
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

  
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 0600069-50.2020.6.26.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO PAULO SP 
REQUERENTE: #-JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 
  
REQUERIDO: JOSE SERRA, JOSE SERIPIERI FILHO, MINO MATTOS MAZZAMATI, ARTHUR AZEVEDO
FILHO, ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA, FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA, ROSA MARIA GARCIA,
ULTRA PRINT IMPRESSORA - EIRELI, JHS F PARTICIPACOES S.A., MEAD JOHNSON DO BRASIL
COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE NUTRICAO LTDA., QUALICORP CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS S.A., OV3G - EMPRESA DE PARTICIPACAO EM NEGOCIOS LTDA, LRC
EVENTOS E PROMOCOES LTDA 
  
  
  
 
 
 

  
Vistos. 
  
Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal MILTON

F O R N A Z A R I  J U N I O R ,  l o t a d o  n a  D e l e g a c i a  d e  D e f e s a  I n s t i t u c i o n a l  –
DELINST/DRCOR/SR/PF/SP, com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.830/2013, arts. 132 e
240, ambos do Código de Processo Penal, art. 4º, da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, da Lei nº 7.960/89,
pela expedição de mandados de busca e apreensão para os endereços dos representados 
JOSÉ CHIRICO SERRA (CPF: 935.659.688-34), situados na A.1) Rua Antonio Giudice, nº 737,
Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05460-000; A.2) Rua Arthur de Azevedo nº 1767, cj. 95 e
96, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05404-014; A.3) Quadra SQS 309, Bloco D, apto. 402,
Asa Sul, CEP: 70362-040; A.4) Senado Federal, Edifício Principal, Ala Dinarte Mariz, Gabinete
02, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP: 70160-900; 
JOSÉ SERIPIERI FILHO (CPF: 106.922.508-83), situados na A.1) Rua Turquia, nº 92, Jardim
Europa, São Paulo/SP, CEP: 01449-050; A.2) Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, cj. 2104,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01452-000; MINO MATTOS MAZZAMATI (CPF:
293.069.948-50), na Alameda Carolina, nº 540, Condomínio Terras de São José I, Avenida
Corporação Musical União dos Artistas, s/nº, Cruz das Almas, Itu/SP, CEP: 13306-430; ARTHUR
AZEVEDO FILHO (CPF: 051.515.208-06), situado na Rua Tuim, nº 371, apto. 142, Moema, São
Paulo/SP, CEP: 04514-100; ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA (CPF: 282.300.048-89), na Rua
Cesar Vallejo, 300, apto 151, Real Parque, São Paulo/SP, CEP: 05685-000; FERNANDA
COUTINHO NOGUEIRA (CPF: 289.608.938-11), situada na Alameda dos Arapanés, nº 982,
apto. 182, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP: 045245-001; ROSA MARIA GARCIA (CPF:
692.235.308-06), na Rua Milano, 91, Giardino D´Italia, Itatiba/SP, CEP: 13256-233; ULTRA
PRINT IMPRESSORA EIRELI (CNPJ: 60.663.150/0001-07), localizada na Rua Achilles Orlando
Curtolo, 597-617, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01144-010; JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
(CNPJ: 08.294.224/0001-65), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre 3, 27º andar,
Cidade Jardim, São Paulo /SP, CEP: 05676-120; MEAD JOHNSON DO BRASIL (CNPJ:
10.351.637/0003-48), na Avenida Presidente Kubitschek, 1909, Torre Norte, Parte B, 24º andar,
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04543-90; QUALICORP S.A. (CNPJ:

SENTENÇA
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11.992.680/0001-93), situada na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, Bela Vista, São Paulo/ SP, CEP:
01313-020 (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Com relação à medida cautelar de busca e apreensão, pleiteia dispensa da colheita

do “cumpra-se” do Juízo de cada Comarca em que serão realizadas as buscas. Ainda, requer
autorização expressa para acessar o conteúdo de quaisquer dispositivos eletrônicos apreendidos,
abrangendo todos os arquivos neles armazenados, bem como para arrombamento de portas e
cofres, caso os investigados se neguem a abri-los. Outrossim, requer, desde logo, autorização
para devolução de documentos e equipamentos de informática diretamente pela d. Autoridade
Policial, se, após o exame, for constatado que não interessem à investigação. 

A d. Autoridade Policial representa, ainda, pelo sequestro mediante bloqueio, via
BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de investimento, até o limite de R$ 5.000.000,00, à
exceção da conta corrente, em nome dos representados José Chirico Serra, CPF nº 935.659.688-
34, José Serpieri Filho, CPF nº 106.922.508-83 e Qualicorp S.A., CNPJ nº 11.922.680/0001-93;
pelo sequestro mediante bloqueio, via BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de
investimento, até o limite de R$ 1.000.000,00, à exceção da conta corrente, em nome dos
representados Arthur Azevedo Filho, CPF nº 051.515.208-06, Mino Mattos Mazzamati, CPF nº
293.069.948-50, OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda., CNPJ nº 10.422.998/0001-
7, Ultra Print Impressora EIRELI, CNPJ nº 60.663.150/0001-07; ainda, pelo sequestro mediante
bloqueio, via BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de investimento, até o limite de R$
3.000.000,00, à exceção da conta corrente, em nome dos representados Fernanda Coutinho
Nogueira, CPF nº 289.608.938-11, Roberto Coutinho Nogueira, CPF nº 282.300.048-89, Rosa
Maria Garcia, CPF nº 692.235.308-06 e LRC Eventos e Promoções Ltda., CNPJ nº
03.825.459/0001-12 (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Representa, por fim, pela decretação da prisão temporária dos representados José

Seripieri Filho, CPF nº 106.922.508-83, Arthur Azevedo Filho, CPF nº 051.515.208-06, Mino
Mattos Mazzamati, CPF nº 293.069.948-50, Fernanda Coutinho Nogueira, CPF nº 289.608.938-
11, Roberto Coutinho Nogueira, CPF nº 282.300.048-89 e Rosa Maria Garcia, CPF nº
692.235.308-06 (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Ademais, requer a d. Autoridade Policial, após o cumprimento das medidas

cautelares pleiteadas, o levantamento do sigilo dos autos. 
  
O referido procedimento investigatório foi instaurado para apurar as condutas

noticiadas por Elon Gomes de Almeida, em procedimento de colaboração espontânea e mediante
as provas coligidas nos autos de inquérito policial. 

  
Nesse diapasão, a apuração em curso cinge à análise específica da delação

premiada feita por Elon Gomes de Almeida, no qual há notícia de suposto cometimento de crime
pelo Senador da República José Chirico Serra, consistente no recebimento de doações não
registradas no ano de 2014. 

  
No entanto, face ao entendimento preconizado pela Suprema Corte, na Questão de

Ordem suscitada nos autos da Ação Penal nº 937, e endossado por decisões posteriores, os
autos foram remetidos pela Procuradoria Geral da República à Procuradoria Regional Eleitoral de
São Paulo. Após, os autos foram encaminhados a este Juízo, para continuidade das
investigações, uma vez que as condutas investigadas não se relacionam com as funções
exercidas pelo parlamentar, de modo a afastar a prerrogativa de função. 

  
Esse é o contexto, portanto, em que se situa o pedido de busca e apreensão e

sequestro de valores formulado pela d. Autoridade Policial, com o escopo de dar continuidade a
apuração dos fatos narrados na colaboração espontânea feita pelo investigado Elon Gomes de
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Almeida, concernentes a realização de doações não contabilizadas, pelo colaborador, à
campanha eleitoral do investigado José Chirico Serra, em 2014. 

  
De acordo com a representação, foram identificados indícios contundentes no

sentido de que o investigado José Chirico Serra, teria recebido doações eleitorais não
contabilizadas no valor total de R$ 5.000.000,00 durante a campanha eleitoral do ano de 2014.
Segundo a representação, nos termos do depoimento de Elon Gomes de Almeida, as doações
teriam sido efetivadas de maneira dissimulada, evitando ocultar a origem ilícita dos valores
envolvidos, por meio da simulação de diversos negócios jurídicos (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id.
2568360). 

  
Para tanto, o investigado José Serra teria contado com a colaboração e auxílio

material dos representados José Seripieri Filho, Mino Mattos Mazzamati, Arthur Azevedo Filho e
dos sócios da empresa LRC Eventos e Promoções Ltda., que teriam intermediado e recebido, via
transferência bancária, os vultosos valores, segundo aduzido pela Autoridade Policial. 

  
Além disso, extrai-se da representação contundentes elementos de convicção a

indicar que as pessoas jurídicas OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda., Ultra Print
Impressora EIRELI e LRC Eventos e Promoções Ltda. teriam recebido valores oriundos de Elon
Gomes de Almeida, os quais teriam sido desacompanhados de qualquer contraprestação
referente a eventual realização de serviços. 

  
Conforme a representação, a quantia de R$ 1.000.000,00 teria sido recebida,

primeiramente, em 08/09/2014, pela sociedade empresária OV3G Empresa de Participação em
Negócios Ltda., de propriedade de Mino Mattos Mazzamati, possível interlocutor de José Serra,
sendo que, do outro lado, a operacionalização do pagamento ficou a cargo de Denilson Santos
Freitas e Arthur Yuwao Uenoyama, intermediários de Elon Gomes de Almeida (Id. 2568355, Id.
2568359 e Id. 2568360). 

  
Aduziu a d. Autoridade Policial que o depoimento do colaborador foi corroborado

pelos documentos relacionados à transferência bancária para empresa e respectiva nota fiscal,
bem como pelo contrato simulado de licença de uso de software e por diversos e-mails, sendo
que as doações não contabilizadas teriam sido realizadas em atendimento à demanda de José
Seripieri Filho, controlador da empresa Qualicorp S.A., tendo como objetivo fortalecer os vínculos
existentes entre o empresário e o delator, gerando uma incrementação financeira dos
empreendimentos imobiliários mantidos entre Elon Gomes de Almeida e José Seripieri Filho. 

  
Segundo a representação, para além do pagamento supramencionado, outros dois

repasses foram efetivados, um entre os dias 10 e 11 de setembro de 2014, no valor total de R$
1.000.00,00, e outro no valor de R$ 3.000.000,00, para o custeio não declarado da campanha
eleitoral do ano de 2014, sendo juntados outros comprovantes de transferência, notas fiscais
fictícias e contratos sociais das empresas envolvidas (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Com efeito, a análise das informações extraídas das contas bancárias das pessoas

jurídicas envolvidas reforçou a convicção em torno da narrativa apresentada pelo colaborador,
face a existência de registro da transferência bancária de R$ 2.000.000,00 para as empresas
OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda. e Ultra Print Impressoras EIRELI pela Gape
Administradora de Seguros Ltda., utilizada por Arthur Yuwao Uenoyama, intermediário de Elon
Gomes, bem como o recebimento da quantia de R$ 3.000.000,00 pela empresa LRC Eventos e
Promoções Ltda. 

  
Não obstante, consta dos termos da representação que o recebimento do valor

mencionado não fora devidamente declarado pelo, então, candidato, na relação de receitas e
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despesas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, referentes à campanha eleitoral para o
Senado Federal no ano de 2014, consoante se infere da análise da Informação Policial nº
005/2020 UADIP/DELINST/DRCOR/SR/PF/SP. Nesse sentido, o investigado teria declarado, tão
somente, o recebimento de R$ 50.000,00 da empresa LRC Eventos e Promoções Ltda. (Id.
2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Desta feita, conclui a d. Autoridade Policial pela existência de indícios veementes

que requerem o aprofundamento das investigações, no sentido de que as pessoas jurídicas
citadas estejam efetivamente envolvidas com movimentações financeiras típicas da prática da
lavagem de dinheiro, a fim de ocultar e dissimular a origem de quantias exorbitantes não
declaradas, destinadas à campanha eleitoral do investigado José Chirico Serra (Id. 2568355, Id.
2568359 e Id. 2568360). 

  
E, assim, aduz a d. Autoridade Policial que restam presentes indícios da prática de

falsidade ideológica eleitoral (“Caixa 2”), consistente na omissão de doação eleitoral recebida de
Elon Gomes de Almeida no ano de 2014, sendo José Chirico Serra o líder da associação
criminosa e beneficiário dos valores enviados. 

  
Narra a d. Autoridade Policial que o colaborador também informou a criação de uma

complexa engenharia societária e financeira envolvendo a criação de uma Sociedade em Conta
de Participação, composta, por um lado, pela empresa IGS Consultoria Ltda., pertencentes a
Denilson Santos Freitas e Arthur Yuwao Uenoyama, e de outro, pela pessoa jurídica LRC
Eventos e Promoções Ltda., pertencentes a Roberto Coutinho Nogueira, Fernanda Coutinho
Nogueira e Rosa Maria Garcia (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Aduz a d. Autoridade Policial que Elon Gomes de Almeida, em 04/09/2014, fez uma

transferência bancária, no valor de R$ 12.000.000,00, para a empresa IGS Consultoria Ltda., a
fim de que esta transferisse a quantia de R$ 3.000.000,00 para a sociedade empresarial criada
especificamente com o intuito de dissimular o repasse à campanha de José Serra. 

