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DECISÃO

BUSCAS E APREENSÕES - PRISÕES TEMPORÁRIAS - QUEBRAS DE SIGILOS
BANCÁRIO E FISCAL - SEQUESTRO/ARRESTO e INDISPONIBILIDADE  DE BENS -

SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS - COMPARTILHAMENTO DE
PROVAS

A representação criminal em apreço versa sobre suposta associação criminosa voltada à prática
de crimes contra a administração pública e lavagem de ativos por meio da utilização de
empresas  de  fachada  ou  fantasmas e  organizações  sem  fins  lucrativos,  para  justificar
contratações diretas - sem os devidos processos licitatórios e/ou cotações de preço - a valores
superfaturados e com suspeita de inexecução integral dos objetos contratados.

Os fatos narrados, em tese, ocorrem desde o ano de 2002, e continuariam ainda na atualidade se
renovando, daí a defendida pertinência das pretensões policiais, com o fim de estancar a suposta
prática delitiva e desvendá-la em toda sua circunstancialidade.

A investigação se iniciou a partir de relatórios de auditoria elaborados pelo Tribunal de Contas
da União e pela Controladoria Geral da União em Pernambuco, que em tese revelariam supostos
delitos  envolvendo  entidades  que  integram o  Sistema "S",  o  qual  é  formado  de  pessoas
jurídicas de direito privado, mas que executam atividades de interesse público e são custeadas
essencialmente  por  meio  das  contribuições  parafiscais,  recolhidas do  setor  produtivo  que
beneficiam, por isso têm o dever de apresentar seus relatórios de gestão e prestações de contas
ao TCU e à CGU.

No corpo desta decisão estar-se-á tratando das pessoas jurídicas que estariam envolvidas nos
fatos investigados (as quais estariam sob o comando ou a serviço de pessoas físicas de um
mesmo  grupo  familiar),  bem  como  dos  supostos  responsáveis  pelas  condutas  reputadas
criminosas, entre os quais também se incluem integrantes de entidades do aludido Sistema "S".

A competência deste Juízo para a causa justifica-se, por um lado, sob o aspecto material, tendo
em vista que se investigam supostos desvios e lavagem de recursos públicos federais: da
União  propriamente  dita  -  especificamente  do  Ministério do  Turismo;  e  dos
Departamentos Nacional e Regionais do SESI (cujos recursos seriam federais)[1].

Por outro lado, sob o aspecto territorial , ainda que os supostos desvios tenham sido em tese
perpetrados  por  mais  de  um  Departamento  Regional  do  SESI,  de  diferentes  unidades  da
Federação,  envolvem um elo  único entre  eles,  a  empresa  ALIANÇA COMUNICAÇÃO E
CULTURA LTDA, sediada nesta cidade de Recife/PE, apontada como destinatária final  da
maior parte dos desvios.

Fixada a competência para análise dos pedidos deduzidos, passo a debruçar-me sobre os fatos
que o justificam.

A  principal  empresa  alegadamente  beneficiada  com os  supostos  delitos  cometidos  seria  a
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ALIANÇA  PROPAGANDA  LTDA,  atual  ALIANÇA  COMUNICAÇÃO  E  CULTURA
LTDA .,  a  qual,  segundo a representação policial,  celebrou diversos contratos com o SESI
(Serviço  Social  da  Indústria) para  desenvolver  uma  série  de  projetos  culturais
(exemplificativamente, entre os mais conhecidos, o "Cine SESI Cultural" e o "SESI Bonecos do
Mundo"), sem a realização de certame licitatório ou procedimento preliminar de cotação de
preços.  A  ALIANÇA  era  contratada  diretamente  pelos  departamentos do  SESI  por
inexigibilidade de licitação, já que ela seria a idealizadora dos produtos contratados.

Após esses procedimentos serem contestados pelo TCU/CGU, justamente porque os órgãos de
controle teriam identificado essa manobra para burlar o processo seletivo, as regionais do SESI
teriam passado a contratar os mesmos projetos antes já desenvolvidos pela ALIANÇA, contudo
desta feita de forma indireta, mediante a cooptação de entidades de direito privado sem fins
lucrativos  para  figurar  como  "testas  de  ferro"  (INSTITUTO  MUNDIAL  DE
DESENVOLVIMENTO  E  DA  CIDADANIA  -  IMDC,  INSTITUTO  OR IGAMI  e
INSTITUTO  DE  PRODUÇÃO  SOCIOEDUCATIVO  CULTURAL  BRASI LEIRO  -
IPCB),  muito embora a execução do objeto contratado fosse,  na prática,  ainda delegada a
empresas vinculadas à ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA e o maior volume de
recursos  obtidos  com  o  pagamento  desses  contratos  fosse  transferido  diretamente  a  essas
empresas  ou a  empresas "fantasmas" vinculadas ao mesmo grupo familiar  instituidor  da
ALIANÇA.

Com  isso,  as  OSCIPs  investigadas  neste  caso  terminaram  sendo  contratadas  pelos
Departamentos do SESI, mas subcontrataram e ainda continuariam a subcontratar a referida
agência (ALIANÇA) como executora dos objetos contratados.

Assim é que, entre 2008 e 2009, segundo relatado, foram firmados cinco convênios diretos
entre o IMDC  (entidade de direito privado sem fins lucrativos) e o Ministério do Turismo -  os
quais também foram executados pela ALIANÇA  COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA -,
que tinham por escopo promover o Estado de Pernambuco em eventos nos Estados de Minas
Gerais e Rio de Janeiro, todos com prestação de contas inadimplentes (e para quatro dos quais
foi instaurada Tomada de Contas Especial), conforme informado pelo TCU.

Já no ano de 2013 o referido IMDC  e seus gestores foram os principais alvos da "Operação
Esopo",  desencadeada no Estado de Minas Gerais,  para combater  fraudes em licitações e
desvio de recursos públicos mediante a utilização de OSCIPS para justificar inexigibilidades
indevidas.

Na  citada  investigação,  o  sócio  da  empresa  ALIANÇA  COMUNICAÇÃO  E  CULTURA
LTDA,  LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA (ora um dos representados), foi preso
por  irregularidades  nos  contratos  relacionados  à  execução  do  projeto  "FITO  -  Festival
Internacional de Teatro de Objetos" nos Municípios de Uberlândia/MG e Belo Horizonte/MG
entre os referenciados anos de 2009 e 2010.

Daí  em diante, os  gestores do núcleo empresarial  que alegadamente encabeçam a suposta
organização criminosa ora investigada teriam passado a fazer uso de outras instituições sem
fins lucrativos para viabilizar a execução de seus projetos junto ao SESI, merecendo destaque o
já mencionado INSTITUTO ORIGAMI  e também o IPCB - INSTITUTO DE PRODUÇÃO
SOCIOEDUCATIVO CULTURAL BRASILEIRO .

Ocorre que, nas análises dos relatórios de gestão apresentados pelos Departamentos do SESI ao
TCU e nas auditorias realizadas pela CGU, constataram-se diversas irregularidades na execução
desses projetos, especialmente sobre dois pilares:
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a)       fraudes  no  processo  de  seleção  dos  institutos  contratados, percebendo-se  o
direcionamento para a escolha das entidades executoras e a ausência de parâmetros
financeiros para execução dos serviços nas propostas analisadas e aprovadas, até a fase
de execução dos contratos, constatando-se que as entidades contratadas figurariam como
meras  intermediárias dos  recursos,  havendo elementos  suficientes  a  se  concluir  pela
subcontratação integral (sub-rogação) de seus objetos a preços superiores aos de mercado;

b)      fraudes quanto ao direcionamento de vultosas quantias a empresas de fachada, que
na maioria das vezes realizavam o saque dos montantes em espécie de forma a dificultar o
rastreamento do real destinatário dos valores desviados do ente paraestatal.

Em suma, segundo a representação policial, o Ministério do Turismo  e os Diretórios do SESI
contratariam  as  OSCIPS,  as  quais  terceirizariam  a  execução  dos  projetos  à  ALIANÇA
COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA, sob a alegação de que esta é quem detém os direitos
autorais dos projetos, mas se constata ao final que, em tese, os valores dos projetos são muito
superiores ao efetivamente gasto com as suas produções e boa parcela dos recursos é desviada
a empresas fantasmas ou outras ligadas ao grupo que administra a ALIANÇA, para beneficiar
esta última ou seus administradores.

Os  aludidos  contratos  administrativos  celebrados  para  viabilizarem-se  as  fraudes
referenciadas seriam (i) cotas de patrocínio ou (ii) contratos de prestação de serviços, assim
como (iii) contratos de publicidade.

Nesse tocante, demonstrou-se na representação policial, contudo, que, a despeito de os contratos
firmados com o IPCB, o IMDC e o Instituto ORIGAMI possuírem notória natureza de efetivo
patrocínio (i) - o que se sujeita a um controle mais rigoroso pelos normativos que regem os
entes paraestatais, já que os projetos patrocinados requerem uma prestação de contas mais
detalhada  por  parte  do  ente  patrocinado -,  muitos  tiveram  essa  natureza  alegadamente
dissimulada como  contratos  de  prestação  de  serviços (ii),  justamente  para  dificultar  a
fiscalização dos órgãos de controle,  além de terem objetos alheios ao setor  industrial  e os
procedimentos licitatórios serem direcionados a entidades vinculadas à detenção dos direitos
autorais dos projetos da ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA, sendo que os entes
sem fins lucrativos não concorreriam na verdade entre si, daí porque os relatórios de auditoria
confeccionados pelo TCU  e pela CGU sobre referidos contratos, associados aos dados obtidos
a partir da quebra do sigilo bancário dos investigados, já antes deferida por este Juízo, teriam
apontado graves irregularidades indicativas de possível:

(a) superfaturamento dos valores contratados,

(b) inexecução do objeto,

(c) subcontratação integral e

(d) desvio dos valores para empresas fantasmas.

Com efeito, o RICE 02/2018 do TCU apontou que, para se afastar do maior rigor e controle
afetos  aos  contratos  de  patrocínio[2],  os  Departamentos  do  SESI  passaram  a  travestir  as
contratações (que representam verdadeiro patrocínio) como se contratos administrativos fossem,
dissimulando-lhes a real natureza. Vale, nesse tocante, acompanhar trecho do referido relatório
do TCU, devidamente transcrito a seguir:

"(...).
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Patrocínio pode ser entendido, conceitualmente, como sendo uma provisão de recursos
[não necessariamente financeiros]  para que terceiros executem determinado evento ou
atividade em troca de uma associação direta do patrocinador com o objeto patrocinado.
De acordo com o documento "Orientações sobre a concessão de patrocínios", editado
pelo Conselho Nacional  do SESI,  patrocínio é conceituado como o "apoio financeiro
concedido para realização de eventos de iniciativa de terceiros, em troca de publicidade
institucional ou promocional".

A partir  da conjugação de normativo editado pelo Conselho Nacional  do SESI e dos
critérios definidos na jurisprudência do TCU, a concessão de patrocínios por parte da
entidade  paraestatal  deve  ser  pautada,  em  regra,  por  duas  diretrizes  principais:  (i)
vinculação entre o evento ou projeto patrocinado e as finalidades institucionais do serviço
social  autônomo  e  (ii)  associação  da  marca  "SESI"  ao  evento,  sendo  a  última
característica típica dos contratos de patrocínio.

Tais diretrizes, por sua vez, podem ser observadas em todas as contratações levadas a
efeito  pelos  Departamentos  Regionais  do  SESI,  circunstância  que  demonstra  que  a
natureza  jurídica  das  contratações  permanece  inalterada  independentemente  da
"roupagem jurídica" utilizada pelo ente paraestatal na formalização das avenças (contrato
administrativo x contrato de patrocínio). Ainda que as relações jurídicas decorrentes das
licitações  realizadas  para  a  contratação  dos  projetos  sejam  formalizadas  mediante
contratos administrativos, a própria utilização do termo "projeto" nos documentos que
subsidiam o processo licitatório indicam não se tratar a contratação de prestação de
serviço.

Ademais, todos os projetos foram idealizados pela iniciativa privada, daí mais uma vez
poder-se observar que a forma de contratação utilizada pelo SESI para a viabilização dos
eventos (patrocínio x licitação), não desconfigura a natureza jurídica da relação firmada
entre o ente paraestatal e as entidades contratadas, a qual permanece inalterada para
ambas as situações.

(...)."

Por sua vez, no tocante ao relatado direcionamento dos procedimentos de seleção dos entes
contratados,  em que se  simularia  uma suposta  isonomia,  não obstante  a forma de  seleção
impeça e limite a participação de outros entes, o TCU registrou em seu relatório o fato de que,
após o ano de 2010, para simular uma suposta impessoalidade na seleção das OSCIPS, os DRs
do SESI  passaram a realizar  licitações  na modalidade concorrência,  no  entanto  não havia
qualquer  competição  verdadeira entre  entidades  interessadas,  uma  vez  que  o  edital  era
direcionado  e  descrevia  em  minúcias  os  produtos  da  ALIANÇA  COMUNICAÇÃO  E
CULTURA LTDA,  de  modo  que  apenas  esta  poderia  oferecer  os  projetos,  ainda  que  por
interpostas empresas, por meio de subcontratação.

Isso porque, segundo o TCU, "o critério preponderante para a seleção da futura contratada
consiste na própria demonstração de experiência anterior na realização de objetos semelhantes
aos licitados, a qual, frise-se, já foi adquirida por ocasião das contratações diretas realizadas a
partir  de 2007 -  Instituto  Origami  -  e 2009 -  IPCB e IMDC -,  resultando em cenário  de
absoluta ausência de competição,  posto que,  invariavelmente,  tais entidades são as únicas
participantes dos certames licitatórios levados a efeito pelas unidades regionais do SESI".

Além disso, identificou-se que, embora o INSTITUTO ORIGAMI, o IPCB e o IMDC possuam
o  alegado  know-how para  execução  dos  projetos  contratados,  em  nenhum  momento  eles
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concorrem em conjunto nos certames, o que corroboraria a conclusão de que não estão sendo
celebrados efetivos contratos administrativos entre o SESI e as OSCIPs, mas sim tratar-se-ia de
verdadeiro patrocínio, conforme se observa do relatório do TCU, cujo trecho nesse tocante mais
elucidativo adiante se transcreve:

"(...).

Assim, partindo da premissa de que os eventos e projetos culturais apoiados estejam, de
alguma forma, vinculados à missão institucional do SESI [o que se admite meramente a
título argumentativo], de outra sorte, não se verifica, ao menos conceitualmente, da parte
contrária,  interesse  antagônico,  tendo  em  conta  que  as  três  entidades  usualmente
contratadas  pelo  ente  paraestatal  se  tratam  de  organizações  sem  fins  lucrativos,
estatutariamente  voltadas  à  promoção  da  cultura,  de  onde  se  depreende  não  haver
interesses financeiros por qualquer das partes, mesmo porque tal propósito - lucro - seria
contrário aos objetivos e finalidades institucionais de ambas as partes.

Com efeito, caracterizada a existência de interesses comuns na realização dos eventos e
projetos culturais financeiramente apoiados, observa-se não se tratar a relação jurídica
firmada entre as partes de típico contrato  administrativo. 

Outro aspecto que conduz à idêntica conclusão se trata das condições de pagamento
pactuadas nos ajustes formalizados entre as partes, devido à inexistência, nos respectivos
instrumentos contratuais, de mecanismos de vinculação da remuneração da contratada à
mensuração de resultados ou à execução de tarefas, indicando que as fases de liquidação e
pagamento das despesas assumem a natureza de repasse de recursos.

(...).

(...)  sendo  os  pagamentos  vinculados,  exclusivamente,  a  critérios  temporais,  mediante
definição prévia das datas de faturamento das despesas, as quais, dessa forma, assumem a
natureza de concessão de apoio financeiro para a execução do objeto contratual, o qual,
por sua vez, depende do repasse prévio dos recursos para a própria viabilização do evento,
típico dos contratos de patrocínio.

Mais um indicativo de que a relação jurídica constituída entre as partes não se trata de
prestação  de  serviço  pode  ser  observada  nos  documentos  fiscais  emitidos  pelas
contratadas,  de  onde  se  observa  a  inexistência  de  retenções  de  encargos  tributários
incidentes sobre a suposta prestação de serviço. (...).

Ressalta-se que o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI,
alínea "c", da CF/1988, a favor do Instituto Origami, em 13/12/2007 (Diário Oficial da
Prefeitura de Recife, 12/1/2008, Edição 5, Cadernos do Poder Executivo, Secretaria de
Finanças), em tese, poderia justificar a ausência de tributação incidente sobre a suposta
prestação  de  serviço;  todavia,  idênticas  características  podem  ser  observadas  nos
documentos fiscais apresentados pelas demais entidades usualmente contratadas pelo SESI
para a execução de projetos culturais (...).

Como se observa, inexiste retenção de encargos tributários na relação jurídica firmada
entre  o SESI e as entidades executoras dos  projetos  culturais  apoiados pela entidade
paraestatal, circunstância que corrobora o entendimento aqui defendido no sentido de que
as cláusulas de pagamento previstas nos respectivos instrumentos contratuais se tratam,
na realidade, de cronograma de repasse de recursos e não de pagamentos por serviços
prestados.
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Contrato Dep.Contratado Objeto Valor (R$) Formalização OBS

 (...).

2.         Nesse sentido, a despeito da utilização das terminologias "contrato" e "prestação
de serviço" nos processos licitatórios realizados para a contratação dos projetos, a relação
jurídica constituída entre as partes ostenta a natureza de patrocínio, posto tratarem-se de
instrumentos de transferência de recursos do contratante a terceiros em troca da exposição
de sua marca, os quais deveriam, nessa condição, impor às contratadas o dever de prestar
contas, por força do disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal: (...).

(...).

Não obstante, a contratação de tais projetos, como se prestação de serviço fossem,
possibilita à entidade paraestatal e às pessoas jurídicas contratadas deixar de comprovar
a aplicação dos recursos no objeto contratual, posto que o adimplemento da obrigação por
parte da contratada, no caso, a execução do evento, gera o dever de pagamento por parte
do contratante, permitindo a apresentação de faturas tais quais as colacionadas
anteriormente, de onde se observa a ausência de discriminação das despesas incorridas
pelas entidades executoras dos projetos, circunstância que inviabiliza aferir a regularidade
da aplicação dos recursos e até mesmo a compatibilidade entre os valores repassados às
contratadas e as despesas necessárias à viabilização dos eventos. (...)

(...)."

Por sua vez, em temos de valores, foi possível constatar que os projetos contratados com o
Departamento Nacional do SESI (DN-SESI) e com os respectivos Departamentos Regionais dos
Estados de PE, MG, MS, AL e PB (DR-SESI/PE, DR-SESI/MG, DR-SESI/MS, DR-SESI/AL e
DR-SESI/PB),  apenas entre  os anos de 2010 a 2017,  custaram mais  de R$260.000.000,00
(duzentos e sessenta milhões de reais), enquanto que, se somados às contratações firmadas com
o SESI entre 2002 e 2009 e os convênios com o Ministério do Turismo, pactuados pela OSCIP
IMDC, cuja real executora também foi a ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA,
os contratos  ultrapassam a marca de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais),  quiçá
R$400.000.000,00  (quatrocentos milhões de reais),  valores esses que superam em muito  a
média  nacional,  ponderando-se  que  eles  ainda  tendem  a  aumentar,  posto  que  a  suposta
organização criminosa investigada encontrar-se-ia ainda em plena atividade.

Com efeito,  após a conclusão do mencionado relatório  do TCU acima referenciado,  foram
identificadas pelo menos mais nove contratações dos projetos CINE SESI, BONECOS DO
MUNDO, RELIX e EXPOSIÇÂO DURVAL PEREIRA por meio dos Departamentos Nacional
e  Regionais  de PE,  MG, AL e  PB,  não sendo à  toa que os contratos  vigentes têm como
patrocinadores os Departamentos Nacional e Regionais de PE, MG, PB e AL, uma vez que tais
entes, associados ao Estado do MS, apresentam um histórico que destoa do volume reportado
nos citados empreendimentos pelas outras regionais, conforme se verifica por meio do gráfico
apresentado  na  representação  policial,  extraído  de  bases  de  dados  custodiadas  pelo  TCU
(LabContas e EContas).

Com efeito, tabela confeccionada no âmbito do RICE 03-2018, do TCU, indica que do final do
ano de 2017 até bem recentemente foram contratados mais de R$26.000.000,00 (vinte e seis
milhões de reais) por intermédio do modus operandi descrito na representação policial, como se
podem conferir da leitura da reproduzida abaixo:
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SESI

-- AL Origami Cine SESI 3.106.775,19 1/12/2017
Evento realizado
entre janeiro e
abril/2018.

267177 DN IPCB
SESI

Bonecos
do Mundo

6.919.369,30 7/11/2017

Patrocínio.
Evento realizado
em Maceió e
Recife
(novembro e
dezembro/2017).
Não houve
prestação de
contas.

107166 MG Origami Cine SESI 3.250.340,02 23/5/2017
Evento realizado
entre maio e
agosto/2017.

-- PE Origami Relix 5.500.000,00 28/9/2017

Patrocínio.
Evento realizado
entre
outubro/2017 e
fevereiro de
2018.

269655 DN Origami
Exposição

Durval
Pereira

1.800.000,00 14/12/2017

Patrocínio.
Evento em
execução,
realizado em
Recife/PE (28/2
a 22/4/2018),
Ouro Preto/MG,
São Paulo/SP
(17/7 a
16/9/2018) e
Brasília/DF
(2/10 a
30/11/2018).

37/2018 PE Origami Cine SESI 5.435.000,00 6/7/2018

Projeto em
execução em 44
municípios de
Pernambuco
(apresentações
programadas de
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agosto/2018 a
fevereiro/2019).

-- PB Origami Relix -- --

O projeto foi
realizado em
cinco cidades da
Paraíba entre
agosto e
setembro/2018.

-- AL -- Relix -- --

O projeto foi
iniciado ao final
de setembro em
Maceió/AL e
segue até
dezembro/2018.

-- -- --
SESI

Bonecos
do Mundo

-- --

As
apresentações
ocorreram em
novembro/2018
em Fortaleza/CE
(5 a 11/11) e
João Pessoa/PB
(13 a 18/11).

 

 

 

 

 

 

Ponderou
a
autoridade

representante, com razão, que, sem demérito ao parque industrial de PE, MG, PB, MS e AL,
não parece razoável a alta monta de desembolso com estes projetos nestes locais, conquanto São
Paulo  não  realizou  nenhuma  contratação.  Daí  a  indagação:  se  os  projetos  apresentassem
tamanha vantagem ao SESI e sendo o Departamento Nacional detentor deste conhecimento, por
que não replicar para demais unidades, que apresentariam um potencial maior de usuários?

Ao  longo  da  investigação  encetada  até  então,  apurou-se  que  a  resposta  a  esta  pergunta
decorreria provavelmente dos vínculos existentes entre os gestores das OSCIPS, o núcleo
empresarial da família Vieira e alguns gestores dos citados departamentos do SESI, todos
ora representados.

Com efeito, salienta-se que o Presidente do instituto ORIGAMI mantém relacionamento
societário com sócios da empresa ALIANÇA COMUNICAÇÃO e há fortes indícios de
ligação dos presidentes do IMDC e IPCB com o Presidente do Departamento Nacional do
SESI.

Nesse tocante, cumpre de logo registrar que os ora representados LUIZ GERALDO VIEIRA
DA SILVA, LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, LINA R OSA GOMES VIEIRA DA
SILVA e LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVA seriam todos integrantes da família
VIEIRA DA SILVA e responsáveis pela empresa mais beneficiada com os desvios apurados, a
ALIANÇA COMUNICAÇÃO, além de outras empresas, inclusive fantasmas, a esta associadas,
como se verá com mais detalhes em tópico mais adiante.

Por sua vez, os representados que seriam gestores das OSCIPS são HEBROM COSTA CRUZ
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DE  OLIVEIRA  (Instituto  ORIGAMI,  com  sede  nesta  cidade  de  Recife/PE),  DEIVISON
OLIVEIRA VITAL (IMDC, com sede em Minas Gerais), e JORGE LUIZ DA SILVA (IPCB,
com sede no Distrito Federal).

Por outro lado, os representados ROBSON BRAGA DE ANDRADE, RICARDO ESSINGER,
JOSÉ CARLOS LYRA DE ANRADE, FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA,
SÉRGIO MACOLINO LONGEN seriam, respectivamente, gestores de departamentos do SESI
alegadamente envolvidos nos desvios em apuração, seja o nacional, sejam alguns regionais de
PE, AL, PB e MS.

Além dos  vínculos  entre  os  representados  (representantes  da  família VIEIRA DA SILVA,
gestores das OSCIPS e gestores dos departamentos do SESI), a autoridade policial ressalta, na
representação ora analisada, ainda, a sensação de impunidade que inundaria os investigados e
provavelmente os moveria a perpetuar a prática delitiva, uma vez que "a maior parte desses
contratos e convênios foram alvo de Tomadas de Contas Especiais por parte do Ministério
concedente e do Tribunal de Contas da União, não obstante, ano a ano, os Departamentos do
SESI auditados descumpriam as recomendações e apontamentos aventados pelas auditorias
(vide fls. 322/324 do IPL 111/2014), restando clara a intenção de manter as irregularidades
perpetradas e o desvio de recursos em favor do grupo criminoso capitaneado pelos gestores
da ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA".

Com  efeito,  em  quadro  elaborado  pelo  TCU e  reproduzido  na  representação  policial  ora
analisada, a despeito dos apontamentos reiterados de irregularidades feitos pelo aludido órgão
de controle, aponta-se a conclusão de desvio de recursos oriundos desses contratos mantidos
com as diversas unidades do SESI em favor do núcleo empresarial investigado, em valores mais
acima já ventilados, e inclusive com evidências de suposta lavagem de dinheiro, porquanto
identificados procedimentos que se coadunam com diversas tipologias de lavagem, já mapeadas
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, descritas no documento "Casos
&  Casos  -  Coletânea  de  Casos  Brasileiros  de  Lavagem  de  Dinheiro ",  destacando-se  os
seguintes sinais de alerta de inteligência financeira:

- movimentações atípicas de recursos por organizações sem fins lucrativos;

- recebimento de recursos oriundos de organizações sem fins lucrativos beneficiárias de
recursos públicos;

- recebimento de recursos com imediatos saques em espécie;

- contas que não demonstram ser resultado de atividades normais, visto que utilizadas
para recebimento ou pagamento de quantias significativas, sem documentos suficientes
que amparem o volume transacionado;

- movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade
financeira presumida;

- saques e depósitos em espécie em quantias superiores a R$ 100.000,00;

- fragmentação de saques em espécie, de forma a dissimular o valor total;

- resistência ao fornecimento de informações para atualização cadastral (v. item 10.2.1 do
RIF 8536);

- constituição de pessoas jurídicas com utilização de interpostas pessoas ("laranjas"), sem
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capacidade econômica para justificar a movimentação financeira;

- empresas com dados cadastrais semelhantes, sem empregados registrados, com
vinculação entre os sócios;

- movimentações financeiras de empresas que não demonstram ser resultado de atividades
ou negócios normais.

Antes de se pleitearem, por meio desta nova representação policial, ora em apreço, as medidas
que estão sendo decididas agora , já foi judicialmente autorizada a quebra de sigilo bancário
de pessoas investigadas (empresas e ONGs), como já referenciado alhures, e o resultado da
análise  dos  dados  obtidos  com  essa  quebra  indicou,  segundo  resumido  pela  autoridade
representante, que "a maior parte dos recursos recebidos dos diversos departamentos do SESI
são direcionados à ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA e outras empresas a ela
ligadas,  como  a  ALTO  IMPACTO  ENTRETENIMENTO  LTDA  (antiga  Alto  Impacto
Comunicação  Visual  Ltda.),  MAGALHÃES  &  REGO  PRODUÇÕES  E  EVENTO  DE
SHOWS, NUNES & ARAÚJO PRODUÇÕES DE SHOWS, NEVES & SILVA EVENTOS E
PRODUÇÕES, IDEA PRODUÇÔES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS e ILUMINAÇÃO,
MARCELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e FABRICIO BEZERRA LIMA ME" ,  aí  já  se
revelando,  pois,  as  empresas  fantasmas  que  estariam  a  participar  do  suposto  esquema
desvendado.

