foram calculados em 

aproximadamente 69 milhões de reais, tudo de dinheiro 

público – tendo os acusados logrado êxito em efetivar o 

desvio de mais da metade deste valor, até então: R$ 45 

milhões. 

 

A propina, por sua vez, superou R$ 20 milhões. 

 

O esquema envolve advogados de renome, agentes 

públicos do alto escalão (Prefeita e Secretário de 

Administração), bem como Presidente do Sindicato dos 

Servidores Municipais – isto é – um verdadeiro conchavo 

entre aqueles que deveriam estar defendendo o interesse 

público, em prol de benefícios particulares escusos. 

 

O caso se desenvolveu da seguinte forma: apuramos que 

em 2008 a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP 

celebrou um acordo com o Sindicato dos Servidores 

Municipais para parcelar os pagamentos das diferenças do 

Plano Collor - 28,35% decorrentes de ação coletiva 

judicial transitada em julgada, vencida pelo Sindicato 

dos Servidores, nos autos da execução 1221/05. 

 

O passivo principal para Prefeitura Municipal 

decorrente de tal demanda ultrapassou os 400 milhões de 

reais, fora a atualização monetária e os juros de mora 

de 6% ao ano que seriam calculados todo início de 

exercício financeiro. 

 

Quando da celebração do acordo em 2008, MARIA ZUELY, 

que havia funcionado como advogada no processo de 

conhecimento que originou tais créditos aos servidores, 
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não foi contemplada em seu pleito de recebimento de 

honorários contratuais, isto porque – na qualidade de 

advogada do sindicato, a denunciada era assalariada, 

havendo previsão em seu contrato de trabalho que não 

receberia honorários contratuais dos sindicalizados. 

 

A denunciada MARIA ZUELY, que tinha como advogado 

ANDRÉ HENTZ, obteve decisões desfavoráveis ao pleito dos 

honorários tanto na primeira quanto na segunda 

instância, além de ter seu pleito negado em assembleia 

do sindicato no ano de 2004 – por 90% dos presentes.  

 

Não obstante, no ano de 2012, valendo-se da influência 

e proximidade que tinham com agentes públicos e com o 

líder sindical, MARIA ZUELY e ANDRÉ HENTZ decidiram 

corromper as pessoas necessárias para fabricar um 

aditamento ao acordo de 2008: Prefeita Municipal e seu 

braço direito (MARCO ANTONIO), Presidente do Sindicato 

(WAGNER RODRIGUES) e o operador do esquema: SANDRO 

ROVANI – vértice dos contatos em relação aos 

denunciados. 

 

Os corruptores prometeram valores milionários aos 

corruptos para que fosse feito e levado à homologação 

judicial (junto aos autos 1221/05) um TERMO DE 

ADITAMENTO AO ACORDO DE 2008, constando cláusula 

expressa no sentido de desviar parte dos juros de mora 

dos servidores (3%) para MARIA ZUELY. 

 

Através da colaboração premiada de WAGNER RODRIGUES 

foi possível obter a informação de que a planilha da 

divisão da propina estaria no Escritório de SANDRO 
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ROVANI. Realizada a busca, a informação trazida em 

colaboração premiada se confirmou documentalmente, tendo 

sido apreendidas algumas planilhas, dentre elas: 

 

 
 

- DV: Darcy Vera 

- MA: Marco Antonio 

- Sind: Wagner Rodrigues (Presidente do Sindicato) e 

Sandro Rovani (advogado do Sindicato) 

- DR: André Hentz 

* valores correspondem a milhões 

 

O documento traz outras informações acerca da divisão 

da propina. 
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Em suma, os corruptos prometeram: R$ 7 milhões à 

Prefeita Darcy Vera, R$ 2 milhões a MARCO ANTONIO e 

R$ 11.8 milhões para SANDRO e WAGNER dividirem – tendo 

como contrapartida a elaboração do aditamento 

fraudulento. 

 

Totalizando R$ 20.8 milhões de reais em propina aos 

agentes públicos e membros do sindicato, agindo em 

concurso. 

 

Acordados os criminosos, o aditamento foi elaborado e 

assinado pela Prefeita Municipal e pelo Presidente do 

Sindicato em 21 de agosto de 2012. Em sua cláusula 

primeira diminuiu o montante de juros de mora a serem 
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pagos aos servidores públicos de 6% para 3% (em 

verdadeiro perdão de dívida em prejuízo dos servidores). 

Em seguida, na segunda cláusula destinou os 3% que 

passaram a ser devidos para MARIA ZUELY.  

 

Nesta artimanha, os servidores públicos foram 

prejudicados em mais de 120 milhões de reais. 

 

Insta dizer, que se valendo da estrutura da Prefeitura 

Municipal, os denunciados ainda realizaram cálculo 

fraudulento, prejudicando, ainda mais, os cofres 

públicos, em favorecimento do grupelho criminoso – o 

valor que deveria ser pago para MARIA ZUELY, da análise 

literal das cláusulas do aditamento, seria de R$ 58 

milhões; porém MARCO ANTONIO, sem qualquer 

justificativa, apresentou documento dando como certo o 

valor de R$ 69 milhões: sobrevalor de R$ 11 milhões, 

aproximadamente. 

 

E não para por aí. 

 

Para possibilitar, agora, a consumação dos desvios do 

dinheiro (peculato) os criminosos tinham de homologar o 

fraudulento acordo perante a autoridade judicial. 

 

Com efeito, no ensejo de possibilitar a homologação da 

odiosa avença, os denunciados falsificaram duas atas de 

assembleia do sindicato dos servidores – a ata de 20 de 

março de 2012 e a ata de 01 de outubro de 2012 – e após 

a falsificação, ANDRÉ HENTZ e MARIA ZUELY as 

apresentaram ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Ribeirão Preto/SP, induzindo a erro autoridade judicial, 
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que, sem ter conhecimento do ato criminoso dos 

denunciados, homologou o acerto. 

 

A falsificação das atas, diga-se, foi comprovada 

documentalmente através dos e-mails extraídos da caixa 

de mensagens de WAGNER RODRIGUES, fruto, também, de sua 

colaboração, em comparativo dos arquivos “originais” e 

“falsificados”: 

 

Ata 

Verdadeira 

 

 

Ata Falsa 

 

 

Item de deliberação alterado, completamente distinto. 

 

Ata 

Verdadeira 
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Ata Falsa 

 

 

Inserção de itens falsos na votação da assembleia: votação forjada. 

 

Apresentados ao juízo os documentos falsos, juntamente 

com o Termo de Aditamento de Acordo e instrumentos de 

transação, os denunciados conseguiram dar “aparente” 

legalidade ao ajuste criminoso, com sua homologação. 

 

A partir daí, os denunciados passaram a receber – 

mensalmente – da Prefeitura Municipal, com o aval do 

Poder Judiciário (induzido a erro), quantias próximas a 

um milhão de reais por mês. 