  
Afirma a d. Autoridade Policial que a IGS Consultoria Ltda. teria emitido uma nota

fiscal de prestação de serviços simulada, a título de "intermediação", por meio da qual teria
justificado o repasse de R$ 3.000.000,00 para a Sociedade em Conta de Participação, sendo o
valor transferido, em seguida, para a empresa LRC Eventos e Promoções Ltda. (Id. 2568355, Id.
2568359 e Id. 2568360). 

  
Pelo exposto, entende a d. Autoridade Policial que os resultados obtidos pelas

diligências policiais revelaram a existência de fundados indícios de materialidade e autoria, em
relação aos investigados da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código
Penal), falsidade ideológica eleitoral - “caixa-dois” - (art. 350 do Código Eleitoral), e lavagem de
dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998). 

  
Narra, ainda, a d. Autoridade Policial que resta caracterizado o periculum in mora 

ao argumento de que, nos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF, há indícios
que corroboram as declarações de Elon Gomes de Almeida, sobretudo o envolvimento das
pessoas físicas e jurídicas na lavagem de dinheiro, mediante a ocultação da origem ilícita dos
repasses. 

  
Extrai-se da representação, outrossim, que a empresa LRC Agropecuária Ltda. teria

recebido diversas transferências bancárias oriundas da conta do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), do qual José Serra é filiado. Ainda, que a empresa LRC Promoções e Eventos
Ltda. teria recebido crédito de R$ 1.498.560,00 proveniente da JHSF Participações S.A.,
afirmando tratar-se de pessoa jurídica investigada na Operação Acrônimo pelo pagamento de
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propinas a outros agentes públicos (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 
  
Aduz, a d. Autoridade Policial que tais fatos caracterizam a atualidade da medida. 
Desta feita, argumenta que as medidas cautelares de busca e apreensão nos

endereços alvos da representação e sequestro dos valores relacionados aos investigados é
imprescindível para possibilitar a obtenção de novas provas que corroborem o conjunto probatório
do pagamento de doações eleitorais não contabilizadas, bem como identificar os valores que
estão sendo destinados pelos investigados a terceiros, a que negócios jurídicos e supostos
esquemas criminosos estão eles vinculados, o patrimônio total que foi ocultado pelos
investigados, a participação ou não de outros servidores públicos, a possível compra de boas
relações, além de pormenorizar a autoria em relação a cada um dos sócios da LRC Eventos e
Participações Ltda. e obter provas acerca dos vínculos existentes entre todos os investigados. 

  
No mesmo sentido, pleiteia, também, a decretação da constrição cautelar

temporária dos investigados Arthur Azevedo Filho, Fernanda Coutinho Nogueira, José Seripieri
Filho, Mino Mattos Mazzamati, Roberto Coutinho Nogueira e Rosa Maria Garcia, consignando
presentes robustos indícios de materialidade dos delitos apurados e elementos de convicção
suficientemente contundentes a apontar a autoria de cada um desses na prática de crimes
eleitorais e lavagem de dinheiro e, eventualmente, também de corrupção ativa e passiva (Id.
2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Outrossim, destaca a Autoridade Policial que os investigados, cuja prisão é

pleiteada, ocupam, em tese, posição de destaque na atividade criminosa investigada, por
supostamente integrarem estruturas responsáveis pela operacionalização e coordenação das
manobras financeiras dissimuladas e ilícitas, por meio de operações societárias complexas. 

  
Nesse contexto, argumenta que a facilidade por eles demonstrada para ocultar e

transferir patrimônio, por meio de manobras societárias, em tese, fraudulentas reforça a
convicção em torno da imprescindibilidade da decretação da prisão temporária para permitir o
desenvolvimento das investigações e a efetividade das demais medidas cautelares requeridas,
frente ao risco de dilapidação patrimonial decorrente do conhecimento adquirido em torno das
investigações. 

  
 No mais, a necessidade de imposição da prisão temporária se revela premente

para Autoridade Policial, também, frente a necessidade de permitir o regular desenvolvimento das
diligências investigatórias, em face da posição hierárquica destacada por eles assumida que lhes
confere facilidade de acesso a outros indivíduos e maior capacidade de mobilização de
elementos relevantes a demonstração dos delitos, bem como de eventuais testemunhas e até, de
outros investigados (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Com base nos indícios apurados até o momento, afirma a d. Autoridade Policial que,

com relação aos representados José Seripieri Filho e José Chirico Serra há veementes indícios
da atuação conjunta para a prática dos crimes falsidade ideológica eleitoral (“caixa-dois eleitoral”)
e lavagem de dinheiro, consistentes no recebimento dissimulado da quantia de R$ 5.000.000,00,
oriunda de Elon Gomes de Almeida e não declarada à Justiça Eleitoral, razão pela qual pleiteia o
bloqueio das contas bancárias de José Seripieri Filho e José Chirico Serra. 

  
Afirma a d. Autoridade Policial também que, em relação ao pagamento dissimulado

da quantia, durante a campanha eleitoral do ano de 2014, há verdadeiros indícios de que Arthur
Azevedo Filho, Mino Mattos Mazzamati, Fernanda Coutinho Nogueira, Roberto Coutinho
Nogueira e Rosa Maria Garcia atuaram para o recebimento dessa verba, não declarada, à Justiça
Eleitoral, devendo a medida cautelar de bloqueio de contas também recair sobre eles (Id.
2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 
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Aduz a d. Autoridade Policial que a cautelar de bloqueio de contas é medida que

merece ser deferida com urgência, a fim de apreender os valores obtidos com a prática das
infrações penais, bem como para assegurar eventual ressarcimento à União, ainda que parcial. 

  
Por todo o exposto, pleiteia a d. Autoridade Policial, o deferimento das medidas

cautelares de busca e apreensão, sequestro de valores e decretação das prisões temporárias dos
investigados, nos termos da representação formulada (Id. 2568355, Id. 2568359 e Id. 2568360). 

  
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, conforme fatos e

fundamentos expostos na petição de ID: 2575647, pela decretação parcial das medidas
cautelares indicadas pela Autoridade Policial, haja vista as fundadas evidências da prática dos
crimes do art. 350 do Código Eleitoral, do art. 288 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/98,
além da possibilidade de configuração do crime de corrupção ativa e passiva, através da compra
de boas relações políticas. 

  
Nos termos da cota ministerial, as medidas cautelares de busca e apreensão,

sequestro de bens e prisão temporária são necessárias para fins de identificação e maior
rastreabilidade do fluxo de valores entre os investigados e terceiros, considerando o fato de que
diversos negócios jurídicos foram simulados para ocultar a origem e destinação; identificação do
patrimônio total que foi ocultado pelos investigados, na proporção dos valores que foram pagos e
estão sendo apurados; identificação da participação de outros servidores públicos na prática dos
crimes, de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a descoberta dos atos ilícitos;
individualização da autoria dos crimes, em particular em relação a cada um dos sócios da LRC
EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA.; identificação de possíveis remessas de valores para o
exterior; e, ainda, evitar a destruição de provas, seja pela eliminação ou falsificação de
documentos, seja pelo risco de combinação ou ajuste de versões. 

  
Dessa forma, com o objetivo de preservar e compensar os efeitos econômicos dos

crimes supostamente praticados, pugnou o Ministério Público Eleitoral pela decretação da medida
cautelar de busca e apreensão, bem como pelo sequestro de bens dos representados, já que,
sob sua ótica, estão presentes os requisitos legais. 

  
Além disso, asseverou pela imprescindibilidade da prisão temporária em relação aos

investigados José Seripieri Filho, Mino Mattos Mazzamati, Arthur Azevedo Filho e Rosa Maria
Garcia, seja pelo comportamento furtivo dos representados, pela intermediação, em tese,
realizada pelos averiguados, pelos padrões de anormalidade identificados pelos relatórios do
COAF, pela atualidade e reiteração das condutas, pelo uso de diferentes recursos para ocultar,
dissimilar e dificultar a detecção de valores de natureza suspeita ou pela possibilidade de que,
soltos, possam inviabilizar o trabalho de investigação. 

  
Lado outro, em relação aos investigados Roberto Coutinho Nogueira e Fernanda

Coutinho Nogueira, opinou pela dispensabilidade da prisão temporária e pela necessidade da
decretação das medidas alternativas do art. 319, III e IV, do Código de Processo Penal, pois
garantem, sem a necessidade da medida extrema de restrição da liberdade, que não haja conluio
entre as versões ou mesmo a influência no ânimo dos investigados. 

  
Por fim, manifestou-se pelo levantamento do sigilo dos autos após a realização da

busca e apreensão, pois, no presente caso, o direito à informação deve se sobrepor à intimidade
dos investigados. 

  
É O RELATÓRIO. 
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DECIDO. 
  
A representação comporta parcial deferimento, no que diz respeito aos crimes de

eventual  organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral (“caixa-dois eleitoral”) e lavagem
de dinheiro relacionados à campanha eleitoral de 2014 para o Senado Federal do, à época
candidato, José Chirico Serra. 

  
Os indícios de materialidade da existência de associação criminosa voltada para a

prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral (“caixa-dois eleitoral”) e lavagem de dinheiro,
por ora, estão consubstanciados pelo teor da colaboração premiada de Elon Gomes de Almeida,
pelos depoimentos de Denilson Santos Freitas e Arthur Yuwao Uenoyama, pelas notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pelas pessoas jurídicas OV3G Empresa de Participação em
Negócios Ltda. e Ultra Print Impressora EIRELI, pelos comprovantes de transferência bancária,
pela minuta do contrato social da Sociedade em Conta de Participação com a inclusão das
empresas IGS Consultoria Ltda. e LRC Promoções e Eventos Ltda., pelos relatórios de
inteligência financeira do COAF e, ainda, pelas declarações de Joesley Batista, que corroboram a
relação entre José Serra e a pessoa jurídica LRC Promoções e Eventos Ltda. 

  
Corroboram os elementos de informação até então coligidos acerca da

materialidade delitiva, a Informação Policial nº 013/2020 apurando a atuação política
especializada de José Serra no setor de saúde, área de atuação da empresa controlada por José
Seripieri Filho (Qualicorp S.A.), responsável pela solicitação de dinheiro a Elon Gomes de
Almeida, as movimentações financeiras esclarecidas no Laudo nº 131/2020, nas quais é possível
constatar diversas transferências de valores entre as pessoas físicas e  jurídicas citadas nas
investigações, além dos comitês financeiros relacionados à campanha do Senador, o
envolvimento financeiro da LRC Eventos e Promoções Ltda. com o partido político de José Serra
(PSDB) e, ainda, a Informação Policial nº 005/2020 dando conta da inexatidão das informações
prestadas pelo então candidato José Chirico Serra na relação de receitas referentes à disputa do
cargo de Senador da República. 

  
Por outro lado, estão presentes fundadas razões de autoria com relação aos

representados José Chirico Serra, Elon Gomes de Almeida, Mino Mattos Mazzamati, Arthur
Azevedo Filho, Arthur Yuwao Uenoyama, Roberto Coutinho Nogueira, Fernanda Coutinho
Nogueira, Rosa Maria Garcia, José Seripieri Filho e Denilson dos Santos Freitas com relação à
prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral (“caixa-dois eleitoral”), lavagem de dinheiro e
associação criminosa. 

  
Com efeito, conforme depoimentos dos colaboradores Elon Gomes de Almeida,

Arthur Yuwao Uenoyama e Denilson dos Santos Freitas, há fortes indícios da autoria de José
Seripieri Filho como criador da associação criminosa voltada à prática dos delitos acima
mencionados, arquitetando um conjunto de repasses de valores a vários candidatos, entre eles o
candidato a Senador, José Chirico Serra, de modo a dissimular sua origem ilícita. 

  
De acordo com as informações prestadas, a facilitação da intermediação entre as

partes envolvidas no suposto esquema criminoso teria se dado por meio dos investigados Mino
Mattos Mazzamati, Arthur Azevedo Filho, Arthur Yuwao Uenoyama e Denilson dos Santos
Freitas, os quais teriam providenciado o repasse das vantagens indevidas pelo mesmo modus
operandi: dissimulação de origem de recursos financeiros, bem como sua ocultação por
intermédio da emissão de notas fiscais fictícias.      

  
Ainda que assim não fosse, por certo que as declarações apresentadas em

colaboração premiada foram respaldadas por um contundente e robusto conjunto de elementos
de convicção que, por si só, bem dão conta de demonstrar a presença de indícios concretos de
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envolvimento dos investigados na prática dos crimes de associação criminosa, lavagem de bens
e valores, falsidade ideológica eleitoral e, possivelmente, corrupção ativa e passiva, de modo a
ensejar a decretação das medidas cautelares requeridas para apuração. 

  
Com efeito, no que concerne a primeira operação supostamente realizada para

dissimular a realização de doações não contabilizadas à campanha eleitoral do, à época,
candidato José Serra, por certo que as afirmações no sentido de que a empresa OV3G Empresa
de Participação em Negócios Ltda. teria sido empregada para operacionalizar o repasse
fraudulento de R$ 1.000.000,00  e restaram endossadas pelos elementos de informação coligidos
autos.  