Com efeito, para falar-se em valores mais concretos, apenas no curto período de quebra de
sigilo  bancário  registrado  nestes  autos,  a  empresa  ALIANÇA  recebeu  mais  de
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo a maior parte dos recursos advindos dos
Institutos que executam os projetos por ela desenvolvidos junto aos Departamentos do SESI, e
foram destinados a investimentos da família ou às empresas de fachada entre aquelas acima
mencionadas.

Nesse tocante,  Relatório do Tribunal  de Contas da União (fls.  327/336v do IPL 111/2014)
levantou, por pertinente que se frise, veementes indícios de que as empresas MAGALHÃES &
REGO PRODUÇÕES E EVENTO DE SHOWS, NUNES & ARAÚJO PRODUÇÕES DE
SHOWS,  NEVES  &  SILVA  EVENTOS  E  PRODUÇÕES,  MARCELO  PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS e FABRICIO BEZERRA LIMA ME foram constituídas com a utilização de
interpostas pessoas ("laranjas").

Os  auditores  também  observaram  que  tais  pessoas  jurídicas  não  possuem  empregados
registrados nem estrutura operacional para a prestação dos serviços que seriam necessários à
execução dos projetos desenvolvidos pela ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA,
de forma concomitante, em diversos Estados da Federação.

Como se não bastasse, diligências policiais encetadas corroboraram  as conclusões do TCU
acima comentadas, como se pode observar no Relatório de Análise Policial nº 003/2017 (fls.
337/385  do  IPL  111/2014  -  SR/PF/PE)  e  nas  Informações  Policiais  nºs  422/2018  (fls.
448/458v), 478/18 (fls. 491/527), 055/2018 (fls. 474/479) e 56/2018 (fls. 435/447), as quais
demonstram que  as  empresas  não funcionam nos  endereços  declarados,  seus sócios não
gozam de capacidade financeira compatível com os valores movimentados e os moradores das
redondezas nunca sequer ouviram falar de que empresas do mesmo ramo tenham funcionado
nos  locais,  além do  que as  contas  bancárias  movimentam grande  fluxo  de  recursos  em
espécie.

Além  disso,  a  página  da  empresa  ALIANÇA  na  internet possui  uma  aba  intitulada
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"acompanhe", nesta aba há referência aos mais diversos projetos desenvolvidos pela empresa,
sendo que a maior parte deles são justamente os contratados pelos diversos departamentos do
SESI,  levando  a  crer  que  a  principal  fonte  de  renda  da  aludida  empresa  advenha  desses
contratos, além do que, nas fichas técnicas da descrição dos eventos não consta qualquer
referência de que o cliente do produto sejam os Institutos Origami, IPCB, IMDC (ou mesmo
INBRAC), tampouco é feita referência expressa ao patrocínio do SESI. 

Outro fator apontado pelas investigações, que corroboraria a tese de que a principal fonte de
renda da ALIANÇA advém desses contratos é o extrato da quebra de sigilo bancário da referida
agência  de  publicidade,  em  que  se  observa  que,  no  período  analisado,  os  cinco  maiores
depositantes são justamente o INBRAC, o Instituto Origami, o IPCB, o IMDC e o DR-SESI/PE,
com créditos correspondendo a mais de 60% da movimentação financeira real da citada
empresa (fl. 355 - IPL 111/2014-SR/PF/PE).

Destaca-se que, além dos contratos relacionados à execução dos projetos já mutireferidos, a
ALIANÇA presta serviços de publicidade ao DR-SESI/PE por meio de um contrato firmado,
que  vem  sendo  permanentemente  renovado  (contratação  mais  recente  nesse  tocante  foi
formalizada  em  2014,  inicialmente  pelo  valor  de  R$2.800.000,00, e,  mediante  frequentes
prorrogações,  já  ultrapassa o montante de R$11.200.000,00 -  onze milhões e duzentos mil
reais).

Daí porque se pode concluir ser embasada a suspeita da autoridade policial, de que as
mencionadas empresas de fachada integrariam um mesmo grupo empresarial, liderado pela
família dos sócios da ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA e ALTO IMPACTO
ENTRETENIMENTO LTDA, quais sejam, LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA,
LUIZ GERALDO VIEIRA DA SILVA, LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA e LINA  ROSA
GOMES VIEIRA DA SILVA e pessoas ligadas a JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES -
ora representado.

Doravante, passa-se a falar, destacadamente, das principais empresas em tese envolvidas nas
irregularidades investigadas, para saberem-se as possíveis pessoas físicas responsáveis pelos
crimes alegadamente cometidos e que estejam relacionadas a cada uma dessas empresas, a
saber: (i) empresas do mesmo grupo familiar, reais ou de fachada; (ii) empresas fantasmas,
compostas por "laranjas"; (iii) OSCIPS utilizadas; (iv) Departamentos (Nacional e
Regionais) do SESI em tese envolvidos no esquema.

 

(I) EMPRESAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR , ainda que DE FACHADA, utili zadas
pelo grupo familiar para as supostas fraudes em questão:

 

Relativamente ao grupo familiar VIEIRA DA SILVA são ora representados LUIZ OTÁVIO
GOMES VIEIRA DA SILVA, LUIZ GERALDO VIEIRA DA SILVA, LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA e LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVA, relativamente a várias
das medidas perseguidas, embora a prisão temporária somente tenha sido requerida quanto a
três deles.

As empresas desse grupo contra as quais as medidas são postuladas também são adiante
especificadas de forma contextualizada.
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1ª (PRINCIPAL) EMPRESA DO GRUPO FAMILIAR "VIEIRA DA SILVA":

 

Segundo a representação policial, a ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA
(anteriormente denominada de Aliança Propaganda) encontra-se estabelecida à Av. Conselheiro
Rosa e Silva, nº 315, Aflitos, Recife/PE e, atualmente, seu quadro societário é composto por
LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA  (administrador ) - ora representado - e pela
empresa L3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, encontrando-se em atividade e tendo
por objeto empresarial declarado "Agência de Publicidade".

Apurou-se ainda que LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA  - ora representada -, irmã
de LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, foi excluída do quadro societário da empresa
no ano de 2017, porém é uma das sócias da L3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e
figura como idealizadora dos projetos contratados junto ao SESI. No site da ALIANÇA,
inclusive, ela consta como Diretora de Criação de Projetos especiais, enquanto LUIZ OTÁVIO
aparece como Diretor Executivo.

Ademais, a empresa sócia da ALIANÇA, a L3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, tem
seu quadro social  composto pelo próprio LUIZ OTÁVIO, por  LINA VIEIRA e por LUIZ
GERALDO VIEIRA DA SILVA  - ora representado - (pai de LUIZ OTÁVIO e LINA) e no
seu suposto endereço de funcionamento não há qualquer alusão à empresa, tratando-se de uma
firma de contabilidade e consultoria chamada GERENCIAL Contabilidade, a qual também atua
como "empresa virtual" e consta como endereço de outras três empresas da mesma família
VIEIRA DA SILVA, a saber:

(i)                 a 13 GESTAO E ADMINISTACAO EMPRESARIAL LTDA (empresa listada
no  RIF  nº  37546.2.19.1775  do  COAF  como  envolvida  com  operações  financeiras
consideradas suspeitas no final do ano de 2017);

(ii)              a BLACK TIE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL; e

(iii)            a SOMAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

Além disso, o mesmo local é declarado como endereço de uma outra empresa vinculada ao
Presidente  do  Instituto  ORIGAMI ,  HEBRON  COSTA  CRUZ  DE  OLIVEIRA  -  ora
representado:

(i)                 a PCO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS.

Existiriam, portanto, vínculos entre as empresas da família VIEIRA DA SILVA e a relação
societária com o gestor de Instituto ORIGAMI, HEBRON COSTA, como acima já antecipado.

 

2º EMPRESA DO GRUPO FAMILIAR "VIEIRA DA SILVA":

 

Por  sua  vez,  a  outra  empresa  supostamente  liderada  pelos  integrantes da  mesma  família
VIEIRA  DA  SILVA  e  em  tese  utilizada  no  esquema  em  foco  -  a  ALTO  IMPACTO
ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ 03.970.827/001-16 - tem seu quadro societário composto
igualmente por LUIZ ANTÔNIO GOMES VIEIRA  - ora representado - e também SONIA
MARIA MANTU DE ALMEIDA ( esta última, contudo, sócia minoritária e que figura no rol
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de empregados da ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA, conforme informação de
fls.  339/340 do IPL 111-2014),  possuindo endereço declarado na Avenida Dr.  Claudio José
Gueiros Leite, 4351, Loja 12, C. Postal 165, Janga, Paulista/PE, contando com um suposto
quadro de cinco funcionários (fls. 340/341 - IPL 111/2014).

Ocorre  que  diligências  realizadas  no  local  apontaram que  lá  funciona  uma  outra  empresa
chamada MULTIOFFICE BUSINESS SERVICES, a qual presta serviço de "Caixa postal" e que
o suposto número da Caixa Postal da ALTO IMPACTO, 165,  não existe,  já  que o maior
número encontrado foi o 84 (vide informação 422/2018). Ademais, o  número de telefone
constante  dos bancos  de dados para a  ALTO IMPACTO ENTRETERIMENTO LTDA é o
mesmo da ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA, sendo razoável a suspeita de
que se trate de empresa de fachada utilizada apenas para movimentar recursos e dar cobertura
à ALIANÇA em certames licitatório, uma vez que a representação policial igualmente indicou
que,  em diversos  convênios  celebrados  entre  o  Ministério  do  Turismo  e  o  IMDC,  foram
apresentados orçamentos das duas empresas para simular concorrência.

Em acréscimo,  a representação policial  consignou que,  mesmo sem possuir  sede,  a  ALTO
IMPACTO aparece no site do Instituto ORIGAMI como uma das principais parceiras em seus
projetos, recebendo, de fato, somas milionárias da referida OSCIP, assim como do IMDC e da
ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA.

Aponta-se  concretamente  que,  se  considerado  apenas  o  curto  período  da  quebra  de  sigilo
bancário  disponível  nos  autos  (seis  meses),  foram movimentados  mais  de  R$9.000.000,00
(nove milhões de reais) com esses entes, além de quase R$1.000.000,00 com a NUNES &
ARAÚJO EVENTOS LTDA, quanto à qual se reuniram também elementos a indicar tratar-se
de empresa fantasma, consoante se tratará mais adiante.

 

3ª EMPRESA DO GRUPO FAMILIAR "VIEIRA DA SILVA":

 

Por sua vez, ainda se registrou que o mesmo grupo familiar VIEIRA DA SILVA conta também
com uma terceira  empresa,  a  SOMAR INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA,  a  qual
igualmente  não  possui  sede,  tratando-se  de  "endereço  virtual"  para  recebimento  de
correspondências  e  encomendas,  exatamente  no  mesmo  endereço  declarado  pela  L3
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

Além disso, consta como sócio administrador  da SOMAR sócio do Presidente do Instituto
ORIGAMI, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA - ora representado -,  contratante da
ALIANÇA para a execução dos diversos projetos patrocinados pelo SESI.

 

(II) EMPRESAS DE FACHADA ou FANTASMAS, utilizadas pelo grupo familiar  para as
supostas fraudes em questão

 

Além das empresas acima referidas, pertencentes ao grupo familiar VIEIRA DA SILVA, outras
ainda se revelaram na investigação, com nítidas características de supostas empresas de fachada
ou fantasmas, igualmente utilizadas para a viabilização dos desvios e lavagem de dinheiro sob
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investigação neste caso.

As pessoas físicas que seriam por essas empresas responsáveis estão devidamente identificadas
doravante, quando se passa a tratar de cada uma delas:

 

1ª EMPRESA (DE FACHADA): IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS
E ILUMINAÇÃO

 

A  IDEA  PRODUÇÕES  E  LOCAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  E  ILUMINAÇÃO  -  CNPJ
12.924.119/0001-30 - tem por sócios CARLOS ALBERTO PEREIRA DA NOBREGA FILHO
- CPF 039.338.254-07 e JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF 891.628.624-72, no entanto a
pessoa de JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES  - ora representado - figurou em seus
quadros sociais, sendo excluído no ano de 2016 (informação fls. 481/490 do IPL), sendo de
registrar-se que JULIO tem papel relevante na presente investigação, uma vez ser em tese por
meio das empresas de fachada por ele, de fato, administradas que grande parcela dos recursos
em foco são alegadamente desviados.

Referida empresa tem como endereço declarado a Rua Marília, nº 297 - Jardim São Paulo,
Recife/PE,  contudo  diligências  realizadas  in  loco (vide  informação  fls.  491/495  do  IPL)
evidenciaram a existência de uma casa com características de residência, muito embora com
forte  movimentação  de  trabalhadores  e  existência  de  um  caminhão  com equipamentos
relacionados à atividade de instalação de palcos como luz e som, mas sem qualquer  placa
indicativa do nome da empresa.

Além disso, a investigação apurou que consultas realizadas junto ao portal Tome Contas do
Tribunal de Contas do Estado indicam que a IDEA possui contratos milionários com o Estado
de  Pernambuco  e  diversos  dos  seus  Municípios,  aparentando,  portanto,  uma  estrutura
incompatível com os recursos recebidos, já que se levantou que a referida empresa movimentou
grade volume de recursos, a débito e crédito, com as demais investigadas, tendo inclusive sido
uma daquelas que remeteu valores às empresas de fachada administradas pelo seu ex-sócio
JULIO RICARDO.

 

2ª EMPRESA (DE FACHADA): IDEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO

 

Uma segunda empresa possivelmente utilizada pelo esquema seria a IDEA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO - CNPJ 15.417.088/0001-19 -, a qual tem por sócio JULIO
RICARDO RODRIGUES NEVES - ora representado -, estando situada na Rua Doutor Vilas
Boas,  nº  533,  Areias,  Recife/PE,  havendo  as  diligências  policiais empreendidas  no  local
indicado que se trata de um imóvel comercial e havia uma placa de sinalização com o nome da
referida empresa, porém não se conseguiu constatar se, de fato, estaria funcionando, pois estava
fechada, embora o levantamento tenha se realizado durante o horário comercial.

Por sua vez, referido endereço localiza-se bem próximo do endereço residencial de JULIO (que
fica na mesma rua, porém no número 543; ao lado, portanto) e, embora não se trate de imóvel
que aparente ser de pessoa de baixa renda, seria incompatível com o volume financeiro por ele
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movimentado, em espécie e mediante transferências bancárias, por meios do grupo de empresas
de que é  sócio e/ou procurador,  conforme se pôde constatar  por  meio  de foto  lançada na
representação policial em apreço.

 

3ª EMPRESA (DE FACHADA): NEVES E SILVA PRODUÇÕES LTDA

 

A NEVES E SILVA PRODUÇÕES LTDA - CNPJ 87244720001-07 tem como sócios JORGE
TAVARES PIMENTEL JUNIOR  - ora representado - e VALMIR MENDES DA SILVA,
sendo relevante destacar que o investigado JULIO RICARDO RODRIGUE NEVES  - ora
representado - já  foi  sócio  da  empresa e  gozava  de procuração para  movimentar  a  conta
bancária dela.

O suposto endereço da empresa é um imóvel residencial e, apesar de existir uma pintura ou
faixa  parcialmente  apagada  possivelmente  fazendo  menção  a  seu  nome,  os  condôminos
residentes no local não se recordaram do seu funcionamento, além do que o número de telefone
indicado como sendo dessa empresa pertence ao Escritório  de Contabilidade J.  Pimentel  e
Filhos, pertencente a JORGE TAVARES PIMENTEL (CPF 05224314453) - ora representado
- e seu filho JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR - ora representado.

Ademais, nos bancos de dados consta que o sócio da empresa, VALMIR MENDES DA SILVA,
tem como registro as profissões de Vigilante e Técnico em instalação de equipamento de áudio
e  os  endereços  declarados  como  a  ele  pertencentes  são  incompatíveis  com  o  volume
movimentado, sendo notadamente um mero "laranja".

Apesar  disso,  como essa  empresa  não está  constituída  somente  em nome desse  "laranja",
reputa-se provável  que seu outro  sócio  (JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR  -  ora
representado) seja o contador das demais empresas de fachada com movimentação financeira
incompatível, ligadas a JULIO RICARDO  - ora representado.

Além dessas empresas de  fachada,  ainda  foram,  em tese,  utilizadas  para  a  consecução do
objetivo criminoso dos suspeitos outras empresas reconhecidas como "fantasmas".

Com efeito, Relatório do Tribunal de Contas da União (fls. 327/336v do IPL 111/2014) levantou
veementes indícios de que as empresas MAGALHÃES & REGO PRODUÇÕES E EVENTO
DE SHOWS, NUNES & ARAÚJO PRODUÇÕES DE SHOWS, MARCELO PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS e FABRICIO BEZERRA LIMA ME foram constituídas com a utilização de
interpostas  pessoas  ("laranjas"),  além  do  que  não  possuem  empregados registrados  nem
estrutura operacional  para a prestação dos serviços que seriam necessários à execução dos
projetos  desenvolvidos  pela  ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA,  de  forma
concomitante, em diversos Estados da Federação.

Por isso, emerge como bastante plausível a suspeita de que os pagamentos destinados a essas
empresas fantasmas não representam qualquer contrapartida relacionada a eventual prestação de
serviços contratados pela ALIANÇA para a execução dos seus projetos, tratando-se aquelas de
empresas  destinadas  exclusivamente  à  emissão  de  notas  frias,  para  operacionalização  de
possível lavagem de ativos, salientando-se que seriam empresas pretensamente com atividade
econômica voltada para o mesmo ramo de atuação (produção de eventos e shows), e seriam, a
princípio, as prestadoras dos serviços necessários à realização dos projetos, mas a investigação
conseguiu levantar que isso não ocorria dessa forma porque as supostas empresas seriam, na
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verdade, apenas "fantasmas".

Trata-se delas a seguir:

 

4ª EMPRESA (FANTASMA): MAGALHÃES & REGO PRODUÇÕES E EVENTO DE
SHOWS

 

A quarta empresa em tese utilizada pelo esquema ilícito investigado seria a MAGALHÃES &
REGO PRODUÇÕES E EVENTO DE SHOWS, que se localizaria na Avenida Nunes Machado,
201,  Centro  -  Goiana/PE,  onde,  entretanto,  diligências realizadas in  loco apontaram que o
número 201 não existe naquela avenida e entrevistas realizadas com moradores e comerciantes
antigos do local constataram jamais ter existido naquela localidade uma empresa com o nome
da pessoa jurídica investigada ou mesmo outra que tivesse campo de atuação idêntico ao dela.
Ademais, embora permaneça a empresa ativa, o telefone declarado como seu (81-36260314)
está  indisponível,  sendo  o  mesmo  número  de  telefone  vinculado  a  outras duas  empresas
investigadas in casu - a FABRICIO BEZERRA E LIMA ME e a NEVES E SILVA EVENTOS
E PRODUÇÕES - além de também estar vinculado ao já referido escritório de contabilidade
J.PIMENTEL E FILHOS, o qual se acredita ser o gestor da contabilidade dessas empresas de
papel.

Por seu turno, seu quadro societário seria composto por FABIO FERREIRA MAGALHAES -
CPF  034.544.434-58  -  e  MARCELINO  REGO  DO  NASCIMENTO  SILVA  -  CPF
008.225.964-07  -,  os  quais   provavelmente  seriam  laranjas,  uma  vez  que  não  ostentam
capacidade financeira compatível com as movimentações registradas em seus nomes, conforme
imagens dos imóveis de seus endereços de residência (registradas na representação policial)
puderam evidenciar.

 

5ª EMPRESA (FANTASMA): MARCELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

 

A  MARCELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS -  CNPJ 07.850.252/0001-59 tem como sócios
JUCELINO GONÇALVES DO NASCIMENTO e MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DA
SILVA,  falecida  no  ano  de  2011.   Quanto  a  JUSCELINO,  embora  seus  dados  cadastrais
registrem que  trabalha  em uma empresa  do  ramo de  produção de eventos (informação  nº
478/2018) e no RIF nº 8536 conste como sacador de altas somas em espécie, seu endereço
residencial mostra-se incompatível com o fluxo financeiro registrado pela empresa, além do que
constava de cadastro do programa social Bolsa Família.

Quanto à empresa, embora conste como ativa e tenha movimentado milhões em suas contas, no
local  do  suposto  endereço  da  MARCELO PRODUÇÕES LTDA,  em  verdade,  funciona  a
empresa do ramo funerário VILATEC e entrevistas com os vizinhos do local apontaram que
nunca eles ouviram falar naquela empresa, nem recordam ter funcionado no local qualquer uma
do mesmo gênero.  Além disso, o número do telefone apontado para a empresa pertence a outra,
do ramo contábil, acima já referida. Como se não bastasse, os relatórios do TCU apontam que a
empresa não goza de quadro de funcionários.
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6ª EMPRESA (FANTASMA): FABRICIO BEZERRA E LIMA ME

 

Com relação à FABRICIO BEZERRA E LIMA ME - CNPJ 11.136.289/0001-97, as diligências
policiais  também  apontaram  que  ela  nunca  funcionou,  o  nome  fantasia  é  GERAR
PRODUÇÕES  LOCAÇÕES  E  SERVIÇOS  e  consta  ser  administrada  por  procuração  por
FREDERRYCO  ALEXANDRE  COELHO  FIGUEIREDO,  preso  na  Operação  TSUNAMI
deflagrada pela polícia Civil para apurar fraudes na execução de contratos com a prefeitura de
Catende/PE (informação fls. 474/477 do IPL).

Além  disso,  o  telefone  declarado  por  essa  empresa  está  indisponível,  e,  como  dito
anteriormente, o mesmo telefone está vinculado a outras duas empresas de fachada para as quais
foi direcionado grande volume dos recursos, a NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES e
a MAGALHÃES E REGO PRODUÇÕES E EVENTOS DE SHOW LTDA, sendo também
relacionado ao escritório J. PIMENTEL E FILHOS CONTABILIDADE, o qual se acredita ser o
gestor da contabilidade dessas empresas de papel.

Na mesma linha, no endereço de seu suposto funcionamento os agentes policiais não obtiveram
indícios de que funcione ou já  tenha funcionado empresa do  ramo,  tratando-se do mesmo
endereço em que funciona o referido escritório de contabilidade J.PIMENTEL E FILHOS.

Ademais, a movimentação financeira da empresa é incompatível com a capacidade financeira
ostentada pelo seu sócio, o que se evidencia pela própria imagem do endereço de sua residência
(localizada na R. Professor  João Pereira,  66,  Centro,  Altinho/PE),  exibida na representação
policial.

 

7ª  EMPRESA  (FANTASMA):  NUNES  E  ARAÚJO  PRODUÇÃO  DE  SHOWS  E
EVENTOS

 

A NUNES E ARAÚJO PRODUÇÃO DE SHOWS E EVENTOS - CNPJ 11.680678/0001-89
tem como sócios Clebson Nunes da Silva - CPF 059.209.274-70 e Wellington Luiz de Araújo -
CPF  269.977.198-80,  não  obstante  a  conta  da  empresa  fosse  movimentada  por  meio  de
procuração pelo investigado JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES  - ora representado.

Diligências realizadas no possível local de funcionamento da empresa indicam que ela nunca
funcionou (no endereço - Avenida 07 de setembro em Condado/PE -, levantou-se que há dois
imóveis, ambos residenciais, com a mesma numeração 10, porem os moradores das imediações
disseram que  um pertenceria  a  pessoa  de  nome Ronaldo  e  sempre  foi  utilizado  para  fins
residenciais  e o segundo imóvel  estaria disponível  para locação),  além do que os policiais
realizaram entrevistas  com moradores  da  região  e  ninguém jamais ouviu  falar  da  referida
empresa, assim como o telefone declarado encontra-se indisponível.

Como se não bastasse, também nesse caso os sócios não apresentam capacidade financeira
compatível com a movimentação apresentada.

Além dessas empresas fantasmas, a representação policial ainda se refere a uma última empresa
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fantasma, como a seguir indicado:

 

8ª EMPRESA (FANTASMA): FM5.6 LTDA.

 

A empresa FM5.6 - CNPJ 70.238.266/0001-52, cujo sócio é HELDER FERRER LEMOS ,
fotógrafo e ex-marido de LINA ROSA VIEIRA DA SILVA, ambos ora representados, figurou
como recebedora de valores do grupo criminoso.

Ocorre que, em investigação policial utilizando-se de história cobertura, os policiais realizaram
contato telefônico com a referida empresa e o atendente identificou-se como sendo da empresa
FERRER E LIMA, no entanto, ao ser perguntado acerca do atual endereço da empresa FM5.6,
negou  que  ela  funcionasse  nos  endereços  constantes  dos  bancos  de  dados  como  a  ela
pertencentes (Estrada Real do Poço, 163, Poço da Panela, Recife/PE, ou Rua Capitão Lima,
280, Santo Amaro, Recife/PE), desligou o telefonema e não tornou a atender.

Em referidos endereços, indicados nos bancos de dados como pertencentes à FM5.6 LTDA,
funcionam curiosamente empresas do ramo de produção de eventos e produção audiovisual,
sendo plausível que HELDER FERRER mantenha de fato escritórios nos endereços, mas não da
empresa em questão, e sim daquela acima referenciada.

Pois bem.

Referidas as empresas vinculadas ao grupo familiar VIEIRA DA SILVA e aquelas (de fachada
ou fantasmas) em tese utilizadas para a consecução do desvio criminoso sob investigação, cabe
prosseguir  detalhando  a  situação  de  cada  uma  das  entidades  de  direito privado  sem  fins
lucrativos alegadamente também envolvidas no esquema delituoso.

 

(III) OSCIPS UTILIZADAS

 

Sobre OSCIPs, oportuno registrar que a Lei n.º 9.790/1999 é justamente a que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil  de Interesse Público,  institui  e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras
providências.

Costuma-se definir  as OSCIPs como sendo "pessoas jurídicas de direito privado,  sem fins
lucrativos, destinadas ao cumprimento de serviços de interesse público, colaboradoras da ação
estatal nas áreas sociais definidas pela Lei 9.790/1999, criadas e geridas exclusivamente pelos
particulares,  qualificadas e continuamente fiscalizadas pelo estado,  sob a égide de regime
jurídico especial - adoção de normas de direito privado com as derrogações originárias do
regime jurídico de direito público" (Luis Eduardo Regules - 2006).

Para  que  as  OSCIPS  possam  executar  os  interesses  públicos  no  Estado  Social,  a  Lei  nº
9.790/1999 inventou o chamado Termo de Parceria que, de acordo com José Eduardo Paes é o
"instrumento  destinado à  formação de  vínculo  de cooperação entre  o  poder  público  e  as
entidades qualificadas como OSCIP para o fomento e a execução das atividades de interesse
público previstas no já referido art. 3º da referida lei".
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Esse Termo de Parceria será firmado entre Poder Público e a OSCIP, mediante modelo padrão
próprio do órgão estatal, no qual serão registrados os direitos, responsabilidades e obrigações
das partes signatárias.

Embora se tenha entendido que a celebração desse Termo de Parceria não impõe o prévio
procedimento licitatório, ao menos nos termos dos arts. 23 a 31, do Decreto nº 3.100/1999, que
regulamenta a referida Lei, prevê-se a possibilidade de realização de "concursos de projetos",
ou seja, o órgão estatal irá indicar áreas de interesse para parceria com OSCIP, podendo, para
seleção, realizar referido método, sendo certo que é a própria OSCIP quem propõe a parceria
por meio desses projetos, desde que estejam de acordo com as diretrizes e políticas do órgão
estatal, demonstrado cabalmente o interesse da coletividade e os benefícios para o público-alvo,
não se podendo inverter naturalmente esse norte, para que os interesses beneficiados sejam os
particulares.

De  seu  turno,  sobre  as  OSCIPs  mencionadas  na  presente  investigação,  colheram-se  as
seguintes informações, mencionando-se as pessoas físicas que estariam encarregadas de cada
uma delas na medida em que se as for apresentando:

 

1ª OSCIP: Instituto ORIGAMI

 

Primeiramente,  o  Instituto  ORIGAMI  -  CNPJ  08.469.619/0001-51  -  apresenta-se  como
associação civil de direito privado, independente, sem fins lucrativos e apolítica, tendo sido
constituído em 2006 e tem como responsáveis HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA -
ora representado - e ROMERO NEVES SILVEIRA SOUZA FILHO e como coordenadora de
projetos  MICHELLY  CRISTIANE  FELIX  DA  SILVA,  figurando  ainda  em  seus  quadros
societários o Diretor Jurídico MIGUEL ARRUDA DA MOTTA SILVEIRA FILHO.