 

Os recebimentos se davam através das contas bancárias 

dos Escritórios de Advocacia: LIBRANDI & LIBRANDI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e SOARES HENTZ ADVOGADOS, estando 

os dados disponíveis no Portal da Transparência do 

Município. 
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De acordo com o portal da transparência do Município, 

os denunciados lograram êxito em desviar 45 milhões, 

aproximadamente para suas contas particulares – isto dos 

69 milhões planejados. 

 

A divisão dos valores era efetuada após eles 

ingressarem na conta da Librandi & Librandi Advogados 

Associados, através de saques e emissão de cheques – 

tendo como principal operador o denunciado SANDRO 

ROVANI, inclusive havendo indicativos de lavagem de 

capitais através de empresas e pessoas físicas 

interpostas (relatório de análise financeira). 

 

O relatório indicou que – somente em saques em 

dinheiro – a LIBRANDI & LIBRANDI efetuou 4.7 milhões de 

reais. 

 

Em cheques os valores são bem maiores. 

 

A maior parte dos títulos fora emitida em nome de 

terceiros (empresas e pessoas físicas) – em torno de 10 

milhões de reais. Dos terceiros beneficiários, muitos 

deles registram transferências bancárias para SANDRO 

ROVANI – dados constantes do relatório de análise 

financeira. 

 

Aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

em cheques da LIBRANDI & LIBRANDI foram emitidos tendo 

como beneficiário o próprio SANDRO ROVANI e sua 

genitora. 
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A atividade criminosa do grupelho dentro da Prefeitura 

Municipal estendeu-se desde 2012 até data recente, 

sempre se utilizando da coisa pública para satisfazer 

interesses pessoais, conforme se depreende de diversas 

ligações interceptadas, constantes da denúncia. O grupo 

se reconhecia como tal, e sempre procurava se auto 

beneficiar, em prejuízo do povo de Ribeirão Preto/SP e 

de outros fornecedores. 

 

O caso que antes se limitava à promessa de propina 

para liberação de pagamentos mensais tempestivos; na 

realidade revelou-se uma fraude maior e mais complexa, 

que compromete o próprio acordo de honorários – maculado 

desde o início por sustentar-se em complô com desvio de 

finalidade, corrupto e embasado em documentos falsos 

apresentados ao juízo que foi induzido a erro. Tudo isto 

veio à tona, somente em momento posterior. 

 

Assim agindo, os acusados – entre 2012 e 2016 - 

praticaram crimes de associação criminosa, corrupção 

ativa e passiva com causas de aumento de pena, falsidade 

ideológica, uso de documentos falsos para enganar o 

judiciário e peculatos-desvio. 

 

Neste sentido, a síntese aqui descrita, em consonância 

com a imputação realizada, trazem as provas de 

materialidade e autoria necessárias à decretação da 

segregação cautelar. 

 

Entretanto, em sendo a medida de prisão preventiva uma 

exceção na sistemática processual, faz-se necessária a 

comprovação da presença dos requisitos do artigo 312 do 
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Código de Processo Penal: (1) risco à ordem pública, (2) 

risco à aplicação da lei penal e (3) prejuízo à 

instrução criminal. 

 

Todas estas circunstâncias estão presentes no caso 

concreto - cumulativamente, conforme passaremos a 

demonstrar. 

 

Antes, contudo, é preciso registrar as atuais 

conveniência e imprescindibilidade do pedido de prisão 

preventiva. 

 

Há alteração fática superveniente da situação aqui 

posta. 

 

12.1. No que toca à denunciada MARIA ZUELY, Vossa 

Excelência não converteu a prisão temporária em 

preventiva aduzindo que a denunciada estaria colaborando 

com a investigação. Contudo, o que não se esperava é que 

MARIA ZUELY tivesse prestado declarações falsas quando 

da assinatura de seu termo de colaboração premiada 

preliminar, já encaminhado ao juízo.  

 

Quando de seu depoimento (fls. 1546/1548 dos autos) 

ZUELY apresentou a narrativa que era extorquida pelos 

agentes públicos, dizendo, ainda, que não havia feito 

qualquer ajuste espúrio de pagamento de propina para a 

celebração do aditamento. A denunciada defendeu 

abertamente a higidez do acordo levado à homologação, 

limitando a propina “a favores” para liberação dos 

pagamentos. 
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No termo de colaboração preliminar que ensejou a 

soltura de MARIA ZUELY há cláusula expressa no sentido 

de que comprovado que a denunciada MENTIU aos 

promotores, os benefícios a ela concedidos seriam 

revogados. 

 

Posterior ao seu depoimento, o Ministério Público 

celebrou colaboração premiada com WAGNER RODRIGUES, que 

por sua vez derrubou toda a versão mentirosa e ardilosa 

da denunciada MARIA ZUELY. A colaboração de WAGNER, que 

foi comprovada documentalmente pela “tabela da divisão 

da propina”, pelos “relatórios de e-mails” e pela 

“análise bancária”, além de outros documentos presentes 

no PIC 26/16 revelou que o aditamento foi fraudulento, 

embasado em documentos falsos, havendo promessa de 

propina desde o início – tudo aquilo que MARIA ZUELY 

negou com o fito de proteger seu patrimônio e os outros 

envolvidos, tentando levar a erro os membros do parquet 

e este juízo, assim como levara a erro o juízo da Vara 

da Fazenda Pública anos antes. 

 

A conduta de MARIA ZUELY, ao firmar acordo preliminar 

de colaboração e apresentar depoimento mentiroso deve 

ser duramente repelida, porque a denunciada se mostrou 

pouco confiável e disposta a embaraçar, da forma que 

puder, as investigações, sendo um grave risco à 

instrução criminal. 

 

12.2. Também no que toca a SANDRO ROVANI e MARCO 

ANTONIO revela-se imprescindível a imposição da 

decretação da preventiva. 
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Quando do oferecimento da denúncia Vossa Excelência 

deixou de analisar a possibilidade de segregação destes 

acusados, aduzindo que – por estarem presos por outro 

processo – não ofereceriam risco no presente feito. 

 

Ocorre, contudo, que os denunciados MARCO ANTONIO e 

SANDRO foram soltos e hoje estão livres para concretizar 

os malfeitos em relação a este processo criminal. 

 

Defendemos que a pluralidade de processos criminais ao 

invés de beneficiar os denunciados deveria ser utilizada 

como argumento para AGRAVAR a situação dos denunciados 

perante o Judiciário, isto porque revela a reiteração 

criminosa e o risco à ordem pública. 

 

O fato de estarem presos por um processo em nada 

altera a necessidade de prisão em outro processo.  

 

Logo, o presente pedido não é uma repetição do pleito 

anterior, mas uma necessidade frente aos fatos 

supervenientes que chegaram a nossa conhecimento. 