  
Nesse sentido, foram coligidos aos autos a nota fiscal nº 001 no valor de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), emitida em 05 de setembro de 2014 pela empresa Gape
Administradora e Corretora de Seguros Ltda., utilizada por Arthur Yuwao Uenoyama, em favor da
empresa OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda., utilizada por Mino Mattos
Mazzamati, apontado como um dos interlocutores de José Serra, em face da suposta prestação
de serviços, além de comprovante de transferência bancária, um contrato simulado de licença e
uso de software e registros de diversas trocas de e-mails com tratativas referentes a simulação
da prestação de serviços e ao pagamento de valores, entre funcionários da empresa Aliança
Administradora de Benefícios de Saúde S.A., interlocutores de Elon Gomes e de José Serra (Id.
2568946). 

  
No mais, o levantamento do sigilo bancário das companhias investigadas permitiu a

obtenção de informações financeiras, compiladas e analisadas no Laudo n° 131/2020 –
NUTEC/DPF/PDE/SP, que reforçam as suspeitas suscitadas pelas declarações dos colaborares,
em torno da operacionalização de tais empresas em manobras fraudulentas de dissimulação da
movimentação de valores (Id. 2569122 e Id. 2569123). 

  
Isso porque, de acordo com o Laudo n° 131/2020 – NUTEC/DPF/PDE/SP, há

registros do repasse aproximado de R$ 830.00,00 (oitocentos e trinta mil reais), para a
companhia Titans Group, de mesma propriedade. Ademais, extrai-se dos elementos de convicção
amealhados aos autos a inexistência de qualquer sede empresarial no endereço cadastrado pela
OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda. junto a Receita Federal, tudo a indicar, por
ora, que a companhia possa ser usada como empresa “de fachada”, apenas para permitir o
trânsito de valores, cuja origem e movimentação se pretende ocultar (Id. 2569122 e Id. 2569123). 

  
Do mesmo modo, em relação a segunda doação não contabilizada informada pelos

colaboradores, supostamente realizada por meio da emissão fraudulenta de três notas fiscais e
transferências bancárias em favor da empresa Ultra Print Impressora Ltda., utilizada por Arthur
Azevedo Filho, outro interlocutor do investigado Jose Serra, também foram coligidos aos autos,
por ora, diversos elementos concretos de corroboração que demandam a realização de
diligências investigatórias para devido esclarecimento. 

  
Nesse sentido, extraem-se dos autos os documentos atinentes às cópias das notas

fiscais de nº 15.652, nº 15.653 e nº 15.654 (Id. 2568946), emitidas em 10 de setembro de 2014,
pela empresa Gape Administradora e Corretora de Seguros Ltda., utilizada por Arthur Yuwao
Uenoyama (sob coordenação de Elon Gomes), em favor da companhia Ultra Print Impressora
Ltda., representada por Arthur Azevedo Filho (interlocutor de José Serra), a fim de permitir, em
tese, o repasse simulado e fracionado de verbas entre as sociedades, bem como os
comprovantes das transferências bancárias realizadas para mesma finalidade (Id. 2568946). 

  
Outrossim, o Laudo n° 131/2020 – NUTEC/DPF/PDE/SP produzido a partir do

levantamento do sigilo bancário das companhias investigadas e da análise das informações
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financeiras ali registradas também confirma a transferência da quantia de R$ 1.000.000,00,
originada da Gape Admininstradora e Corretora de Seguros Ltda. para a conta da empresa Ultra
Print Impressora (Id. 2569122 e Id. 2569123). 

  
Além disso, referido Laudo demonstra que Arthur Azevedo Filho, interlocutor de

José Serra, figura nas movimentações financeiras da companhia Ultra Print Impressora, como um
dos seus principais beneficiados, condição em que chegou a auferir, ao menos, R$ 829.000,00
(oitocentos e vinte e nove mil reais) no período, tudo a indicar, por ora, a existência de
contundentes elementos indiciários corroborantes da informação de que a empresa ULTRA
PRINT IMPRESSORA também tenha sido mobilizada para ocultar o fluxo de doações eleitorais
não contabilizadas (Id. 2569122 e Id. 2569123). 

  
E a mesma conclusão deve ser dada no que pertine ao terceiro estratagema, em

tese, erigido entre os investigados para viabilizar a última parte do repasse não contabilizado à
campanha eleitoral do investigado José Serra, no valor de R$ 3.000.000,00, por intermédio da
criação de uma Sociedade em Conta de Participação. 

  
Isso porque a convicção em torno da realização das operações societárias e

financeiras narradas pelos colaboradores restou, por ora, reforçada pelos documentos de
 corroboração juntados aos autos. Nesse sentido, pode-se mencionar a título exemplificativo: a
minuta do contrato social da Sociedade em Conta de Participação constituída pelas companhias
IGS Consultoria Ltda. e LRC Eventos e Promoções Ltda.; o quadro societário da empresa LRC
Eventos e Promoções Ltda.; o contrato social da companhia IGS Consultoria Ltda. e a alteração
social da LRC Eventos e Promoções Ltda (Id. 2568939 e Id. 2568940). 

  
De acordo com os ajustes supostamente entabulados para operacionalizar o

repasse de doações eleitorais não contabilizadas, a empresa IGS Consultoria Ltda. atuaria como
sócia ostensiva, pertencente a Denilson Santos Freitas e a Arthur Yuwao Uenoyama (sob a
coordenação de Elon Gomes), ao passo que a companhia LRC Eventos e Promoções Ltda.
atuaria como sócia oculta, representada pelos investigados Roberto Coutinho Nogueira,
Fernanda Coutinho Nogueira, Luis Roberto Coutinho Nogueira e Rosa Maria Garcia, os dois
últimos indicados como interlocutora de José Serra. 

  
Com efeito, foram colacionados aos autos documentos comprobatórios de

transferência bancária realizada por Elon Gomes, em 04 de setembro de 2014, no valor de R$
12.000.000,00, para a empresa IGS Consultoria Ltda. (Id. 2568946). 

  
Note-se, ainda, a existência de indícios concretos nos autos em torno da notícia

apresentada em colaboração premiada de que teriam sido repassados R$ 3.000.000,00 para a
sociedade em conta de participação, por meio de uma nota fiscal de prestação de serviços
simulada, a título de “intermediação”. Tal valor, após deduzidos os tributos cabíveis, teria perfeito
a quantia total de R$ 2.474.100,00, posteriormente transferida à empresa e sócia oculta LRC
Eventos e Promoções Ltda., mediante simulação do pagamento de lucros (Id. 2568946). 

  
Ressalte-se, por oportuno, que os elementos de informação que, por ora,

corroboram as informações prestadas em torno de tais operações não se limitam àqueles
espontaneamente apresentados pelos colaboradores. 

  
Isso porque, além do comprovante de transferência bancária realizada pela empresa

IGS Consultoria Ltda., em favor da companhia LRC Eventos e Promoções Ltda. apresentado,
destacam-se nos autos as informações fornecidas pelo COAF pertinentes às movimentações
financeiras realizadas pelos investigados e por suas empresas, no período correlato às condutas
em apuração, os quais foram sistematizadas nos Relatórios de Inteligência Financeira de nº
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47336.2.1330.1936 (Id. 2569305) e nº 47338.2.1330.1938 (Id. 2569302 e Id. 2569150). 
  
Nesse sentido, extrai-se do RIF de nº 47336.2.1330.1936 o registro de operação

bancária, por meio da qual Elon Gomes transferiu a quantia total de R$ 17.800.000,00 para a
conta bancária da empresa IGS Consultoria Ltda., no período compreendido entre 01 de
setembro de 2014 e 07 de dezembro de 2018. Tal movimentação, de certo, reforça a convicção
de que o aporte financeiro da empresa IGS Consultoria Ltda. provinha de Elon Gomes (ainda que
por intermédio de seus interlocutores, Denilson e Arthur Yuwao Uenoyama) (Id. 2569305). 

  
Soma-se a tal circunstância que, no mesmo RIF de nº 47336.2.1330.1936, há

também registro de diversas transferências bancárias realizadas, dentre as quais um repasse de
aproximadamente R$ 2.400.000,00 da conta da IGS Consultoria Ltda. para a conta da empresa
LRC Eventos e Promoções Ltda., operação que se coaduna ao comprovante de transferência
bancária apresentado pelos delatores e, assim, a uma das manobras descritas para
operacionalizar a doação não contabilizada, em tese, realizada (Id. 2569305). 

  
Não fosse suficiente, é de se destacar que, no item 2.3 do Relatório de Inteligência

Financeira nº 47338.2.1330.1936, há menção expressa ao registro de transferência bancária
realizada em 10 de setembro de 2014, por meio da qual o valor de R$ 2.474.100,00 reais teria
sido repassado da conta bancária da empresa IGS Consultoria Ltda., junto ao Banco Santander,
para a conta bancária da empresa LRC Eventos e Promoções Ltda., vinculada ao Banco Itaú (Id.
2569302). 

  
No mais, os Relatórios de Inteligência Financeira de nº 47336.2.1330.1936 e nº

47338.2.1330.1938 também contemplam informações aptas a figurar indícios do mencionado
vínculo erigido entre a companhia LRC Eventos e Promoções Ltda. e o investigado José Serra. 

  
Nessa linha, destaca-se o registro do repasse direto da quantia de R$ 100.000,00

(cem mil reais) da conta bancária da empresa LRC Eventos e Promoções Ltda. para a conta do
Comitê Financeiro da candidatura de José Serra ao Senado em 2014. Além disso, no mesmo
período, há registro expresso do recebimento da quantia de R$ 521.785,00 (quinhentos e vinte e
um mil, setecentos e oitenta e cinco reais) na conta bancária da companhia LRC Eventos e
Promoções Ltda., proveniente do Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
do PSDB em São Paulo (Id. 2569302 e Id. 2569150). 

  
Não obstante, dentre as doações contabilizadas à campanha eleitoral do, à época,

candidato José Serra ao Senado, em 2014, consoante prestação de contas sistematizadas na
Informação nº 005/2020 UADIP/DELINST/DRCOR/SR/PF/SP, há, tão somente, referência a
doação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela empresa LRC Eventos e Promoções Ltda.. No
mais, sequer há menção às companhias controladas por Elon Gomes e, tampouco, às empresas
Qualicorp S.A., JHSF Participações S.A. e MEAD Johnson do Brasil, indícios que aparentemente
preenchem, por ora, as coordenadas do delito de falsidade ideológica eleitoral (Id. 2569129). 

  
Por outro lado, há contundentes elementos de informação nos autos que conduzem

a conclusão em torno da existência de uma possível ligação entre José Serra e os sócios da
empresa LRC Eventos e Promoções Ltda. – Roberto Coutinho Nogueira, Fernanda Coutinho
Nogueira e Rosa Maria Garcia –, inclusive no ano de 2014, com a finalidade de obter doações
eleitorais não contabilizadas, com a simulação da prestação de serviços e consequente
transferência bancária, beneficiando os integrantes do quadro societário com as receitas ilícitas
adquiridas pela empresa ao longo dos anos. 

  
Outrossim, o RIF nº 47338.2.1330.1936 também sistematiza informações acerca da

movimentação do referido valor, em tese, pago a título de doação não contabilizada, indicando
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que, posteriormente ao recebimento pela empresa LRC Eventos e Promoções Ltda., a quantia foi
parcialmente transferida, em 29 de setembro de 2014, para conta bancária da microempresa Luiz
Gonzaga Mascarenhas Junior Me., cuja capacidade financeira, segundo informações prestadas
pelo COAF, não se coaduna a movimentação de tal aporte de capital (Id. 2569302). 

  
No mais, o COAF ainda procedeu ao registro de recebimento do montante total de

R$ 1.498.560,00, no período compreendido entre 16 de junho de 2014 e 07 de outubro de 2014,
na conta bancária da empresa LRC Eventos e Promoções Ltda., procedentes da companhia
JHSF Participações S.A., investigada na Operação Acrônico pelo pagamento de propina a
agentes públicos (Id. 2569302). 

  
Impende destacar, ainda, a realização de comunicação suspeita pelo COAF acerca

do recebimento da quantia total de R$ 370.222,25, no período compreendido entre 17 de
setembro de 2014 e 23 de dezembro de 2014, oriunda da empresa Mead Johnson do Brasil Ltda.
(Id. 2569302 e Id. 2569150).  Diante desse cenário, forçoso reconhecer que a necessidade de
apuração de tais operações se torna ainda mais premente, ao se considerar que o investigado
José Serra sempre manifestou especial ênfase política na área da saúde e, como se vê, parte
das empresas envolvidas na investigação estão inseridas na mesma área de atuação.  

  
Diante desse cenário, por certo que os documentos apresentados e os demais

elementos de informação coligidos aos autos por meio do levantamento do sigilo bancário dos
investigados, das informações transmitidas pela Receita Federal e dos Relatórios de Inteligência
Financeira apresentados pelo COAF, por ora, reforçam a convicção, não apenas sobre os fatos
narrados pelos colabores, mas notadamente, sobre a necessidade de deferimento das medidas
cautelares pleiteadas para aprofundamento das investigações.   

  
Descritos os indícios de autoria dos crimes de associação criminosa, falsidade

ideológica eleitoral (“caixa-dois eleitoral”) e lavagem de dinheiro com relação a todos os
representados, bem como os indícios do uso de diversas pessoas jurídicas para a prática dos
referidos crimes, passo a análise específica do cabimento de cada uma das medidas cautelares
pleiteadas. 

  
1. Em relação à medida cautelar de busca e apreensão 
  
A medida cautelar de busca e apreensão comporta deferimento em relação a todos

os endereços representados. 
  