Possui como endereço a Rua João Cauas, nº 51, sala 504 - Empresarial Casa Forte, Poço da
Panela - Recife/PE. Nesse mesmo endereço, contudo, funciona o escritório da sociedade CRUZ
DE OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ 03.826.353/0001-33 -, de que são sócios justamente os
advogados HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA (Presidente do Instituto ORIGAMI) e
MIGUEL ARRUDA DA MOTTA SILVEIRA FILHO (diretor Jurídico do ORIGAMI). É que o
ORIGAMI declara como seu endereço a sala 504 daquele empresarial e o escritório ocuparia as
salas 506 a 509, sendo possível que os dois entes dividam o mesmo ambiente e a diferença de
numeração das salas seja meramente formal, como aventado pela autoridade policial.

A respeito do mencionado Instituto ORIGAMI, o COAF  registrou (fls. 08/46 do IPL) diversas
operações financeiras suspeitas envolvendo-o, destacando-se movimentação incompatível com
a capacidade financeira declarada, diversas operações em espécie, fracionamento de saques em
espécie em valores abaixo de R$100.000,00 e transações financeiras de alta monta com pessoa
Jurídica sem capacidade financeira presumida.

Com efeito, de acordo com o RIF 8536, o Instituto teria movimentado, no exercício de 2007,
R$1.844.460,92  e,  de  janeiro  a  abril/2008,  R$5.093.929,00,  montantes  considerados
incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica, a ocupação profissional e a capacidade
financeira  presumida  da entidade,  assim como com a natureza  jurídica  (entidade  sem fins
lucrativos) e com o tempo de constituição da pessoa jurídica.

Como  já  mencionado  acima,  após  questionamentos  dos  órgãos  de  controle  acerca  da
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contratação direta por parte das unidades do SESI, o referido ente sem fins lucrativos passou a
figurar  como  detentor  dos  direitos  autorais  dos  projetos  que  a  empresa  ALIANÇA
COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA desenvolvia desde o ano de 2002 para o SESI e, pois,
sendo muito provável que, com isso, a contratação do Instituto ORIGAMI tenha tido mesmo o
propósito  de  dissimular  o  real  executor  e  beneficiário  dos  mencionados contratos  e  ainda
viabilizar superfaturamentos.

Não custa relembrar, a reforçar a plausibilidade dessa conclusão, que há notório vínculo entre os
representantes da empresa ALIANÇA e o Instituto ORIGAMI, na medida em que HEBRON
COSTA CRUZ DE OLIVEIRA é sócio de LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA na
empresa SOMAR INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, acima referida, e ele e o outro sócio,
ROMERO NEVES  SILVEIRA  SOUZA  FILHO,  figuram  como  administradores  do  citado
empreendimento,  reiterando-se  que  se  levantou  tratar-se  de  empresa sem  endereço  físico,
possuindo apenas uma conta em empresa virtual.

Não foi por outra razão que o relatório analítico do Tribunal de Contas da União atestou que
pairam veementes indícios de que o Instituto ORIGAMI foi criado com a função precípua de
representar os interesses econômicos da ALIANÇA junto ao SESI, tendo sido destacado na
representação policial ora em apreço importante trecho de referido relatório (fls. 327/336 do
IPL):

"(...).

Nesse sentido, observa-se que a constituição do Instituto Origami, em 25/10/2006, se deu
em momento concomitante ao ingresso dos irmãos Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz
Otávio Gomes Vieira da Silva (CPF 864.226.004-10)  no quadro societário da Aliança
Comunicação e Cultura Ltda., ocorrido em 24/11/2006, sociedade constituída por Luiz
Geraldo Vieira  da  Silva (CPF 000.456.244-53)  e  Elina  Maria  Gomes Vieira da  Silva
(021.123.034-06)  em  5/9/1963,  genitores  dos  sócios  recém  ingressos.  Além  disso,
constatou-se  que  Hebron  Costa  Cruz  de  Oliveira,  Presidente  do  Instituto  Origami  e
profissional da área jurídica, patrocina ações de interesse de Luiz Otávio Gomes Vieira da
Silva em trâmite na Justiça Estadual de Pernambuco (https://www.jusbrasil.com.br/topicos
/67900775/luiz-otavio-gomes-vieira-da-silva).

(...).

Por sua vez, a partir de 2009, além de dar continuidade à execução do projeto "Cine SESI
Cultural"  em diversos  Estados  da  Federação  (MG,  PB,  SE,  PE,  RN e CE),  também
executado em 2008 (PE, RN, MG e CE),  observou-se uma diversificação dos projetos
executados pelo Instituto Origami, o qual acresceu, ao seu portfólio, os projetos "Fábrica
Verde" e "Na Ponta da Língua", ambos criados pela Aliança Comunicação e Cultura Ltda.
e contratados por diversas unidades regionais do SESI (http://aliancacom.com.br/ideias
/?cat=cultura#ideias)."

Além disso, acrescentou a autoridade policial em sua representação que "a despeito de executar
projetos  culturais  em  diversas  unidades  da  Federação,  o  Instituto  Origami não  possui
empregados informados  na  RAIS  (vide  informação  fls.  343)  e  quase  que  a  totalidade  do
volume de recursos recebidos é encaminhado a empresa ALIANÇA COMUNICAÇÃO E
CULTURA. Tal fato, em conjunto com a informação de que foi criada em 2006 e logo depois
passou  a  contratar  com  o  SESI  os  mesmos  projetos  que  anteriormente  eram  realizados
diretamente pela ALIANÇA, além do vínculo societário entre o seu presidente e o administrador
da ALIANÇA, apontam que a entidade foi criada com o escopo de atender aos anseios da
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família Vieira Silva".

E é importante frisar, nesse tocante, ademais, que a atualização do já antes mencionado RIF
8536 (nº  37546.2.19.1775)  apontou  diversos  saques  em espécie realizados  por  HEBRON
COSTA  -  ora  representado  - mais  recentemente,  precisamente  desde  2012,  chamando  a
atenção alguns realizados em 2018, em período próximo à contratação do ORIGAMI pelo
DR-SESI/PE  para  execução  do  CINE SESI  de  2018,  dando  indícios  de  que  o  grupo
continuaria empregando o mesmo modus operandi identificado e ora relatado e analisado.

 

2ª OSCIP: INBRAC

 

De  seu turno,  a  segunda OSCIP referida  na  representação  é  o  INBRAC -  INSTITUTO
BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO CRISTÃ  - CNPJ 69.271.849/0001-04 - que se trata de
uma instituição sem fins lucrativos constituída no ano de 1993 e com sede na rua Traipu, nº 273,
Perdizes - São Paulo/SP, sendo uma instituição de cunho religioso que administra a emissora de
Televisão "REDE VIDA". Nesse sentido, https://pelavida.redevida.com.br/institucional/inbrac/,
tendo figurado como beneficiária de patrocínios concedidos pelo Departamento Nacional do
SESI para a realização de várias edições do projeto "SESI Bonecos do Brasil e do Mundo",
de autoria da ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA, havendo executado tal projeto entre
os anos de 2004 a 2012 e recebido um montante total de R$ 69 milhões pelos serviços (vide
relatório de fls. 392/411 do IPL).

Ocorre  que  a  investigação policial  empreendida  constatou,  por  meio  da quebra  dos  dados
bancários de referido Instituto, semelhança entre o fluxo financeiro do INBRAC e o das demais
entidades apoiadas financeiramente pelo SESI para a execução dos projetos da ALIANÇA, na
medida em que a dita instituição parece também assumir papel instrumentário na execução dos
eventos, restringindo-se a direcionar os recursos recebidos da entidade paraestatal à referida
agência de publicidade.

Com efeito, a análise feita pelo TCU indica que, para execução do SESI Bonecos do Brasil do
ano de 2011,  o  SESI  destinou R$ 9.500.000,00 (nove milhões  e  quinhentos  mil  reais)  ao
INBRAC, contudo, desse montante o ente reteve apenas R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta
mil  reais),  que  representa  exatos  10%,  ao  passo  que  repassou  o  restante  à  ALIANÇA
COMUNICAÇÃO  E  CULTURA  LTDA,  correspondendo  aquele  valor,  provavelmente,
conforme embasada suspeita policial, à comissão da entidade para ter seu nome utilizado no
esquema.  Com efeito, o RIF 8536 aponta uma operação considerada suspeita entre o INBRAC
e  a  ALIANÇA,  consistente  na  emissão  de  dois  cheques  endereçados  à ALIANÇA,
compensados em 16/8 e 10/10/2011, que totalizam R$ 8.550.000,00 (oito milhões quinhentos e
cinquenta mil reais) - valor exato do desconto de R$ 950.000,00 do montante de 9,5 milhões.

Ademais, não houve apresentação de prestação de contas daquele evento por parte do Instituto.

No tocante ao INBRAC, contudo, muito embora apresentados esses indícios de que naqueles
anos de 2004 a 2012 tenha sido utilizado pela ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA em
seus esquemas de desvio de valores dos cofres do SESI, a autoridade policial não identificou
quem seria,  pelo  INBRAC,  os  supostos  responsáveis  criminais  pelo  ocorrido,  pois  não se
conseguiu apontar seus gestores no citado período, especialmente em face de não ter havido
prestação de contas,  por  isso  não havendo documentos  aptos  a  indicar  quem teria  sido  o
responsável pelas ações.
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Por outro lado, apontou-se que a atual direção do INBRAC (OLIDE MARIAS GHISLANDI,
DALCIDES DO CARMO BISCALQUIN, LUCAS SANDOVAL MONTEIRO DE BARROS e
JOÃO GRANDINO ROSAS) ingressou apenas no ano de 2016, cerca de quatro anos após o
Instituto ter deixado de alegadamente operar no esquema, sendo por isso que, demonstrando
cuidado e  responsabilidade ao  formular  os  pedidos finais  da representação,  acertadamente,
nenhuma medida requereu a autoridade policial em desfavor desses atuais gestores.

 

3ª OSCIP: IMDC

 

Por sua vez, a terceira entidade suspeita de participação no esquema é o IMDC  - INSTITUTO
MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA  - CNPJ 21.145.289/0001-07 -, que
foi constituído em 16/9/1979 no Município de Belo Horizonte/MG.

Dada  a  sua  natureza  jurídica,  o  IMDC  tinha  por  finalidade  desenvolver  ações  com  a
Administração Pública de todas as esferas de poder,  nas áreas de gestão,  meio ambiente,
cultura, turismo, lazer e esporte, combate à pobreza, saúde, educação, social e agricultura
(conforme consta do seu Estatuto, juntado à Peça 51, p. 47/56, do TC 046.609/2012-1).

Segundo a autoridade policial, tal objeto "guarda-chuva" teria permitido que firmasse diversos
convênios com o Ministério do Turismo, dentre eles justamente os investigados nesses autos
(702.246/2008, 1535/2008, 25/2009, 1603/2008 e 1532/2008), firmados em 2008 e 2009, todos
alvos  de  Tomadas  de  Contas  pelo  TCU  que  constatou  conluio  entre  as  empresas  que
apresentaram  os  orçamentos  (dentre  elas  exatamente  a  ALTO  IMPACTO  e  a  ALIANÇA
COMUNICAÇÂO E CULTURA), sobrepreço de vários itens e inexecução parcial.

A  representação  policial  discorre  sobre  cada  um  desses  convênios e  indica  as  falhas
constatadas, a saber:

CONVÊNIO 702.246/2008 - SIAFI 650581

Objeto:  incentivar o turismo por meio do apoio ao projeto intitulado "Evento Promocional
do Estado de Pernambuco no Rio de Janeiro/RJ".

O convênio 702.246/2008 firmado entre a Oscip IMDC e o Ministério do Turismo (objeto
da Tomada de Contas TC-000.708/2015-1)  teve por  objeto a realização de shows dos
artistas Alceu Valença e Spok Frevo Orquestra na Fundação Progresso no Rio de janeiro
com vistas a promover o Estado de Pernambuco naquele Estado. Para sua execução restou
previsto  o  aporte  de  R$  300.000,00  pelo  Ministério  concedente  e  R$  93.250,00
corresponderiam à contrapartida do conveniente.

Segundo consta, os recursos federais foram repassados em parcela única ao conveniente
em 10/3/2009 havendo previsão de que a prestação de contas fosse apresentada até trinta
dias do término de sua vigência, que, após prorrogação, ocorreu em 10/6/2009, tendo o
IMDC encaminhado sua prestação de contas em 20/11/2009, a qual reportou que para
execução do convênio foram contratadas  as  empresas  Via  Múltipla  Produções Ltda  e
Aliança  Propaganda  Ltda,  as  quais  receberam,  respectivamente,  R$  89.750,00  e  R$
303.500,00.

A  deficiência  na  prestação  de  contas  do  referido  convênio  ensejou  a  instauração,
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inicialmente,  da  Tomada  de  Contas  Especial  nº  72031.004945/2009-91  no  âmbito  do
Ministério  Concedente e,  posteriormente,  da Tomada de Contas nº  000.708/2015-1 no
âmbito  do  Tribunal  de  Contas  da  União.   Segundo  o  relatório  de  Auditoria  nº
00190.020860/2011-31 (fls. 306-312 do processo TCE nº 72031.004945/2009-91), foram
encontradas diversas irregularidades e indícios veementes de sobrepreço na execução do
convênio SIAFI nº 650581, sendo as principais delas:

a)                  Simulação de cotação de preços - além da empresa contratada, a Aliança
Propaganda Ltda - CNPJ 10.841.500/0001-00, o orçamento foi cotado com as empresas
Alto  Impacto  Comunicação  Visual  Ltda.,  CNPJ  03.970.827/0001-16  e  Raio  Lazer
Produções, CNPJ n° 08.560.689/0001-10, sendo que o sócio da Aliança, LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA - CPF 864.226.004-10, à época do fornecimento dos orçamentos também
era sócio da empresa Alto Impacto Comunicação Visual (vide informação de fl. 341 do IPL
111/2014 - SR/PF/PE) e a CGU reporta que  número do telefone fixo que aparece nos
orçamentos fornecidos pelas empresas Alto Impacto e Raio Lazer é o mesmo, qual seja
(81) 3426-1577, apesar de os endereços declarados serem diferentes;

b)                  Contratação da empresa Aliança Propaganda Ltda para apresentação do
artista  Alceu Valença com base em carta  de exclusividade inválida e  da empresa Via
Múltipla baseada em "carta de exclusividade" válida somente para o local e dia do show
da banda Spok Frevo Orquestra;

c)                  Execução de item do Plano de Trabalho, referente à realização de vídeo, cujo
valor é incompatível com os serviços efetivamente prestados e os valores de mercado para
a execução deste item, uma vez que teriam sido gastos R$ 36.300,00 para produção do
material, conquanto o valor de mercado para, em razão da simplicidade e da tabela de
remuneração dos profissionais envolvidos, seria em torno de R$ 3.000,00;

d)                  Valores contratados para o levantamento fotográfico da exposição acima dos
preços  de  mercado,  uma  vez  que  foi  declarado,  no  plano  de  trabalho,  o  custo  de
pagamento de R$ 19.100,00 pelo serviço e a CGU levantou que o valor de mercado não
poderia  ser  muito  superior  a  R$  1.600,00,  considerando  uma  jornada  de  8  horas  e
tratamento de 50 imagens; e

e)                  Pagamento de dois diferentes equipamentos de sonorização, um para
apresentação do cantor Alceu Valença e outro para Orquestra Spok Frevo, não obstante as
duas apresentações tenham ocorrido na mesma data e local.

Convém observar que o responsável pela execução dos registros fotográficos com indícios
de sobrepreço tratado no item c) foi HELDER FERRER, o qual, à época, era marido de
LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA, sócia da Aliança Propaganda Ltda (vide fl. 346
do IPL 111/2014-SR/PF/PE),  robustecendo as conclusões do órgão de controle.   Cabe
registro que, embora no plano de trabalho estivesse previsto o custo de R$ 19.100,00 pelo
serviço mencionado, a nota fiscal e recibo de pagamento apresentados foram no valor de
R$ 17.360,00, ainda muito superior ao cálculo obtido pela CGU e sendo desconhecida a
efetiva destinação dada a essa diferença de preço.

Outra questão aventada na TC-000.708/2015-1 relaciona-se a desproporcionalidade entre
os valores cobrados pelos ingressos do evento e quantitativo de público com a arrecadação
de bilheteria informada, apenas R$ 6.187,00, conquanto o público estimado pelos registros
fotográficos fosse de cerca de 2000 e os ingressos custassem de R$ 25,00 a R$ 70,00.   
Embora  a  defesa  do  IMDC  tenha  aduzido  que  a  maior  parte  dos  ingressos  foram
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distribuídos  gratuitamente,  não há  qualquer  prova  desse  fato,  a  exemplo  informações
precisas quanto  a quantidade de ingressos vendidos e  quantidade de participantes do
evento. Ademais, a declaração da Fundição Progresso foi feita quase três anos após a
realização do evento e não consta relação dos bens/serviços contratados com tais recursos
e as notas fiscais comprobatórias das despesas realizadas com o valor.

CONVÊNIO 1535/2008 - SIAFI 702558

Objeto: incentivar o turismo por meio do apoio ao projeto intitulado "Evento Promocional
do Estado de Pernambuco em Belo Horizonte".

O convênio 1535/2008 firmado entre a Oscip IMDC e o Ministério do Turismo (objeto da
Tomada de Contas TC-002.773/2015-5) teve por objeto a realização de shows dos artistas
Alceu Valença e Spok Frevo Orquestra no Chevrolet Hall  em Belo Horizonte/MG com
vistas a promover o Estado de Pernambuco naquele Estado. Para sua execução restou
previsto  o  aporte  de  R$  300.000,00  pelo  Ministério  concedente  e  R$  77.100,00
corresponderiam à contrapartida do conveniente.

Segundo consta, os recursos federais foram repassados em parcela única ao conveniente
em 06/04/2009 e para execução do convênio foram contratadas as empresas Via Múltipla
Produções Ltda e Aliança Propaganda Ltda,  as quais  receberam, respectivamente,  R$
89.750,00 e R$ 287.350,00.

A  deficiência  na  prestação  de  contas  do  referido  convênio  ensejou  a  instauração,
inicialmente,  da  Tomada  de  Contas  Especial  nº  72031.008752/2013-95  no  âmbito  do
Ministério  Concedente e,  posteriormente,  da Tomada de Contas nº  002.773/2015-5 no
âmbito do Tribunal de Contas da União.  Segundo o relatório de auditoria da CGU (fls.
240-2442  do  processo  TCE  nº  72031.008752/2013-95),  foram  encontradas  diversas
irregularidades e indícios veementes de sobrepreço na execução do convênio SIAFI nº
702558, sendo as principais delas:

a)                  Simulação de cotação de preços - além da empresa contratada, a Aliança
Propaganda Ltda - CNPJ 10.841.500/0001-00, o orçamento foi cotado com as empresas
Alto  Impacto  Comunicação  Visual  Ltda.,  CNPJ  03.970.827/0001-16  e  Raio  Lazer
Produções, CNPJ n° 08.560.689/0001-10, sendo que o sócio da Aliança, LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA - CPF 864.226.004-10, à época do fornecimento dos orçamentos também
era sócio da empresa Alto Impacto Comunicação Visual (vide informação de fl. 341 do IPL
111/2014 - SR/PF/PE) e a CGU reporta que  número do telefone fixo que aparece nos
orçamentos fornecidos pelas empresas Alto Impacto e Raio Lazer é o mesmo, qual seja
(81) 3426-1577, apesar de os endereços declarados serem diferentes;

b)                  Contratação da empresa Aliança Propaganda Ltda para apresentação do
artista  Alceu Valença com base em carta  de exclusividade inválida e  da empresa Via
Múltipla baseada em "carta de exclusividade" válida somente para o local e dia do show
da banda Spok Frevo Orquestra;

c)                  Execução de item do Plano de Trabalho, referente à realização de vídeo, cujo
valor é incompatível com os serviços efetivamente prestados e os valores de mercado para
a execução deste item, uma vez que teriam sido gastos R$ 30.000,00 para produção do
material,  conquanto  o  valor  de  mercado,  em  razão  da  simplicidade  e  da  tabela  de
remuneração dos profissionais envolvidos, seria em torno de R$ 3.000,00;

d)                  Valores contratados para o levantamento fotográfico da exposição acima dos
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preços  de  mercado,  uma  vez  que  foi  declarado,  no  plano  de  trabalho,  o  custo  de
pagamento de R$ 15.900,00 pelo serviço e a CGU levantou que o valor de mercado não
poderia  ser  muito  superior  a  R$  1.200,00,  considerando  uma  jornada  de  8  horas  e
tratamento de 30 imagens; e

e)                  Contratação da empresa ALIANÇA PROPAGANDA LTDA para o
fornecimento de locação de sistema sonoro, não obstante a empresa LOUDNESS figurasse
como fornecedora exclusiva de sistema sonoro para o Chevrolet Hall; 

f)                   Pagamento de dois diferentes equipamentos de sonorização, um para
apresentação do cantor Alceu Valença e outro para Orquestra Spok Frevo, não obstante as
duas apresentações tenham ocorrido na mesma data e local.

Outra questão aventada na TC-002.773/2015-5 relaciona-se a inexistência de informação
quanto a arrecadação do evento e a destinação dos valores e, não obstante o órgão de
controle tenha identificado que foi ofertada venda de ingressos, o conveniente declarou na
prestação de contas que o show foi gratuito.

CONVÊNIO 25/2009 - SIAFI 702976

Objeto:  incentivar  o  turismo  por  meio  do  apoio  ao  projeto  intitulado  "Exposição  de
Pernambuco no Rio de Janeiro do dia 10/02/2009 a 12/02/2009".

O convênio 25/2009 firmado entre a Oscip IMDC e o Ministério do Turismo (objeto da
Tomada de Contas  TC-010.925/2015-5)  teve por  objeto a realização de Exposição no
estado do Rio de Janeiro com vistas a promover a divulgação do Estado de Pernambuco.
Para sua execução restou previsto o aporte de R$ 300.000,00 pelo Ministério concedente e
R$ 76.000,00 corresponderiam à contrapartida do conveniente.

Segundo consta, os recursos federais foram repassados em parcela única ao conveniente
em  06/04/2009  e  para  a  execução  do  convênio  foi  contratada  a  empresa  Aliança
Propaganda Ltda.

A  deficiência  na  prestação  de  contas  do  referido  convênio  ensejou  a  instauração,
inicialmente,  da  Tomada  de  Contas  Especial  nº  72031.000513/2014-78  no  âmbito  do
Ministério  Concedente e,  posteriormente,  da Tomada de Contas nº  010.925/2015-5 no
âmbito do Tribunal de Contas da União. Segundo os relatórios da Controladoria-geral da
União (fls. 145-147 do processo TCE nº 72031.000513/2014-78 e fls. 227-233 do relatório
de  auditoria  especial  nº  00190.020860/2011-31),  foram  encontradas  diversas
irregularidades e indícios veementes de sobrepreço na execução do convênio SIAFI nº
702976, sendo as principais delas:

a)                  Simulação de cotação de preços - além da empresa contratada, a Aliança
Propaganda Ltda - CNPJ 10.841.500/0001-00, o orçamento foi cotado com as empresas
Alto  Impacto  Comunicação  Visual  Ltda.,  CNPJ  03.970.827/0001-16  e  Raio  Lazer
Produções, CNPJ n° 08.560.689/0001-10, sendo que o sócio da Aliança, LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA - CPF 864.226.004-10, à época do fornecimento dos orçamentos também
era sócio da empresa Alto Impacto Comunicação Visual (vide informação de fl. 341 do IPL
111/2014 - SR/PF/PE) e a CGU reporta que  número do telefone fixo que aparece nos
orçamentos fornecidos pelas empresas Alto Impacto e Raio Lazer é o mesmo, qual seja
(81) 3426-1577, apesar de os endereços declarados serem diferentes;

b)                  A celebração do Termo de Convênio nº 702976 ocorreu em 10/02/2009,
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mesma data de início do evento, de modo que não haveria tempo hábil para execução de
diversos  itens  do  plano de trabalho,  em especial,  criação e  finalização de campanha
publicitária do evento, montagem e desmontagem da exposição, montagem e desmontagem
de cidade cenográfica e montagem e desmontagem de uma feira típica, deslocamento de
artesanato de Pernambuco para o Rio de Janeiro;

c)                  Inclusão em prestação de contas de comprovantes de despesas realizadas
antes da celebração do convênio, uma vez que os comprovantes de exibição da publicidade
do evento em TV e no Rádio têm datas anteriores a 10/02/2009;

d)                  Ausência de documentação apta a comprovar os itens do plano de trabalho
relacionados  a  aquisição  de  passagens  aéreas,  locação  de  veículos,  hospedagens  e
contratação de seguranças, uma vez que a empresa contratada para execução do evento,
Aliança Propaganda Ltda, não possui em seu rol de atividades econômicas a execução de
tais serviços;

e)                  Não foram apresentados documentos comprobatórios de diversas despesas, a
exemplo,  pode-se  citar:  Locação  de  100  peças  para  exposição  do  artesanato  de
Pernambuco  que  seriam  expostas  nos  stands  montados  na  exposição,  montagem  e
desmontagem de uma feira típica, levantamento fotográfico da exposição e contratação de
promotoras treinadas para interagir com o público presente;

f)                   Os registros fotográficos apresentados na prestação de contas não
demonstram a execução de todos os itens previstos no plano de trabalho; 

Outra questão aventada no relatório de auditoria especial nº 00190.020860/2011-31 da
CGU relaciona-se a  inexistência  de informação quanto  a  arrecadação do  evento  e  a
destinação dos valores, eis as informações trazidas pela auditoria acerca da temática:

Ressalte-se  que  este  evento  ocorreu  no  mesmo  local  e  data  do  objeto  do  convênio
702246/2008,  cujos  indícios  de  irregularidades  já  foram  reportados  nesta  peça  e  a
empresa ALIANÇA PROPAGANDA também foi contratada para execução da maior parte
do objeto.

Ademais, parecer técnico do próprio Ministério do Turismo foi contrário à aprovação de
diversos  itens  do  termo  de  trabalho  apresentado  pelo  IMDC no  âmbito  do convênio
702976/2009, não obstante, o projeto foi autorizado.  

CONVÊNIO 1603/2008 - SIAFI 702395

Objeto:  incentivar  o  turismo  por  meio  do  apoio  ao  projeto  intitulado  "Exposição  de
Pernambuco em Belo Horizonte".

O convênio 1603/2008 firmado entre a Oscip IMDC e o Ministério do Turismo (objeto da
Tomada de Contas  TC-032.780/2014-1)  teve por  objeto a realização de Exposição na
cidade de Belo Horizonte com vistas a promover divulgação do Estado de Pernambuco.
Para sua execução restou previsto o aporte de R$ 300.000,00 pelo Ministério concedente e
R$ 76.600,00 corresponderiam à contrapartida do conveniente.

Segundo consta, os recursos federais foram repassados em parcela única ao conveniente
em 19/02/2009 e para a execução do convênio foi contratada, mais uma vez, a empresa
Aliança Propaganda Ltda.
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A  deficiência  na  prestação  de  contas  do  referido  convênio  ensejou  a  instauração,
inicialmente,  da  Tomada  de  Contas  Especial  nº  72031.008760/2013-31  no  âmbito  do
Ministério  Concedente e,  posteriormente,  da Tomada de Contas nº  032.780/2014-1 no
âmbito do Tribunal de Contas da União. Segundo os relatórios da Controladoria-geral da
União (fls. 142-143 do processo TCE nº 72031.008760/2013-31 e fls. 209/204 do relatório
de  auditoria  especial  nº  00190.020860/2011-31),  foram  encontradas  diversas
irregularidades  e  indícios  veementes  de  sobrepreço  e  pagamentos  em duplicidade  na
execução do convênio SIAFI nº 702395.