 

Dito isto, analisaremos um a um a presença dos 

requisitos do artigo 312 do CPP. 

 

I. 

 

PRIMEIRO FUNDAMENTO – RISCO À ORDEM PÚBLICA: o saldo 

de propina a ser pago e a corrupção sistêmica no órgão 

público. 
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Em recente decisão no bojo dos autos 5043559-

60.2016.4.04.7000/PR – o juiz federal da 13ª Vara 

Federal de Curitiba – Sérgio Moro – deferiu a prisão 

preventiva de Antonio Palocci. Para isto, o magistrado 

apresentou uma profunda análise da corrupção e suas 

formas, em caso que muito se assemelha ao presente. 

 

A irretocável decisão do magistrado federal embasa o 

risco na ordem pública em duas situações que estão 

presentes no caso em tela: 

 

(1) Saldo de propina a pagar 

(2) Corrupção Sistêmica 

 

A promessa de pagamento de propina de MARIA ZUELY aos 

corruptos foi de mais de R$ 20 milhões: sete milhões 

para Darcy Vera, dois milhões para MARCO ANTONIO, onze 

milhões e oitocentos mil a serem divididos entre SANDRO 

e WAGNER e, ainda, uma parte dos valores desviados a 

serem pagos a ANDRÉ HENTZ, totalizando treze milhões de 

reais. 

 

Os pagamentos, por sua vez, continuariam até 2018. 

 

Ainda resta volumoso saldo de propina a pagar. 

 

Isto fica evidente, não só por considerar que os 

desvios se estenderiam até 2018 (72 parcelas, das quais 

haviam sido pagas 43 parcelas), mas também por ligação 

telefônica interceptada – na qual MARIA ZUELY promete 

continuar com o pagamento de propina mesmo que a nova 

administração da Prefeitura suste as parcelas mensais de 
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seus honorários (desvios). A denunciada anunciou a 

SANDRO ROVANI que utilizaria os recursos provenientes da 

“Fazenda” que comprou com o dinheiro sujo: 

 

26/07/2016 

10h09m 

Zuely 16-
997992021 

Sandro 
(992091973) 

Zuely liga para Sandro. Zuely 
afirma que está chegando na 
Prefeitura e diz que não sabe 
se liga para o Saraiva ou não. 
Sandro diz que tem um combinado 
com ele (MARCO). Afirma que o 
Saraiva vai ligar para o André 
Hentz na parte da tarde. Já o 
"Doutor" (MARCO) até onze horas 
irá dar um posicionamento. 
Sandro diz que não sabe se 
MARCO está com "ela" ou na 
Fazenda mesmo.  Sandro diz para 
esperar até as onze horas. 
Zuely questiona que se Saraiva 
falar com Rose ou Carmen que o 
Hentz ligou elas irão ficar 
morrendo de medo. Zuely diz que 
não dormiu a noite. Que não 
sabe como fazer com a situação. 
Sandro diz que "só não pagou 
porque ele (MARCO) segurou". 
Sandro diz que irá pagar a 
folha. Zuely pede para Sandro 
parar de bajular o Dr. MARCO e 
que Sandro é muito amigo dele. 
Zuely diz que a atitude de 
Marco é extremamente egoísta. 
Sandro confirma e diz que é uma 
sacanagem que ele fez.  Zuely 
diz que está implantando uma 

ordenha, que "depois a gente 
vai ficar tranquilo". Zuely diz 
que está se preparando para "a 
gente não ter problema o ano 
que vem". Diz que está montando 
porque recebe... Zuely diz que 
"ó ó, deixa eu só falar... eu 
to me preparando pra se o 
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Wagner apertá (inaudível)... eu 
tenho como repassar... eu to 
montando um negócio... 
(inaudível) ele não pensa em 
nada que a gente ta vendo" 

  

A investigação deu conta, ainda, que o único que 

recebeu “quase” tudo do que acordado foi MARCO ANTONIO. Na 

ligação abaixo MARIA ZUELY expressa que ele “é o único que 

recebeu quase tudo”: 

 

12/08/2016 
– 15h53m 

Zuely 
(997992021) 

Sandro 

(992091973) 

Zuely liga para Sandro. Zuely diz que 
não tem mais que conversar com eles, 
que não adianta.. que eles 
enrolaram... que o Henrique falou que 
somente pagaria depois do dia 15. 
Zuely diz para falar para ele (Marco) 
que ele não está fazendo esforço 
nenhum... Ele não fez esforço 
nenhum.. só isso... Eles pensam que 
são muito inteligentes.. todos eles.. 
eles pensam que nós vamos ficar de 
bobeira.. Ele não fez nada não.. 
ganhou e não fez.. recebeu e não 
fez.. que ele foi muito bem pago para 
trabalhar.. e não tá trabalhando... O 
moço (Henrique) falou.. E o jeito que 
ela (Prefeita) falou também... Zuely 
diz que não adianta a pressão... que 
eles pensam que estão acreditando.. 
Sandro diz que falou para ele (Marco) 
que sabia que tinha (dinheiro) lá.. 
Zuely pergunta o que adiantou? Ele 
não pagou.. Paga o dos outros e não 
paga... Que ele tem que saber que ela 
- Zuely - sabe que ele não fez 

esforço nenhum.. A prefeita faz a 
mesma coisa.. eles acham que 
agente é burro igual a eles... 
Zuely pede para Sandro falar 
para ele (Marco) que está 
decepcionada, porque ela fez um 
acordo, que ele (Marco) já 
recebeu quase tudo...recebeu 
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quase tudo...ele é o único que 
recebeu quase tudo...Aí ela 
(Prefeita) vai fazer fazer 
palhaçada naquele dia lá 
(inaudível)... ele pegou o papel 
que o Thomás mandou? O Thomás fez os 
cálculos para o Ministério Público, 
mandou tudo.. Ele abriu para o 
Sebastião Sérgio.. Mas enfim... Eles 
precisam saber que agente não é 
palhaço... eu tenho meus 
compromissos... Sem vergonha.. bando 
de sem vergonha mau caráter.. pega as 
coisas da gente.. pega.. não devia 
ter pego não.. os outros governos 
nunca pegaram não.. eu fiz vários 
acordos nos outros governos.. nunca 
ninguém pegou... Sandro, não adianta 
mexer... não precisa tocar mais no 
assunto... Sandro diz que o André 
ligou denovo... quer fazer a 
notificação.. Zuely concorda... Zuely 
afirma que o menino falou que vão 
pagar a metade... Zuely diz que não 
quer que vá lá mais falar em seu nome 
não.. que não precisa não.. 

 

 

 Tal circunstância – o saldo de propina a pagar – se os 

denunciados continuarem soltos, os impelirá à prática de 

novos crimes – causando grave risco à ordem pública. 

 

 Trecho da decisão nos autos 5043559-

60.2016.4.04.7000/PR – 13ª Vara Federal de Curitiba: 
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Porém, o risco à ordem pública não se esgota por aí. 