A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional (CF, art. 5º, XI), somente

sendo permitida sua violação em casos absolutamente excepcionais, quando fundadas razões
autorizarem (CPP, art. 240). E “quando a lei se refere a fundadas razões exige que haja um fato
concreto autorizador da formação da suspeita. A busca somente será legítima se, efetivamente,
houver um dado objetivo, um dado concreto, um fato da vida que autorize os agentes realizarem
a busca e apreensão” (Paulo Rangel, Direito Processual Penal, 18. ed., Rio de Janeiro: Lúmen
Juris, 2011, p. 181). 

  
Pois bem. No caso em apreço, entendo que os subsídios carreados são suficientes

a assentar a viabilidade do pedido. Em suma, é preciso prestigiar o trabalho de investigação da d.
Autoridade Policial, não se podendo olvidar que os órgãos de segurança pública, a rigor, não
buscam outra coisa que não a tutela da incolumidade social, pelo que, resguardada a legalidade
e a proporcionalidade, suas declarações devem gozar de credibilidade, só devendo ser
peremptoriamente afastadas acaso haja elementos que recomendem análise diversa. 

  
Com efeito, os requisitos fáticos e normativos mínimos para ensejar a autorização
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da busca e apreensão nos endereços representados estão presentes na hipótese em tela, eis
que as investigações preliminares levadas a efeito até agora pela Polícia Federal apontam para a
possível ocorrência dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral (“caixa-dois
eleitoral”) e lavagem de dinheiro pelos representados José Chirico Serra, Elon Gomes de
Almeida, Mino Mattos Mazzamati, Arthur Azevedo Filho, Arthur Yuwao Uenoyama, Roberto
Coutinho Nogueira, Fernanda Coutinho Nogueira, Rosa Maria Garcia, José Seripieri Filho e
Denilson dos Santos Freitas por intermédio das empresas LRC Eventos e Promoções Ltda., IGS
Consultoria Ltda., OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda. e Ultra Print Impressora
EIRELI, assentando o fumus commissi delicti. 

  
Nesse contexto, revela-se, ainda, a necessidade de busca e apreensão nas

empresas JHSF Participações S.A., Mead Johnson do Brasil e Qualicorp S.A. com o objetivo de
se constatar eventual relação jurídica com a sociedade empresarial LRC Eventos e Promoções
Ltda. que possa justificar o repasse de relevantes valores em período eleitoral, conforme
apontado nos autos, notadamente diante do possível envolvimento desta última no recebimento
de doações eleitorais não contabilizadas. 

  
Presentes indícios de autoria com relação aos representados acerca dos crimes

investigados e, por conseguinte, havendo indícios de que seus domicílios e também as sedes das
pessoas jurídicas representadas abriguem elementos de convicção acerca da materialidade
delitiva ou de que possam produzir documentos simulados ("esquentados") após a deflagração
da operação, conforme consignado na representação da d. Autoridade Policial, mostram-se
claramente ineficazes os demais meios para coleta de elementos substanciais de materialidade e
autoria, especialmente a campana, destacando-se que os crimes investigados são, em tese,
praticados por meio de transferência de valores, a indicar que a campana não traria qualquer
resultado. 

  
Assim, a busca e apreensão pleiteada aviva-se, indubitavelmente, como opção

necessária ao aprofundamento e bom êxito das investigações. Ademais, em casos como o
presente têm-se como esgotados os meios ordinários para coleta de elementos substanciais de
materialidade e autoria, para assentar a prática dos delitos é preciso ingressar no interior dos
imóveis. E vejo como benéfica e elogiável a atitude da Policial Federal ao requerer ordem judicial
para a quebra da inviolabilidade domiciliar, preocupando-se em respeitar as garantias
fundamentais, previamente submetendo seu entendimento ao crivo do Poder Judiciário. 

  
Aliás e, por derradeiro, é preciso ressaltar que a irreversibilidade, na hipótese,

manifesta-se ao reverso: o indeferimento da medida pode fazer com que a prova da materialidade
dos crimes investigados se perca pelo desaparecimento de seus indícios. Por outro lado, acaso
nada de ilícito seja encontrado nos locais, os presentes sofrerão um inconveniente suportável,
especialmente quando a razoabilidade indicar que a medida é essencial ao atendimento do
interesse público, em resguardo aos direitos da sociedade como um todo. 

Saliente-se que há fundadas razões de que as empresas LRC Eventos e
Promoções Ltda. e Ultra Print Impressora EIRELI abriguem elementos de prova com relação aos
fatos investigados, na medida em que há indícios de que tenham sido utilizadas na prática dos
delitos investigados, mediante emissão de notas fiscais por serviços não prestados, a fim de
justificar o recebimento de valores por Elon Gomes Miranda que posteriormente teriam sido
repassados à campanha de José Serra. 

  
Os indícios da participação de José Seripieri Filho – controlador da empresa

Qualicorp S.A. e responsável pela solicitação da contribuição eleitoral –, de Mino Mattos
Mazzamati e Arthur Azevedo Filho – intermediários nos repasses de valores –, e de Roberto
Coutinho Nogueira, Fernanda Coutinho Nogueira e Rosa Maria Garcia – sócios da empresa LRC
Eventos e Promoções Ltda. –, são suficientes para levar a crer que suas residências abriguem
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elementos de prova com relação aos crimes investigados. 
  
Por fim, com relação a José Chirico Serra pelos fundamentos expostos na decisão,

há indícios de que seus domicílios armazenem elementos de convicção referentes aos crimes
investigados, sendo que, com relação ao seu gabinete, por tratar-se de local em que realiza
tratativas e reuniões com empresários, assessores e políticos, pode estar sendo utilizado
indevidamente pelo investigado para ocultar provas da prática de atos ilícitos. 

  
De outro lado, em que pese o respeitável entendimento de parcela da

jurisprudência, perfilho da linha segundo a qual “os direitos e garantias individuais e coletivos não
podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas”
(Alexandre de Moraes. Direito constitucional. 19. ed., São Paulo: Atlas, 2006. p. 27), de modo que
“a intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos absolutos, podendo sofrer
restrições” (STF, ARE nº 760372/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/09/2013). 

  
É certo que a memória de aparelhos eletrônicos (como celulares, computadores)

permite acesso a um leque de informações pessoais, não tendo havido especificação de quais
serão importantes à autoridade representante. Acontece que, a um, estas informações não serão
divulgadas, apenas verificadas pelos agentes públicos (responsáveis por manter tudo em sigilo);
a dois, é só com o efetivo acesso que se poderá aferir se há algo de importância investigativa. A
se ressaltar que não raro tal pesquisa traz à tona elementos extremamente relevantes – boa parte
das tratativas ilícitas atualmente ocorre via WhatsApp e sites de relacionamento (como o
Facebook), isso sem contar as vezes em que criminosos gravam ou fotografam confissões ou
mesmo o próprio cometimento do delito. Tenho que é razoável o requerimento. 

  
Conforme a jurisprudência: ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos

aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial,
cumpre o seu mister e busca colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a
materialidade do delito (art. 6º CPP) (STF, HC nº 91.867). Por sinal, a cautela policial em requerer
autorização é louvável, tendo em vista que o STJ já decidiu que, sem prévia autorização judicial,
são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e de conversas
registradas no WhatsApp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o
aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante (STJ, RHC nº 51.531/RO), a
despeito de, em sentido contrário, o Enunciado nº 7 do FONAJUC estabelecer que “o acesso ao
conteúdo de todos os dados, dentre eles, aplicativos e contatos telefônicos, em celular
apreendido durante flagrante pela polícia não precisa de autorização judicial”. E não poderia
mesmo ser diferente, pois “a proteção a que se refere o artigo 5º, inciso XII, da CF/88, é da
'comunicação de dados' e não dos 'dados em si mesmos', ainda quando armazenados” (STF,
RHC 132062/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2016). 

  
De toda forma, “a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas

em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei nº
9.296/96. O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando
determinada judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não ofende o art. 5º, XII, da
CF/88, considerando que o sigilo a que se refere esse dispositivo constitucional é em relação à
interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e
não dos dados em si mesmos. Assim, se o juiz determinou a busca e apreensão de telefone
celular ou smartphone do investigado, é lícito que as autoridades tenham acesso aos dados
armazenados no aparelho apreendido, especialmente quando a referida decisão tenha
expressamente autorizado o acesso a esse conteúdo” (STJ, 5ª Turma, RHC nº 75.800/PR, Rel.
Min. Felix Fischer, j 15/09/2016). 

  
Portanto, razoável, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, desde já, a
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autorização para quebra do sigilo de dados em geral e, também, telemáticos e, se o caso,
telefônico de todos os dispositivos apreendidos. 

  
2. No que concerne ao pedido cautelar de sequestro e bloqueio de valores

relacionados aos investigados 
  
A representação ofertada pelo Delegado de Polícia Federal, Dr. Milton Fornazari

Junior comporta acolhimento, em vista dos relevantes argumentos aduzidos pela d. Autoridade
Policial requisitante, os quais foram inteiramente endossados pelos elementos informativos
reunidos nos autos até o momento. 

  
Com feito, da análise dos elementos informativos coligidos ao presente

procedimento investigatório, extraem-se indícios suficientemente seguros – e até contundentes
para esse momento de cognição sumária – quanto ao (1) recebimento de quantia vultosa (R$
5.000.000,00), não contabilizada, em favor da campanha eleitoral de 2014 do investigado José
Chirico Serra, mediante atuação conjunta de José Seripieri Filho e Elon Gomes Miranda, bem
como (2) o emprego de manobras próprias ao delito de lavagem de dinheiro para ocultar e
dissimular a procedência de tais valores. 

  
Nesse contexto, é de ressaltar que o art. 132 do Código de Processo Penal prevê o

cabimento do sequestro de bens adquiridos com proveitos da infração, desde que existentes
indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Trata-se de medida cautelar assecuratória
que visa a assegurar a reparação dos danos provocados pelo crime, de modo a compor os
prejuízos dele advindos. Além disso, tem por segunda função, de ordem valorativa, impedir que o
agente usufrua as vantagens ilicitamente obtidas. 

  
Nesse sentido, a Lei nº 12.683/2012 alterou a redação do art. 4º da Lei nº

9.613/1998, ao contemplar em seu § 4º, a possibilidade de decretação de medidas assecuratórias
patrimoniais, não apenas para garantir a perda do produto ilícito, mas também, para garantir a
reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou prevista naquela Lei e, ainda,
para garantir o adimplemento de eventual prestação pecuniária, multa ou custas. 

  
Ressalte-se, por oportuno, como previsto no art. 7º, caput, inciso I, da Lei nº

9.613/98, que o sequestro de bens consiste em medida cautelar destinada, ainda, a assegurar a
eficácia de uma eventual sentença penal condenatória, no que concerne a um dos seus efeitos,
qual seja, a perda de produto direto ou indireto da infração ou de bem que tenha sido auferido
com a prática delitiva, nos termos do art. 91, caput, inciso II, alínea “b”, do CP. 

  
E, justamente por estar destinada a assegurar a permanência de bens que possam

ser objeto de perdimento na eventual superveniência de condenação, a cautelar de sequestro
somente pode recair sobre ativos que tenha relação com as condutas delitivas em deslinde e,
mais, que consubstanciem produto direto ou indireto, instrumento ou proveito do crime de
lavagem ou da infração antecedente, por força do previsto pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98. 

  
E não é outro o entendimento preconizado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,

ao decidir que: 
  
“Nos termos do art. 4º da Lei Antilavagem, somente podem ser indisponibilizados

bens, direitos ou valores sob fundada suspeição de guardarem vinculação com o delito de
lavagem de capitais. Patrimônio diverso, que nem mesmo indiretamente se vincule às infrações
penais referidas na Lei nº 9.613/1998, não se expõe a medidas de constrição cautelar, por
ausência expressa de autorização legal” (STF, Inq. 2248 QO/DF, Pleno, julgado em 25/05/2006,
Rel. Min. Carlos Britto, RTJ 200/41). 
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E, de certo, infere-se com segurança dos elementos de informação coligidos aos

autos, por ora, o nexo fático entre os valores cujo bloqueio se pleiteia e os delitos de associação
criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de bens e valores que são objeto de
investigação nos autos de Inquérito Policial, contexto em que se perfaz a relação de referibilidade
necessária entre o objeto da cautelar e o processo investigatório no contexto do qual é requerida. 

  
Nesse contexto, forçoso reconhecer que a colaboração espontânea prestada pelo

investigado Elon Gomes Miranda, lastreada pelos documentos apresentados, trouxe à lume
informações relevantes quanto a realização, em tese, de contribuição de quantia exorbitante à
campanha eleitoral de José Chirico Serra em 2014, sem qualquer contabilização formal. Demais,
as declarações obtidas em colaboração premiada ainda indicaram as manobras supostamente
operacionalizadas para permitir o repasse de tal contribuição, tanto por meio da simulação de
prestação de serviços, como da criação de Sociedade em Conta de Participação, tudo com o
escopo de ocultar a finalidade ilícita dos valores empregados. 