Conforme se observa da imagem abaixo, o evento objeto do convênio 702395 é muito
similar e ocorreu na mesma data e local do objeto do convênio nº 702558, de modo que o
órgão de controle identificou diversos serviços comuns constavam nos planos de trabalho
de ambos os convênios,  de modo que foram pagos em duplicidade à empresa Aliança
Propaganda Ltda.  

Eis as principais irregularidades observadas pela  CGU:

a)                  Simulação de cotação de preços - além da empresa contratada, a Aliança
Propaganda Ltda - CNPJ 10.841.500/0001-00, o orçamento foi cotado com as empresas
Alto  Impacto  Comunicação  Visual  Ltda.,  CNPJ  03.970.827/0001-16  e  Raio  Lazer
Produções, CNPJ n° 08.560.689/0001-10, sendo que o sócio da Aliança, LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA - CPF 864.226.004-10, à época do fornecimento dos orçamentos também
era sócio da empresa Alto Impacto Comunicação Visual (vide informação de fl. 341 do IPL
111/2014 - SR/PF/PE) e a CGU reporta que  número do telefone fixo que aparece nos
orçamentos fornecidos pelas empresas Alto Impacto e Raio Lazer é o mesmo, qual seja
(81) 3426-1577, apesar de os endereços declarados serem diferentes;

b)                  Pagamento de itens do Plano de Trabalho em duplicidade, no âmbito dos
convênios nº 702395 e 702558 (ambos os eventos ocorreram na mesma data e local), a
exemplo,  pode-se  citar  a  contratação  de  produtor  executivo,  Coordenador  geral  de
produção, 30 seguranças para o evento e confecção e divulgação de vídeos e spot para
publicidade do evento;

c)                  Execução de item do Plano de Trabalho, referente à realização de vídeo, cujo
valor é incompatível com os serviços efetivamente prestados e os valores de mercado para
a execução deste item, uma vez que teriam sido gastos R$ 35.000,00 para produção do
material, conquanto o valor de mercado para, em razão da simplicidade e da tabela de
remuneração dos profissionais envolvidos seria em torno de R$ 3.000,00. Além disso o
plano de trabalho previa vídeo de 08 minutos e o produzido tinha apenas 05 minutos de
duração;

d)                  Valores contratados para o levantamento fotográfico da exposição acima dos
preços  de  mercado,  uma  vez  que  foi  declarado,  no  plano  de  trabalho,  o  custo  de
pagamento de R$ 15.900,00 pelo serviço e a CGU levantou que o valor de mercado não
poderia ser muito superior a R$ 1.600,00; 

e)                  Inclusão em prestação de contratos assinados após a realização do evento;

f)                   Ausência de documentação apta a comprovar os itens do plano de trabalho
relacionados a aquisição de passagens aéreas, locação de micro-ônibus, hospedagens,
divulgação de publicidade nos meios de comunicação e locação de aparelhos de TV e
informática;
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g)                  Os registros fotográficos apresentados na prestação de contas não
demonstram a execução de todos os itens previstos no plano de trabalho; 

h)                  Foi previsto no Plano de Trabalho R$ 12.000,00 para a produção de 30
outdoors e R$ 19.500,00 para a sua veiculação, não obstante, não há registro no processo
de prestação de contas de comprovação da aquisição dos serviços, mas tão somente nota
fiscal emitida pela empresa ALIANÇA PROPAGANDA

Os  arquivos  de  imagens  apresentadas  pelo  IMCD em sua  prestação  de  contas  para
comprovar a realização do evento corroboram com a tese de que diversos serviços foram
pagos em duplicidade.  Como bem observado pelos auditores, as mídias partiram de uma
mesma câmera e os horários de registro são próximos ou concomitantes, demonstrando
que foi o mesmo profissional que realizou a cobertura fotográfica dos dois eventos.

CONVÊNIO 1532/2008 - SIAFI 702555

Objeto: Desfiles promocionais do Estado de Pernambuco em Belo Horizonte e Rio de
Janeiro.

O convênio 1532/2008 firmado entre a Oscip IMDC e o Ministério do Turismo (objeto da
Tomada de Contas TC-017.864/2014-3) teve por objeto a realização de desfiles com vistas
a promover divulgação do Estado de Pernambuco em Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Para sua execução restou previsto o aporte de R$ 300.000,00 pelo Ministério concedente e
R$ 116.220,00 corresponderiam à contrapartida do conveniente.

Segundo consta, os recursos federais foram repassados em parcela única ao conveniente
em 20/02/2009 e  para  a  execução do  convênio  foram contratadas,  mais  uma vez, as
empresas Aliança Propaganda Ltda e Via Múltipla.

A  deficiência  na  prestação  de  contas  do  referido  convênio  ensejou  a  instauração,
inicialmente,  da  Tomada  de  Contas  Especial  nº  72031.009371/2013-23  no  âmbito  do
Ministério  Concedente e,  posteriormente,  da Tomada de Contas nº  017.864/2014-3 no
âmbito do Tribunal de Contas da União. Segundo os relatórios da Controladoria-geral da
União (fls. 127/128 do processo TCE nº 72031.009371/2013-23 e fls. 218/221 do relatório
de  auditoria  especial  nº  00190.020860/2011-31),  foram  encontradas  diversas
irregularidades e indícios veementes de sobrepreço e inexecução de itens previstos no
plano de trabalho do convênio SIAFI nº 702555.

Eis as principais irregularidades observadas pela  CGU:

a)                  Simulação de cotação de preços - além da empresa contratada, a Aliança
Propaganda Ltda - CNPJ 10.841.500/0001-00, o orçamento foi cotado com as empresas
Alto  Impacto  Comunicação  Visual  Ltda.,  CNPJ  03.970.827/0001-16  e  Raio  Lazer
Produções, CNPJ n° 08.560.689/0001-10, sendo que o sócio da Aliança, LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA - CPF 864.226.004-10, à época do fornecimento dos orçamentos também
era sócio da empresa Alto Impacto Comunicação Visual (vide informação de fl. 341 do IPL
111/2014 - SR/PF/PE) e a CGU reporta que  número do telefone fixo que aparece nos
orçamentos fornecidos pelas empresas Alto Impacto e Raio Lazer é o mesmo, qual seja
(81) 3426-1577, apesar de os endereços declarados serem diferentes;

 b)                  Não foram apresentados documentos aptos a comprovar a aquisição e
produção de diversos itens do plano de trabalho;
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c)                  Execução de item do Plano de Trabalho, referente à realização de vídeo, cujo
valor é incompatível com os serviços efetivamente prestados e os valores de mercado para
a execução deste item, uma vez que teriam sido gastos R$ 59.000,00 para produção do
material, conquanto o valor de mercado para, em razão da simplicidade e da tabela de
remuneração dos profissionais envolvidos, seria em torno de R$ 6.000,00. Além disso, o
plano  de  trabalho  previa  que  cada  vídeo  tivesse  03  minutos,  no  entanto  o  material
produzido  para  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  era  composto  preponderantemente  por
registros fotográficos, havendo apenas um minuto de vídeo;

d)                  Valores contratados para o levantamento fotográfico da exposição acima dos
preços  de  mercado,  uma  vez  que  foi  declarado,  no  plano  de  trabalho,  o  custo  de
pagamento de R$ 23.900,00 pelo serviço e a CGU levantou que o valor de mercado não
poderia ser muito superior a R$ 1.780,00; 

e)                  Ausência de documentação apta a comprovar os itens do plano de trabalho
relacionados a divulgação de publicidade nos meios de comunicação;

Ademais,  cumpre registar  que os objetos e período de realização do evento objeto do
convênio SIAFI 702555 é muito similar ao dos convênios nº 650581, 702558, 702976 e
702395, sendo questionável a sua real necessidade e interesse público.           

Além dos  convênios acima  citados,  a  entidade  foi  responsável  pela  execução  do  projeto
"Festival Internacional de Teatro de Objetos - FITO" nos estados de PE, MS, MG, PE, AL, RS,
PR e MS, todos financiados pelos Departamentos do SESI, tendo recebido R$ 19.500.000,00
(dezenove milhões e quinhentos mil reais) após o ano de 2010, ressaltando-se, contudo, que,
após o ano de 2013, com a deflagração da "Operação ESOPO", já referida mais acima, não mais
celebrou contratos.

Isso porque o Presidente do IMDC à época dos fatos investigados, DEIVISON OLIVEIRA
VIDAL  -  ora  representado,  foi  alvo  da  operação  policial  ESOPO  e  teve  os  seus  bens
bloqueados  por  força  de  decisão  judicial  proferida  no  âmbito  da  Ação  de Improbidade
Administrativa nº 1007889-73.2017.4.01.3800, em trâmite na 21ª Vara Federal de Minas Gerais,
cumprindo ainda destacar que o administrador da ALIANÇA Comunicação e Cultura, LUIZ
OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, também foi alvo da mesma citada ação.

Ainda que os fatos investigados na mencionada "Operação ESOPO" não sejam alvo desta ora
em apreço, não custa registrar que a análise do fluxo financeiro das contas do projeto FITO
indicou que, em umas das suas edições realizadas pelo IMDC, do valor pago pelo SESI em cada
uma das parcelas, foi retido o montante de exatos 2% e o restante foi repassado integralmente à
ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA, a qual, por sua vez, direcionou a maior parte dos
créditos a empresas inidôneas.

A investigação ora em análise levantou junto ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Sociais  que  o  então  Presidente  do  IMDC na  época  dos  fatos  aqui  apurados,  DEIVISON
OLIVEIRA  VIDAL  -  ora  representado,  possuía  vínculo  empregatício  anterior  com  o
Departamento Regional do SESI em Minas Gerais, havendo notória relação, portanto, com seu
ente contratante.

Como se não bastasse, adverte a autoridade policial na representação ora em análise:

"(...).

Relevante destacar o possível vínculo entre o gestor Departamento Nacional do SESI
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(responsável pela liberação dos recursos não só dos contratos realizados diretamente pelo
Diretório  Nacional  como também pelos  regionais)  e  o  IMDC.  Quando das  primeiras
contratações do IMDC pelo DR-SESI/MG e FIEMG, em 2009, para execução do FITO,
ROBSON BRAGA DE ANDRADE, atual Presidente do Departamento Nacional do SESI
figurava como Diretor Regional do SESI/MG, tendo permanecido no cargo de 2002 a
2010,  quando passou a exercer a Direção do Departamento Nacional da Instituição e,
consequentemente, da Confederação Nacional das Indústrias. Frise-se que, nesta época,
Robson acumulava o encargo de segundo vice-presidente do Departamento Nacional e,
como  tal,  avalizou  diversos  dos  projetos  da  ALIANÇA  contratados  pelas  diversas
Regionais do ente. Recentemente, ele foi reeleito para o terceiro mandato à frente da CNI
o que lhe garante permanência à frente da paraestatal até 2022. Convém ressaltar que o
exercício da função de Presidente da CNI confere a seu ocupante, automaticamente, a
posição de Diretor  do Departamento  Nacional  do  SESI  (art.  32,  parágrafo único,  do
Regulamento do SESI).

Além do fato do Presidente do IMDC ter sido contratado do DR-SESI/MG na gestão de
ROBSON, o que pode indicar um vínculo entre os dois,  tão logo DEVISON assume a
presidência  da  instituição,  as  contratações  do  SESI  com o  IMDC (o  qual  havia  sido
constituído no ano de 1979) se iniciam e, ano a ano, vão se intensificando. Como se verá,
há também indícios de vínculo entre ROBSON e o IPCB, outra das Oscips do esquema,
que assumiu os projetos do IMDC após ele ser alvo da Operação ESOPO. Também há
indícios de vínculos entre o atual Diretor Regional do SESI/MG (que também preside a
FIMG), Nelson de Souza Dabés Filho (o qual substituiu ROBSON BRAGA quando ele
assumiu  a  CNI)  com o  IMDC,  tendo  inclusive  sido  detido  quando  da  realização  da
operação ESOPO em razão de fraudes em contratos firmados entre a FIMG e o IMDC,
como se observa do excerto de reportagem publicada à época dos fatos: (...)."

No  mesmo  sentido  foram  as  conclusões  do  RICE  03/2018  do  TCU,  cujos  trechos  mais
relacionados  aos  fatos  ora  em  análise  constam  de  transcrição  na  representação  policial,
merecendo referência mais específica, porque agregam informações àquelas consignadas pela
Delegada e acima já transcritas, os seguintes trechos:

"(...) a inserção do IMDC como executor de projetos patrocinados por unidades regionais
do  SESI  se  deveu  a  uma  iniciativa  do  SESI/MG,  unidade  responsável  pela  primeira
contratação direta da entidade.

A circunstância de, à época, o IMDC não ter experiência alguma na promoção de eventos
dessa natureza e porte, bem como a proximidade observada entre a entidade contratada,
por meio de seu dirigente, Deivson Oliveira Vidal, e o órgão promotor de tais eventos
(FIEMG/SESI-MG),  do qual  já  teria  sido empregado,  sugere uma atuação pessoal  do
dirigente responsável pela gestão da entidade paraestatal para viabilizar as contratações.

No mesmo sentido aponta o fato de o FITO ter sido idealizado por Lina Rosa Gomes Vieira
da Silva (CPF 880.205.924-15), sócia da agência de publicidade Aliança Comunicação e
Cultura  Ltda.,  circunstância  que,  em  tese,  desqualifica  qualquer  critério  lógico  e/ou
jurídico que justificasse a contratação direta de terceiro (IMDC) para a execução da 1ª
(primeira) edição do evento.

Inclusive, sob esse último aspecto, não é demais relembrar que Luiz Otávio Gomes Vieira
da Silva (CPF 864.226.004-10), sócio da Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e irmão de
Lina  Rosa Gomes Vieira  da  Silva,  também foi  detido  por  ocasião  da  deflagração da
Operação "Esopo", em 2013 (...)."
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Por tudo quando acima se registrou, o IMDC em tese participou por alguns anos das
irregularidades investigadas neste caso, especialmente entre 2008, 2009 e de 2010 até pelo
menos 2013.

Note-se, contudo, que não foi requerida contra o responsável pelo IMDC a decretação de sua
prisão temporária, mormente porque a notícia de envolvimento dele com as fraudes em tela teria
se encerrado em tese em 2013, mas as demais medidas cautelares foram requeridas e merecem
deferimento (busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e fiscal e sequestro de bens).

 

4ª OSCIP: IPCB

A 4ª OSCIP alegadamente utilizada no esquema investigado seria o IPCB  - INSTITUTO DE
PRODUÇÃO  SOCIOEDUCATIVO  E  CULTURAL  BRASILEIRO  -  CNPJ
03.405.617/0001-85, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituído no ano
de 1999 em Brasília, sendo presidido por JORGE LUIZ DA SILVA  - ora representado.

Diligências realizadas no suposto endereço de funcionamento da OSCIP identificou que no
local funciona outra empresa do ramo de produção de eventos administrada por JORGE LUIZ
DA SILVA, a GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA (fls. 467/470), pairando suspeitas de que o
Instituto tratar-se-ia apenas de um CNPJ utilizado no interesse dos principais beneficiários dos
fatos ora  sob investigação,  daí  porque algumas medidas estão  sendo deferidas diretamente
contra a GIRAL (buscas e apreensões, por exemplo).

Um primeiro contrato da referida OSCIP foi com o SESI-MG no ano de 2009 para realização
do projeto "Bandas de Cá". Em seguida, executou o "Em Nome das Cidades", o "SESI Bonecos
do  Mundo",  "Arte  no  Canteiro"  e,  após  a  deflagração  da  Operação  ESOPO,  acima  já
mencionada, assumiu a execução do FITO, em substituição ao IMDC, sendo que todos esses
projetos teriam sido idealizados pela ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA.

Ao todo, apenas entre 2010 e 2017, o Instituto ora em foco teria recebido R$ 88.170.596,60 dos
projetos realizados com os SESIs, tendo, contudo, sido identificados vínculos entre IPCB e
membros da alta cúpula do Departamento Nacional do SESI, como acima já mencionado.

Com  efeito,  o  RICE  03/2018  do  TCU  identificou,  por  um  lado,  que  a  empresa  GIRAL
COMUNICAÇÃO LTDA. e o IPCB foram constituídos pelo mesmo grupo familiar (Família
Fiuza Dias Pinto), bem como, por outro lado, identificou que a assunção pelo IPCB de parte dos
projetos constantes do portfólio da agência ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA.
se deu em função de o núcleo familiar de executivo de primeiro escalão da CNI (José Frederico
Álvares) ter sido o responsável pela fundação e constituição da pessoa jurídica IPCB.

Outro  dado  relevante  consta  do  RIF  nº  37546.2.19.1775,  que  destaca  o  repasse  de  R$
530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) da conta da ALIANÇA para a empresa GMendes
PRODUÇÕES a  qual,  além de  possuir  em seu quadro  societário o  Presidente  do  IPCB,
JORGE LUIZ DA SILVA, tem como endereço declarado o mesmo do Instituto e da empresa
GIRAL  COMUNICAÇÃO  LTDA,  constituída  mediante  sociedade  entre  JORGE  LUIZ  e
parentes de gestores do Departamento Nacional do SESI.

O referido relatório do TCU, em conclusão, ainda fez a ponderação antes já aqui registrada, de
que inexistiria qualquer critério lógico e/ou jurídico que justificasse a contratação direta da
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referida OSCIP para a execução de projetos idealizados pela citada agência de publicidade.

Pois bem.

Vistas todas as OSCIPs pretensamente envolvidas no caso em foco, não custa ademais atentar a
outra  questão  importante:  os  projetos  são  contratados  de  forma  perene  com  as  mesmas
entidades,  constando  da  representação  policial  gráfico  bastante  representativo  dos  valores
recebidos por cada uma delas entre 2010 e meados de 2017 (também extraído de bases de
dados  custodiadas  pelo  TCU  -  LabContas  e  EContas),  que  não  pode  ser  neste  decisum
reproduzido porque o editor de texto deste sistema não o comporta.  

(IV) DEPARTAMENTOS (NACIONAL E REGIONAIS) DO SESI

 

De  seu  turno,  a  representação  menciona  alguns  gestores  do  SESI  que  estariam  em  tese
envolvidos no esquema de supostos desvios de verbas federais investigados neste caso, a saber:
ROBSON BRAGA DE ANDRADE (Departamento Nacional do SESI), JOSÉ CARLOS LYRA
DE  ANDRADE  (DR-AL/SESI),  FRANCISCO  DE  ASSIS  BENEVIDES  GADELHA
(DR-PB/SESI),  SÉRGIO  MARCOLINO  LONGEN  (DR-MS/SESI), OLAVO  MACHADO
JUNIOR (DR-MG/SESI) e RICARDO ESSINGER (DR-PE/SESI), todos ora representados.

Segundo o  Regulamento  Geral  do  SESI,  aprovado por  meio  do  Decreto  57.375/1965,  são
"órgãos de administração, funcionando sob direção unitária: a) o Departamento Nacional, com
jurisdição  em  todo  o  país;  b)  os  Departamentos  Regionais,  com  jurisdição  nas  bases
territoriais correspondentes; (...)." - art. 20.

Por sua vez, conforme art. 32 de referido regulamento, "O Departamento Nacional é o órgão
administrativo  de  âmbito  nacional  incumbido  de  promover,  executivamente,  os objetivos
institucionais,  nos  setores  técnico,  operacional,  econômico,  financeiro,  orçamentário  e
contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo Conselho Nacional". O seu parágrafo
único estabelece, ainda, que "Dirigirá o Departamento Nacional, na qualidade de seu diretor, o
presidente da Confederação Nacional da Indústria".

No que pertine às atribuições do dirigente do Departamento Nacional do SESI, estabelece o art.
33  do  mencionado  Regulamento  que  compete  àquele  "submeter  ao  Conselho  Nacional  a
proposta do orçamento anual da entidade, especificamente pelas unidades responsáveis, bem
como a distribuição de fundos às administrações regionais" (alínea b), além de "apresentar ao
Conselho Nacional o relatório anual e a prestação de contas da gestão financeira do SESI na
administração nacional  e  dar  parecer  sobre  os  relatórios  e  as  contas  das  administrações
regionais" (alínea c) e "suplementar as administrações regionais de arrecadação insuficiente
com fundos da renda prevista no orçamento, consoante um plano motivado de ordem técnica"
(alínea d). Como se não bastasse, ainda lhe incumbe "fiscalizar, sempre que julgar oportuno,
diretamente, ou por intermédio de prepostos, a execução, pelas administrações regionais, dos
dispositivos legais, regulamentares, estatutários e regimentais atinentes ao SESI, bem como
acompanhar e avaliar o cumprimento pelos órgãos regionais das regras de desempenho e das
metas  físicas e  financeiras relativas às alocações de recursos  na educação e  às ações de
gratuidade" (alínea p).

Ou seja, como bem ponderado pela autoridade representante, a distribuição dos recursos do
SESI é feita aos Departamentos Regionais por meio de ordem do Diretor do Departamento
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Nacional, competindo a este fiscalizar a regularidade na aplicação desses recursos.

Ainda que o art. 33, alínea "z", do citado Regulamento do SESI permita ao Diretor do seu
Departamento Nacional "delegar competência ao Superintendente e ao Chefe de Gabinete para
exercitarem, especificamente, qualquer das atribuições de sua alçada, definidas neste artigo"
(havendo semelhantes previsão nos arts. 35 e 36), a representação policial indicou elementos de
convicção  que  levaram este  juízo  a  crer,  ao  menos  nesta  cognição provisória  própria  dos
pedidos  cautelares,  que  o  Diretor  do  Departamento  Nacional  ora  representado,  ROBSON
BRAGA DE ANDRADE, concretamente não estaria alheio aos desvios de recursos que em tese
vêm ocorrendo há anos, especialmente pelas vinculações que mantém com outros investigados
(responsáveis pelas OSCIPs IMDC e IPCB, referidas no corpo desta decisão por diversas vezes)
e  pelo  fato  de  o  elo  entre  os  desvios  verificados  nos  Departamentos  Regionais  de  várias
unidades da Federação diferentes, tratados neste decisum, ser a mesma empresa beneficiária de
grande parte desses valores - a ALIANÇA COMUNICAÇÃO - ou empresas a ela vinculadas.

Além disso, como já mais de uma vez aqui ponderado, inexistiria qualquer critério lógico e/ou
jurídico que justificasse a contratação direta daquelas referidas OSCIPs para a execução de
projetos  idealizados  pela  citada  agência  de  publicidade,  portanto  essa contratação  indireta
visava  provavelmente  mesmo  dificultar  o  controle  da  aplicação  dos  recursos  que  se
evidenciaram como desviados.

De seu turno, em tese, também não haveria, por essas mesmas evidências, como os Diretores
dos  Departamentos  Regionais  do  SESI,  ora  representados,  estarem alheios  aos  desvios  de
recursos federais supostamente realizados, mas ao contrário estariam em conluio com os demais
investigados para que aqueles ocorressem.

Não custa nesse contexto especificar que o § 1º do art. 37 do Regulamento do SESI estabelece
que "Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos
nacionais, bem como à correição e fiscalização inerentes a estes, são autônomos no que se
refere  à  administração de  seus  serviços,  gestão  dos  seus  recursos,  regime de  trabalho  e
relações empregatícias", competindo ao Diretor de cada Departamento Regional, conforme art.
45, alínea "j", "autorizar as despesas da região, tanto de pessoal, como de material e serviços,
assinando cheques e ordens de pagamento".

Ainda nesse contexto, oportuno frisar que, mediante trabalho de produção de conhecimento,
formalizado em março/2017, o Tribunal de Contas da União identificou que o Serviço Social da
Indústria - SESI, desde o ano de 2002, por meio de seus Departamentos Regionais e Nacional,
tem  diversos  projetos  culturais  criados  pela  empresa  ALIANÇA  COMUNICAÇÃO  E
CULTURA LTDA, dentre os quais se destacam: "Festival Internacional de Teatro de Objetos -
FITO",  "SESI Bonecos  do Mundo",  "Cine SESI  Cultural",  "Fábrica  Verde",  "Na Ponta  da
Língua", "Em Nome das Cidades", "Arte no Canteiro", "Bandas de Cá" e "Relix".

Ocorre que esses projetos acima citados não guardam qualquer afinidade com o escopo do
SESI, tampouco beneficiam, de alguma forma, os profissionais e empresas do setor industrial,
por isso os pagamentos a eles destinados feririam inclusive o disposto no art. 54 do regulamento
do  SESI,  aprovado  pelo  Decreto  57.375/1965:  "Nenhum  recurso  do  SESI,  quer  na
administração nacional,  quer  nas administrações regionais,  será aplicado,  seja qual  for  o
título, senão em prol das finalidades da instituição, de seus beneficiários, ou de seus servidores.
Parágrafo único. Todos quantos forem incumbidos do desempenho de qualquer missão, no país
ou no estrangeiro, em nome ou a expensas da entidade, estão obrigados a prestação de contas e
feitura do relatório, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a ultimação do encargo, sob pena
de inabilitação a novos comissionamentos e restituição das importâncias recebidas".
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Apesar disso, os mencionados projetos foram contratados pelo SESI e levantamentos do TCU e
da CGU indicaram, como já ressaltado mais acima, veementes indícios do cometimento de
fraudes que permeiam desde o processo de seleção dos institutos contratados pelo Serviço
Social (em que se simula uma suposta isonomia, não obstante a forma de seleção impeça e
limite a participação de outros entes interessados na concorrência) até o direcionamento de
vultosas  quantias  a  empresas  de  fachada,  que  na  maioria  das  vezes  realiza  o  saque  dos
montantes em espécie de forma a dificultar o rastreamento do real destinatário dos valores
desviados do ente paraestatal.

Conforme consta, quando realizado por meio dos Departamentos Regionais, tais projetos são
custeados mediante descentralização de recursos do Departamento Nacional do SESI, o qual
também patrocina diretamente alguns desses eventos. O repasse dos recursos, como dito, ocorre
após autorização do Diretor do Departamento Nacional do SESI, função que, por definição
regimental, compete ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria (art. 32, parágrafo
único, do Regulamento do SESI), cujo atual titular é o ora representado ROBSON BRAGA DE
ANDRADE.

Por isso, não haveria, em tese, como os desvios em questão acontecerem sem o conluio de
gestores de departamentos do SESI, encarregados de liberar esses valores. Referidos gestores,
em tese de forma intencional,  como já se fundamentou anteriormente nesta decisão, viriam
travestindo  a  natureza dos  contratos  de  patrocínio  com vistas  a  se  desvincularem de uma
necessária prestação de contas detalhada e comprovação da efetiva aplicação das Receitas, com
isso propositadamente, em tese, viabilizando os desvios, na medida em que o fluxo financeiro
das parcelas pagas às entidades sem fins lucrativos, uma vez analisado, demonstra que a maior
parte dos valores das parcelas são direcionados a empresas de fachada ou investimentos do
grupo empresarial  investigado,  de modo que ou os projetos não foram executados em sua
integralidade  ou  os  valores  estão  muito  acima  do  valor  de  mercado e  efetivo  custo  das
respectivas produções (num e noutro caso concorrendo os dirigentes do SESI de forma decisiva,
em tese, para a prática delitiva do desvio).

Por isso, os pedidos formulados pela autoridade policial, com os quais concordou o MPF,
em desfavor dos dirigentes do SESI, ora representados - de prisões temporárias, buscas e
apreensões,  afastamentos  de  sigilo  bancário  e  fiscal  e  sequestro  de  bens  -  merecem
deferimento.

Saliente-se, contudo, que ao menos as prisões somente se estará deferindo em relação àqueles
dirigentes que já estavam nessa função na época da execução dos contratos irregulares em
questão e ainda permanecem na função, por isso podendo dificultar ou atrapalhar a coleta das
provas quando da deflagração da fase ostensiva da operação.

Por fim, depois de já se haver discorrido sobre os fatos apurados até então na investigação em
foco e sobre os supostos envolvimentos dos ora representados, passo, para fechar o raciocínio
sobre se merece deferimento a representação policial, a declinar alguns dos convênios firmados
para recebimento dos recursos públicos reputados desviados e a que projetos se destinariam a
beneficiar, para com isso demonstrar os elementos que me fizeram concluir ser possível, em
tese, tenham ocorrido os desvios aventados pela autoridade policial.