 

 É evidente que o quadro de corrupção na prefeitura era 

sistêmico. 

 

  

 Somente da análise do presente caso, nota-se que a 

prática criminosa planejada estender-se-ia de 2012 a 2018, 

envolvendo não só a chefe do executivo e seu alto escalão, 

mas também o presidente do sindicato dos servidores, em uma 

flagrante promiscuidade entre as instituições. 

 

 Além disto, a própria MARIA ZUELY relata em ligação 

para SANDRO que MARCO ANTONIO e a Prefeita teriam muitas 

fontes de renda, pois “pegariam daqui e dali” – dando a 

entender que o caso aqui descrito não é isolado. 

  

02/08/16 – 
17h52m 

Zuely 
(992091973) 
liga para 
Sandro 
(992091973) 

Zuely liga para Sandro.  Zuely afirma que 
estava no Henrique, que é o moço que 
controla as coisas... que ele falou assim 
que vai falar que tem que pagar os dois, 
senão não vai pagar... Sandro diz que ele 
falou que no mês que vem estava certo. 
Zuely afirma que não sabe, que a folha 
está alta demais: 68 milhões... Zuely diz 
que está precisando, que está gastando, 
que está mexendo com o negócio lá, 
implantando o negócio dela... que tem que 
pagar as coisas...Zuely afirma "Ele (Marco 
Antonio) tem um tanto de fonte de renda, 
né... Ela também, pega daqui, pega dali... 
eu tenho meus compromissos". Zuely afirma 
que após acabar de mexer o que está 
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mexendo não precisará mais desse dinheiro 
ali, pois está se preparando para se o 
outro governo que ganhar parar de pagar... 

  

 Neste sentido, a OPERAÇÃO SEVANDIJA foi capaz de 

desvendar – pelo menos – três grandes esquemas criminosos 

dentro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o que 

revela que a corrupção se tornou prática habitual e 

corriqueira: indicação de terceirizados em troca de apoio 

político, fraudes licitatórias no DAERP e o conluio para 

prática de peculato e corrupção com advogados e a entidade 

sindical.  

 

 Nem é preciso dizer que os réus MARCO ANTONIO e SANDRO 

ROVANI são constantes em mais de um destes casos. 

 

 Neste sentido, trecho da decisão de Sérgio Moro: 

 

 

 
 



 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
      GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GAECO – Núcleo Ribeirão Preto 
  Fone/Fax: (16) 3995-1473/(16) 3995-1474 
 

 A própria análise financeira do escritório LIBRANDI & 

LIBRANDI da denunciada MARIA ZUELY revelou que a denunciada 

recebia repasses de outros órgãos públicos: IPM e DAERP – 

ambos, há notícia, também signatários de “acordos” que 

beneficiaram a advogada. 

 

 
 

 Inclusive, durante as interceptações, MARIA ZUELY 

reclama que teve de repassar propina a MARCO ANTONIO pelo 

acordo do DAERP: 

 
Índice : 49345518 
Operação : SEVANDIJA 
Nome do Alvo : MARIA ZUELY ALVES LIBRANDI (D) 
Fone do Alvo : 16997992021 
Localização do Alvo :  
Fone de Contato :  
Localização do Contato :  
Data : 19/07/2016 
Horário : 17:37:58 
Observações : !@@@ ZUELY X SILVIA:  
Transcrição : Zuely diz a Silvia que conversou com Saraiva (na Secretaria da Fazenda) pra 
ver se eles iam depositar o dinheiro dela e ele respondeu que não vai depositar e "menina lá 
falou que o Dr. MARCO falou que é pra esperar um pouco". Zuely completa: "Ó minha filha, 
ele falou que não ia ajudar porque ele quer receber o dele. O Sandro veio 
aí e me contou ... eu falei 'pois agora ele pode esquecer. Nem mais um 
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centavo!" MNI diz: "Tô te falando que ele tá impossível". Zuely diz: "Nossa Senhora, que 
coisa horrorosa, que coisa nojenta. Eu falei, como é que eu posso? A prefeitura nessa 
instabilidade, como é que eu cumpro meus compromissos? Tem a guia pra pagar. Eu falei, 
esse mês é o mês da guia alta... é referente ao passado essa coisa. Eu falei pro Sandro: Ele 
está enganado. Porque não foi ele que trabalhou, não foi ele que ganhou. Eu não sou 
obrigada a dar (dinheiro a MARCO ANTÔNIO). Ele é o errado. Isso aí é chantagem o que 
ele tá fazendo". MNI diz: "Eu não tô te falando que ele tá fazendo chantagem no negócio aqui 
do partido?" Zuely diz: "Ele tá querendo ir longe demais. Ele tá enganado comigo. Eu falei 
pode ... pois ele não recebe mais nem um centavo. Ele recebeu uma fortuna 
do meu dinheiro. Quase dois milhões! Dois milhões! Até do acordo 
do DAERP ele pegou cento e vinte no acordo do DAERP. Ele não tinha que pegar nada, 
que foi decisão judicial. Eu falei pro Sandro. O Sandro ficou quietinho. Agora eu falei pra ele 
e ele falou 'por isso que eu falei que não adiantava falar com ele. Tinha que falar com a 
prefeita.' Tá enganado. Eu executo. Eu saio daqui e executo essa porcaria. Você tem decisão 
judicial. Ele falou que ia falar com ele e eu falei: pode falar que eu não vou pagar mais nada. 
Se ele não quiser pagar nem um centavo, não precisa. Você fica tão decepcionada. Sílvia, sem 
saber os compromissos da gente. Pega de tudo que é lugar ... se o André Henz já tinha 
ligado e falado assim que tinha que receber. Que precisava receber. Porque ele fez um 
negócio, alguma coisa. E tem a guia pra pagar. Eu falei exatamente, tem a guia pra pagar que 
é quase duzentos mil. Agora eu falei pro Sandro: Tá vendo, seu amigo? Nem em vocês ele 
pensa. Onde já se viu Sílvia, que coisa? Eu ... acho que ele tava fazendo errado, mas agora, 
que decepção! E ainda olha, o Saraiva contou sem saber de nada hein? Falou lá que o Dr. 
MARCO falou que é pra esperar um pouco". Se despedem. 

(Extraído do relatório de interceptações nº 07 da Polícia Federal) 

 

 As evidências revelam a continuidade das condutas 

criminosas com a manipulação da máquina pública que se 

estende a demais situações investigadas e que ainda serão 

investigadas pelas autoridades.  