  
Assim, os elementos de informações apresentados no bojo do feito, por ora,

reforçam a conclusão sobre a existência de indícios concretos da possível prática de crimes por
José Chirico Serra e pelos demais investigados, notadamente no que concerne ao recebimento
de valores não contabilizados para a campanha eleitoral de 2014 e a adoção de manobras
financeiras para ocultar e dissimular o recebimento de tais valores, condutas, por ora,
subsumíveis aos delitos previstos no art. 350 do Código Eleitoral e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. 

  
Senão vejamos. 
  
De acordo com o detalhamento dos fatos narrado pelo investigado Elon Gomes de

Almeida, durante a campanha eleitoral do candidato José Serra ao cargo de Senador da
República, em 2014, teriam sido feitas doações não contabilizadas e, portanto, em “caixa 2” pelo
colaborador, por meio da simulação de diversos negócios jurídicos. 

  
De acordo com as informações do delator, o pagamento, que foi solicitado, à época,

por José Seripieri Filho, teria sido realizado, primeiramente, por meio de notas fiscais sem lastro,
emitidas pelas pessoas jurídicas OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda. e Ultra Print
Impressora EIRELE com o intuito de simular a contraprestação por serviços, que, não obstante,
nunca teriam sido realizados. 

  
Com efeito, a colaboração vem acompanhada de prova nos autos documentos que

confirmam a narrativa do investigado, tais como notas fiscais, comprovantes de transferência,
contratos simulados e e-mails. 

  
O investigado Elon Gomes de Almeida pormenorizou, ainda, a última parte do

repasse, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o qual ocorreu mediante a criação
de uma Sociedade em Conta de Participação, cujo quadro societário era composto pelas
empresas IGS Consultoria Ltda. - pertencentes aos intermediários de Elon Gomes Miranda,
Denilson Santos e Arthur Uenoyama - e LRC Eventos e Promoções Ltda. 

  
Acrescenta o colaborador que, em 04/09/2014, fez uma transferência bancária para

a empresa IGS Consultoria, que foi seguida de repasses realizados para a sociedade criada
especificamente para o recebimento dissimulado de contribuição eleitoral (nota fiscal fictícia a
título de intermediação) e para a empresa LRC Eventos e Promoções Ltda. (simulação do
pagamento de lucro). 

  
Tais mecanismos de organização e sistematização dos valores empregados para
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fins políticos foram corroborados por comprovantes de transferência, pelos relatórios do COAF e
pelos contratos sociais das empresas envolvidas. 

  
Segundo se infere das declarações apresentadas por Elon Gomes de Almeida, a

solicitação de doação eleitoral não contabilizada foi aceita em razão da crença no fortalecimento
de seus vínculos com José Seripieri Filho, com a consequente incrementação financeira dos
empreendimentos imobiliários efetivados em sociedade com o controlador da Qualicorp S.A. 

  
Ressalte-se, por oportuno, que os termos da colaboração espontânea apresentados

por Elon Gomes de Almeida encontram lastro, tanto na documentação acostada aos autos,
referente às notas fiscais frias e comprovantes de transferência, como nos elementos de
informação coligidos pelos relatórios de inteligência financeira do COAF e pela realização da
quebra do sigilo bancário das empresas dos investigados. 

  
Nesse passo, há o registro bancário da transferência de vultosas quantias entre

Elon Gomes de Almeida e IGS Consultoria Ltda.; entre IGS Consultoria Ltda. e LRC Eventos e
Promoções Ltda., especialmente a realizada em 10/09/2014, no valor de 2.474.100,00 (dois
milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e cem reais); entre o Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), da qual é membro o investigado José Serra e a LRC Agropecuária; entre LRC
Eventos e Promoções Ltda. e JHSF Participações S.A., já investigada pelo pagamento de
propinas a agentes públicos; e entre a LRC Eventos e Promoções Ltda. e a Mead Johnson do
Brasil Ltda. 

  
Extrai-se, ainda, o recebimento da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

pela pessoa jurídica OV3G Empresa de Participação em Negócios Ltda., de propriedade de Mino
Mattos Mazzamati, possível intermediário de José Serra, originada da conta da empresa Gape
Administradora e Corretora de Seguros Ltda., utilizada por Arthur Uenoyama, intermediário de
Elon. Ademais, em levantamentos realizados pela equipe policial no endereço cadastrado pela
OV3G junto à Receita Federal, se constatou a inexistência de sede da referida empresa no local. 

  
Igualmente confirmada a transferência da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão

de reais) da Gape Administradora e Corretora de Seguros Ltda., utilizada por Arthur Uenoyama a
mando de Elon Gomes, para a empresa de Arthur Azevedo Filho (Ultra Print Impressora EIRELI),
possível intermediário de José Serra. 

  
Agora, em relação ao vínculo entre a empresa LRC Eventos e Promoções Ltda. e o

então candidato José Serra, há indícios contundentes nos autos de associação entre o Senador
da República e os sócios da empresa, já que consta do Laudo nº 131/2020 remessa de dinheiro
para a conta do Comitê Financeiro da candidatura de José Chirico Serra ao Senado em 2014,
ocorrendo, no mesmo período, transação semelhante do Comitê Financeiro Distrital/Estadual
para Senador da República do PSDB em São Paulo para a conta da empresa LRC. 

  
Lado outro, não há qualquer registro de recebimento das doações mencionadas no

rol de receitas e despesas da campanha eleitoral de José Serra ao Senado Federal, em 2014,
registrado no Tribunal Superior Eleitoral, consoante se infere da análise da Informação Policial nº
005/2020 UADIP/DELINST/DRCOR/SR/PF/SP. 

  
Como se vê, há nos autos elementos de informação devidamente endossados por

indícios documentais produzidos durante diligências e por meio do levantamento do sigilo
bancário das empresas investigadas, que se revelam, por ora, coerentes e suficientes a respaldar
as declarações apresentadas em colaboração espontânea pelo investigado Elon Gomes de
Almeida. 
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Tais registros, por ora, conduzem a convicção de que os pagamentos efetuados às
pessoas jurídicas, a despeito da ausência de prestação de qualquer serviço, em 2014, tratar-se-
iam de manobras adotadas para ocultar e dissimular a realização de contribuições informais,
usualmente conhecidas como “caixa-dois”, ao então candidato ao cargo de Senador da
República, o investigado José Serra. 

  
Isso porque, como bem aduzido pela d. Autoridade Policial, tanto a demonstração

das transferências bancárias como da ausência de declaração junto à Justiça Eleitoral constituem
indícios contundentes de prática dos delitos de falsidade ideológica eleitoral, consistente na
omissão de doação eleitoral recebida no ano de 2014, por meio da adoção de estratagemas
fraudulentos próprios ao delito de lavagem de bens e valores. 

  
Vê-se, portanto, segundo os elementos já constantes da investigação, que o

bloqueio de valores relacionados aos investigados se revela justificada face aos indícios
contundentes de que estes tenham procedência ilícita, da eventual prática associada do delito de
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) e de lavagem de capitais, bem como a necessidade
de se assegurar a eventual reparação futura dos danos e a efetividade de um eventual processo
penal instaurado. 

  
Isso porque a manutenção dos valores sem constrição permitirá sua livre

negociação e dilapidação, podendo envolver terceiros de boa-fé, pessoas futuras e
eventualmente prejudicadas em razão de eventual transação promovida pelos indiciados. E mais,
caso os investigados consigam afastar os valores de sua origem, seu rastreamento se tornará
mais difícil, o que prejudicará as investigações e a colheita de provas. 

  
Dessa forma, ante os indícios destacados anteriormente, verifico que resta

justificada a medida excepcional pleiteada na tentativa de atenuar os prejuízos provocados a
União e permitir que a investigação possa ter resultados úteis no futuro. 

  
Veja-se que a Lei nº 9.613/1998 é clara no sentido de que “para a decretação do

sequestro de bens não é necessária a certeza da proveniência ilícita dos bens, direitos ou
valores, bastando 'indícios suficientes' (...). Isso nada mais é do que um juízo de probabilidade
sobre a ilicitude do bem que, como em toda e qualquer medida cautelar, contenta-se com a
presença do fumus boni iuris não se exigindo a certeza do ius” (Gustavo Henrique  Badaró e
Pierpaolo Cruz Bottini, “Lavagem de Dinheiro”, Aspectos Penais e Processuais Penais, Edit. RT,
p. 289 e 299). 

  
Importante frisar que as garantias individuais não podem servir de amparo a práticas

criminosas. Sobre o tema, leciona André Ramos Tavares: 
  
“Não existe nenhum direito humano consagrado pelas Constituições que se possa

considerar absoluto, no sentido de sempre valer como máxima a ser aplicada nos casos
concretos, independentemente da consideração de outras circunstâncias ou valores
constitucionais. Nesse sentido, é correto afirmar que os direitos fundamentais não são absolutos.
Existe uma ampla gama de hipóteses que acabam por restringir o alcance absoluto dos direitos
fundamentais. Assim, tem-se de considerar que os direitos humanos consagrados e assegurados:
1º) não podem servir de escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas; 2º) não servem para
respaldar irresponsabilidade civil; 3º) não podem anular os demais direitos igualmente
consagrados pela Constituição; 4º) não podem anular igual direito das demais pessoas, devendo
ser aplicados harmonicamente no âmbito material. Aplica-se, aqui, a máxima da cedência
recíproca ou da relatividade, também chamada 'princípio da convivência das liberdades', quando
aplicada a máxima ao campo dos direitos fundamentais.” (TAVARES, André Ramos. Curso de
Direito Constitucional, p. 528. São Paulo: Saraiva 2010). 
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Assim, muito embora o bloqueio de valores seja medida excepcional, sobretudo

quando decretado inaudita altera parte, certo é que ele se mostra imprescindível na hipótese em
apreço, notadamente face a presença de indícios de contemporaneidade da prática do delito de
lavagem de bens e valores. 

  
Com efeito, o delito de lavagem de bens e valores tem como ponto de partida

necessário a prática de infração penal e a formação do capital ilícito, a partir do qual se inicia um
processo dinâmico que tem como finalidade a integração dos valores na economia lícita, por meio
da superação de, ao menos, três fases de execução do delito, as quais podem ocorrer de modo
preciso e ordenado ou simultâneo e superposto. 

  
Desta feita, o processo clássico de concretização do delito de lavagem se inicia com

a ocultação dos valores ilicitamente auferidos, desenvolve-se com a realização de operações
financeiras para dissimular a origem dos bens e, por fim, perfaz-se com a reintegração do capital
de origem espúria na economia formal mediante aparência lícita. 

  
Assim, a primeira fase de execução do delito de lavagem se volta ao distanciamento

da origem criminosa, com possível alteração qualitativa dos bens e valores. Nesse sentido,
lecionam Gustavo Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini[1]: 

  
“São exemplos da ocultação o depósito ou movimentação dos valores obtidos pela

prática criminosa em fragmentos, em pequenas quantias que não chamem a atenção das
autoridades públicas (structuring ou smurfing), a conversão dos bens ilícitos em moeda
estrangeira, seu depósito em contas de terceiros (laranjas), a transferência do capital sujo para
fora do país, para contas, empresas ou estruturas nas quais o titular dos bens não seja
identificado, para posterior reciclagem”. 

  
Do mesmo modo, a partir dos extratos das movimentações bancárias nas contas da

empresa LRC Eventos e Promoções Ltda., a Autoridade Policial logrou identificar o recebimento e
repasse de vultosas quantias no período eleitoral, de modo a reforçar a convicção de que as
contas bancárias da referida empresa estejam sendo empregadas para circulação de ativos de
procedência espúria e, assim, para sua integração na economia lícita. 

  
Assim, tem-se que o padrão de movimentações financeiras e de relacionamentos

empresariais da companhia consubstanciam, também, indícios relevantes da prática do delito de
lavagem de capitais. 

  
Sobre este aspecto, insta salientar que a simulação de negócios ilícitos por meio de

companhias que possuem escopo aparentemente legítimo é frequentemente apontada pela
doutrina como estratégia típica a conclusão do ciclo de lavagem de capitais, porquanto é
usualmente empregada e se revela manobra apta a integrar valores de procedência espúria na
economia formal, com aparência de licitude, como ato de integração final do delito. 

  
Veja-se: 
  
“Os ativos de origem criminosa – já misturados a valores obtidos em atividades

legítimas e lavados nas complexas operações de dissimulação – são reciclados em simulações
de negócios lícitos, como transações de importação/exportação simuladas, com preços
excedentes ou superfaturados, compra e venda de imóveis com valores diferentes daqueles de
mercado, ou empréstimos de regresso (loanback), o pagamento de protesto de dívida simulada
via cartório, dentre outras práticas[2]”. 
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Ademais, não se exige neste momento de realização de diligência para
desenvolvimento da investigação a indicação precisa, segura e concreta de indícios já
materializados do delito de lavagem de dinheiro, os quais só serão eventualmente colhidos, se
presentes, por meio das diligências constritivas requeridas nestes autos. Caso assim não fosse,
restaria inviabilizada a persecução penal, uma vez que o delito de lavagem é de difícil apuração
justamente por se valer de processo de contínuo aperfeiçoamento, que implica na contínua
reciclagem do bem e, assim, no seu gradativo distanciamento da origem ilícita. 