 

DOS CONVÊNIOS E PROJETOS
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A representação policial discorre sobre os objetos e principais indicativos de fraudes em cada
um  dos  programas/projetos  patrocinados  pelo  SESI  sob  a  roupagem  de  contratos
administrativos firmados com o fim de desviar parte dos recursos públicos federais em favor de
terceiros, ora investigados ou relacionados a estes, quais sejam:

1. O mais antigo em execução (desde 2002) é o projeto CINE SESI CULTURAL  (Projeção
itinerante e ao ar livre de filmes em película de 35mm em municípios do interior dos Estados),
quanto ao qual o TCU apurou (i) burla ao processo licitatório, resultando sempre na contratação
do  Instituto  ORIGAMI,  (ii)  veementes  indicativos  de  sobrepreço  e (iii)  ausência  de
comprovação da  efetiva  execução de  diversas  atividades  previstas  no  projeto,  entre  outras
fraudes.

Quanto a burla do processo licitatório, em resumo, os apontamentos mais graves feitos pela
Corte de Contas foram os seguintes: a) ausência de cotação de preços, mesmo havendo outras
empresas  no  mercado  com capacidade  técnica  e  financeira  para  execução do  objeto  a  ser
contrato,  tendo o SESI,  reiteradamente,  permitido que o orçamento fosse determinado pela
própria  licitante,  sem análise  do  real  valor  de  mercado para  os itens;  b)  Não obstante  os
diretórios regionais contratantes se situarem em Estados distintos, implicando em custos com
deslocamento da equipe responsável pela execução e sistemática de contratação distintos, bem
como os municípios receptores dos projetos tivessem distancias divergentes, o valor da exibição
por cidade foi o mesmo e o número de cidades por diretório também foi igual, não existindo um
critério para fixar seu quantitativo; c) O prazo estabelecido para apresentação das propostas no
nível de detalhes exigido foi bastante exíguo, de modo a beneficiar o ORIGAMI, que já realiza
o projeto desde 2002; d) por tratar-se de um projeto permanente, seria razoável que o SESI
realizasse estudo de viabilidade econômica da aquisição de equipamentos locados, os quais
representavam a maior parte das despesas, bem como a possibilidade de execução direta do
projeto, inclusive algumas diligências apontaram haver pessoas vestindo uniformes da entidade
na montagem da estrutura; e) embora os entes sem fins lucrativos tenham sido contratados sob a
alegação  de  que  detinham  exclusividade  para  montagem  do  projeto,  a  sua  execução  foi
terceirizada a outras empresas.

De seu turno, quanto ao possível sobrepreço, outro ponto a indicá-lo seria o fato de a análise
bancária das contas do INSTITUTO ORIGAMI, IMDC, IPCB e ALIANÇA COMUNICAÇÃO
apontar que, após o recebimento dos pagamentos do SESI, uma parcela muito pequena do valor
era destinada as empresas subcontratadas para efetiva  execução do projeto,  a  exemplo das
citadas pelo TCU (ALLTECH COMÉRCIO E MANUTEÇÃO, TATANKA FILMES LTDA,
ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA e ATELIÊ PRODUÇÕES ARTISTÍCAS - esta
última ora representada), sendo o maior volume de recursos repassados a empresas de fachada,
a exemplo da MAGALHÃES & REGO PRODUÇÕES E EVENTO DE SHOWS, NUNES &
ARAÚJO  PRODUÇÕES  DE  SHOWS,  NEVES  &  SILVA  EVENTOS  E  PRODUÇÕES,
MARCELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e  FABRICIO BEZERRA LIMA ME e  a  outras
empresas  ligadas  a  ALIANÇA,  como  a  ALTO  IMPACTO  e  a  IDEA  PRODUÇÔES  E
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS e ILUMINAÇÃO.

Não custa frisar, nesse diapasão, até porque consta como uma das representadas pela autoridade
policial, que a produtora ATELIÊ PRODUÇÕES, com sede também em Recife/PE, executou
boa parte das vídeo-produções que, a rigor,  apenas o Instituto Origami ou o IMDC seriam
capazes de produzir com a qualidade exigida pelo SESI. Tal fato, aliado à existência segura de
inúmeras empresas produtoras de vídeo, indicaria a existência de um universo de possíveis
competidores e também dissiparia a "singularidade" desses contratos. Ademais, nos créditos dos
diversos vídeos produzidos pela ATELIÊ PRODUÇÕES vinculados à realização do CINE SESI
em  Mato  Grosso  do  Sul  e  em diversos  estados  da  Federação,  é  possível  verificar  que  o
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contratante dos serviços é justamente a empresa de publicidade ALIANÇA COMUNICAÇÃO.

Os levantamentos realizados em relação à ATELIÊ PRODUÇÕES (informação nº 402/2018)
apontam que a empresa de fato existe e atua no ramo de publicidade e produção de vídeos e
eventos,  sendo  apontado  como um de  seus  clientes  a  empresa  ALIANÇA,  de  modo  que,
provavelmente, apenas o pequeno percentual que lhe fora destinado tenha sido efetivamente
empregado  nos  projetos  contratados  com  o  IMDC  e  IPCB,  justificando-se  ter  acesso  a
documentos desses contratos para identificar-se o tamanho do aventado desvio.

2.  Um  segundo  projeto  seria  o  FITO  -  Festival  Internacional  de  Teatro  de  Objetos
(realização gratuita de performances, intervenções musicais, exposição fotográfica, cenografia
interativa e oficinas com artistas e objetos de várias partes do mundo), realizado desde 2009,
tradicionalmente  mediante  contratação do  IMDC,  com relação ao qual  o  TCU igualmente
identificou, por meio de detida análise do fluxo financeiro dos valores repassados pelo SESI,
que mais de 50% dos valores destinados somente pelo DR-PE do SESI à execução do FITO
2011 claramente não foram empregados na sua realização, pairando ainda veementes indícios
de  que  parcela  remetida  a  ALTO  IMPACTO,  igualmente,  não  foi  empregada  em  sua
integralidade no evento, tornando o valor do prejuízo superior aos R$ 3.425.000,00.

3. Um terceiro projeto seria o NA PONTA DA LÍNGUA (Vídeos de animação onde línguas de
sogra  articulam  dicas  divertidas  sobre  as  últimas  alterações  ortográficas  da  língua
portuguesa), quanto ao qual o TCU apurou que foram investidos vultosos valores pelo SESI,
sendo ao menos R$ 12.380.000,00 (doze milhões, trezentos e oitenta mil reais) no Estado de
Mato Grosso do Sul, R$ 3.480.000,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) em Minas
Gerais e R$ 6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) na Paraíba. O Tribunal
e a Controladoria-Geral da União, não obstante, da mesma forma como evidenciado nos demais
projetos desenvolvidos pela ALIANÇA e contratados com o SESI por intermédio de OSCIPs
aos quais as supostas licitações são direcionadas, identificaram diversas irregularidades nas
prestações  de  contas  relacionadas  ao  referido  projeto,  dentre  elas  (i)  o  direcionamento  da
escolha  da  contratada  -  INSTITUTO ORIGAMI,  (ii)  superfaturamento  e  (iii)  ausência  de
comprovação da exibição dos vídeos nos termos pactuados.

4.  5.  Um  quarto  e  quinto  projetos  desenvolvidos  pela  ALIANÇA  COMUNICAÇÃO  E
PROPAGANDA e contratados pelos Departamentos do SESI seriam BONECOS DO MUNDO
(Exibição  gratuita  de  espetáculos  com  apresentações  de  bonecos  de  várias  companhias
nacionais e internacionais) e EM NOME DAS CIDADES (Produção de vinte animações de 1
minuto cada e distribuição de cartilhas e DVDs contando, de forma divertida, a origem do
nome  das  cidades),  quanto  aos  quais  a  corte  de  contas  identificou  também  diversas
irregularidades, a indicar que parte substancial dos valores públicos federais repassados não
teria sido aplicada no objeto de cada um deles.

Considerando que no período abrangido pela  quebra de sigilo  bancário  antes já autorizada
encontravam-se em execução diversos projetos culturais contratados junto ao IPCB, Instituto
Origami e IMDC, os técnicos do Tribunal de Contas realizaram detida análise de confronto das
informações com os dados e documentos apresentados nos relatórios de gestão e prestações de
contas dos Diretórios do SESI e constataram de forma veemente, dentre outras irregularidades,
que:

a) as entidades contratadas pelo SESI (Instituto Origami, IMDC e IPCB) para a execução dos
projetos não passam de meras intermediárias entre os recursos que financiam os projetos e
pool  de  empresas  encabeçadas  pela  agência  ALIANÇA  COMUNICAÇÃO  E  CULTURA
LTDA;
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b) que a ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA., beneficiária de R$ 2.987.551,00
oriundos do IPCB, transferiu R$ 10.594,00 (dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais) a
Jorge Luiz da Silva, Presidente da referida pessoa jurídica, por meio de conta da empresa de
fachada NUNES & ARAÚJO PRODUÇÕES E EVENTOS ME;

c) as entidades patrocinadas pelas unidades regionais do SESI não aplicaram integralmente
na execução dos projetos os recursos recebidos, tendo remetido vultosa parcela de valores a
contas de empresas de fachada e para o Credit Suisse Hedging-Griffo, um private banking de
investimentos[3];

d)  os  projetos  foram  executados  mediante  contratação  de  terceiros para  realização  dos
eventos, os quais receberam valores muito inferiores aos desembolsos do SESI;

e) recursos de mais de um projeto são direcionados, em datas concomitantes ou próximas, para
a mesma conta bancária, sendo praticamente inviável dissociá-los e demonstra o suposto intuito
do grupo em ocultar procedência e destinação.

Concluiu  a investigação até  então  encetada que o  fluxo  financeiro verificado entre  os
investigados seria o de a quase totalidade dos recursos pagos pelos Departamentos do
SESI  às  OSCIPs  IMDC,  IPCB,  INBRAC e  ORIGAMI  ser  direcionada  às  contas  da
empresa ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA e, de lá, pulverizadas para diversas
outras contas de empresas  de fachada e investimentos financeiros,  sendo somente  um
volume  muito  pequeno  destinado  a  empresas  do  ramo  de  produção  artísticas
aparentemente idôneas.

Com  efeito,  tais  valores,  após  creditados  nas  contas  do  IMDC  e  ORIGAMI,  tal  qual  os
provavelmente creditados pelo SESI nas contas do INBRAC e IPCB, eram enviados à conta da
ALIANÇA  COMINICAÇÃO  E  CULTURA,  com  retenção  de  uma  pequena  parcela
(provavelmente a comissão do ente), e, em seguida, direcionada a empresas vinculadas a JULIO
RICARDO  RODRIGUES  NEVES  -  a  maior  parte  de  fachada  -  e  à ALTO  IMPACTO,
igualmente inexistente.

O que seria mais grave ainda, no restrito período da quebra de sigilo bancário já decretada por
este  juízo  relativamente  aos  investigados,  foi  possível  identificar  que  a  movimentação
financeira  registrada  pelas  empresas  sob  suspeita  advém  justa  e  primordialmente dos
departamentos do SESI, com destaque para as Regionais de PE, PB, MS e MG.

E não se pode deixar  de frisar  que se constatou também que a  relação financeira  entre  a
ALIANÇA e o ORIGAMI diverge do padrão identificado com as demais OSCIPs, já que há
fluxo inverso, ou seja, a ALIANÇA também repassa valores ao Instituto, ao contrário do que
acontece com os  demais,  provavelmente  em razão do  vínculo societário  existente  entre  os
administradores das duas instituições.

Outras operações que também chamaram a atenção foram as transferências realizadas pela
ALIANÇA COMUNICAÇÃO e pela ALTO IMPACTO para a empresa RESERVA DO PAIVA
RESIDENCE SUL, tratando-se possivelmente da aquisição de imóveis,  ou seja, não tendo
qualquer relação com o pagamento de fornecedores dos seus projetos, o que é indicativo  de
possível lavagem de dinheiro. Daí por que se está a deferir pedido das autoridades policial e
ministerial, de sequestro desse imóvel.

Pois bem.

Postos os fatos que a investigação evidenciou, resta agora analisar se justificam as medidas
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perseguidas pela autoridade policial, com as quais o Ministério público Federal concordou.

Passa-se,  então,  doravante,  a  analisar  cada  uma  delas:  1)  buscas e  apreensões;  2)  prisões
temporárias;  3)  sequestro e arresto de bens;  4)  ampliação de quebra de sigilo bancário;  5)
quebra de sigilo fiscal; 6) suspensão de pagamentos referentes aos contratos em tela ainda em
vigor; e 7) compartilhamento de provas angariadas com a deflagração da parte ostensiva da
operação policial  com o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a
Receita Federal.

 

MEDIDAS PERSEGUIDAS:

1.      BUSCA E APREENSÃO:

 

Para o deferimento da ordem de busca e apreensão domiciliar das pessoas ora representadas,
necessária  se  faz  a  existência  de  fundadas  razões  que  a  autorizem,  reclamando-se,  pois,
motivação concreta quanto à sua ocorrência e amparadas, senão em início de prova, ao menos
em indícios relativamente convincentes quanto à necessidade da medida.

Por sua vez, o ordenamento jurídico pátrio permite a medida ora perseguida, consoante se
confere do art.  5º, XI, da Constituição da República, e do art.  240, § 1º, do CPP, a seguir
transcritos:

CONSTITUIÇÃO

Art. 5º. ...

XI  -  a  casa  é  asilo  inviolável  do  indivíduo,  ninguém  nela  podendo  penetrar  sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c)  apreender  instrumentos de  falsificação ou  de  contrafação e  objetos  falsificados  ou
contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados
a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja
suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
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g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

Verifica-se, pois, que os requisitos específicos da busca e apreensão, fixados no art. 240, § 1º,
do  Código  de  Processo  Penal,  precisam  estar  demonstrados  nos  autos  para  justificar  sua
decretação e neste caso restou demonstrado que efetivamente o estão.

Com efeito, na hipótese em tela, considero haver justificativas mais do que suficientes para se
autorizarem as buscas e apreensões pelas quais se representou pelos fundamentos que passo a
declinar.

Primeiro,  considerando  a  existência  de  indícios  suficientes  da  existência  dos  delitos  de
peculato,  fraude  em licitações  (no  caso  nos  convênios  firmados  com o  Ministério  do
Turismo), organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo em vista a necessidade de
continuidade  das  investigações  para  o  esclarecimento  por  completo  dos  fatos,  a  medida
justifica-se, com o fim de arrecadar documentos (físicos e digitalizados) que demonstrem de
forma conclusiva o conluio entre os investigados, com a suposta preparação de documentos
para forjar  a  aplicação  dos  recursos  recebidos  do  SESI  e  convênios  com o  Ministério  do
Turismo nas finalidades previstas.

Os  indícios  de  autoria  foram  já  suficientemente  narrados  no  bojo  da  decisão,  sendo
desnecessária  e  enfadonha  a  repetição.  Outrossim,  os  endereços  referidos  pela  autoridade
policial se relacionam diretamente aos investigados, sendo de suas residências, de suas pessoas
jurídicas, de locais onde exercem suas atividades e guardam seus bens, estando, portanto, dentro
do nexo causal necessário para o deferimento da busca.

A  busca  e  apreensão  nos  locais  indicados  visa  a  levantar  informações que  possam
esclarecer/fortalecer os vínculos entre os investigados, o real envolvimento deles e de novas
pessoas  com  o  esquema  ora  apurado,  bem  como  localizar  eventuais  planilhas  ou  outros
documentos, inclusive em mídias, que indiquem o modus operandi dos atores, descortinando o
esquema em tese ilícito que encobre tais atividades, além de permitir acesso aos documentos
relacionados à execução dos contratos de patrocínio travestidos de contratos administrativos,
uma vez que, dado o frágil sistema de controle dos entes paraestatais, não há parâmetros mais
seguros ainda para se dimensionar o real valor do prejuízo causado aos cofres do SESI.

Outro ponto realçado na representação policial  e que merece acolhimento foi  o de que, ao
contrário do que ocorre com os órgãos da administração pública direta, para os quais os órgãos
de controle possuem acesso ao sistema de pagamento (SIAFI) e podem acompanhar e confirmar
os valores e destinação dada aos desembolsos dos entes públicos, com o chamado "Sistema S"
não há essa possibilidade, pois, além de não se dispor de sistema único, não é disponibilizado
acesso para acompanhamento da sua execução financeira, dispondo a corte de contas apenas das
informações  declaradas  pelas  próprias  paraestatais  nos  relatórios que  estão  obrigadas  a
apresentar.   Ademais,  diversos  dos  Departamentos  do  SESI  investigados  não  alimentam
devidamente sua área de transparência nos portais da internet (a título de exemplo, foi citado o
DRSESI-AL, pois, embora notícias veiculadas na mídia apontem que está com o projeto RELIX
em  execução  até  dezembro/2018,  não  há  qualquer  referência  ao  processo de  contratação,
valores ou outros dados em seu site, não sendo possível sequer identificar qual OSCIP estaria à
frente do projeto).

Justifica, ainda, a autoridade policial,  que a praxe tem revelado ser comum os investigados
manterem documentos, mídias e outros elementos que possam vir a constituir prova contra si e
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contra  outros  envolvidos  em suas  residências,  locais  de  trabalho  e  empresas  nas  quais
mantém vínculo societário.  Nesse contexto, para fins de melhor materializar o suposto delito
de peculato e possível  incidência de lavagem de ativos,  bem como identificar a guarda de
valores em espécie, sem origem devidamente demonstrada, documentos ou arquivos digitais
que comprovem os ilícitos  investigados,  defende-se que a  busca seria medida necessária  e
justificada em todos aqueles recintos.

Quanto às OSCIPS e as empresas vinculadas e utilizadas pela família Vieira Silva, uma vez
que terceirizam a maior parte da execução dos projetos, mostra-se salutar obter os contratos
relacionados a estas subcontratações e aferir o real custo da realização dos eventos, já que a
quebra do sigilo bancário demonstra que parcela muito pequena dos valores creditados pelo
SESI é efetivamente destinada a empresas idôneas e atuantes na área de eventos e produção
áudio visual.

Por outro lado, quanto ao INBRAC , considerando que as contratações ocorreram entre os anos
de 2009 a 2012 e que atualmente está sob outra gestão, a Polícia Federal entende não ser
necessária a realização de Busca e Apreensão, mas apenas a expedição de ofício para entrega
compulsória dos  contratos  e  demais  documentos  relacionados  unicamente  à  execução  do
projeto SESI BONECOS DO MUNDO.

Em relação às inúmeras empresas de fachada, igualmente é salutar a realização da diligência
nos endereços a elas vinculados, em especial no J. PIMENTEL E FILHOS LTDA - uma vez
que o seu número telefônico é o mesmo identificado para diversas das empresas inexistentes - e
nas  caixas  postais indicadas  como  sede  de  outras  delas,  para  buscar  as  notas  fiscais  de
prestação de serviços, contratos, aferir o real administrador, verificar se realizam unicamente
contratos com o poder público e obter dados do responsável pela manutenção das caixas postais.

No que tange aos Departamentos do SESI, também se justifica a realização de Busca em suas
instalações, uma vez que, além das supostas artimanhas já descritas para, em tese, evitar o dever
de  prestar  contas  e  das  dificuldades  já  relatadas  para  obterem-se  informações  sobre  seus
contratos,  também  seus  gestores  se  recusaram  ou  ignoraram  comunicados  do  TCU  para
fornecimentos de documentação complementar.

Justifica-se que se pretende acesso unicamente a documentos indicativos de associação entre os
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres),
documentos eventualmente indicativos de corrupção (recibos,  comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos  indicativos  dos  crimes  ora  investigados,  bem  como  documentos  que  possam
constituir  crimes  autônomos;  aparelhos  telefônicos  do  tipo  smartphone  contendo  arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de
origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda,
obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos
como produto ou proveito do crime.

Solicita-se,  ainda,  genericamente,  que  seja  expedida  autorização  para  a  abertura
(arrombamento) de cofres eventualmente existentes nas residências, caso os investigados se
recusem a abri-los, assim como seja decretada a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos
materiais apreendidos em razão das buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo
autorização  para  que,  caso  seja  necessário,  durante  a  diligência,  possam  ser  acessados  e
eventualmente resgatados os dados armazenados em eventuais computadores ou dispositivos
digitais que forem encontrados durante as buscas.
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Como  se  vê  da  descrição  dos  fatos  investigados,  acima  feita  de  forma  detalhada,  está
demonstrado haver elementos concretos a indicar a possível prática de crimes pelo menos de
peculato, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e associação criminosa, bem como estão
reunidos indicativos de possível envolvimento dos representados nos delitos em questão, pelo
que  o  substrato  constitucional  e  legal  para  o  deferimento  da  medida  perseguida  está
evidenciado.

Por outro lado, a necessidade da medida foi  muito bem demonstrada e fundamentada pela
autoridade representante, como acima esposado, fundamentos esses que ficam acolhidos neste
decisum como razões de decidir.

Entre  os  endereços  indicados  pela  autoridade  policial  para  realização  das  buscas  estão
justamente as residências e locais de trabalho das pessoas físicas investigadas, incluindo-se os
Departamentos do SESI em tese mais  envolvidos nos fatos em apuração (o Nacional  e os
Regionais de PE, AL, MS, PB e MG), assim como são incluídas as sedes de empresas que nem
estariam propriamente sendo utilizadas no esquema criminoso, mas porque seus endereços são
os mesmos de outras efetivamente em tese utilizadas, daí porque não se teria como realizar
buscas nas dependências desses endereços sem mencionar todas as pessoas jurídicas que ali
funcionam. É o caso, por exemplo, da empresa SOMAR INTEMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS, da
L3  PARTICIPAÇÕESSOCIETÁRIAS  LTDA,  da  13  GESTÃO  E  ADMINISTRAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA, da BLACK TIE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL e
da PCO CONSULTORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, as quais, todas elas,
funcionam no mesmo endereço virtual.

Demais disso, um dos endereços referidos é justamente um escritório de advocacia (CRUZ DE
OLIVEIRA ADVOGADOS), de que é sócio o ora representado HEBRON COSTA CRUZ DE
OLIVEIRA, justamente porque, como se fundamentou alhures, o Instituto ORIGAMI declara
como seu endereço a sala 504 do mesmo empresarial em que o aludido escritório de advocacia
ocuparia as salas 506 a 509, sendo possível que os dois entes dividam o mesmo ambiente e a
diferença de numeração das salas  seja  meramente  formal,  como aventado pela  autoridade
policial.

Por  isso,  é  devido  o  deferimento  do  pleito  nesse  sentido,  contudo  deverão  os  agentes
encarregados do cumprimento da medida no endereço do escritório de advocacia ficar atentos a
que não poderão recolher documentos que, de forma evidente, possam perceber tratarem de
clientes do escritório não relacionados às práticas delitivas que se visam a descortinar, devendo
essa advertência constar do mandado de busca a ser expedido pela Secretaria desta Vara e
ser fielmente observada pelos executores da medida.

Ademais,  em relação ao mandado de buscas e apreensões a ser  cumprido no escritório de
advocacia,  embora  haja  dúvidas  se  atualmente  estaria  em  funcionamento,  consigne-se  a
exigência do artigo 7º, § 6º, da Lei n.º 8.906/1994, ou seja, a presença de representante da
OAB na busca.  Assinalo que o objeto do mandado já é suficientemente delimitado.  Fica,
entretanto, vedada a apreensão de documentos, como petições ou minutas de peças jurídicas ou
de material eventualmente protegido por sua condição de advogado. Não estão protegidos, por
sua vez, documentos estranhos ao seu trabalho de advogado, como relativos ao seu patrimônio e
eventual envolvimento em crimes de peculato-desvio ou fraudes em licitação ou associação
criminosa ou  lavagem de dinheiro  investigados no caso em tela,  em tese perpetrados pelo
advogado (sócio do aludido escritório) HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA e por outros
investigados.

O mesmo não se aplica, por outro lado, quanto ao pedido de buscas a serem realizadas em
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endereço do escritório  de contabilidade J.  PIMENTEL E FILHOS.  Considerando que no
escritório de contabilidade existem documentos e livros de clientes, sobre os quais o contador
não deve manter sigilo profissional - uma vez que o que se relaciona com a contabilidade da
empresa  não  está  protegido  por  qualquer  tipo  de  sigilo  e  é,  inclusive,  de  apresentação
obrigatória por ocasião das atividades fiscais, sendo até mesmo rechaçada pelo art. 195 do CTN
qualquer  tentativa  de  limitar  o  exame  de  tais  documentos,  conforme  já  reconhecido  em
precedentes do STJ e do TRF/2ª Região -, não há óbice a que, mediante autorização judicial e
mandado devidamente expedido com esse fim, ali se realizem buscas de eventuais provas dos
fatos ilícitos investigados.

Isso porque, "Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da
República, o conceito normativo de 'casa' revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer
compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP,
art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não
acessível ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, 'embora sem
conexão com a casa de moradia propriamente dita' (NELSON HUNGRIA)". Havendo mandado
judicial  autorizativo,  não  há  impedimento  a  que  as  buscas  se  realizem  em  escritório  de
contabilidade.

Posto isso, com esteio nos arts. 5º, XI, da CF/88, e 240, § 1º, do CPP, defiro a representação
policial no tocante aos pedidos de buscas e apreensões nos endereços ali listados e determino
que a Secretaria expeça os mandados pertinentes, a serem cumpridos nos seguintes endereços:

1.  DN-SESI CNPJ n.º 33.641.358/0001-52

SBN QD 01, BL C - Edifício Roberto Simonen - Brasília/DF

2. DR-SESI/PE CNPJ n.º 03.910.210/0001-05

AV. CRUZ CABUGÁ, 767, SANTO AMARO, RECIFE/PE

3. DR-SESI/AL CNPJ n.º 03.798.336/0001-30

Av. Fernandes Lima, 385, Farol - Maceió / AL.

4. DR-SESI/MS CNPJ n.º 03.769.599/0001-10

Av. Afonso Pena, 1206 - Edifício Casa da Indústria - Amambaí - Campo Grande/MS

5. DR-SESI/PB CNPJ n.º 03.775.655/0001-20

Rua Manoel Gonçalves Guimarães, 195, bairro José Pinheiro, Campina Grande - PB.