 

 Longe de ser um fato isolado de corrupção, mesmo 

porque as próprias circunstâncias do caso mostram a 

reiteração nos pagamentos e desvios – por mais de três anos 

- os elementos revelam um quadro de corrupção sistêmica que 

deve ser combatido, nestes casos especiais, com a 

segregação cautelar: 
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 E continua o magistrado federal da 13ª Vara Federal de 

Curitiba: 

 

 

  

 

Ademais, este é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça sobre a questão: 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 2º, CAPUT E §4º, INCISOS 

II, III, IV E V, C.C. 1º, §1º, DA LEI 12.850/2013, 

333, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (106 

VEZES), E 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998 (54 VEZES). 

OPERAÇÃO "LAVA JATO". ALEGADA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

[...] 
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IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se 

devidamente fundamentado em dados concretos 

extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade 

de se garantir a ordem pública, tendo em vista o 

modo sistemático, habitual e profissional dos 

crimes praticados contra a Administração Pública 

Federal, que indicam verdadeiro modus operandi de 

realização de negócios com a Administração Pública, 

gerando grande prejuízo aos cofres públicos. 

V - Não se pode olvidar, ademais, o fundado receio 

de reiteração delitiva, tendo em vista que o 

paciente seria integrante de organização criminosa 

voltada para o cometimento de ilícitos de corrupção 

e lavagem de ativos em contratações realizadas com 

o Poder Público, o que justifica a imposição da 

medida extrema no intuito de interromper ou 

diminuir a atuação das práticas cartelizadas 

realizadas em prejuízo de grande licitações no 

país. Neste sentido, já decidiu o eg. Pretório 

Excelso que "A necessidade de se interromper ou 

diminuir a atuação de integrantes de organização 

criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da 

ordem pública, constituindo fundamentação cautelar 

idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 

n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Ministra Cármen 

Lúcia, DJe de 20/2/2009). 

VI - Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, previstas no art. 

319 do CPP, quando presentes os requisitos 

autorizadores da prisão cautelar, como na hipótese. 

Habeas corpus não conhecido. 

(HC 332.586/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. 

p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015)  

 

 Assim, evidencia-se que está presente o risco à ordem 

pública com a liberdade dos denunciados, isto porque há 

fortes indícios da reiteração criminosa, (1) pela presença 
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de um sistema corrupto dentro da Prefeitura de Ribeirão 

Preto que tende a se perpetuar e (2) por haver um saldo de 

propina a pagar de corruptores para corruptos e (3) por 

pertencerem eles à associação criminosa que se dedicava à 

prática de crimes contra a administração, inclusive havendo 

fortes evidências de lavagem de capitais para ultimar a 

divisão dos valores. 

 

II. 

FUNDAMENTO 02 – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL: a ocultação 

de patrimônio ilícito e o risco de fuga 

 

 Além do risco à ordem pública, a liberdade dos 

denunciados traz evidente e grave ofensa à aplicação da lei 

penal. 

 

 Foram desviados R$ 45 milhões de reais dos cofres 

públicos para as contas dos escritórios SOARES HENTZ 

ADVOGADOS e LIBRANDI & LIBRANDI ADVOGADOS ASSOCIADOS, os 

quais foram, posteriormente divididos entre os demais 

denunciados. 

 

 Dos 45 milhões desviados muito pouco foi rastreado e 

bloqueado até então.  

 

 Seguem os extratos dos bloqueios de valores: 
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 Entre os bloqueios realizados nas contas dos 

escritórios de advocacia LIBRANDI & LIBRANDI, SOARES HENTZ, 

e nas contas pessoais de MARCO ANTONIO, MARIA ZUELY e 

SANDRO ROVANI, totaliza-se, conforme as informações acima: 

R$ 1.872.468,19; valor este muito inferior aos 45 milhões 

de reais. 

 

 É perturbador que após um desfalque deste volume à 

Prefeitura de Ribeirão Preto/SP – que inclusive revela 

certa semelhança, em termo de valores, com grandes casos de 

corrupção a nível nacional, os criminosos possam ocultar o 

patrimônio adquirido ilicitamente para posterior proveito. 

 

 A lei penal é expressa e imperativa quando obriga o 

ressarcimento aos cofres públicos. Deste modo, a ocultação 

de valores, deliberada, frustra a aplicação da lei penal.  

 

 Os extratos fiscais do denunciado MARCO ANTONIO 

indicam que, apesar de receber os altos valores desviados, 

o acusado os mantém longe dos olhos das autoridades.  
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 A evolução patrimonial de MARCO ANTONIO revela-se 

pífia frente aos valores que ele ilicitamente recebeu ao 

longo dos anos na Prefeitura Municipal. 

 

 Resumo das declarações de imposto de renda de MARCO 

ANTONIO: 

 

 

  

 Ou seja, os montantes desviados que foram apropriados 

por MARCO ANTONIO permanecem ocultos. 

  

  MARIA ZUELY, por sua vez, adquiriu uma propriedade 

rural em Cajuru/SP – denominada Sítio São Luiz de Inhacundá 

- e declarou a compra por R$ 1.700.000,00: 
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Porém, a análise bancária revela que o valor foi bem 

superior ao declarado às autoridades, totalizando 

R$ 2.185.000,00, pelo menos. Isto porque no mesmo dia da 

transferência ao proprietário anterior da referida 

“Fazenda”, além dos R$ 1.700.000,00 declarados pela 

denunciada, há transferência de R$ 485.000,00 para o filho 

de JOSÉ CARLOS – Edison Santiago de Lima, tudo com dinheiro 

desviado dos cofres públicos que alimentava as contas da 

LIBRANDI & LIBRANDI. 

 

 

 

 Outra manobra levada a cabo por MARIA ZUELY foi a 

compra de outra propriedade rural, denominada SÍTIO 

ARARAQUARA, provavelmente por interposta pessoa, no caso: 

Dorcelina Pereira da Silva, pessoa de sua proximidade. 

 

 A escritura de venda e compra aduz que a propriedade 

rural foi comprada por Dorcelina Pereira da Silva de JOSÉ 

CARDOSO FLORES e DALVA DA COSTA FLORES pelo valor de 

R$ 154.350,00 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e 

cinquenta reais) no início de 2015 – fls. 837/844 do PIC 

26/16. 
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 Porém, os extratos bancários da LIBRANDI & LIBRANDI 

revelam realidade distinta. MARIA ZUELY fez pagamentos, por 

meio do LIBRANDI & LIBRANDI ADVOGADOS ASSOCIADOS para o 

vendedor da propriedade (JOSÉ CARDOSO FLORES): 

 

 
  

É evidente a ocultação do dinheiro ilícito e de bens. 

 A “fazenda” de MARIA ZUELY, como dito por ela em 

ligação telefônica com SANDRO ROVANI, era uma salvaguarda 

do grupo criminoso para a continuidade do pagamento de 

propina – verdadeiro celeiro de lavagem de capitais – 

inclusive com CNPJ próprio. Indubitável sua aquisição com 

os valores desviados, bem como a declaração a menor de seu 

preço de mercado. Além disto, os documentos revelam a 

aquisição de propriedade em nome de terceiros, prática de 

possível lavagem de capitais. 