  
Verifico presente, portanto, probabilidade significativa de que os indivíduos

investigados tenham realizado operações financeiras, por meio de diversas pessoas jurídicas,
com o intuito de ocultar e dissimular a procedência de valores oriundos, em tese, do recebimento
de doações informais e não declaradas pelo investigado José Chirico Serra para a campanha
eleitoral de 2014, conferindo-lhes aparência de licitude para posteriormente integrá-los a
economia formal, condutas que, uma vez comprovadas, consubstanciam os delitos de falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do CE) e lavagem de bens e valores. 

  
Outrossim, faz-se oportuno ressaltar a especial gravidade atribuída ao emprego de

recursos não declarados e empregados na campanha eleitoral, de forma paralela à contabilidade
exigida pela lei eleitoral, que também justifica a imposição da medida excepcional de bloqueio de
bens, face a violação que ela importa ao exercício da democracia. Isso porque a prática
conhecida como “caixa dois eleitoral” permite o abuso do poder econômico pelo candidato que a
pratica e, notadamente, impede o equilibro do pleito em relação aos demais candidatos,
circunstância que se mostra imprescindível a efetivação do sistema democrático. 

  
Nesse sentido, é de se destacar a ênfase atribuída à gravidade da conduta de

manutenção de “caixa dois eleitoral” para financiamento irregular de campanhas pela Ilustre Minª.
Relª. Carmem Lucia, no julgamento da AP 470, à época também Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ao refutar a alegação defensiva sobre a usualidade da prática no processo
eleitoral brasileiro, nos seguintes termos: 

  
“[...] acho estranho e muito muito grave que alguém diga que hora houve caixa dois,

caixa dois é crime, caixa dois é uma agressão a sociedade brasileira C2 compromete mesmo
tivesse sido isso ou só isso, e isso não é só, e isso não é pouco. E dizer isso na tribuna do
Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz me parece realmente grave, o que fica parecendo
que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem é
estar num país, num estado de direito, quando todos cumprem a Lei. Não queria deixar de fazer
esse registro ele me calou de uma maneira especial. Houve, como eu disse, assunção pela
responsabilidade pelos fatos e, nesse caso, devidamente comprovado, que este réu atuou com a
desenvoltura, proeminência e permanência de práticas que foram do início de 2003 e até 2005, e,
apenas quando houve a eclosão e a publicidade do que se vinha passando, com uma desmesura
impressionante. Está devidamente comprovado, ao meu ver, o conjunto de práticas do réu, que é
absolutamente incompatível com a legislação, quer por reuniões feitas, quer pelos empréstimos,
quer pela captação de recursos, quer pela entrega de recursos, quer pela indicação dos
chamados “beneficiários” do ilícito, quer o porque com isso se tinha sim uma composição que não
era feita mediante o convencimento, de todas as formas está comprovada nos autos, que houve
corrupção ativa do réu, que me leva, Sr. Presidente, transcrever tudo isso em meu voto, repetindo
algumas das passagens que já foram postas em outros votos, a partir dos votos do relator, e a
concluir, relativamente a esse réu, no sentido de sua condenação por corrupção ativa nos termos
da denúncia, julgando, portanto, procedente.” 

  
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral tem afastado a aplicação do Princípio da

Proporcionalidade como parâmetro para mensurar a relevância jurídica do ilícito perpetrado, nos
casos de captação ou gasto ilícito de recursos em campanhas eleitorais, segundo se pode extrair
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da ementa adiante transcrita: 
  
“ELEICOES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. REPRESENTACAO. ARRECADACAO E GASTO
ILICITO DE CAMPANHA (LEI DAS ELEICOES, ART. 30-A). PEDIDO DE SUSTENTACAO ORAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSENCIA DE PREVISAO. INOCORRENCIA DE ULTRAJE AO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REQUER/MENTO DE ASSISTENCIA SIMPLES. SEGUNDOS
COLOCADOS. EXISTENCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MERITO: GRAVACAO AMBIENTAL.
SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. OCORRENCIA DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
PENA DE CASSACAO DO DIPLOMA. NA0 CONTABILIZACAO, NA PRESTACAO DE CONTAS
DE CAMPANHA, D E RECURSOS PROVENIENTES DO ALUGUEL DE VE1CULOS PARA UMA
CARREATA. CONFIGURACAO DO COGNOMINADO "CAIXA 2". IMPOSSIBIL/DADE DE
APLICACAO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES: RO nº 393-22/AM,
Re/. Min. Dias Toffoli, Die de 21.8.2014. DECISAO MANTIDA POR SEUS PROPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO. (...) 3) Razões do agravo a) O jargão político consagrou a
expressão "caixa dois" para referir-se a prática de manutenção ou movimentação de recursos
financeiros não escriturados ou falsamente escriturados na contabilidade de pessoas jurídicas as
mais diversas, como associações, fundações, sociedades comerciais e partidos políticos. b) Com
efeito, não existe em qualquer recanto de nossa legislação pátria um conceito jurídico-positivo de
"caixa dois". A doutrina coube o mister de definir seus limites semânticos no que erigiu as
definições de "sistema paralelo de contabilidade" ou de "movimentação de capitais sem registro
da escrituração" (ROSA, Fabio Bittencourt da. "O Caixa dois" in Revista do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, v. 15, nº 51, ano 2004, p. 15). c) A caracterização da prática cognominada
de "caixa dois" interdita de per si a incidência dos postulados fundamentais da proporcionalidade
e da razoabilidade como parâmetro normativo para aferir a relevância jurídica do ilícito, em
processos de captação ou gasto ilícito de recursos em campanhas eleitorais (art. 30-A da Lei das
Eleições), porquanto presente a fraude escritural consistente na omissão de valores gastos, com
o propósito de mascarar a realidade, restando in viabilizada a fiscalização dos fluxos monetários
pelos órgãos de controle. d) A gravação ambiental, mercê de sua ilicitude na seara eleitoral, e
não obstante possa contaminar as provas de/a decorrentes, não impede a utilização de provas
quando autônomas (independent source) e aquelas cuja descoberta seja inevitável (inevitable
discovery). e) In casu, em que pese a nulidade das provas advindas da gravação clandestina, o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul considerou independente a prova documental,
materializada no recibo emitido pela empresa Kopereck Viagens e Turismo Ltda., no valor de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), asseverando que o documento não transitou pela conta
bancaria específica nem constou da contabilidade dos candidatos, circunstancia que configuraria
o cognominado "caixa dois". f) A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão
agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento
novo apto a infirma-la, atraem a incidência do Enunciado da Sumula nº 182 do ST]. g) Decisão
agravada mantida por seus próprios fundamentos. h) Comunique-se ao Regional. Agravo
regimental ao qual se nega provimento” (Recurso Especial Eleitoral nº 23554, Acórdão, Relator
Min. Luiz Fux, Publicação: DIE - Tomo 196, Data 15/10/2015, Página 90). 

  
E não é outro o entendimento dos demais Tribunais Regionais Pátrios: 
  
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. Omissões reconhecidas no

âmbito do TSE. Não enfrentamento de tese atinente a aprovação das contas do representado.
Irrelevância do tema para o desfecho da causa. O resultado no julgamento das contas não exerce
qualquer influência na apuração de ilícitos correlatos, segundo linha de entendimento há muito
pacificada no TSE. Existência de disposições próprias na Resolução TSE nº 23.463/15, que
disciplinou as prestações de contas no pleito de 2016, positivando tal vertente interpretativa.
Utilização de recursos financeiros não contabilizados pelo embargante, em sua campanha, que,
portanto, não transitaram na conta bancária específica e cuja origem e ignorada, em prática
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cognominada como "caixa 2". Existência de ação penal em desfavor do representado pela prática
do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE). Condenação em primeiro e segundo
graus. Situação pendente de apreciação no TSE. Irregularidades apuradas pelo Ministério Público
e posteriormente utilizadas como fundamento da presente demanda, que repousa na realização
de despesas com o pagamento de cabos eleitorais, mediante o emprego de recursos financeiros
de origem ignorada, situação que o ora embargante tentou legitimar como doações estimáveis e
que sequer foram objeto de debate no julgamento das contas. (...). O próprio Tribunal Superior
Eleitoral tem afastado a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, como parâmetro para
mensurar a relevância jurídica do ilícito perpetrado, nos casos de captação ou gasto ilícito de
recursos em campanhas eleitorais (art. 30-A da Lei das Eleições), quando a situação subjacente
envolver "a fraude escritural consistente na omissão de valores gastos, com o propósito de
mascarar a realidade, restando inviabilizada a fiscalização dos fluxos monetários pelos Órgãos de
controle". Precedentes. Comportamento abusivo, a envolver cooptação de pessoas humildes
para os trabalhos de campanha e a coleta de suas assinaturas em documentos ideologicamente
falsos, para dar foros de legitimidade a uma contabilidade meramente ficcional e, como tal,
desconexa a realidade, pratica que inviabiliza qualquer tipo de controle efetivo sobre as suas
fontes de financiamento e as despesas realizadas. Situação em que o exame da gravidade do
ilícito, sob os auspícios da proporcionalidade e razoabilidade, pode e deve se dar à luz de outras
circunstâncias objetivas da causa e da realidade em que se encontra inserida, por não
apresentarem o mesmo déficit de credibilidade que inquina as contas prestadas pelo
representado. (...). Impossibilidade de excluir ou mesmo mitigar o alcance do controle imposto as
fontes financiamento e aos gastos realizados, em salvaguarda a igualdade entre os candidatos, a
higidez do certame e a transparência das campanhas eleitorais. Insubsistência das demais
omissões, contradições e obscuridades suscitadas pelo embargante, segundo expressa dicção
do decisum proferido no âmbito da mais alta Corte Eleitoral. (...). Recurso parcialmente provido,
tão somente que seja integrada a decisão impugnada, com a superação das omissões
reconhecidas no âmbito do TSE, sem alteração no resultado do julgamento. Cassação do
diploma que se impõe” (TRE-RJ. Embargos de Declaração no Recurso Eleitoral nº 1-
29.2017.6.19.0138. Acórdão. Relator Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos. Sessão:
21 de janeiro de 2019). 

  
Por tais razões, satisfeitos os requisitos concernentes ao “periculum in mora” e ao

“fumus boni iuris”, verifico que os elementos de informação acostados autos conduzem a
conclusão de que o bloqueio de valores dos investigados se perfaz medida plausível e necessária
a impedir a dilapidação patrimonial e assegurar a eventual reparação futura dos bens, bem como
a efetividade de uma eventual e futura persecução criminal, com fundamento no art. 4º da Lei nº
9.613/98, e no artigo 132 do Código de Processo Penal. 

  
3. No tange à medida cautelar de prisão temporária 
  
A decretação da prisão temporária depende do cumprimento conjugado de, ao

menos, dois requisitos constantes no art. 1º da Lei nº 7.960/1989: (a) a imprescindibilidade para
as investigações do inquérito policial (inciso I) ou o fato de o indicado não possuir residência fixa,
ou ainda não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (inciso II); e 
(b) a suposta ocorrência de um dos crimes descritos no rol taxativo (inciso III). 

  
A jurisprudência e a doutrina asseveram que “caberá prisão temporária 'quando

imprescindível para as investigações do inquérito policial' (art. 1º, inc. I). Refere-se a eventuais
entraves que impedem se possa esclarecer devidamente o fato criminoso e suas circunstâncias,
bem como sua autoria. Verificando-se, assim, a imprescindibilidade da prisão para a investigação
policial pode ser ela decretada” (Julio Fabbrini Mirabete) (TJSC, HC nº 2013.042940-6, Rel. Des.
Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20/11/2012). 
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No caso concreto, em que pese haver fundadas razões da existência de associação
criminosa voltada para a prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral (“caixa-dois eleitoral”)
e lavagem de dinheiro com relação aos representados FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA E
ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA, preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 1º, inciso
III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89, neste momento, não se vislumbra a configuração de quaisquer
dos outros dois requisitos previstos nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 7.960/89. 

  
Com efeito, com relação ao inciso II do artigo 1º da Lei nº 7.960/89 resta

evidenciado que todos os investigados Fernanda e Roberto estão devidamente identificados e
possuem residência fixa, haja vista o deferimento com relação à representação pela busca e
apreensão em seus endereços, restando claro o não preenchimento do referido requisito. 

  
Lado outro, no que diz respeito a eventual incidência do inciso I do art. 1º da Lei nº

7.960/89, por ora, também não vislumbro a imprescindibilidade das suas prisões para as
investigações em curso no Inquérito Policial. 

  
No que tange ao argumento da d. Autoridade Policial representante acerca da

necessidade proceder à prisão temporária dos investigados Fernanda Coutinho e Roberto
Coutinho, a fim de cessar a ocorrência de novas operações financeiras criminosas, sem adentrar
à análise em concreto da afirmação, verifico que tal requisito se refere à prisão preventiva, no que
tange à garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP), não se tratando de fundamento para
a prisão temporária, que tem escopo diverso, exclusivamente relacionado ao interesse para a
investigação na fase inquisitiva. 

  
Nesse sentido: 
  
“Habeas corpus. 2. Estelionato, falsificação de documento público e uso de

documento falso. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da
segregação provisória para garantia da ordem pública, ante fundado receio
de   re i teração de l i t iva .  Precedentes .  6 .  Não  con f igu rado  cons t rang imento
ilegal. Ordem denegada.” (STF, Segunda Turma, HC 128425, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Julgamento: 25.08.2015, Publicação: 11.09.2015 – original sem destaque). 