6. DR-SESI/MG CNPJ n.º 03.773.834/0001-28

Av. do Contorno 4456 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG

7. LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA CPF n.º 864.226.004-10

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 51/APTO 1301, CASA FORTE, RECIFE/PE

8. LUIZ GERALDO VIEIRA DA SILVA CPF n.º 000.456.244-53

RUA  DOS  SAPOTIS,  307  -  AP-  102S  (TORRE  2)  -  PAIVA  -  CABO DE  SANTO
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AGOSTINHO

9. LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA CPF n.º 880.205.924-15

PRAÇA FLEMING, 35/ APTO 1401,JAQUEIRA, RECIFE/PE 82/102

10. LUIZ ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA CPF n.º 830.412.734-20

ESTRADA DE ALDEIA, KM 12, Nº 12.000, CLUBE CAMPESTRE 7 CASUARINAS,
55, ÁREA MANGA, CAMARAGIBE/PE

11. HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA CPF n.º 585.153.054-53

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1176, CASA 10, COND. JARDIM CARIOCA, POÇO
DA PANELA, RECIFE/PE

12. CRUZ DE OLIVEIRA ADVOGADOS CNPJ n.º 03.826.353/0001-33

RUA JOÃO CAUAS, 51, SALA 506 a 509, POÇO DA PANELA, RECIFE/PE

13. ROMERO NEVES SILVEIRA SOUZA FILHO CPF n.º 021.346.124-28

RUA  CAIO  PEREIRA,  75,  EDF.  ABELARDO  CARNEIRO  LEÃO,  APTO  201,
ROSARINHO, RECIFE/PE

14. JORGE LUIZ DA SILVA CPF n.º 494.6954.701-10

Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 23-A, Lote 7-A Guará Park - Brasília/DF

15. DEIVISON OLIVEIRA VITAL CPF n.º 013.599.046-70

Rua Diamante, nº25 - Condomínio Alphaville, Nova Lima/MG

16. JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR CPF n.º 008.062.814-13

RUA ADELINO FRUTUOSO, 199. APTO 2201, EDF. PARQUE PRINCE, CORDEIRO,
RECIFE/PE

17. JORGE TAVARES PIMENTEL CPF n.º 052.243.144-53

Rua José Albino Pimentel, nº 07 - Centro - Goiana/PE

18. Escritório de Contabilidade J. PIMENTEL E FILHOS 052.243.144-53

Travessa Conceição , nº69 Centro - Goiana-PE

19. HELDER FERRER LEMOS CPF n.º 301.308.594-00

RUA NESTOR SILVA, 70 - AP-704- CASA FORTE - RECIFE/PE

20. JÚLIO RICARDO RODRIGUES NEVES CPF n.º 864.799.034-04

RUA DR. VILAS BOAS, 543, AREIAS, RECIFE/PE

21. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA NÓBREGA FILHO CPF n.º 039.338.254-07
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RUA PADRE MARQUES TEIXEIRA, 121, APTO 201, BOA VIAGEM, RECIFE/PE

22. ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA CNPJ n.º 10.841.500/0001-00

AV. ROSA E SILVA, 315, AFLITOS, RECIFE/PE

23. INSTITUTO ORIGAMI CNPJ N.º 08.469.619/0001-51

RUA JOÃO CAUAS, 51, SALA 504, POÇO DA PANELA, RECIFE/PE

24. ATELIÊ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS CNPJ N.º 04.149.422/0001-84

RUA MONSENHOR SILVA, 293, SALAS 05 E 06, MADALENA, RECIFE/PE

25. IDEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO 15.417.088/0001-19

RUA DR. VILAS BOAS, 533, AREIAS, RECIFE/PE

26.  IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO CNPJ
N.º 12.924.119/0001-30

RUA MARÍLIA, 297, JD. SÃO PAULO, RECIFE/PE

27. SOMAR INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA CNPJ N.º 25.080.352/0001-25

ESTRADA  DAS  UBAIAS,  20,  SALA  1603,  caixa  postal  04  CASA  AMARELA,
RECIFE/PE

28. L3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CNPJ N.º 26.306.542/0001-80

ESTRADA  DAS  UBAIAS,  20,  SALA  1603,  Caixa  Postal  27  CASA  AMARELA,
RECIFE/PE

29. GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ N.º 36.750.859/0001-65

Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco E Sala 1009 - Ed. Central Park - Brasília/DF

30. FM5.6 LTDA CNPJ N.º 70.238.266/0001-52

ESTRADA REAL DO POÇO, 163, POÇO DA PANELA, RECIFE/PE

31. ALTO IMPACTO ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ N.º 03.970.827/0001-18

AV.  DR.  CLAUDIO  JOSÉ  GUEIROS  LEITE,  4351,  LOJA  12C,  CX  POSTAL  165,
JANGA, PAULISTA /PE

32. INSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO -
IPCB CNPJ N.º 03.405.617/0001-85

SETOR COMERCIAL NORTE, QD 01, BLOCO E, SALA 1009, EDF. CENTRAL PARK,
BRASÍLIA/DF

33. ROBSON BRAGA DE ANDRADE CNPJ N.º 134.020.566-15

AV. HORÁCIO LAFER, 500. APTO 501, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP; e ALAMEDA
DO MORRO, 85, TORRE 1, APTO 2200, VILA DA SERRA, NOVA LIMA/MG
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34. JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE CPF n.º 038.849.024-15

LOTEAMENTO SANTA'ANA, 20, QD. E, SERRARIA, MACEIÓ/AL

35. SÉRGIO MARCOLINO LONGEN CPF n.º 203.296.361-20

RUA JINTOKU MINEI, 179, APTO 702, ROYAL PARK, CAMPO GRANDE/MS.

36. FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA CPF n.º 041.813.874-53

AV. GETÚLIO VARGAS, 842, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB.

37. RICARDO ESSINGER CPF n.º 000.475.704-15

RUA BUENOS AIRES, 211, APTO 1101, ESPINHEIRO, RECIFE/PE;

38.  13  GESTAO  E  ADMINISTACAO  EMPRESARIAL  LTDA  CNPJ  n.º
27.167.846/0001-77

ESTRADA  DAS  UBAIAS,  20,  SALA  1603,  Caixa  Postal  26  CASA  AMARELA,
RECIFE/PE

39.  BLACK  TIE  GESTÃO  E  ADMINISTRAÇÃO  EMPRESARIAL  CNPJ n.º
26.508.232/0001-49

ESTRADA  DAS  UBAIAS,  20,  SALA  1603,  Caixa  Postal  25  CASA  AMARELA,
RECIFE/PE

40.  PCO  CONSULTORIA  INVESTIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  CNPJ  n.º
30.061.742/0001-98

ESTRADA  DAS  UBAIAS,  20,  SALA  1603,  Caixa  Postal  19  CASA  AMARELA,
RECIFE/PE

41. MARIANA FREITAS LINS PIMENTEL CPF n.º 023.890.304-40

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1176, CASA 10, COND. JARDIM CARIOCA, POÇO
DA PANELA, RECIFE/PE

42. OLAVO MACHADO JUNIOR CPF n.º 092.374.886-53

RUA  RAIMUNDO  LOPES  FIGUEIREDO,  225,  SÃO  BENTO  -  BELO
HORIZONTE/MG

Acresça-se, ademais, ao rol de alvos das buscas, acima listados, mais um:

43. SENAI/MG

AV. DO CONTORNO, 4456, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE/MG

A despeito de não constar essa indicação da representação policial, o órgão ministerial, em seu
parecer, entendeu ser imprescindível a realização de buscas na sede do SENAI/MG, uma vez
que foi o órgão responsável pela promoção das 6ª e 7ª edições do "Minas Trend Preview",
evento  realizado pela  OSCIP IMDC,  com indícios  de ilícitos  e  dissociado das  finalidades
estatutárias da respectiva entidade, como exposto na fundamentação da representação policial.
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Com efeito esse pedido de acréscimo tem pertinência e merece ser acolhido.

Fica autorizada, ademais, a abertura (arrombamento) de cofres eventualmente existentes nas
residências dos representados, caso os investigados se recusem a abri-los, o que deve constar
dos mandados respectivos.

Da mesma forma, fica autorizada a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais
apreendidos em razão das buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização
para que, caso seja necessário,  durante a diligência,  possam ser acessados e eventualmente
resgatados  os  dados  armazenados  em eventuais  computadores  ou  dispositivos  digitais  que
forem encontrados durante as buscas, o que também deverá ficar consignado nos mandados
respectivos.

Com  efeito,  a  Constituição  Federal  assegurou  como  direito  fundamental  e  regra  a
inviolabilidade do sigilo das comunicações, inclusive de dados e telefônica, e, como exceção,
sua quebra para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

É o que se infere do seguinte dispositivo (destaques nossos):

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei  estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;

Para que seja deferida a quebra de sigilo e/ou interceptação telefônica, além de pesados os
interesses (público e particular), deve ainda ser constatada, no caso em concreto, a presença de
indícios razoáveis da materialidade e/ou autoria, bem como a imprescindibilidade da medida
para a elucidação dos elementos ainda obscuros.

Portanto, somente verificada a presença desses requisitos - proeminência do interesse público
em relação ao particular, materialidade delitiva e indícios de autoria e imprescindibilidade da
quebra de sigilo e/ou interceptação pleiteada -, encontra a medida respaldo jurídico.

Nesse sentido, tem caminhado a jurisprudência (sem grifos no original):

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSÍVEIS CRIMES
AUTÔNOMOS DE SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FORMAÇÃO
DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai
a incidência do Enunciado Sumular 182 desta Corte Superior. 2. Ademais, "A proteção aos
sigilos  de  dados  não  é  direito  absoluto,  podendo  ser  quebrados  quando  houver  a
prevalência do direito público sobre o privado, na apuração de fatos delituosos ou na
instrução  dos  processos  criminais,  desde  que  a  decisão  esteja  adequadamente
fundamentada na necessidade da medida. Precedentes do STJ."  (HC 114.846/MG, Rel.
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Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 02/08/2010). 3. In casu, em
que pese não haver nos autos informações acerca do lançamento definitivo do crédito
tributário, a quebra de sigilo restou fundamentada, também, na presença de indícios de
crimes  autônomos  de  falsidade  ideológica  e  de  formação  de  quadrilha.  4.  Agravo
regimental  não  conhecido.  (AROMS  200802280116,  JORGE  MUSSI,  STJ  -  QUINTA
TURMA, DJE DATA:23/03/2012. DTPB:.).

É de se destacar, ademais, o acórdão proferido pela 6ª Turma do STJ, no RHC nº 51.531/RO,
que, por unanimidade, entende ser necessária a prévia autorização judicial para a realização de
perícia em aparelhos apreendidos na prisão em flagrante por meio da quebra de sigilo de dados,
porquanto compreende que as "(...) conversas mantidas pelo programa whatsapp, que é forma
de comunicação escrita,  imediata,  entre interlocutores (...)  é  situação similar  às conversas
mantidas por e-mail, onde para o acesso tem-se igualmente exigido a prévia ordem judicial",
uma vez que "(...) o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversação pela voz à
longa distância,  permitindo,  diante  do  avanço tecnológico,  o  acesso de múltiplas  funções,
incluindo, no caso, a verificação da correspondência eletrônica, de mensagens e de outros
aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à
telefonia convencional".

Segue ementa do aludido julgado:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  NULIDADE  DA  PROVA.  AUSÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL  PARA  A  PERÍCIA  NO  CELULAR.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp,
obtidas  diretamente  pela  polícia  em  celular  apreendido  no  flagrante,  sem  prévia
autorização judicial.  2.  Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a
nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto
deve ser desentranhado dos autos. (RHC 201402323677, NEFI CORDEIRO, STJ - SEXTA
TURMA, DJE DATA:09/05/2016 ..DTPB:.)

Registre-se,  por  pertinência,  que  o  raciocínio  daquele  Tribunal  Superior  provém  da
interpretação conjunta dos arts. 1º e 5º da Lei nº 9.296/96, que regulamenta a interceptação
telefônica, do art. 3º, V, da Lei nº 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações,  e do art.  7º  da Lei  nº  12.965/14,  mais  conhecida como Marco Civil  da
Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil,
contudo excepciona o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas,
quando assim determinado judicialmente, in verbis:

Art.  1º,  Lei  nº  9.296/96.  A  interceptação  de  comunicações  telefônicas,  de  qualquer
natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará
o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal,  sob
segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações
em sistemas de informática e telemática.

Art. 5°, Lei nº 9.296/96. A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando
também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze
dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de
prova.
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Art. 3º, Lei nº 9.472/97. O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

(...)

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições
constitucional e legalmente previstas;

(...).

Art. 7º, Lei nº 12.965/14. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao
usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem
judicial;

Quanto à materialidade e os indícios de autoria, já estão devidamente descritos neste decisum.

Preenchidos, portanto, os três requisitos necessários para o deferimento da quebra de sigilo de
dados.

Posto isso, com espeque nos dispositivos legais acima invocados, acolho o pleito da Delegada
de Polícia Federal, com o qual concordou o Ministério Público Federal, e DECRETO a quebra
do sigilo de dados e de comunicação privada armazenada para a realização de exame
pericial  nos aparelhos celulares e dispositivos computacionais que vierem a ser arrecadados
com os representados nas buscas ora autorizadas.

Registre-se, por fim, que os mandados de busca deverão ser cumpridos simultaneamente e
se necessário com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de
outros agentes públicos.

Defiro,  ainda,  o  pedido  da  autoridade  policial,  de  expedição  de  ofício  para  entrega
compulsória dos contratos (de 2009 a 2012) e demais documentos relacionados unicamente à
execução do projeto SESI BONECOS DO MUNDO, a ser dirigido à atual direção do INBRAC ,
 em  endereço  fornecido  pela  Delegada:  Rua Traipu,  273,  Perdizes,  São Paulo/SP,  CEP:
01235-000.

Justifique-se, ainda, que, embora explicado no id. 4058300.9874276 que OLAVO MACHADO
JÚNIOR já  não mais  ocupa atualmente  o  cargo  de Diretor  do  Departamento  Regional  do
SESI/MG - por isso não requerida a sua prisão temporária - ele o ocupava à época em que
firmados contratos nos moldes ilícitos neste decisum descritos, daí porque a medida de busca e
apreensão em seu endereço justifica-se.

 

2. PRISÃO TEMPORÁRIA:

 

Persegue-se a decretação da prisão temporária de alguns dos investigados uma vez se considerar
que, após toda a narrativa da empreitada criminosa em apuração, não pairam dúvidas de que
diversas pessoas se associaram para, a pretexto de realizar eventos para fomentar o turismo ao
Estado de Pernambuco e realizar eventos educativos, culturais e de lazer para a população em
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geral, em verdade, fazem sangrar os cofres da União e do SESI.

Especifica-se que essa reunião de pessoas abrange não só os representantes das OSCIPs e
administradores  dos  diversos  Departamentos  do  SESI  envolvidos  no  esquema  -  os  quais,
enquanto gestores de entidades paraestatais,  indubitavelmente  se equiparam ao conceito  de
funcionários públicos nos  termos da legislação e  jurisprudência  vigentes -,  mas também o
núcleo empresarial formado e instituído no entorno da empresa ALIANÇA COMUNICAÇÃO
E CULTURA, empresa esta que figuraria como executora ou intermediadora de quase todos os
contratos ora investigados.

Justifica-se  que  a  estabilidade  e  a  permanência  necessárias  à caracterização  do  delito  de
associação criminosa restaria clarividentemente evidenciada ao longo da representação policial,
uma vez que o grupo criminoso, desde o ano de 2002 até a presente data, estaria utilizando das
brechas legais e do parco controle ao qual o Sistema S está submetido, bem como de conluio
entre empresas do grupo para simular concorrência em procedimentos voltados à execução de
convênios com o Ministério  do Turismo,  inclusive superfaturando os valores contratados e
desviando boa parcela dos recursos a empresas de fachada.

Os elementos até agora angariados efetivamente dão conta de uma suposta associação entre
empresários,  gestores  de  paraestatais  e  representantes  das  OSCIPs,  agentes  e  servidores
públicos  (art.  288  do  Código  Penal  Brasileiro)  para  lograr  êxito  no  desvio  de  recursos
provenientes do SESI e da União (art. 312 do Código Penal Brasileiro), por meio de contratos e
execução de projetos eivados de vícios e ilegalidades e da dissimulação de transações e ajustes
(art. 1º da Lei 9.613/98).

Realça-se ainda estar demonstrada a contemporaneidade da atuação criminosa ora investigada e
também o desprezo que os investigados manifestam pelas leis e pelos órgãos de controle, num
momento em que aflora com maior intensidade o espírito de combate aos crimes de colarinho
branco  e  contra  a  corrupção,  considerando-se  que,  agindo  dessa  forma,  os  criminosos
demonstram confiança na impunidade e verdadeira ameaça à administração pública.

Defende-se que a imprescindibilidade, para a presente investigação, das prisões temporárias por
que  se  representou  se  mostra  patente  diante  da  possibilidade  de  que  novas provas  sejam
encontradas durante a realização das buscas (já deferidas neste decisum), quer nas residências
dos investigados, quer em seus locais de trabalho, bem como sejam identificados os terceiros
que atuam em conjunto com os integrantes já identificados das associações criminosas e a
delimitação da  participação de cada um deles.  Ademais,  pondera-se que foram registradas
diversas operações financeiras em alto patamar, as quais precisam ser esclarecidas com a ouvida
de testemunhas e tomada dos depoimentos de outros investigados.

Ademais, considero, como ponderado pela autoridade representante, ser relevante segregar os
administradores dos Departamentos do SESI envolvidos, os quais figuraram como responsáveis
pelas contratações (uma vez que, como restou claro no RICE 003/2018 do TCU, fls. 422 a 434
do IPL, cabe aos Diretores dos Departamentos Regionais propor a realização dos contratos e ao
Diretor Nacional autorizar e liberar os recursos), em especial os que mantém ou mantiveram
contratações recentes e ainda estão no cargo, de modo a evitar que adulterem provas diante da
hierarquia  que  exercem  sobre  os  demais  funcionários  da  Instituição  e  a  capacidade de
transitarem livremente pelos diversos setores do órgão.

Por isso, tenho como efetivamente imprescindível a prisão temporária dos representados,
para  que  não  combinem  as  versões  de  depoimentos,  se  optarem  por  responder  às
indagações da autoridade policial, ao invés de usarem do direito ao silêncio, bem como
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para que não dificultem ou impeçam a ação policial na busca de provas pertinentes ao
caso.

No tocante ao instituto da prisão temporária, surgiu como forma de evitar a ilícita e não raras
vezes ocorrente prisão policial para averiguações, tornando essa excepcional medida agora afeta
ao crivo judicial.

A doutrina desde logo sustentou existir nas hipóteses de seu cabimento a necessidade do duplo
fundamento de urgência (incisos I  ou II do art.  1.º da Lei  n.º  7.960/89) e de gravidade da
situação criminal (crimes taxativamente elencados no inc. III do art. 1.º da Lei n.º 7.960/89). Ou
seja, seria feita a prisão para possibilitar a investigação criminal em situações de risco, porque,
soltos, os investigados obstaculizariam as investigações ou seus resultados (inc. I do art. 1.º da
Lei n.º 7.960/89), ou porque teriam maior possibilidade de fuga pela desvinculação com o local
da culpa (inc. II do art. 1.º da Lei n.º 7.960/89) e isto somente nos graves crimes que elencou.

Com efeito, para decretação da medida postulada pela autoridade policial, há que se verificar se
ela é imprescindível para as investigações, ou seja, se pelos meios ordinários é possível obter
elementos de provas necessários à formação, por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
da opinio delicti, bem como se verificar se constam dos autos indícios de que a pessoa que se
pretende ver custodiada tenha envolvimento com a prática de quaisquer dos delitos referidos nas
alíneas do inciso III do art. 1.º da Lei n.º 7.960/89.

No  caso  em tela,  compulsando os  elementos  de  prova  colacionados  ao  Inquérito  Policial,
verifico ser necessária a decretação da prisão temporária dos investigados alvos, tendo em conta
que, da análise da prova decorrente das investigações até aqui realizadas, sobrevém a convicção
de que a não-decretação da custódia temporária poderá comprometer as investigações ora em
curso sobremaneira porque, juntamente com o cumprimento dos mandados de prisão, estarão
sendo cumpridos mandados de buscas e apreensões, com os quais se pretende carrear para os
autos todo e qualquer elemento de prova das infrações penais sob investigação, medida esta que
poderá restar comprometida caso os investigados permaneçam em liberdade, sendo concreta a
possibilidade de que venham a fazer desaparecer referidos elementos, como acima ponderado.

Uma observação especial merece ser feita relativamente ao pedido de prisão temporária de
ROBSON BRAGA DE  ANDRADE,  para  mostrar  por  que  está  justificado,  apesar  de  ser
atualmente o Diretor do Departamento Nacional (portanto se poderia imaginar que estivesse
mais alheio ao que ocorre nos territórios das regionais). É que todos os elementos indicam que
ele está vinculado à suposta origem das fraudes, na medida em que, quando se iniciaram os
fatos ora em apuração - de contratação de OSCIPs para burlar o impedimento de contratação
direta da ALIANÇA pelo SESI (primeiras contratações do IMDC pelo DR-SESI/MG e FIEMG,
em 2009, para execução do FITO) -, ele figurava como Diretor Regional do SESI/MG (época
em que acumulava o encargo de segundo vice-presidente do Departamento Nacional e, como
tal, avalizou diversos dos projetos da ALIANÇA contratados pelas diversas Regionais do ente),
tendo permanecido no cargo de 2002 a 2010, após o que passou a exercer justamente a Direção
do Departamento Nacional da instituição, função ainda hoje por ele exercida.

Assim sendo, entendo ser devida a decretação da medida cautelar ora pleiteada em relação a
todos os representados nesse tocante.

Não desconheço a crítica feita por parte da doutrina à decretação de prisões temporárias pelo
requisito da sua indispensabilidade para o sucesso da investigação, com o fim de evitar que os
suspeitos  alvos  combinem  versões  de  seus  depoimentos  ao  tomarem  conhecimento  da
deflagração da fase ostensiva da operação policial, ao argumento de que, se o investigado tem
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garantido o seu direito constitucional ao silêncio, não poderia ser coagido a ter sua liberdade
restrita para ser de certa forma forçado a não combinar versões. Argumentam os críticos dessa
medida que, se eles podem nem responder às perguntas da autoridade policial, por que deveriam
ser presos para não combinarem versões de suas falas com os demais investigados?

Ocorre que, sem desconhecer o direito constitucional ao silêncio de qualquer investigado, a
prisão temporária, nessa hipótese de buscar-se impedir que os alvos combinem verões de seus
depoimentos, não visa a forçá-los a falar, mas sim visa a evitar que, se desejarem falar, não o
façam da forma o mais espontâneo possível,  sem qualquer  prévia indevida combinação de
versões que possa prejudicar as investigações.

Não se pode ainda desconhecer que, em investigações de crimes cometidos por associações e
organizações criminosas, a obtenção de provas geralmente é mais trabalhosa, devido às suas
ramificações  e  o  modo  de  agir  dos  criminosos,  os  quais  invariavelmente  contam  com  a
colaboração de vários agentes,  estrutura, organização e logística previamente pensadas para
dificultar, senão anular as chances de êxito de qualquer trabalho investigativo.  Daí emergir
como imprescindível, em alguns desses casos, o decreto de algumas prisões temporárias quando
da deflagração de parte ostensiva de operações policiais.

No sentido da decretação de prisão temporária por essa razão de imprescindibilidade, já se
manifestou favoravelmente o STJ, como é exemplo a ementa de acórdão a seguir  trazida à
colação:

"EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  QUADRILHA  OU  BANDO  E  OUTROS  DELITOS.
INVESTIGAÇÃO  POR  IRREGULARIDADES  NA  APLICAÇÃO  DE  RECURSOS
FEDERAIS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE EM PREFEITURA MUNICIPAL.
PRISÃO TEMPORÁRIA.  NECESSIDADE  DE  COLHEITA  DAS  DECLARAÇÕES  DOS
INVESTIGADOS  EM  SEPARADO  PARA  EVITAR  PRÉVIO  AJUSTE  DAS VERSÕES.
DEPOIMENTOS  JÁ  COLHIDOS.  EXAURIMENTO  DA  FINALIDADE  DA  MEDIDA.
CARÁTER INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE IDÔNEO FUNDAMENTO A JUSTIFICAR
A  MANUTENÇÃO  NO  CÁRCERE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.
LIMINAR  CONFIRMADA.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  Embora  seja  certo  que  a  Lei
7.960/89, no seu artigo 2º, tenha estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para a duração da
prisão temporária, a excepcionalidade da medida constritiva de liberdade exige que esta
perdure apenas pelo período necessário à consecução dos fins por ela almejados. 2. Tendo
a  prisão  temporária  sido  decretada  em  razão  da  sua  imprescindibilidade  para  as
investigações criminais, já que necessária a colheita em separado dos depoimentos dos
investigados, para evitar prévio ajuste das versões, e já tendo sido ouvido o segregado
pela autoridade policial, evidente o esvaziamento da finalidade da medida, não existindo
fundamento idôneo capaz de justificar a sua manutenção no cárcere. 3. Habeas corpus não
conhecido,  concedendo-se,  contudo,  a  ordem de ofício  para,  confirmando-se a liminar
anteriormente deferida, revogar a prisão temporária do paciente, se por outro motivo não
estiver preso."

(STJ.  Acórdão  Número  2011.01.04503-0.  HC  -  206182.  Relator(a)  JORGE  MUSSI.
QUINTA TURMA. Data 06/08/2013. Data da publicação 27/08/2013. Fonte da publicação
DJE DATA:27/08/2013).

É certo que, no curto prazo da temporária,  será difícil  o exame completo,  pela polícia,  do
material  a  ser  arrecadado nas  buscas e  colhidos  nos depoimentos de investigados a  serem
ouvidos, mas é possível que verificações sumárias, aliadas aos depoimentos dos investigados,
joguem melhor luz sobre o mundo de sombras que encobre as suas atividades.
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Ademais, a prisão temporária no caso em foco ampara-se nos indícios de prática de crimes de
peculato, fraudes licitatórias, lavagem de dinheiro, além de associação criminosa. A medida, por
evidente,  não  tem  por  objetivo  forçar  confissões.  Querendo,  poderão  os  investigados
permanecer em silêncio durante o período da prisão, sem qualquer prejuízo a sua defesa.

Como se não bastasse, não custa frisar que, apesar de o representado HEBRON COSTA CRUZ
DE OLIVEIRA ser advogado, não está ele sendo submetido a medidas cautelares por essa
condição,  mas  sim  na  qualidade  de  investigado.  Se  o  advogado  se  envolve  em  condutas
criminais,  não  há  naturalmente  imunidade  à  investigação  a  ser  preservada,  conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Reputam-se, enfim, as prisões em foco como imprescindíveis no contexto de sofisticação da
suposta atividade criminosa ora sob apuração e sobretudo pelas posições por eles ocupadas nas
empresas  e  entidades  que  administram.  Com  efeito,  ficando  evidenciada  a  possibilidade
concreta  de  embaraços  à  atividade  policial  no  momento  da  coleta  das provas,  quando  da
deflagração da parte ostensiva da operação, torna-se a decretação da prisão imperiosa, para que
todos os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto
de versões entre si ou mediante eventual pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo,
ou, ainda, interfiram na colheita das provas a serem arrecadas por meio das buscas e apreensões
já autorizadas e pelas oitiva de outros investigados e testemunhas.

Pelo exposto, atendidos os requisitos do art. 1.º, I e III, Lei n.º 7.960/1989, sendo a medida
imprescindível pelas circunstâncias do caso, defiro o requerido  pela autoridade policial e pelo
MPF e DECRETO  a prisão temporária, por 05 (cinco) dias, dos seguintes investigados ora
representados:

1. LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA 864.226.004-10
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 51/APTO 1301, CASA FORTE, RECIFE/PE

2. JÚLIO RICARDO RODRIGUES NEVES 864.799.034-04
RUA DR. VILAS BOAS, 543, AREIAS, RECIFE/PE

3. LINA ROSAGOMES VIEIRA DA SILVA 880.205.924-15
PRAÇA FLEMING, 35/ APTO 1401, JAQUEIRA, RECIFE/PE

4. LUIZ ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA 830.412.734-20
ESTRADA DE ALDEIA, KM 12, Nº 12.000, CLUBE CAMPESTRE 7 CASUARINAS,
55, ÁREA MANGA, CAMARAGIBE/PE

5. HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA 585.153.054-53
AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1176, CASA 10, COND. JARDIM CARIOCA, POÇO
DA PANELA, RECIFE/PE

6. ROBSON BRAGA DE ANDRADE 134.020.566-15
AV. HORÁCIO LAFER, 500. APTO 501, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP;
ALAMEDA DO MORRO, 85, TORRE 1, APTO 2200, VILA DA SERRA, NOVA
LIMA/MG
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7. JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE 038.849.024-15
LOTEAMENTO SANTA'ANA, 20, QD. E, SERRARIA, MACEIÓ/AL

8. FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA 041.813.874-53
AV. GETÚLIO VARGAS, 842, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB.

9. RICARDO ESSINGER 000.475.704-15
RUA BUENOS AIRES, 211, APTO 1101, ESPINHEIRO, RECIFE/PE;

10.  JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR 008.062.814-13
RUA ADELINO FRUTUOSO, 199. APTO 2201, EDF. PARQUE PRINCE, CORDEIRO,
RECIFE/PE

Deve-se observar o disposto no art. 3º da Lei nº 7.960/89, separando-se o preso temporário dos
demais detentos.

E, por se tratar de uma medida de exceção, quando não mais subsistirem os fundamentos que
levaram a decretação da presente medida, ainda que antes de expirar o prazo de 05 (cinco)
dias,  deverá  a  autoridade  policial,  in  continenti,  pôr  em  liberdade  cada  um  dos  ora
representados, advertência que deverá constar expressamente nos mandados de prisão a
serem expedidos.

Diante do exposto, determino a expedição dos Mandados de Prisão Temporária em desfavor
das pessoas acima listadas, a ser remetido ao Departamento de Polícia Federal para o devido e
ágil cumprimento.

Ressalto, por fim, que verifiquei não haver a Polícia Federal nem o MPF requerido a decretação
da prisão preventiva  dos dirigentes dos  Departamentos Regionais  do SESI em MS e MG,
limitando-se a fazê-lo quanto aos do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais de
AL, PB e PE.