 

 SANDRO ROVANI, por sua vez, recebia diversos cheques 

emitidos pela LIBRANDI & LIBRANDI – não somente em seu 

nome, mas também em nome de sua genitora: 
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Além disto, a análise bancária mostrou que SANDRO 

recebia transferências de muitas pessoas que eram pagas 

pela LIBRANDI & LIBRANDI por meio de cheques, o que indica 

a movimentação de dinheiro para os pagamentos ilícitos. 

 

Há evidente dissimulação de valores nestas práticas, 

tudo feito com o intuito de ocultar os passivos que eram 

subtraídos da Prefeitura Municipal, dificultando seu 

rastreamento e impossibilitando a aplicação da lei penal. 

 

Assim define o juiz federal Sérgio Moro: 

 

 
  

 Novamente, amolda-se ao presente.  

 

 Os valores desviados (45 milhões) ainda não foram 

rastreados em sua integralidade, assim há um evidente risco 

de dissipação, principalmente quando se demonstra que os 

réus agiram no sentido de ocultar e dissimular o patrimônio 

adquirido ilicitamente: os movimentos clandestinos de MARCO 

ANTONIO, a compra de imóveis subfaturada de MARIA ZUELY e a 

utilização de interpostas pessoas por SANDRO ROVANI. 
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Presente, ainda, o risco de fuga com a utilização 

destes valores ocultos, visto que todos os denunciados 

apresentam padrão organizacional elevado, sendo certo que a 

existência de valores à disposição poderá ser utilizada 

para facilitar um eventual sumiço.  

 

III. 

FUNDAMENTO 03 – RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL: orientação para 

deletar mensagens, pedidos para influir perante autoridades 

e alteração de provas. 

 

 Por fim, já demonstrados os requisitos de ordem 

pública e aplicação da lei penal, está presente, ainda, o 

risco à instrução criminal – este evidente pelas conversas 

interceptadas entre os denunciados. 

 

A prova dos autos revela que MARIA ZUELY articula-se 

no sentido de alterar provas e obstruir a verdade dos 

fatos. Ainda durante as investigações sigilosas foi 

possível flagrar a recorrida em diversos diálogos, na 

maioria das vezes com o também acusado SANDRO ROVANI, onde 

pretendem influir no conteúdo de documentos que seriam 

apresentados ao Promotor de Justiça da Cidadania de 

Ribeirão Preto – Sebastião Sérgio da Silveira: 

 

11/07/2016 
– 17h06m  

Zuely 16-
997992021 

Sandro 
(992091973) 

Zuely liga para Sandro. 
Zuely diz estar preocupada 
com o negócio do Sebastião. 
Sandro diz que pediu para a 
menina dar uma olhada. Zuely 
diz que tem olhado para ver 
se tem alguma ação em seu 
nome. Zuely diz que precisa 
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fazer o cálculo como se não 
tivesse mexido no juro. Quem 
faz isso é a CODERP não é? 
"Pra fazer de conta que não 
tirou o juro. Agente tinha 
que saber pra ver o que 
ficaria de fato esses anos". 
Zuely diz que tem que ficar 
preparado. 

 

O Promotor de Justiça da Cidadania preside 

investigação sobre o mesmo objeto: os pagamentos dos 

honorários à MARIA ZUELY, sendo que os acusados passaram a 

esboçar preocupação quando o Promotor de Justiça passou a 

apurar diferenças nos cálculos dos honorários. Os cálculos 

foram fornecidos pelo Diretor do Departamento de Pessoal da 

Prefeitura – Thomás Perianhes.  

MARIA ZUELY e SANDRO conversam sobre a ida da Prefeita 

Municipal até a Promotoria de Justiça no sentido de 

entregar documentos para o Dr. Sebastião Sérgio para 

instruir o inquérito civil sobre os fatos: 

 

08/08/16 
– 17h37m 

Zuely (16-
997992021) 

Sandro 
(16-
992091973) 

Zuely liga para Sandro. Zuely diz 
"Ela (Prefeita) me ligou, brava 
porque eu liguei pro Dr. Marco ligar 
pra ela.. Ela tava indo.. Com o 
Thomas.. Tava indo pro Ministério 
Público levar as coisas.. Ela falou 
assim que não precisava ligar para o 
Marco, que era só eu falar com 
ela...Ai ela ligou, falou, falou um 
tanto.. Ai eu falei 'O prefeita' o 
Dr. Marco não é seu homem de 
confiança? Ela falou que não... O 
Luchesi disse que o Dr. Marco deu um 
tranco nela..." Sandro pergunta se 
ela foi ou não. Zuely diz que não, 
mas que Thomás já respondeu para o 
Sebastião Sérgio como é que foi o 
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cálculo.. "Olha onde o Sebastião 
Sérgio tá indo..." Zuely informa que 
o Thomás explicou a metologia, como 
é que fez o cálculo... Zuely diz que 
a Prefeita falou que o Sebastião já 
pediu para fazer o cálculo... Ela 
(Prefeita) vai mexer... Eu não sei 
se quando tem erro material faz 
coisa julgada.. Pode falar para o 
André estudar essa porcaria. Sandro 
diz que já ligou para ele e pediu 
para ele ir lá ver o processo 
oficialmente, olhar os autos... 
Zuely diz que falou para a Prefeita 
para ela não levar.. vai sair assim 
"Gasparini faz acordo, Darcy Vera 
tira..." Em resposta, a Prefeita 
teria dito que o Marco não é seu 
homem de confiança, que deu a defesa 
do Tribunal de Contas para Zuely 
fazer... Zuely afirma para Sandro 
que agora é que não vai mandar pagar 
mesmo... Zuely diz que alguém tem ir 
conversar com Sebastião Sérgio, pelo 
amor de deus. 

 

A ligação acima evidencia que SANDRO, MARIA ZUELY e 

MARCO ANTONIO orquestraram ação para impedir que Thomás e a 

Prefeita Municipal fornecessem documentos de interesse para 

investigação ministerial.  

MARIA ZUELY e SANDRO conversam sobre o assunto dizendo 

que MARCO ANTONIO deu um “tranco” na Prefeita Municipal, 

impedindo-a de fornecer os documentos para o Promotor de 

Justiça. 