  
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 

DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A
decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da
instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação
cautelar, em especial diante da reiteração da conduta. II - Habeas corpus denegado.” (STF,
Primeira Turma, HC 94598, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 21.10.2008, Publicação:
07.11.2008 - original sem destaque). 

  
Ainda com relação a falta de fundamentos, neste momento, aptos a demonstrar a

imprescindibilidade da prisão temporária dos representados FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA
E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA para a investigação, vislumbro que as cautelares de
sequestro e busca e apreensão, bem como a imposição das medidas previstas nos incisos III e IV
do art. 319 do CPP, conforme manifestação do Representante do Ministério Público Eleitoral, são
suficientes, por ora, para impedir a destruição de provas pelos investigados, para evitar qualquer
conluio entre as versões, para deter eventual influência no ânimo dos investigados e, ainda, para
bloquear a dilapidação patrimonial, na medida em que os objetos a serem periciados já estarão
na posse da d. Autoridade Policial, não havendo risco de destruição. Além disso, a medida de
sequestro deferida é suficiente para impedir dilapidação patrimonial, uma vez que os bens dos
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representados estarão bloqueados, impedindo a transferência para terceiros. 
  
Outrossim, não restou demonstrado pela d. Autoridade Policial quais os pontos a

serem esclarecidos e como a manutenção da liberdade dos representados FERNANDA
COUTINHO NOGUEIRA E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA pode atrapalhar o esclarecimento
de tais pontos, sendo que também não restou demonstrado como os aludidos investigados
podem atrapalhar o trabalho de investigação na identificação de eventuais outros envolvidos. 

  
Logo, por ora, não há demonstração da imprescindibilidade das prisões temporárias

dos representados FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA
para o andamento da investigação, não estando, portanto, preenchido o requisito previsto no
inciso I do art. 1º da Lei nº 7.960/89. 

  
"Verificando-se, assim, a imprescindibilidade da prisão para a investigação policial

pode ser ela decretada. Nessa hipótese, somente com a demonstração de que, sem a prisão, é
impossível ou improvável que se leve a bom termo as investigações, com o esclarecimento dos
fatos, é possível a decretação da prisão temporária." (Mirabete, Julio Fabbrini. Processo penal.
15ª ed. Atlas: São Paulo, 2003. p. 416.) 

  
Nesse sentido: 
  
HABEAS CORPUS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO

TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONHECIMENTO.1. Sob pena de indevida supressão de instância,
segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra
indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da
decisão impugnada (Súmula 691/STF). 2. Constatado evidente constrangimento ilegal,
decorrente da ausência de justa causa para a decretação da prisão temporária dos pacientes,
impende o abrandamento do referido enunciado sumular, para se conhecer do writ. PRISÃO
TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA
EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. A privação da liberdade de
qualquer pessoa antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória somente é
possível em hipóteses excepcionais, expressamente previstas na Constituição Federal e
regulamentadas pela legislação ordinária, nestas estando inserida a prisão temporária, prevista
na Lei n. 7.960/89. 2. Não havendo na decisão judicial de primeira instância, nem na ora
combatida, a indicação de fatos concretos que levassem à conclusão de que a segregação
temporária mostrava-se necessária, e verificando-se que os pacientes, desde a instauração
do inquérito policial, vêm colaborando para a elucidação dos fatos, evidente a ilegalidade
da decretação da medida constritiva. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar
proferida, revogar a prisão temporária dos pacientes. (STJ, Quinta Turma, HC 134977/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Data do Julgamento: 04.02.2010, DJe: 15.03.2010 – original sem
destaque). 

  
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME

CONTRA O MEIO AMBIENTE, GENOCÍDIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. DECRETO DE
PRISÃO TEMPORÁRIA. SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA NA EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIMES ELENCADOS NO INCISO III DO ART. 1º DA LEI 7.960/89. 
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.  
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão temporária,
espécie de prisão provisória, é instrumento destinado exclusivamente à investigação realizada
ainda na fase do inquérito policial, dispondo a legislação sobre o prazo limite de sua validade. 2.
Por se tratar de delitos incluídos no rol dos crimes hediondos, o prazo máximo admitido pela
legislação de regência para manter um suspeito detido sob prisão temporária é de 30 dias,
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"prorrogável por igual período quando extrema e absolutamente necessário" (art. 2º da Lei
7.960/89 c/c 2º, § 3°, da Lei 8.072/90). 3. Não há suporte fático para sustentar a
imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de preservar as investigações policiais, uma vez
que decorridos mais de 2 anos e 6 meses do início das investigações, ainda não foram apurados
quais os delitos praticados, com a respectiva individualização das condutas dos indiciados. 4. A
necessidade da prisão cautelar deve ser demonstrada com base em fatos concretos e na
existência de indícios suficientes de autoria. Decisão que se limita a fatos genéricos, sem indicar
nenhum indício de participação ou autoria dos pacientes, na prática dos crimes investigados, não
deve subsistir, pois desprovida de fundamentação idônea. 5. A mera referência aos dispositivos
legais não é suficiente para autorizar a segregação provisória. Necessária se faz a efetiva
demonstração de que a custódia dos indiciados é imprescindível para o êxito das investigações, o
que não ocorreu na espécie. 6. Ordem concedida.” (STJ, Quinta Turma, HC 60.425/MT, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 28/05/2008, DJe 04/08/2008 – original sem
destaque). 

  
Assim, por ora, não preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 1º

da Lei nº 7.960/89, de rigor o indeferimento do pedido de decretação das prisões
temporárias de Fernanda Coutinho Nogueira e Roberto Coutinho Nogueira. 

  
Todavia, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, nos termos da fundamentação

acima, para determinar, em relação aos representados FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA E
ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA, a imposição das medidas cautelares previstas nos incisos
III e IV do art. 319 do CPP, quais sejam, não manter contato entre si e com qualquer pessoa
investigada e não se ausentarem da Comarca, até que sejam ouvidos pela autoridade policial nos
autos do inquérito policial, haja vista que as proibições se perfazem plausíveis e necessárias, ao
passo que atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

  
De outro turno, no que concerne aos investigados José Serpieri Filho, Arthur

Azevedo Filho, Mino Mattos Mazzamati e Rosa Maria Garcia, entendo que a representação
formulada pela d. Autoridade Policial comporta acolhimento, em vista dos relevantes argumentos
aduzidos pelo Delegado de Polícia Federal, os quais foram endossados pelo Parquet e pelos
elementos informativos, até então, coligidos aos autos. 

  
Isso porque, em relação aos investigados José Serpieri Filho, Arthur Azevedo

Filho, Mino Mattos Mazzamati e Rosa Maria Garcia verifico presente a cautelaridade
necessária a imposição da medida, de modo a perfazer os requisitos previstos nos incisos I e III
do art. 1º da Lei nº 7.960/89. 

  
Inicialmente, como pormenorizado acima, extrai-se dos elementos de convicção

amealhados aos autos, por ora, a existência de fundadas razões de participação destes
investigados nos delitos de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro e possivelmente
associação criminosa para prática de crimes contra a Administração Pública, haja vista os
indícios reunidos acerca de um complexo estratagema arquitetado para possibilitar o repasses de
valores a vários candidatos, dissimulando a origem ilícita das quantias, que devem ser melhor
elucidados com a continuidade das investigações. 

  
Com efeito, tais elementos de informação, por ora, conduzem a convicção de que 

José Seripieri Filho ostente posição de destaque no suposto esquema criminoso, ao integrar
outros colaboradores na prática de diversos crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro. Conforme
asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, os elementos de informação conduzem à conclusão,
em tese, de que toda a operação de pagamento para a campanha de José Chirico Serra tenha
sido desencadeada por iniciativa do representado, a pretexto do seu divórcio. 
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Contudo, embora tenha se apresentado como um dos mentores intelectuais do
intrincado esquema de pagamentos de “caixa 2” para campanhas eleitorais e de lavagem de
dinheiro mediante dissimulação de negócios jurídicos inexistentes, a investigação apresenta a
pessoa do investigado como aquele que não deixa rastros, o que, de fato, demonstra seu intuito
de se furtar às investigações. 

  
No que concerne a Arthur Azevedo Filho, Mino Mattos Mazzamati e Rosa Maria

Garcia, aduz-se dos elementos de convicção coligidos aos autos a existência de indícios de
participação ativa no delito de lavagem de dinheiro, em tese, praticado, na condição de
intermediários, ao contribuir e empreender diversas manobras para conferir aparência lícita aos
valores destinados ao financiamento indevido da campanha eleitoral de José Serra ao Senado
em 2014, por meio da utilização de empresas inexistentes ou empresas pré-existentes, da
dissimulação de serviços e do pagamento das quantias ilícitas destinadas ao, à época, candidato
do cargo eletivo José Serra. 

  
Saliente-se que, neste momento de realização de diligência para desenvolvimento

da investigação, não se exige a indicação precisa, segura e concreta de indícios já materializados
do delito de lavagem de dinheiro, os quais só serão eventualmente colhidos, se presentes, por
meio das diligências constritivas requeridas nestes autos. Caso assim não fosse, restaria
inviabilizada a persecução penal, uma vez que o delito de lavagem é de difícil apuração
justamente por se valer de processo de contínuo aperfeiçoamento, que implica na ininterrupta
reciclagem do bem e, assim, no seu gradativo distanciamento da origem ilícita. 

  
Agora, bem demonstrada a presença de fundadas razões de autoria dos

investigados nas condutas apuradas, a mesma conclusão se dá no que pertine a verificação da
necessidade de imposição da medida. 

  
Nesse passo, assiste razão à autoridade policial e ao Ministério Público, ao

aduzirem que as prisões dos investigados José Serpieri Filho, Arthur Azevedo Filho, Mino Mattos
Mazzamati e Rosa Maria Garcia são imprescindíveis e necessárias a continuidade das
investigações, a fim de possibilitar a individualização das condutas praticadas pelos integrantes
do concerto delitivo, em tese, erigido; a realização de outras diligências pertinentes ao caso para
esclarecimento cabal das circunstâncias do crime, bem como o interrogatório e eventual formal
indiciamento dos investigados. 

  
Com efeito, a constrição cautelar temporária dos referidos investigados se reveste

de especial relevância para continuidade das investigações em razão da posição hierárquica de
destaque e coordenação por eles ocupada, em tese, no concerto delitivo, ao supostamente
integrarem estruturas de planejamento e gerenciamento das operações financeiras dissimuladas
de modo quase profissionalizado, conforme os elementos de informação, até então, reunidos. 

  
Vê-se, portanto, que a Autoridade Policial bem especifica que, justamente por

ostentarem, em tese, posições de controle no esquema delitivo, os investigados possuiriam
facilidade em mobilizar agilmente pessoas envolvidas e potenciais testemunhas, objetos,
equipamentos e recursos financeiros, com o intuito de frustrar o prosseguimento das
investigações e, notadamente, a produção de elementos de convicção em seu desfavor.    

  
Nesse cenário, é preciso considerar, ainda, o poder de influência exercido por tais

requeridos, até mesmo, sobre os demais investigados, circunstância que também reforça a
conclusão sobre a imprescindibilidade da prisão cautelar. 

  
Outrossim, como bem aduzido pela Autoridade Policial, a constrição cautelar dos

investigados José Serpieri Filho, Arthur Azevedo Filho, Mino Mattos Mazzamati e Rosa Maria
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Garcia também se revela imprescindível a evitar a dilapidação patrimonial e, assim, a inocuidade
das diligências investigatórias a serem realizadas, inclusive, de natureza cautelar, como o
sequestro de bens deferido nesta decisão. 

  
Frise-se novamente que o risco destacado pela Autoridade Policial de perecimento

patrimonial logo após o cumprimento dos mandados, como geralmente verificado em grandes
operações, torna-se ainda mais contundentes nestes autos face a habilidade demonstrada pelos
investigações em realizar operações financeiras complexas para dissimular a origem e a
circulação de grande aporte financeiro. 

  
Com efeito, assiste razão ao órgão ministerial, ao destacar que a amplitude de

contatos a que tem acesso e a facilidade com que ocultam seu dinheiro e seu patrimônio,
transferindo-o para terceiros mediante diversos ardis, foram, em tese,  demonstradas ao longo da
investigação pelos elementos de informação documentais e orais reunidos aos autos. 

  
Soma-se a tudo isso que, em relação a Mino Mattos Mazzamati, a equipe policial

reuniu informações no sentido de que manifeste, comportamento furtivo e evasivo, na tentativa de
elidir a investigação policial. Isso porque, de acordo com as informações pertinentes aos
Relatórios de Levantamento de Local realizados pela Polícia Federal, há fundado receio de que já
se esteja se furtando as investigações, por não ter sido localizado em nenhum dos endereços por
ele declarado em fontes oficiais. 

  
No mesmo sentido, infere-se dos autos a presença de indícios relevantes, por ora,

de que a investigada Rosa Maria Garcia teria, em tese, atuado de forma direta nas manobras
entabuladas para intermediar o recebimento das doações não contabilizadas por José Serra,
supostamente realizadas por Elon Gomes, na posição de sócia da companhia LRC eventos,
criando uma sociedade em conta participação com data retroativa em dois anos para não levantar
suspeitas. 