Essa diferenciação, contudo, tem justificativa: é que, dentre os ajustes/contratos investigados,
verifica-se a existência de contratos encerrados só recentemente e outros ainda vigentes (fls.
410/411 do IPL n. 111/2014) somente celebrados pelos diretórios regionais dos SESIs da PB,
PE e AL, firmados mediante descentralização de recursos do Departamento Nacional, como por
exemplo o "CINE SESI 2018/2019" e o "Relix", realizados pelo Instituto Origami. Não há
contratos mais recentes com os SESIs de MS e MG, celebrados ao tempo em que o dirigente do
órgão já era o atual, daí ser devida a exclusão feita na representação, ora encampada.

 

3. SEQUESTRO/ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS:

 

Quanto à constrição de bens dos investigados, busca-se ativos por eles mantidos em suas contas
bancárias, assim como bens imóveis e móveis (veículos, embarcações e aeronaves) que tenham
adquirido como produto ou proveito dos crimes supostamente por eles cometidos.
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Sobre o assunto,  no Código Penal,  há previsão de três tipos de medidas assecuratórias.  A
primeira, denominada de sequestro propriamente dito, funda-se na existência de indícios da
proveniência ilícita de bens, incide sobre os proventos da infração e regula-se pelos arts. 125 a
133 do CPP. A segunda, denominada hipoteca legal, exige certeza da infração e indícios de
autoria, incide sobre quaisquer bens imóveis, destina-se, assim, à reparação dos danos e das
custas do processo e regula-se pelos arts. 134 e 135 do CPP. A terceira espécie denomina-se
sequestro inominado ou arresto e é, inclusive,  cautelar da hipoteca legal;  exige os mesmos
requisitos  desta,  mas se aplica  também a bens  móveis;  tem idêntica  destinação;  regula-se,
contudo,  pelos  arts.  136 a  144 do  CPP,  guardando,  em tais  dispositivos,  regras  comuns à
hipoteca legal.

Por sua vez, com o advento da Lei 12.683/2012, que deu nova redação a vários dos dispositivos
da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), surgiu também a possibilidade de que as medidas
cautelares assecuratórias de bens possam ser decretadas, no âmbito da jurisdição sobre o crime
de lavagem de dinheiro, também com a finalidade de assegurar a reparação do dano decorrente
da infração penal antecedente. Assim, prevê o art. 4º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro),
expressamente:

"Art.  4.º   O  juiz,  de  ofício,  a  requerimento  do  Ministério  Público  ou  mediante
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro)
horas,  havendo  indícios  suficientes  de  infração  penal,  poderá  decretar  medidas
assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em
nome de  interpostas  pessoas,  que  sejam instrumento,  produto  ou  proveito  dos  crimes
previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes."

Como se não bastasse, o Decreto-lei 3.240/41, que trata especificamente da possibilidade do
sequestro de bens dos autores de crimes que resultem em prejuízo à fazenda pública, autoriza o
sequestro de "todos os bens do indiciado", inclusive "os bens em poder de terceiros, desde que
estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave" (art. 4º, caput).

Feitas estas considerações, tenho que, no caso, a adoção da medida requerida visa tanto ao
sequestro de bens propriamente dito, como a sua espécie inominada (o arresto), uma vez que
poderá  atingir  bens  produzidos  com o  crime  ou  bens  que,  mesmo adquiridos  licitamente,
poderão ser destinados ao pagamento da sanção pecuniária que eventualmente venha a ser
aplicada, servindo também para a reparação do dano e pagamento das custas processuais.

Sendo assim, irrelevante é o fato de alguns dos bens dos investigados não poderem ser tidos
como produto de atividade ilícita, pois além de previsão expressa nesse sentido do art. 4º da Lei
nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e art. 4º do Decreto-lei 3.240/41,  o art. 134 do CPP não traz
qualquer exigência quanto a isso. É que o desiderato da medida em comento é a garantia dos
efeitos patrimoniais de uma eventual sentença condenatória, tendo como objeto quaisquer bens
do réu. 

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais:

"PROCESSO PENAL.  MANDADO DE  SEGURANÇA.  MEDIDAS  ASSECURATÓRIAS.
CONDENAÇÃO.  PRESCINDIBILIDADE  PARA  A  DECRETAÇÃO  DO  SEQÜESTRO
PATRIMONIAL.  CONSTRIÇÃO  DE  BENS  DE  PROCEDÊNCIA  LÍCITA.
POSSIBILIDADE.  RISCO  DE  SUCATEAMENTO.  ALIENAÇÃO  ANTECIPADA.
LEGITIMIDADE.

(...).
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2.  Não é  necessário  que o  arresto  decretado para  assegurar  a  satisfação de  casuais
reprimendas pecuniárias que venham a ser infligidas pela sentença ao denunciado incida
exatamente sobre o patrimônio por ele adquirido com o produto do crime, bastando que
recaia  sobre  bens  sujeitos  à  responsabilidade patrimonial,  ainda que conquistados  de
forma lícita.(...)"

(TRF 4ª Região, Oitava Turma, MS Nº 2006.04.00.013166-2/RS, Rel. Des. Federal Paulo
Afonso Brum Vaz, DJU 02.08.2006)

Os bens indicados - valores em conta bancária, veículos, embarcações, aeronaves e imóveis -
são penhoráveis e, portanto, sujeitos ao arresto ou sequestro inominado. Especificamente quanto
ao imóvel, não há se cogitar da impenhorabilidade por eventualmente constituir bem de família,
em razão da expressa disposição do art. 3º, inc. VI, da Lei n.º 8.009/90, que dispõe:

"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

VI - por ter sido adquirido com o produto de crime ou para execução de sentença penal
condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens." (grifei)

A possibilidade da adoção da medida cautelar ora requerida, portanto, encontra-se legalmente
estabelecida pelos dispositivos legais acima já invocados.

Quanto aos indícios de autoria e materialidade, consoante já analisado, tenho por demonstrados,
à saciedade, elementos que apontam a ocorrência, ao menos em tese, até o presente momento
das investigações, de condutas tipificadas como delitos de associação criminosa (art. 288 do
CP), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.º 9.613/1998), crimes contra a administração pública
- peculato (art. 312 do CP), entre outros.

Além disso,  por  se  tratar  essencialmente  de  uma medida  acautelatória,  deve ser  analisado
também o periculum in mora, o qual, em casos como o presente, é presumido. A lei claramente
não fez a exigência de uma comprovação especifica desse perigo, a qual se dá por presunção
legal. Não há sequer a necessidade de demonstração de que o investigado esteja dissipando ou
ocultando seu patrimônio, com o fim de elidir sua responsabilidade.

Em que pese a desnecessidade de demonstração específica do perigo na demora, verifico que o
requisito, além de presumido, encontra-se faticamente presente. É evidente que a titularidade de
valores detém fluidez incompatível  com a necessidade de se assegurar a eficácia da futura
decisão judicial (eventual reparação do dano, pagamento das despesas processuais e das penas
pecuniárias), bem como impedir a fruição de bens com indícios de aquisição decorrente de
atividade ilícita.

No mais, cumpre destacar que a previsão de medidas cautelares em sede criminal não vulnera o
princípio constitucional da presunção de inocência.

É cediço que nenhum princípio constitucional  é absoluto,  todos estando submetidos a uma
interpretação sistemática da Constituição,  de forma que caberá ao juiz,  na análise  do caso
concreto, decidir com base na proporcionalidade, isto é, na necessidade concreta de decretar a
medida.

Preleciona André Ramos Tavares que "todos os princípios, incluindo os direitos fundamentais,
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são considerados relativos em sua normatividade, na medida em que não se admite, no estágio
atual da Dogmática Jurídica, que um princípio possa ser absoluto, afastando todos os demais
em toda e qualquer hipótese." (Elementos para uma Teoria Geral dos Princípios na Perspectiva
Constitucional.  In  Dos  Princípios  Constitucionais.  Considerações  em  torno  das  normas
principiológicas da Constituição. George Salomão Leite (org.)  1.  ed.  São Paulo:  Malheiros,
2003. p. 38).

O que sucede é uma ponderação de valores feita tanto pelo legislador como pelo aplicador da
lei.  Ao  mesmo tempo  em que  se  observa  o  princípio  constitucional  da  não-culpabilidade
(desdobramento da presunção de inocência), o qual veda a antecipação dos efeitos da pena
previamente  à  condenação  definitiva,  assegura-se  a  efetividade  do  processo  através  da
utilização de instrumentos legais aptos a garantir a eficiência da persecução criminal.

Ademais,  a  constrição  do  patrimônio  dos  investigados  é  medida excepcional,  devidamente
fundamentada, obedecendo-se às formalidades legais e pautando-se pelo preenchimento dos
pressupostos legais, estando a constrição dos bens em maior relevância na ponderação de valor
colidentes.

Outrossim,  é  medida  que  não  ofende  o  direito  à  propriedade,  porquanto  sua decretação,
consistindo em medida excepcional, pauta-se pelo preenchimento dos pressupostos legais, quais
sejam, a prova da infração e os indícios de autoria, como se infere das exaustivas considerações
já expostas.

As medidas assecuratórias previstas na legislação processual penal pátria não importam em
"perda  do  domínio,  que  só  ocorrerá  após  o  trânsito  em  julgado  de  eventual  decreto
condenatório" (TRF 4.ª Região, 8.ª Turma, ACR n.º 200471000318009/RS, Rel. Des. Federal
Élcio Pinheiro de Castro, DJU 23.02.2005).

Registradas tais considerações, ficam evidentes os pressupostos necessários à medida cautelar,
afigurando-se clara a necessidade da constrição requestada, pelo que tenho por bem deferi-la, o
que faço forte nos arts. 125 e ss. do Código de Processo Penal e art. 4º da Lei n.º 9.613/1998,
assim como art. 4º do Decreto-lei 3.240/41.

Em face disso, DETERMINO:

1. A constrição dos bens imóveis que estejam registrados em nome dos investigados abaixo
qualificados e das empresas, impedindo os cartórios de registro de imóveis de promover
qualquer ato de transferência de propriedade, solicitando da Corregedoria de Justiça que
repasse a ordem judicial a todos os oficiais do registro do Estado de Pernambuco e de
outros estados,  para  fins  de inscrição,  podendo ser  usado o sistema próprio  para  essa
finalidade, se atender à presente determinação;

2. O sequestro de embarcações que estejam registradas em nome dos investigados abaixo
qualificados  e  das  empresas,  oficiando-se  à  Capitania  dos  Portos  no  Estado  de  seus
domicílios,  informando a restrição judicial  à alienação,  a fim de que o referido órgão
público se abstenha de promover qualquer transferência de propriedade;

3.  O sequestro dos veículos  automotores "não populares"  (assim considerados  aqueles
acima de R$50.000,00) encontrados em nome das pessoas abaixo especificadas, para tanto
devendo ser feitas as devidas anotações no sistema de Restrições Judiciais de Veículos
Automotores (RENAJUD), determinando a inalienabilidade dos veículos;

4.  O bloqueio,  através do  sistema BACEN/JUD,  de quaisquer valores  depositados  em
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instituições  financeiras  do  País  em  nome  dos  investigados  abaixo  qualificados  e  das
empresas  mencionadas.  Viável  o  decreto  do  bloqueio  dos  ativos  financeiros  dos
investigados em relação aos quais há prova, em cognição sumária, de intermediação de
supostos  desvios  de  recursos  federais  e  de lavagem de  dinheiro.  Não  importa  se  tais
valores,  nas  contas  bancárias,  foram misturados  com valores  de  procedência  lícita.  O
sequestro e confisco podem atingir tais ativos até o montante dos ganhos ilícitos.

Os bloqueios de numerário serão implementados, pelo BacenJud, quando da execução dos
mandados de busca e de prisão. Junte-se oportunamente o comprovante aos autos.

Como a medida ora determinada apenas gera o bloqueio do saldo do dia constante nas
contas ou nos investimentos, não impede a continuidade das atividades dos investigados.
Caso  haja,  contudo,  bloqueio  de  valores  atinentes  a  salários,  promoverei,  mediante
requerimento e devida comprovação, a pertinente ulterior liberação.

5. Expedição de ofício à Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência
Nacional  da  Aviação  Civil  determinando  a  anotação  do  sequestro  das aeronaves  e
helicópteros existentes em seus nomes, impedindo-lhes a alienação.

Eis os representados em desfavor de quem ora se decretam as medidas de constrição de seus
bens:

1. LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA 864.226.004-10

2. LUIZ GERALDO VIEIRA DA SILVA  000.456.244-53 

3. LINA ROSAGOMES VIEIRA DA SILVA  880.205.924-15 

4. LUIZ ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA  830.412.734-20 

5. HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA  585.153.054-53 

6. JORGE LUIZ DA SILVA  494.6954.701-10 

7. DEIVISON OLIVEIRA VITAL  013.599.046-70 

8. JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR  008.062.814-13 

9. JÚLIO RICARDO RODRIGUES NEVES  864.799.034-04 

10. ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA  10.841.500/0001-00 

11. INSTITUTO ORIGAMI  08.469.619/0001-51 

12. SOMAR INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA  25.080.352/0001-25 

13. L3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA  26.306.542/0001-80 

14. ALTO IMPACTO ENTRETENIMENTO LTDA  03.970.827/0001-18 

15. INSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO -
IPCB  03.405.617/0001-85

16. ROBSON BRAGA DE ANDRADE  134.020.566-15 
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17. JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE  038.849.024-15 

18. SÉRGIO MARCOLINO LONGEN  203.296.361-20 

19. FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA  041.813.874-53 

20. RICARDO ESSINGER  000.475.704-15 

21. 13 GESTAO E ADMINISTACAO EMPRESARIAL LTDA  27.167.846/0001-77 

22. BLACK TIE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO  26.508.232/0001-49 

23. PCO CONSULTORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃO 0.061.742/0001-98

24. OLAVO MACHADO JUNIOR  092.374.886-53[4]

Considerando que os danos causados pelas condutas criminosas em tese cometidas ainda são
indeterminados, mas ao menos tomando por base os parâmetros apresentados na representação
quanto a valores indevidamente desviados do SESI, resolvo decretar o bloqueio das contas dos
investigados até o montante de 400 (quatrocentos) milhões de reais.

Com essa medida, busca-se descapitalizar a suposta associação criminosa, recuperar valores
subtraídos e fazer cessar a prática dessa espécie de atividade criminosa pelos investigados e por
outras pessoas que possam integrar o grupo, se ainda não identificadas, bem como evitar que os
investigados continuem a obter lucro com a prática criminosa, com isso podendo-se assegurar a
reparação do dano causado ao patrimônio do SESI e do Ministério do Turismo, bem como o
pagamento de eventuais multas e custas processuais.

 

4.       AMPLIAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO e DECRETAÇÃO  DE
QUEBRA DE SIGILO FISCAL

 

Nesse tocante, relembre-se que este juízo já decretou anteriormente a quebra de sigilo bancário
de alguns investigados,  contudo argumenta-se que as empresas suspeitas guardam diversos
vínculos entre si (societários, empregatícios, cadastrais), indicando que elas pertencem a um
mesmo grupo econômico. Ademais, as transações bancárias das quebras de sigilo bancárias já
autorizadas apontam, ainda, que o volume de recursos transferidos a empresas de fachada ou
fantasmas são vultosos e, em nenhum momento, foram interrompidas as contratações com os
Departamentos do SESI. Além disso, essas empresas efetuam constantes transações bancárias
entre  si  e  saques  em  espécie,  conforme  dados  recentemente  reportados  pela  unidade  de
inteligência  financeira  brasileira,  os  quais  necessitam ser  confirmados com as  informações
prestadas oficialmente pelas instituições financeiras, por meio do postulado acesso a seus dados
bancários, o que somente pode ser feito por meio de autorização deste juízo.

Assim, a representação policial justifica ser essencial o acesso não apenas às movimentações
financeiras  das  pessoas  jurídicas  investigadas,  mas  também  dos  principais  empresários
envolvidos no suposto esquema para se identificar a principal  fonte de renda lícita  deles e
compará-la com a capacidade financeira ostentada, inclusive se seus gastos com cartões de
crédito são condizentes com suas respectivas remunerações - mas também ter acesso às suas
declarações de imposto de renda e demais documentos fiscais, de forma a identificar eventual
incompatibilidade entre os valores efetivamente movimentados e os por eles declarados ou,
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ainda, a existência de patrimônio a descoberto.

Nessa toada, e com o mesmo propósito, pondera-se ainda ser necessário à investigação o acesso
às informações fiscais declaradas pelas empresas sob apuração e de seus sócios (de fato e de
direito), na medida em que boa parte delas são de fachada e constituídas em nome de "laranjas".

Como se já não fosse tanto, busca-se ainda, com relação às empresas investigadas, o acesso às
suas notas fiscais  de entrada e saída de mercadorias e de prestação de serviço no período
apurado (2002 a 2018) a fim de se identificar os valores efetivamente pagos pelos serviços
subcontratados,  uma  vez  que  levantada  a  grande  probabilidade  da  terceirização  do  objeto
contratual  e  constatados  repasses  muito  inferiores  ao  efetivamente  pago  pelos  serviços
executados a empresas aparentemente idôneas.

Em hipóteses como esta, as medidas perseguidas merecem deferimento.

Quanto à possibilidade legal e constitucional do alargamento da quebra de sigilo bancária antes
já deferida, não há o que questionar.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, prevê como direito fundamental do cidadão o sigilo de
seus  dados  telefônicos,  bancários,  fiscais,  etc.,  como  garantia  de preservação  de  sua
privacidade.

A mesma Carta Magna, contudo, ao tratar do Sistema Financeiro Nacional, previu, em seu art.
192,  que  deverá  ser  regulamentado  por  Lei  Complementar.  Tendo  em  vista o  comando
constitucional, a Lei n.º 4.595/64, a qual dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias,
Bancárias  e  Creditícias,  cria  o  Conselho  Monetário  Nacional  e  dá outras providências,  foi
recepcionada como a lei complementar hábil àquele fim, portanto só podendo ser alterada por
instrumento legal da mesma natureza.

Referida Lei  n.º  4.595/64, em seu art.  38,  permitia a quebra de sigilo bancário,  desde que
respeitados alguns condicionamentos.

Ocorre que veio a lume a Lei Complementar n.º 105/2001, a qual disciplinou essa matéria,
revogando expressamente o aludido dispositivo legal (art. 38 da Lei n.º 4595/64), e permitindo a
quebra do sigilo bancário, desde que seja demonstrada a necessidade de violação à regra geral
do sigilo, consoante se confere da transcrição a seguir:

"Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas
e serviços prestados.

.........................................................

§  4o  A quebra  de  sigilo  poderá  ser  decretada,  quando necessária  para  apuração de
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e
especialmente nos seguintes crimes:

.........................................................

Art.  3o  Serão  prestadas  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  pela  Comissão  de  Valores
Mobiliários  e  pelas  instituições  financeiras  as  informações  ordenadas  pelo  Poder
Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas
não poderão servir-se para fins estranhos à lide.

.........................................................
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Art. 13. Revoga-se o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964." (grifos não
constantes do original).

Dessarte, considerando que o sigilo bancário não é garantia constitucional absoluta, podendo ser
excepcionada  por  decisão  judicial,  e  tendo  em  vista  ser  imperioso  desvendar  ilícitos
pretensamente praticados, bem como que, in casu, a quebra do sigilo mostra-se como a medida
necessária à identificação da autoria do possível ilícito perpetrado, acima indicado, entendo
suficientemente justificada a necessidade de conhecimento dos dados bancários em questão para
completa elucidação dos fatos criminosos narrados, não vislumbrando óbice, pois, à decretação
da quebra do sigilo bancário requerida.

No sentido da presente fundamentação, trago à colação os seguintes arestos do C. STF e do E.
STJ, in verbis:

STF:

EMENTA  Agravo  regimental.  Inquérito.  Diligências.  Afastamento  de  sigilo  bancário.
Deferimento  pelo  relator.  Motivação  per  relationem.  Admissibilidade.  Precedentes.
Existência de indícios da existência de uma organização criminosa voltada à prática de
crimes contra a administração pública, de fraudes a licitações e de desvio de recursos
públicos,  bem como da possível  participação,  em tese,  da  investigada  nesses  ilícitos.
Imprescindibilidade  da  diligência  para  as  investigações.  Adequação,  necessidade e
proporcionalidade em sentido  estrito  da  medida.  Recurso  não provido.  1.  O Supremo
Tribunal Federal admite a motivação per relationem, vale dizer, que a decisão judicial
faça  referência  ou  remissão aos  fundamentos  da  manifestação do  Ministério  Público.
Precedentes. 2. Diante de indícios da existência de uma organização criminosa voltada à
prática de crimes contra a administração pública, de fraudes a licitações e de desvio de
recursos públicos,  bem como da possível  participação da investigada nesses ilícitos,  é
legítimo o afastamento de seu sigilo bancário. 3. Essa restrição ao direito de intimidade se
afigura: i) apta a atingir o resultado proposto, qual seja, demonstração dos ilícitos penais
e sua autoria (adequação ou idoneidade); ii) necessária, uma vez que inexiste outro meio
alternativo,  menos gravoso e igualmente eficaz,  para rastreamento do real destino dos
recursos  supostamente  desviados  e  dos  valores  eventual  e  ilicitamente  auferidos  pela
investigada;  e iii)  proporcional  em sentido estrito,  uma vez que as vantagens,  para a
presente investigação, decorrentes do afastamento de seu sigilo bancário, compensam o
sacrifício, o ônus imposto a seu direito à intimidade. 4. Agravo regimental não provido.

(Inq  3922  AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em
15/12/2015,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-038  DIVULG  29-02-2016  PUBLIC
01-03-2016)

Ementa: PENAL. AFASTAMENTO DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS E LIMITAÇÃO
TEMPORAL  DA  QUEBRA.  INDÍCIOS  APRESENTADOS  PELA  AUTORIDADE
POLICIAL  E  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  QUE  DEMONSTRAM  POSSÍVEL
PAGAMENTO  DE  VANTAGEM  INDEVIDA  A  PARLAMENTAR.  LEGITIMIDADE  DA
DECRETAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a autorização
do  afastamento  dos  sigilos  fiscal  e  bancário  deverá  indicar,  mediante  fundamentos
idôneos, a pertinência temática, a necessidade da medida, "que o resultado não possa
advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova" e "existência de limitação temporal
do  objeto  da  medida,  enquanto  predeterminação formal  do  período"  (MS 25812 MC,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, publicado em DJ 23-2-2006). 2. No caso, o pedido de
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afastamento  dos  sigilos  fiscal  e  bancário  encontra-se  embasado,  em  síntese,  em
declarações  feitas  no  âmbito  de  colaboração  premiada,  em  depoimento  prestado  por
pessoa supostamente  envolvida  nos  fatos  investigados  e  em relatório  do  Conselho  de
Controle de Atividades Financeiras (COAF). Os elementos até então colhidos indicavam
possível  pagamento  de  vantagem  indevida  a  parlamentar  em  troca  de  influência
supostamente exercida no âmbito da Petrobras, mostrando-se necessária e pertinente a
decretação  da  medida  postulada  para  que  fossem esclarecidos  os  fatos  investigados.
Solicitação que, ademais, estava circunscrita a pessoas físicas em tese vinculadas aos fatos
investigados,  com CPF definidos,  e  limitavam-se a  lapso temporal  correspondente  ao
tempo em que teriam ocorridos os supostos repasses. 3. Agravos regimentais a que se nega
provimento.

(AC  3872  AgR,  Relator(a):   Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
22/10/2015,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-228  DIVULG  12-11-2015  PUBLIC
13-11-2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO - Não tem caráter absoluto a garantia do sigilo
bancário, cuja dispensa se acha regulada pelo § 1º do art. 38 da Lei nº 4.595-64, sendo
facultada ao Juiz a providência, em caso de relevante interesse público. Precedentes do
Supremo Tribunal: PET 577, DJ 23-4-93 e RMS 23.002, DJ 27-11-98. 

(STF - AGRPET 1564 - TP - Rel. Min. Octavio Gallotti - DJU 27.08.1999 - p. 58). 

STJ: 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.
APURAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PLEITO
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEPÓSITO EM DINHEIRO EM CONTA DE ESPOSA
DE  DENUNCIADO.  SUPOSTO  DESVIO  DE  VERBAS  DA  EBCT  EM  FAVOR  DO
HOSPITAL  BALBINO.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A despeito de constituir garantia constitucional individual, identificada como cláusula
pétrea,  a  jurisprudência  é  uníssona  em  reconhecer,  também,  que  a  intimidade  e  a
privacidade das pessoas tem, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados
bancários  e  fiscais,  não  constituindo,  entretanto,  direitos  absolutos,  podendo  sofrer
restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, inciso XII) e
pela Lei.

2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal  tem entendido que a autorização do
afastamento  do bancário  deverá indicar,  mediante  fundamentos idôneos,  a  pertinência
temática, a necessidade da medida, "que o resultado não possa advir de nenhum outro
meio ou fonte lícita de prova" e "existência de limitação temporal do

objeto  da  medida,  enquanto  predeterminação  formal  do  período"  (MS  25812  MC,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, publicado em DJ 23-2-2006).

3.  Depreende-se,  portanto,  que  os  requisitos  para  a  decretação  da  quebra  de  sigilo
bancário podem ser resumidos em: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2)
demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da
autoria  e/ou  materialidade  do  delito;  (3)  indicação  da  pertinência  temática  entre  as
informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados
a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros
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sigilosos mantidos por instituição financeira.

4. Na espécie, constatou-se a existência de indícios da prática do crime previsto no artigo
1º da lei 9.613/98 - branqueamento de capitais - além de, possivelmente, o delito tipificado
no art. 312 do CP e demonstrada que a medida de afastamento do sigilo bancário dos
recorrentes era imprescindível ao prosseguimento das apurações, inexiste ilegalidade da
medida.

5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 78.162/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA,  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  E  REMESSA  ILEGAL  DE  VALORES  AO
EXTERIOR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO  E  FISCAL  DO  RECORRENTE.  DEFERIMENTO  FUNDAMENTADO.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O sigilo bancário e fiscal é garantido no artigo 5º da Constituição Federal, e para que
haja o seu afastamento

exige-se  ordem  judicial  que,  também  por  determinação  constitucional,  precisa  ser
fundamentada (artigo 93, IX, da Carta Magna).

2. Em reforço às regras contidas na Lei Maior, o artigo 1º, § 4º da Lei Complementar
105/2001 prevê que "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para
apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo
judicial".

3. Na espécie, houve prévio requerimento da autoridade policial para a quebra do sigilo
bancário  e  fiscal  dos  investigados,  tendo  o  magistrado  singular  deferido  a  medida
fundamentadamente, por considerá-la indispensável para identificar os autores do crime
contra a ordem tributária, bem como averiguar a possível prática de outros delitos, como
o de lavagem de dinheiro e o de remessa ilegal de valores milionários ao exterior.

4. Para se concluir pela inexistência de indícios da participação do recorrente nos ilícitos
apurados  seria  necessário  o  revolvimento  de  matéria  fático-probatória,  providência
vedada na via eleita.

Precedentes.

5. O inquérito policial não tem por objetivo esclarecer apenas o crime de sonegação fiscal
ocorrido entre os anos de 2004 e 2006, havendo indícios de que outros ilícitos também
foram cometidos, o que afasta a necessidade de delimitação temporal da medida.

Precedentes.

6. Recurso desprovido.

(RHC 61.643/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe 31/10/2018)

PROCESSO PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  DECISÃO DE
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QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO.  FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  RECURSO
DESPROVIDO.

1. A decisão que determinou a quebra do sigilo bancário está devidamente fundamentada,
sendo  que  a  referida  ordem judicial  foi  embasada  em elementos  fáticos  devidamente
justificados na instância ordinária para a continuidade das investigações da exploração de
jogos de azar pela internet e lavagem de dinheiro.

2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.064/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
18/10/2018, DJe 07/11/2018)

MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  CONSTITUCIONAL  -  PROVIDÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ART. 5º, X E XII - LEI Nº 4.595/64 (ART. 38).

1. O Sigilo bancário não é um direito absoluto, compatibilizando-se a sua "quebra" com as
disposições constitucionais pertinentes (art. 5º, X e XII), C.F.), cônsono à jurisprudência
do STF e desta Corte Superior. 