Além disto, há pedidos de MARIA ZUELY para “alguém” ir 

conversar com o Promotor, no sentido de influir nas 

investigações. Esta circunstância fica mais evidente na 

ligação a seguir: 
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09/08/2016 
– 08h05m 

Zuely (16-
997992021) 

Sandro 
(16-
992091973) 

Zuely liga para Sandro. Zuely afirma que 
estudou a noite inteira, porque não 
estava entendendo porque o Sebastião 
queria que ela levasse o documento. 
Disse que ele pode entrar com ação 
anulatória, porque é anulável. Afirma 
que a decisão do Dr. Julio não foi 
homologatória simples, porque ele entrou 
no mérito e então somente caberia ação 
rescisória. A rescisória já passou, mas 
a anulatória seria em cinco anos. Zuely 
diz que Sandro deve falar com Dr. Marco 
que a Prefeita está equivocada porque 
ela chegou falando que o Sebastião disse 
que honorários tem que pagar... Zuely 
diz que a Prefeita falou que se fizer 
parar de pagar (o dos servidores) ela 
poderia pagar o de Zuely, porque 
honorários tem que pagar. Mas precisa 
deixar claro é que quem está pagando 
Zuely são os servidores e por conta 
disso, se parar de pagar o deles, para o 
de Zuely. O Dr. Marco precisa saber que 
tem uma lei municipal da Prefeita (2337 
de 2009) falando que as obrigações 
assumidas junto aos servidores deverão 
ser mantidas até o integral 
cumprimento... Zuely diz que ele (Marco) 
precisa sentar com ela.. Zuely afirma 
que o Cicero está no acordo e vendeu 
para o banco. Outra coisa, tem gente 
grossa nisso, que tem que ficar sabendo, 
pro Sebastião parar... Pessini que fez o 
acordo. O que menos participou foi o 
Sindicato. Zuely afirma que em data 
anterior o Thomás explicou o cálculo 
para Sebastião Sérgio, e que a Prefeita 
iria voltar lá com o Thomás, porém tomou 
um tranco do Dr. Marco e não voltou. 
Zuely diz que eles tem de estar 
preparados... Zuely afirma que a 
Prefeita tá achando que se ela não paga 
para eles (servidores) pode pagar o de 
Zuely. Zuely afirma que foi bom, porque 
derrubou os argumentos do Sebastião 
Sérgio que achava que foi feito para 
passar o dinheiro para Zuely que 
passaria para a Prefeita. Sandro diz que 
o mais importante de tudo é que passou 
por um crivo, não foi feito de um dia 
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pra noite. Zuely diz que usou a mesma 
metodologia nos atrasados do IPM e por 
fim afirma que precisa explicar para ela 
que se melar o deles, melou o dela (de 
Zuely). 

 

 Os diálogos flagraram, ainda, pedidos para “limpar” 

conversas de whatsapp comprometedoras, que poderiam se 

transformar em provas contra os envolvidos – em evidente 

conduta criminosa e que busca dificultar a atuação dos 

órgãos de fiscalização: 

19/08/16 
– 13h36m 

Sandro 
(992091973) 

Marco Antonio 

(16991340598) 

Sandro liga para Marco 
Antonio. Marco Antonio 
pergunta se ele deu uma 
"limpada" nessas mensagens 
(whatsapp). Sandro diz que 
tem um hábito que ele fala e 
limpa... Que não deixa... É 
perigoso perder o telefone.. 
Tanto que se pegar só tem 
três ou quatro nomes... 
Sandro diz que sua mulher 
até reclama... Após 
conversam sobre a entrega de 
documentos ao TCE. 

 

 Outro ponto que representa grave risco à instrução 

criminal são os recorrentes diálogos entre SANDRO E MARIA 

ZUELY no sentido de alterar documentos que seriam entregues 

a autoridades fiscalizatórias (TCE/SP): 

22/08/16 
– 17h14m 

Sandro 
(9920919 

73) 

Zuely 
(997992021) 

Zuely conversa com Sandro. 
Sandro diz que tem duas 
tabelas no documento de Thomás 
e questiona se não seria o 
caso de conversar com Thomás 
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para esclarecer os cálculos. 
Conversam se houve juros sobre 
juros ou não. Ao final falam 
sobre alterar alguma coisa se 
houver necessidade. 

 Para isto, SANDRO e ZUELY orquestram, com o auxílio de 

MARCO ANTONIO, uma reunião com o servidor da Prefeitura 

responsável por entregar a documentação. No final da 

ligação, MARIA ZUELY, com receio de ser descoberta, 

novamente afirma que é preciso intervir nas investigações, 

inclusive através de políticos: 

23/08/16 
– 17h29m 

Zuely 
(997992021) 

Sandro 
(992091973) 

Zuely liga para Sandro. Zuely 
pergunta a Sandro se ele sabe o 
que está escrito na capa do 
negócio que ela tirou cópia.. tem 
que pedir para mudar isso: 
"apuração de eventuais 
irregularidades em acordo feito 
com advogado pela prefeitura 
municipal de ribeirão preto". 
Sandro pergunta: que que tem? 
Zuely diz que não é isso... Que 
está escrito naquele documento que 
tirou cópia que tá lá... aquele 
expediente interno... Sandro diz 
que não sabe qual...  

Zuely diz que o acordo não foi 
feito com a Prefeitura... Dizem 
que vão conversar com Thomás ... 
Sandro diz que tinha falado com 
Marco.. Que ela (Zuely) tem 
trânsito livre, que pega o que 
precisar lá.  Zuely diz: olha só.. 
não saber que o acordo não foi 
feito com a prefeitura... tem que 
pedir para mudar o nome dessa 
porcaria... que o acordo não foi 
feito com ela.. que o acordo dela 
não foi feito com a prefeitura, 
mas com o sindicato... Por isso 
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ela queria que o Dr. Marco 
mandasse aquilo lá.. aquilo lá 
partiu do sindicato para baixar o  
juro e fazer.. a prefeitura não 
tinha como dá o contra... Indaga 
Sandro se ele (Dr. Marco) mandou? 
Sandro diz que não.. Diz que 
mandou o acordo do Gasparini, o 
acordo da Darcy e o parecer do 
jurídico... Zuely pergunta porque 
que ele não quis mandar... Sandro 
diz que vamos segurar e depois 
complementa.. Zuely diz que ontem 
caiu a ficha... que o Sindicato 
oficiou.. ele é o autor da ação.. 
ele pediu para fazer aquilo.. a 
prefeitura não podia falar que não 
queria.. o sindicato tá pedindo 
para baixar o juro, como é que não 
ia fazer.. Sandro diz que primeiro 
vão pegar o Thomás para esclarecer 
com ele, pra entender... Zuely diz 
que se o Dr. Marco não fizer isso, 
vai dar seu jeito e ir no Tribunal 
de Contas.. Não vai 
deixar...Sandro diz que ele 
(Marco) tá ajudando.. para 
aproveitarem..Zuely pergunta: Tá 
ajudando o que? Sandro diz que ele 
aceitou.. que concordou em falar 
com Thomás..se quisesse marcar lá 
poderia marcar.. Zuely diz que 
Sandro está indo só no 
Thomás...Que o Tribunal de Contas 
é pior do que o Sebastião Sérgio.. 
Zuely diz que tem que mandar.. tem 
que para.. que a Dulcineia tá 
levantando um a um as coisa e ela 
falou assim que pra sabe que houve 
economia tem que ir no Thomás. 
Zuely falou que THomás fez errado. 
Zuely diz que vai sair em seu nome 
e fazer..que vai sair debaixo 
deste coiso aí antes que leve um 
ferro. Porque eles não tão nem aí. 
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Zuely pergunta a Sandro se ele não 
ia ligar pro Luchesi, pra ele 
pedir pra ligar.Sandro diz pra ela 
pedir, porque ela está lá, já fala 
com Luchesi, marca onze horas com 
Thomás. Zuely diz que Luchesi não 
tá aí agora. que ela tem que 
chegar cedo e falar para descer.  
Zuely diz "eu vou te falar uma 
coisa... eu vou esquentar o caneco 
com o Thomás, também...Não não não 
o que, ô Sandro... ???" Sandro 
diz: "A única coisa que ele fez 
errado é que ele devia ter ligado 
e perguntado.. Isso que ele 
errou!" Zuely interrompe: "Ooo.. 
Sandro.. Nun errou só isso não 
Sandro... O acordo compõe.. tem o 
valor bruto e o valor líquido, 
Sandro.. Como é que ele me põe o 
valor líquido e manda pro 
Ministério Público..(inaudível) o 
valor da ação..." Sandro diz para 
retificarem.. Zuely continua "Ó.. 
Eu vou só te falar uma coisa... Eu 
não vo espera mais esse povo fazer 
minha defesa... Não vô.. 
(inaudível) meu nome apurando 
irregularidade e eu fico quieta? 
Ah! Que que é isso.. Eu tenho que 
fazer minha defesa.. Eu não posso 
ficar esperando.. Vai cortar 
isso.. VAI MANDAR A GENTE DEVOLVÊ 
DINHEIRO... CÊ NÃO TÁ TINANDO PRO 
DETALHE.. CEIS TÊM COMO ME 
DEVOLVÊ?? NUN TEM!!! TEM QUE IR 
ATRÁS DE POLÍTICO PRA PARÁ ISSO.." 
Sandro diz: então vamo acerta com 
ele primeiro amanha.. essa 
primeira parte. Confirmam uma 
reunião no dia seguinte. Zuely diz 
que vai fazer sua própria defesa. 
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A intervenção de MARCO ANTONIO para agendar a reunião 