2.  Demonstradas  razões  suficientes  e  reclamado para  as  atividades  investigatórias,  o
afastamento do sigilo autorizado judicialmente não constitui ilegalidade ou abuso do juízo
competente. 

3. Doutrina e precedentes jurisprudenciais. 

4. Recurso sem provimento. 

(STJ - ROMS 10939 - SC - 1ª T. - Rel. Min. Milton Luiz Pereira - DJU 04.09.2000 - p.
00121)

MANDADO DE SEGURANÇA -  QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO -  AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LEGALIDADE.

O ordenamento  jurídico  constitucional,  a  despeito  de  elevar  à  dignidade  de  garantia
fundamental o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, autoriza a quebra
de sigilo mediante prévia autorização judicial,  na qual  se justifique a necessidade da
medida para fins de investigação criminal  ou instrução processual  criminal.  -  Não se
encontra eivada de ilegalidade a quebra de sigilo bancário determinada pela autoridade
judiciária competente, fundada na necessidade de se apurar o crime de evasão de divisas e
operação de câmbio não autorizada. - Recurso ordinário desprovido. 

(STJ  -  ROMS 9880  -  (199800385509)  -  PR -  6ª  T.  -  Rel.  Min.  Vicente  Leal -  DJU
15.05.2000 - p. 00202)

MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  TRIBUTÁRIO  -  SIGILO  BANCÁRIO  E FISCAL  -
LEGALIDADE DA QUEBRA - INTERESSE PÚBLICO - RELATIVIDADE DO DIREITO.

Necessidade e  pertinência da medida,  ante a possibilidade de crime contra o sistema
financeiro nacional e a ordem tributária. Improvimento do recurso. 

(STJ - RO-MS 10330 - MT - 1ª T. - Rel. Min. Francisco Falcão - DJU 28.02.2000 - p. 40)
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De seu turno, no que concerne ao pedido de quebra de sigilo fiscal dos representados, quanto à
possibilidade legal e constitucional do deferimento perseguido, não há o que questionar.

Com efeito, o sigilo fiscal, ainda que previsto na Constituição Federal como uma garantia do
cidadão, para a preservação de seus dados, de sua privacidade, enfim, como ocorre com todas as
garantias fundamentais, não representa um óbice absoluto à sua quebra, cedendo passo quando
presentes circunstâncias que denotem a existência de um interesse público superior, como é o
caso do presente procedimento.

O art. 198 do Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade dos servidores que
divulguem  indevidamente  dados  fiscais  de  terceiros  (investigados  ou  não),  ressalva,
expressamente, no § 1º do inciso I, que essa divulgação é permitida (e devida) em caso de
requisição judicial no interesse da justiça.

No caso em tela, o interesse da justiça quanto à divulgação dos dados fiscais dos investigados já
se demonstrou acima ser evidente, na medida em que os elementos coligidos até então a partir
das investigações encetadas são insuficientes para a identificação de toda a autoria delitiva e de
todos os fatos criminosos investigados em toda sua circunstancialidade.

A jurisprudência pátria, por sua vez, já assegura a possibilidade de quebra de sigilo fiscal de
pessoas pretensamente envolvidas na prática de crimes, consoante se confere a seguir:

"PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO  EM HABEAS  CORPUS.
CRIME  CONTR.A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  ART.  83  DA  LEI  Na  9.430/96.  SIGILOS
BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - O art. 83 da Lei na 9.430/96 não é óbice - quer como condição de procedibilidade, quer
como questão prejudicial para a atuação do Parquet.

II - A proteção aos sigilos bancário e fiscal não consubstancia direito absoluto, cedendo
passo  quando  presentes  circunstâncias  que  denotem a  existência  de  interesse  público
superior. 

III  -  Mostra-se suficientemente fundamentada a decisão judicial  que,  ao determinar  a
quebra  dos  sigilos  bancário  e  fiscal,  requerida  em  inquérito  policial,  indica
suficientemente indícios de prática delituosa e os motivos pelos quais a medida se faz
necessária,  bem  como  indica  com  precisão  o  objeto  da  investigação  e  a  pessoa
investigada. Recurso a que se nega provimento.

(STJ. RHC - 11866/SC. QUINTA TURMA. Decisão: 13/03/2002. DJ: 15/04/2002, pág. 234.
Relator: FELIX FISCHER. Unânime).

Amoldando-se o caso concreto aos comandos constitucionais e legais retro, entendo necessária
e  permitida  a  medida  requerida,  a  fim  de  buscar-se  esclarecer a  amplitude  dos  fatos
investigados, bem como a autoria delitiva dos fatos em questão em sua inteireza, bem como
eventuais desdobramentos dele, haja vista que as investigações não poderão ir muito além caso
não se autorize a quebra de sigilo em questão.

Tal providência, como se pode concluir, não fere o princípio da proibição do excesso já que se
apresenta como diligência importante à obtenção de elementos de prova da participação dos
investigados.  Inocorre,  tampouco, violação do princípio  da objetividade material,  à  luz das
provas já colhidas até o presente momento da investigação.
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Posto isso, defiro o pedido da autoridade policial nesse tocante e decreto a QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO  de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras,
no período de 01/02/2012 a até 23/01/2019,  pelas pessoas físicas e jurídicas relacionadas a
seguir, diretamente ou por seus representantes legais, responsáveis ou procuradores, de forma
individualizada ou em conjunto com outras pessoas:

1 LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA 864.226.004-10

2 LUIZ GERALDO VIEIRA DA SILVA 000.456.244-53

3 LINA ROSAGOMES VIEIRA DA SILVA 880.205.924-15

4 LUIZ ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA 830.412.734-20

5 HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA 585.153.054-53

6 ROMERO NEVES SILVEIRA SOUZA FILHO 021.346.124-28

7 JORGE LUIZ DA SILVA 494.6954.701-10

8 DEIVISON OLIVEIRA VITAL 013.599.046-70

9 JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR 008.062.814-13

10 Escritório de Contabilidade J. PIMENTEL E FILHOS 052.243.144-53

11 JÚLIO RICARDO RODRIGUES NEVES 864.799.034-04

12 ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA 10.841.500/0001-00

13 INSTITUTO ORIGAMI 08.469.619/0001-51

14 IDEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO 15.417.088/0001-19

15  IDEA  PRODUÇÕES  E  LOCAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  ILUMINAÇÃO
12.924.119/0001-30

16 SOMAR INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA 25.080.352/0001-25

17 L3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 26.306.542/0001-80

18 GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA 36.750.859/0001-65

19 FM5.6 LTDA 70.238.266/0001-52

20 ALTO IMPACTO ENTRETENIMENTO LTDA 03.970.827/0001-18

21 INSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO -
IPCB 03.405.617/0001-85

22 ROBSON BRAGA DE ANDRADE 134.020.566-15

23 JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE 038.849.024-15

24 SÉRGIO MARCOLINO LONGEN 203.296.361-20
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25 FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA 041.813.874-53

26 RICARDO ESSINGER 000.475.704-15

27 13 GESTAO E ADMINISTACAO EMPRESARIAL LTDA 27.167.846/0001-77

28 BLACK TIE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL 26.508.232/0001-49

29  PCO  CONSULTORIA  INVESTIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA
30.061.742/0001-98

30 MARCELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 07.850.252/0001-59

31 FABRISIO BEZERRA LIMA 11.136.289/0001-97

32  INSTITUTO  MUNDIAL  DE  DESENVOLVIMENTO  E  CIDADANIA
21.145.289/0001-07

33 NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 08.724.472/0001-07

34 NUNES E ARAÚJO PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS 11.680.678/0001-89

35  MAGALHÃES  E  REGO  PRODUÇÕES  E  EVENTOS  DE  SHOWS  LTDA
11.950.665/0001-82

36. OLAVO MACHADO JUNIOR 092.374.886-53[5]

Deverá a Secretaria fazer constar nos expedientes a referência Código Identificador do Caso nº
"002-PF-002297-29", o prazo de 30 dias a partir do recebimento da decisão para cumprimento
pelas instituições financeiras e a determinação de adoção das seguintes medidas:

a) Que o Banco Central do Brasil  realize consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro  Nacional  (CCS),  para  a  identificação  das  instituições  financeiras  e
administradoras  de cartão  de  crédito  nas  quais  as  referidas  pessoas  físicas  e  jurídicas
(investigados) mantêm relacionamento, tais como contas de depósito à vista, de poupança,
de investimento, de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por
seus  representantes  legais  ou  procuradores,  bem como em relações  em conjunto  com
terceiros;

b) Que o Banco Central do Brasil transmita ao Departamento de Polícia Federal, no prazo
de 10 dias, observado o leiaute e o programa de validação e transmissão disponíveis no
endereço eletrônico http://www.dpf.gov.br/simba ou http://www.dpf.gov.br/servicos/sigilo-
bancario, cópia da decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos obtidos
no CCS;

c) Que o Banco Central do Brasil encaminhe o teor da decisão judicial exclusivamente às
instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito com as quais os investigados
mantêm ou mantiveram relacionamento durante o período de 01/02/2012 a até 23/01/2019,
conforme  resultado  da  consulta  ao  CCS  e  faça  constar  na  comunicação  o  Código
Identificador  do  Caso  nº  "002-PF-002297-29",  para  ser  utilizado  para  validação  e
transmissão dos dados;

d) Que para o cumprimento da decisão judicial as instituições financeiras e administradoras
de cartão de crédito observem o disposto na Carta Circular nº 3454/2010, do Banco Central
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do Brasil,  que divulga leiaute para que as instituições financeiras prestem informações
relativas  a  movimentação financeira,  dos investigados citados,  referente  ao período de
01/02/2012 a 23/01/2019;

e)  Que  as  instituições  financeiras  e  administradoras  de  cartão de  crédito  envolvidas
encaminhem os  dados  bancários  via  rede mundial  de  computadores,  utilizando-se  dos
programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA,
disponibilizados  no  sitio  http://www.dpf.gov.br/simba  ou  http://www.dpf.gov.br/servicos
/sigilo-bancario;

f)  Que  as  instituições  financeiras  e  administradoras  de  cartão de  crédito  envolvidas
encaminhem os dados bancários no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do
comunicado da decisão judicial.

Ficam autorizados ainda a autoridade policial e os peritos criminais designados para atuar no
caso a requisitarem diretamente às instituições financeiras, dados e documentos de suporte das
operações  financeiras  realizadas  no  período  de  afastamento  do  sigilo,  bem  como  aqueles
relacionados a cadastros dos clientes e análises de crédito feito nas próprias instituições pela
área de compliance ou de controles internos. Faça-se constar essa autorização dos expedientes.

Da mesma forma e quanto às mesmas pessoas listadas acima, neste tópico, defiro o pedido da
autoridade policial e decreto a QUEBRA DO SIGILO FISCAL para ter acesso a todas as
informações constantes nas bases de dados da Receita Federal e das prefeituras Municipais do
local de sede das pessoas jurídicas investigadas (já que se trata de serviço) referente aos anos de
2002 a 2018, abrangendo suas declarações de imposto de renda apresentadas neste período e as
informações do dossiê integrado, além de, no caso das pessoas jurídicas, abranger o acesso a
todas as notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias e serviços.

Determino,  então,  que  a  Secretaria  expeça  ofício  à  Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  de
Pernambuco requisitando o encaminhamento, preferencialmente em mídia digital, de todas as
notas fiscais de produto (seja de entrada ou de saída) envolvendo as referidas empresas acima
arroladas  no  período  de  01/02/2002  a  23/01/2019,  ou,  paralelamente,  o  acesso  da  Polícia
Federal ao sistema informatizado que contemple tais dados de forma integral.

 

5.      COMPARTILHAMENTO DE PROVAS COM TCU, CGU e RECEITA FEDERAL:

 

Conforme requerido e porque justificado no caso em apreço, autorizo o compartilhamento com
a Receita Federal e com o Tribunal de Contas da União das provas que eventualmente vierem a
ser obtidas em caso de deferimento da presente medida, a fim de que tais órgãos, atuando com
suas expertises,  possam contribuir  com o reforço da materialidade dos crimes apurados no
presente caso, e de outros porventura detectados.

Elucide-se  que  a  possibilidade  de  compartilhamento  de  informações/provas e  conseqüente
acesso à investigação, ainda que de natureza sigilosa, é medida admitida pelo ordenamento
jurídico  pátrio,  desde que para  fins  específicos,  relacionados  às  investigações,  tendo neste
sentido se posicionado vários tribunais, nos seguintes termos:

"EMENTA: PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO.  INQUÉRITO  POLICIAL.
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1.
Havendo a válida quebra do sigilo, o compartilhamento dessa prova entre as instituições
públicas, para a correta e completa apuração e apenamento, é medida lídima e necessária.
2. A prova validamente obtida com a quebra de sigilo bancário, em procedimento criminal
e por motivada decisão, pode ser compartilhada com a Receita Federal, nos termos do que
dispõe a Lei nº 105/201. 3. Provido o recurso ordinário em mandado de segurança para o
compartilhamento com a Receita Federal, para fins de lançamento tributário, dos dados
obtidos em quebra de sigilo bancário no inquérito policial de origem."

(STJ - SEXTA TURMA. ROMS 200400242560 = RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA - 17915. Relator(a) NEFI CORDEIRO. Fonte DJE DATA:18/12/2014
..DTPB: Decisão por unanimidade. Data da Decisão: 04/12/2014. Data da Publicação:
18/12/2014).

 EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.  OPERAÇÃO CARONTE. DEMISSÃO
DE  FUNCIONÁRIO  ENVOLVIDO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  QUE  APONTA
ILICITUDES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.  AFASTAMENTO DA
ALEGAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA,  PRESCRIÇÃO,  VÍCIO  NO  TERMO  DE
INDICIAMENTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVAS. PROVA
EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO OU COMPARTILHAMENTO
DE PROVAS COLHIDAS EM OUTROS PROCESSOS. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 5.
Nada  impede,  no  Direito  brasileiro,  o  compartilhamento,  na  instância  disciplinar,  de
provas civis,  administrativas ou penais obtidas em outros processos, inclusive diálogos
colhidos  mediante  interceptação  autorizada,  assegurando-se,  em  qualquer  caso,  o
contraditório e a ampla defesa. (...) 9. Segurança denegada.

(STJ  -  PRIMEIRA  SEÇÃO.  MS  201001907701,  HERMAN  BENJAMIN,  DJE
DATA:19/05/2011 ..DTPB:.)

"EMENTA:  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS.  PROCESSO PENAL.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É admissível a
utilização da prova emprestada no processo penal quando não constitua o único elemento
de prova para embasar a sentença condenatória e desde que assegurados o contraditório e
a ampla defesa quanto a esse meio de prova. 2. Conforme se constata dos autos, o Grupo
Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou
cópia  da  Representação  Criminal  n.  0015097-14.2014.403.6181,  distribuída  por
dependência ao Inquérito Policial n. 0009391-26.2009.403.6181, instaurado para apurar
o cometimento dos crimes dos arts. 317 e 288, ambos do Código Penal, por auditores
fiscais da Receita Federal (fl. 416), o que foi deferido pela autoridade impetrada (fl. 418).
3.  Naquele  inquérito,  foi  decretada a  quebra  do  sigilo  bancário  de  pessoas  físicas  e
jurídicas, entre elas a empresa DG Maia Participações, Investimentos e Administração de
Bens  Próprios  Ltda.,  representada  pelo  paciente,  em face  da  negociação  de  um lote
envolvendo o Auditor Fiscal Márcio dos Anjos (fl. 44) 4. Consta que o paciente Márcio
Miranda Maia,  Agente Fiscal  de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo - SEFAZ, é investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação
de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos - GEDEC, em virtude de
possível  enriquecimento  ilícito  (fls.  51/59).  Tem-se  que  a  empresa  representada  pelo
paciente estaria envolvida na compra de um galpão industrial registrado em Barueri (SP),
juntamente com empresa do Auditor Fiscal Márcio Luis Almeida dos Anjos (fl. 53). 5. Em
que pesem às finalidades distintas das investigações, não se constata, em uma análise
perfunctória, ilegalidade na comunicação de provas, que originalmente estaria em apenso
cujo conteúdo não foi juntado ao feito. 6. Os elementos dos autos não permitem apreciação
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mais  acurada  da  matéria,  não  havendo  dúvida,  todavia,  da  eventual  utilidade  dos
elementos coligidos na quebra do sigilo bancário da empresa do paciente em investigação
criminal  que  apura  seu  possível  enriquecimento  ilícito.  7.  Anoto  que  não restou
comprovado  o  prejuízo  ao  paciente  pelo  compartilhamento  da  prova,  desde  que
assegurados o sigilo da prova, o contraditório e a ampla defesa. 8. Ordem de habeas
corpus denegada."

(TRF3  -  QUINTA  TURMA.  HC  00073843320164030000  =  HC  -66617.  Relator(a)
DESEMBARGADOR  FEDERAL  ANDRÉ  NEKATSCHALOW.  Fonte  e-DJF3  Judicial  1
DATA:17/06/2016  ..FONTE_REPUBLICACAO:  Decisão  por  unanimidade.  Data  da
Decisão: 13/06/2016. Data da Publicação: 17/06/2016).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA PRÁTICA
DE CRIME DE CONCUSSÃO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS ENTRE
AS  ESFERAS  PENAL  E  ADMINISTRATIVA.  APURAÇÃO EM TESE  DE INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE RESTRITA À FINALIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A prova sigilosa validamente obtida - sendo idêntico o
investigado nos processos criminal e administrativo disciplinar, ainda que aquele esteja em
fase inquisitorial - é passível de ser aproveitada no âmbito extrapenal quando presente a
identidade entre os fatos a serem apurados, considerando, inclusive, a impossibilidade ou
a difícil possibilidade de produção de prova símil em relação ao último, uma vez que deve
ser levado em conta que a quebra de sigilo somente pode vir a ser decretada no bojo do
primeiro, mediante autorização judicial. Precedentes do STF e deste Regional. 2. Não há
falar em salvo conduto à instância administrativa-disciplinar para que se veja desobrigada
ao sigilo no trato dos conteúdos desvelados por interceptação telefônica realizada em sede
de investigação criminal,  seguindo plenamente hígida a responsabilidade funcional  do
agente público responsável pelo manuseio das informações, tal qual na seara penal, pelo
que se trata de transferência clausulada finalisticamente.  3. Na linha do entendimento
firmado  na  Corte  Suprema,  fica  superado  o  argumento  de  que  os  documentos  e  as
interceptações  telefônicas,  que  ainda  não  passaram pelo  crivo  do  contraditório,  não
poderiam ser utilizados para fins outros, que não os penais. 4. Fica franqueado o acesso a
provas sigilosas emprestadas obtidas na esfera penal, com o fito de apurar investigações
levadas a cabo na seara extrajudicial, não se reputando plausível que a Administração
ignore  conteúdos  de  detenção  de  outro  órgão  estatal,  especialmente  para  efeito  de
averiguação de infração disciplinar. 5. Segurança denegada.

(TRF4  -  OITAVA  TURMA.  MS  200904000364323,  ELOY  BERNST  JUSTO,  D.E.
10/02/2010.).

Por isso, fica deferido o compartilhamento de provas com o Tribunal de Contas da União e com
a  Receita  Federal,  nos  moldes  em  que  requerido  pela  autoridade  de  Polícia  Federal
representante,  para  que,  no  âmbito  de  suas  respectivas  atribuições,  aqueles  órgãos  possam
cumprir suas funções, seja para que o TCU possa instruir e ultimar procedimentos de auditoria e
processos administrativos de inabilitação das empresas beneficiárias do esquema (inclusive, se
o caso, materializando alguns dos delitos ora investigados, especialmente os concernentes ao
desvio de recursos públicos federais, com isso inclusive também podendo munir o Ministério
Público Federal dos elementos necessários à instauração das competentes ações de improbidade
administrativa e ressarcimento, além da eventual ação penal deste caso decorrente). 

Autorizo,  ainda,  para  tanto,  que as  equipes  de policiais  federais  se façam acompanhar  de
servidores do Tribunal de Contas da União no cumprimento de mandados judiciais de busca e
apreensão em relação às pessoas jurídicas envolvidas, a critério da Autoridade Policial Federal
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representante, podendo os técnicos indicar para apreensão quais os documentos de interesse da
investigação, em caráter opinativo, incumbindo à Autoridade Policial que der cumprimento à
ordem decidir e se responsabilizar sobre a apreensão.

Uma vez apreendida a documentação e lavrado o respectivo auto,  ato contínuo, o material
necessário à elaboração dos relatórios finais de demandas especiais deverá ser disponibilizado
ao TCU, que manterá equipes trabalhando em conjunto com os analistas da Polícia Federal
designados para análise e compilação dos materiais arrecadados nas buscas.

Fica autorizado, também, o acesso a prova destes autos à Secretaria de Controle Interno da
Controladoria Geral da União, bem como o compartilhamento das provas aqui produzidas para
que sejam aproveitadas para instruir  eventual  procedimento administrativo disciplinar  a ser
instaurado pelo Órgão em face dos servidores públicos federais envolvidos.

 

6.       SUSPENSÃO  DE  PAGAMENTOS  DE  CONTRATOS  EXECUTADOS  NOS
MOLDES ORA DETECTADOS:

 

Decididas todas as questões requeridas, conforme fundamentação acima, resta, por derradeiro,
apenas  apreciar  o  pedido  de  suspensão  judicial  de  qualquer  pagamento  relacionado  aos
contratos  vigentes,  executados  por  meio  do  Instituto  Origami,  IPCB  e  ALIANÇA
COMUNICAÇÃO E CULTURA, firmados com o SESI.

Sobre o pedido, cumpre de logo invocar o poder geral de cautela do magistrado, com espeque
na conjugação do art. 3º do CPP com o art. 297 do NCPC, que consiste em medidas que devem
ser  determinadas pelo juiz  sempre que houver  fundado receio de que uma parte,  antes do
julgamento da lide, possa causar ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

No  caso  em  foco,  como  exaustivamente  demonstrado,  há  elementos  a  indicar  a  real
possibilidade  de,  por  anos,  estarem  sendo  realizadas  contratações,  pelos  Departamentos
Nacional  e  Regionais  do  SESI,  com as  OSCIPs  Instituto  ORIGAMI  e  IPCB,  para  serem
executados por empresas contratadas pela ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA.,
contratos esses com indícios de superfaturamento e desvio de verbas públicas,  assim como
ulterior lavagem de ativos.

Como se registrou alhures nesta decisão, esses repasses chegaram já a representar cerca de 400
milhões de reais, não se sabendo ainda quantificar desse valor total quanto efetivamente teria
sido desviado da finalidade contratada.

Como ainda existem contratos desses em vigor, é razoável o pleito da autoridade policial de
suspensão dos pagamentos vindouros, até ulterior deliberação do juízo em sentido contrário, sob
pena de a suposta lesão aos cofres públicos federais (da União ou do SESI) ser ainda maior,
sendo consabido que a previsão de medidas cautelares em sede criminal não vulnera o princípio
constitucional da presunção de inocência.

Desse caminho não dissente a jurisprudência pátria, a exemplo da ementa a seguir colacionadas:

"I - PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. II - SUSPEITA DE FRAUDE
NOS CONTRATOS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. III -
SEGURANÇA DENEGADA. I - Com base no poder geral de cautela do Juízo criminal, o
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Juízo  pode  fazer  determinações  que  incidem  diretamente  no  patrimônio  do  acusado,
seqüestrando ou arrestando seus bens, para assegurar futuro ressarcimento do prejuízo.
Também pode adotar medida cautelar que determine a imediata suspensão de pagamentos
que possam acarretar prejuízos originários de crime. II - O pagamento que se suspende
está  calcado  em  contrato  com  provável  formação  fraudulenta,  excedendo  à  questão
meramente  contratual.  Outrossim,  não  foi  comprovado  de  plano  o  direito  alegado,
configurando ausência de direito líquido e certo da impetrante ao recebimento dos valores
originados em contratos inquinados de fraudulentos. III - Segurança denegada."

(TRF2. MS 0000845-30.2006.4.02.0000. Relator ABEL GOMES. Decisão de 23/05/2007,
publicação de 19/06/2007)

Por  isso,  defiro  o  pedido  e  determino  que  se  oficiem  aos  diretores  do  Departamento
Nacional do SESI e aos dos Departamentos Regionais de AL, MG, PE e PB (endereços
constantes na representação e neste decisum, no rol de alvos das buscas), a fim de que
suspendam, até eventual ulterior deliberação em sentido contrário deste juízo, quaisquer
pagamentos  em  favor  do  Instituto  ORIGAMI,  do  IPCB  ou  da  ALIANÇA
COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA,  relativos a  contratos  firmados com o  SESI  e
ainda em vigor, listados na tabela de fls. 431/432 do IPL.

 

7.      LEVANTAMENTO DE SIGILO APÓS DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO:

 

Decreto o sigilo sobre esta decisão e mantenho o dos autos deste feito, mas somente até a
efetivação da prisão, das buscas e apreensões e demais medidas deferidas.

Efetivadas as medidas,  não sendo mais ele necessário  para preservar  as investigações,  fica
levantado o sigilo, o que deverá a secretaria providenciar, respeitando-se somente o sigilo das
medidas ainda não documentadas nos autos.

Com efeito, considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse
público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a
continuidade de sigilo sobre autos.

O levantamento propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas
também o saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e da própria
Justiça criminal.

Por fim, valendo-me de palavras da colega Juíza Federal da 4ª Região, Gabriela Hardt, em
decisão em que abordava questões semelhantes às ora analisadas, não custa frisar  que "As
considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade de apreciar o
cabimento das prisões e buscas requeridas, tendo sido efetuadas em cognição sumária. Por
óbvio,  dado o caráter  das  medidas,  algum aprofundamento  na valoração e  descrição  das
provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa juízo definitivo sobre os
fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o fim das investigações
e especialmente após o contraditório".

Cumpra-se.

Intime-se  o  MPF e,  ulteriormente,  sempre via  sistema PJe, as  partes  envolvidas,  uma vez
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habilitadas estas, observando-se a necessidade de manutenção do sigilo somente enquanto ainda
em cumprimento alguma medida ora determinada.

De seu turno, comunique-se o teor desta decisão à Polícia Federal, para sua fiel execução.

Recife, data da assinatura digital.

 

CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal da 13ª Vara/PE, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara/PE

 

[1] Como bem especificado no art. 48 do Regulamento do SESI, aprovado por meio do Decreto
57.375/1965,  "Constituem receita  do  Serviço  Social  da  Indústria:  a)  as  contribuições  dos
empregadores da indústria, dos transportes, das comunicações e de pesca, previstas em lei",
entre outras fontes de receita, sendo que essas receitas se destinam a "cobrir suas despesas de
manutenção e encargos orgânicos, o pagamento de pessoal e serviços de terceiros, a aquisição
de bens  e  valores,  as  contribuições  legais  e  regulamentares,  as representações,  auxílios  e
subvenções, os compromissos assumidos, os estipêndios obrigatórios e quaisquer outros gastos
regularmente autorizados" - parágrafo único daquele mesmo dispositivo - e são distribuídas,
conforme art. 21 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, na proporção de 75% dos montantes
arrecadados para as bases territoriais das respectivas administrações regionais e os restantes
25% para a administração nacional - art. 50 do Regulamento do SESI).

[2] Uma vez que os contratos administrativos ensejam apenas a apresentação de documentos
comprobatórios  do  pagamento  e  dados  contratuais,  conquanto  o  patrocínio  requer  a 
comprovação mais detalhada da aplicação dos recursos (prestação de contas), sendo essa uma
das maiores dificuldades encontradas no curso da investigação, posto que são apresentados
projetos e notas fiscais demasiadamente genéricos para a comprovação dos custos com aqueles,
sendo necessário obterem-se as notas relacionadas aos efetivos gastos, daí por que requerida na
representação policial autorização de realização de buscas e apreensões em diversos endereços
onde essas provas podem estar armazenadas.

[3] https://www.cshg.com.br/site/publico/private/clientes_private.seam

[4] No tocante a esse representado, a justificativa para que seja alvo da medida constritiva ora
deferida encontra-se no id. 4058300.9874276.

[5] No tocante a esse representado, a justificativa para que seja alvo da medida constritiva ora
deferida encontra-se no id. 4058300.9874276.
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