com o servidor: 

 

24/08/16 – 
09h36m 

Sandro 
(992091973) 

16991340598 

(Marco 
Antonio) 

Marco Antonio 
conversa com Sandro. 
Sandro pede uma 
gentileza em nome 
dela (Zuely) - 
marcar uma reunião 
com Thomás. 

 Por fim, os envolvidos confirmam o êxito na alteração 

dos documentos – comemorando o fato de terem feito uma 

“gambiarra”: 

 

25/08/16 
– 17h35m 

Zuely 
(997992021) 

Sandro 
(992091973) 

Zuely liga para Sandro. Zuely diz 
que está doida para falar com 
Sandro. Zuely relata que Thomás 
lhe ligou, que ele disse que fez 
uma gambiarra... deu.. 700 e não 
sei quanto..Aí se pega o que ele 
pôs com juros e tira do que ele 
pôs sem o juro deu 70 milhões e 
pouco.. e o nosso deu??? e nosso 
deu??? 69.. Sandro... Sandro diz 
que tem certeza que ele aplicou o 
juros.. chegar nesse valor..Sandro 
pergunta se ela pegou a tabela. 
Zuely diz que não viu nada.. que 
ele fez e aplicou o juros.. Zuely 
diz que agora isso tem que ser 
explicado para o Sebastião 
Sérgio.. Tem que ver agora o que 
ele vai escrever não é é mais só 
falar, mas tem que explicar... 
Portanto, os 3% de juro deram tal 
valor". Sandro diz que entendeu... 
que está voltando.. Zuely termina 
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a ligação e diz: Eu só queria te 
dar a notícia que nós estamos 
salvos... Agora.. se você for 
pegar qual o lucro da prefeitura 
agora tem que achar em cima do 
valor dos (3 ou 6%).. valor do 
IPM..aí vamos pra poder informar 
no Tribunal de Contas e acabou a 
meleca.. 

 

 

As ligações acima transcritas, que envolvem MARIA 

ZUELY, SANDRO ROVANI e MARCO ANTONIO, revelam um grave e 

iminente risco à instrução criminal: 

- pedidos de influência perante autoridades; 

- alteração de conteúdo de documentos enviados aos 

órgãos de fiscalização; 

- limpeza de mensagens em dispositivos eletrônicos. 

 

Fica evidente que MARCO ANTONIO DOS SANTOS, SANDRO 

ROVANI e MARIA ZUELY atuaram pelas sombras para alterar os 

cálculos que haviam inicialmente sido elaborados pelo 

servidor municipal Thomás, diretor do departamento de 

recursos humanos da Prefeitura Municipal – e lograram êxito 

na “gambiarra”. 

Além disto, mais de uma vez, MARIA ZUELY esboça a 

intenção de interferir na atuação de órgãos de 

fiscalização. 
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Não fosse o bastante, MARCO ANTONIO e SANDRO ainda 

exteriorizam a necessidade de sempre “apagar as conversas” 

de whatsapp, limpando os rastros virtuais que os diálogos 

espúrios são capazes de deixar. 

IV. 

CONCLUSÃO 

 Os requisitos da prisão preventiva são fartos e mais 

do que suficientes – e foram demonstrados, um a um. 

 

  

Ordem Pública:  

 

 

 

Aplicação da 

lei penal:  

 

 

 

 

Risco à instrução:  

 

 

- SALDO DE PROPINA A PAGAR 

- CORRUPÇÃO SISTÊMICA E REITERADA 

- PLURALIDADE DE PROCESSOS 

- FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA PRÁTICA 
DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

- OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DOS VALORES 
 - MARCO: ocultação do dinheiro ilícito  
 - ZUELY: aquisição de imóvel em valor subfaturado 

- SANDRO: operações financeiras por interpostas 
pessoas 

 
- RISCO DE FUGA 

- INFLUÊNCIA EM AUTORIDADES 
 
- ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A ÓRGÃOS 
DE FISCALIZAÇÃO 
 
- LIMPEZA DE “MENSAGENS” 
 
- FRUSTRAÇÃO DA COLABORAÇÃO PRELIMINAR POR 
MARIA ZUELY 
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 Diante de todo o exposto, pugnamos pelo deferimento 

dos pedidos acima elencados. 

 

Ribeirão Preto, 23 de novembro de 2016 

 
     MARCEL ZANIN BOMBARDI     LEONARDO LEONEL ROMANELLI 
      Promotor de Justiça         Promotor de Justiça 
GAECO – Núcleo Ribeirão Preto  GAECO – Núcleo Ribeirão Preto 
 
 
 

GABRIEL RIGOLDI VIDAL 
Promotor de Justiça Substituto 
GAECO – Núcleo de Ribeirão Preto 