  
Em posição similar é possível situar o investigado Arthur Azevedo Filho, cuja

empresa, Ultra Print Gráfica Ltda., em tese, operou como intermediária dos pagamentos
realizados por Elon Gomes, por meio de contratos fictícios, desacompanhados da efetiva
prestação de serviço, formulados, tão somente, para ocultar e dissimular a origem e a destinação
de recursos supostamente ilícitos por serem destinados a realização de doações não
contabilizadas. 

  
Ressalte-se, por oportuno, que o Relatório de Inteligência Financeira nº 47.335,

produzido pelo COAF, relacionou de modo expresso movimentações bancárias atípicas e com
padrões de anormalidade, relacionadas às sociedades empresariais de Arthur Azevedo e Rosa
Maria Garcia, praticadas no período compreendido entre 2014 e 2018 (no que concerne a LRC
Eventos Ltda.) e entre 2014 e 2020 (em relação a Ultra Print Gráfica Ltda.). 

  
Com efeito, os períodos indicados conduzem a conclusão de que os ilícitos, em

tese, relacionados a tais padrões de anormalidade nas operações bancárias continuam sendo
praticados, circunstância da qual se denota a provável reiteração e atualidade das condutas
investigadas, a ensejarem a imprescindibilidade da imposição da constrição cautelar. 

  
Ademais, o caráter furtivo e atualidade das condutas, em tese, praticadas pelos

representados restaram demonstradas pela atuação não ostensiva, por meio de interposta
pessoa, pela declaração de endereços em bases cadastrais que não existem ou estão
desatualizados, bem como pelos padrões de anormalidade detectados pelo COAF no RIF nº
47.335 nas movimentações financeiras das empresas LRC Eventos e Promoções Ltda. e Ultra
Print Impressora EIRELI, dentre os quais se faz oportuno destacar: “pagamentos habituais a
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fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio
da pessoa jurídica; incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informados com o
padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil; movimentação de recursos incompatível
com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do
cliente; movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros;
recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-
financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa
jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural; realização de operações que, por sua
habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino,
dos responsáveis ou dos beneficiários finais; resistência ao fornecimento de informações
necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral; oferecimento de
informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação”. 

  
Desta feita, reputo igualmente satisfeito o requisito previsto no inciso I do art. 1º da

Lei nº 7.960/89. 
  
Registre-se que o crime de associação criminosa, por ora, imputado aos

representados encontra-se no rol relacionado na alínea “l”, do inciso III, do art. 1º da Lei nº
7.960/89, em relação ao qual ainda existem diligências imprescindíveis a elucidação dos fatos
pendentes de realização, tais como, por exemplo, a identificação de outros integrantes da
organização criminosa e a melhor aferição da contribuição individual eventualmente
desempenhada por cada investigado (art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89). 

  
Vê-se, portanto, que os elementos de informação até então coligidos aos autos,

revelam-se suficientemente seguros a reforçar a convicção em torno da existência de indícios da
prática dos crimes de associação criminosa, de falsidade ideológica eleitoral e de lavagem de
bens e valores provenientes de tais atividades espúrias, que devem ser melhor elucidadas pela
continuidade das investigações. 

  
Frise-se não ser necessário que as condições dos três incisos do art. 1º da Lei nº

7.960/89 coexistam, tornando-se necessário aferir se a medida é imprescindível para as
investigações e se há fundadas razões da prática de um dos delitos constantes do rol taxativo,
como ocorre no caso concreto, não sendo preciso que também se demonstre que não tem o
investigado residência fixa ou não forneça elementos de identificação pessoal (nesse sentido:
ADA PELEGINI GRINOVER, Constitucionalidade da Prisão Temporária, Cadernos de Doutrina e
Jurisprudência da Associação Paulista do MP, São Paulo, 1993, 27/49). 

  
Como se vê, a prisão temporária, aqui, reveste-se de imprescindibilidade em face da

existência de elementos fáticos relacionadas aos indivíduos investigados concernentes a
facilidade para o planejamento e execução de ações que impeçam o regular prosseguimento das
investigações, como o esclarecimento de certos pontos, a identificação do envolvimento de outras
pessoas e o fornecimento de novas declarações. 

  
Destarte, diante da necessidade premente e comprovada de esclarecimento dos

fatos e desenvolvimento dos trabalhos de Polícia Judiciária, a representação formulada pela
decretação da prisão temporária comporta parcial acolhimento, em vista dos relevantes
argumentos aduzidos pela Autoridade Policial, dos elementos informativos reunidos nos autos,
bem como da expressa anuência do Ministério Público Eleitoral, sendo, portanto, de rigor a 
decretação das prisões temporárias dos investigados José Serpieri Filho, Arthur Azevedo
Filho, Mino Mattos Mazzamati e Rosa Maria Garcia por 05 (cinco) dias, com fundamento nos
arts. 1º, incisos I e III, alínea “l”, e 2º, da Lei nº 7.960/89, prazo em que devem ser encerradas as
investigações e oferecida a denúncia ou liberados os suspeitos. 
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Ante o exposto, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e
"h" do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE as medidas cautelares pleiteadas
pela Autoridade Policial e, por conseguinte: 

  
1. AUTORIZO a busca e apreensão com a finalidade de apreender quaisquer

documentos ou outras provas relacionadas aos crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro,
incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento e documentos relacionados
à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, dinheiro
em moeda nacional ou estrangeira, veículos e documentos indicativos da propriedade de
bens (proveitos do crime), bem como computadores e quaisquer outros tipos de meio
magnético ou digital de armazenamento de dados, quando houver suspeita de que
contenham material probatório relevante, ficando desde já autorizado o acesso a todo o
conteúdo dos aparelhos, incluindo acesso a quaisquer aplicativos de mensagens e
comunicações telefônicas e telemáticas, bem como conteúdo armazenado em nuvens,
dentre outros, com fundamento no art. 240, §1º, alíneas "a", “b”, "c", “d”, “e”, “f” e “h” do
Código de Processo Penal, nos endereços mencionados a seguir, expedindo-se
mandados, com prazo de validade de 30 (trinta) dias, colhendo-se o CUMPRA-SE da
Autoridade competente para os endereços de fora da Comarca concomitantemente ao
cumprimento dos mandados: 

  
A) JOSÉ CHIRICO SERRA (CPF: 935.659.688-34), situados na A.1) Rua Antonio

Giudice, nº 737, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05460-000; A.2) Rua Arthur de Azevedo
nº 1767, cj. 95 e 96, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05404-014; A.3) Quadra SQS 309,
Bloco D, apto. 402, Asa Sul, CEP: 70362-040; A.4) Senado Federal, Edifício Principal, Ala Dinarte
Mariz, Gabinete 02, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP:
70160-900. 

  
O cumprimento da medida com relação ao Gabinete e ao Apartamento Funcional

deverão ser acompanhados de representante da Mesa Diretora ou de funcionários indicados pelo
Presidente do Senado Federal por ocasião de sua execução, devendo a autoridade policial, de
modo fundamentado, explicitar no auto de busca e apreensão a razão de cada objeto ou
documento apreendido, demonstrando, desde logo, sua pertinência com a investigação em curso.
A medida deverá ser cumprida com discrição e com a menor interferência possível no
funcionamento da Casa. 

  
Conforme consignado pela Autoridade Policial, em se tratando de investigação em

que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse realizada em primeiro grau, não há
necessidade de autorização da Corte Constitucional para a realização de busca no gabinete do
Senador da República ou em seu apartamento funcional, uma vez que não subsiste o foro por
prerrogativa de função no caso em tela; 

  
B) JOSÉ SERIPIERI FILHO (CPF: 106.922.508-83), situados na A.1) Rua Turquia,

nº 92, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01449-050; A.2) Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
2277, cj. 2104, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01452-000; 

  
C) MINO MATTOS MAZZAMATI (CPF: 293.069.948-50), Alameda Carolina, nº 540,

Condomínio Terras de São José I, Avenida Corporação Musical União dos Artistas, s/nº, Cruz das
Almas, Itu/SP, CEP: 13306-430; 

  
D) ARTHUR AZEVEDO FILHO (CPF: 051.515.208-06), situado na Rua Tuim, nº

371, apto. 142, Moema, São Paulo/SP, CEP: 04514-100; 
  
E) ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA (CPF: 282.300.048-89), Rua Cesar Vallejo,
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300, apto 151, Real Parque, São Paulo/SP, CEP: 05685-000; 
  
F) FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA (CPF: 289.608.938-11), situada na

Alameda dos Arapanés, nº 982, apto. 182, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP: 045245-001; 
  
G) ROSA MARIA GARCIA (CPF: 692.235.308-06), na Rua Milano, 91, Giardino

D´Italia, Itatiba/SP, CEP: 13256-233; 
  
H) ULTRA PRINT IMPRESSORA EIRELI (CNPJ: 60.663.150/0001-07), localizada

na Rua Achilles Orlando Curtolo, 597-617, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01144-010; 
  
I) JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ: 08.294.224/0001-65) (Departamento

Jurídico), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre 3, 27º andar, Cidade Jardim, São
Paulo /SP, CEP: 05676-120. 

  
J) MEAD JOHNSON DO BRASIL (CNPJ: 10.351.637/0003-48) (Departamento

Jurídico), na Avenida Presidente Kubitschek, 1909, Torre Norte, Parte B, 24º andar, Vila Nova
Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04543-90; 

  
K) QUALICORP S.A. (CNPJ: 11.992.680/0001-93) (Departamento Jurídico), 

situada na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, Bela Vista, São Paulo/ SP, CEP: 01313-020. 
  
1.1. DEFIRO, ainda, a autorização para que, em caso de resistência, a d. Autoridade

Policial ingresse nos imóveis mediante arrombamento de portas, ainda, autorizo o arrombamento
de cofres, caso seja negado o acesso. 

  
1.2. Deverão os agentes responsáveis pelo cumprimento observar com rigor as

formalidades e as garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, de
tudo lavrando termo circunstanciado a ser apresentado em Juízo. As ordens deverão ser
cumpridas durante o dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. Se o morador
estiver ausente ou oferecer resistência, PROCEDA-SE na forma do art. 245 do Código de
Processo Penal; 

  
1.3. Outrossim, DEFIRO a quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos e

demais dados em geral e, por isso, AUTORIZO a pesquisa, realização de perícia técnica e
extração para que se tenha acesso a dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas
armazenadas em computadores ou dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, inclusive com
acesso a dados criptografados que constem em smartphones, tablets, computadores, HDs e que
forem encontrados e, se for necessário, proceda-se à apreensão e/ou acesso, nos termos acima,
de dispositivos de bancos de dados (incluindo nuvens e aplicativos de trocas de mensagens),
bancos de dados, vedado a acesso, sem consentimento ou mediante nova autorização judicial, a
dados supervenientes (interceptação telemática). Nesse sentido: STF, HC nº 91.867 e Enunciado
nº 7 do FONAJUC; 

  
1.4. Desde logo, autorizo que a d. Autoridade Policial realize a devolução de

documentos e equipamentos de informática aos proprietários, sem necessidade de intervenção
judicial, se, após o exame, for constatado que não interessem à investigação. 

  
1.5. Com a vinda do relatório detalhado do ocorrido, que deverá ser remetido em 30

dias do cumprimento da diligência, ou com o vencimento do prazo, ABRA-SE nova vista dos
autos ao Ministério Público; 
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Expeçam-se os competentes mandados de busca e apreensão, nos termos da
decisão, colhendo-se o CUMPRA-SE da Autoridade competente para eventuais endereços de
fora da Comarca concomitantemente ao cumprimento dos mandados. 

  
2. Ante o exposto, vislumbro a presença de periculum in mora e de fumus boni

iuris e, com fundamento no art. 4º, caput, § 4º, da Lei nº 9.613/98 e no art. 132 do CPP,
DEFIRO os pedidos formulados, para DETERMINAR: 

  
O imediato BLOQUEIO, via BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de

investimento, até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), à exceção da conta
corrente, em nome das seguintes pessoas físicas: 

  

 
  
O imediato BLOQUEIO, via BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de

investimento, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à exceção da conta
corrente, em nome das seguintes pessoas físicas e jurídicas: 

  

 
  
O imediato BLOQUEIO, via BACENJUD, do saldo de qualquer espécie de

investimento, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), à exceção da conta
corrente, em nome das seguintes pessoas físicas e jurídicas: 

  

 
  
O bloqueio de valores deverá ser cumprido pela Serventia em concomitância com as

ações de busca e apreensão a serem realizadas pela Autoridade Policial, de modo que a referida
Autoridade Policial deverá contatar a Serventia do Cartório para efetivação das medidas
conjuntas. 

  

Nome
CPF/C

NPJ Nº

JOSE CHIRICO SERRA
935.65

9.688-34

JOSÉ SERIPIERI FILHO
106.92

2.508-83

Nome
C

PF/CNPJ Nº

ARTHUR AZEVEDO FILHO
0

51.515.208-06

MINO MATTOS MAZZAMATI
2

93.069.948-50

OV3G - EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO EM
NEGÓCIOS LTDA.

1
0.422.998\000

1-76

ULTRA PRINT IMPRESSORA EIRELI
6

0.663.150/000
1-07

Nome CPF/CNPJ Nº
FERNANDA COUTINHO
NOGUEIRA

289.608.938-11

ROBERTO COUTINHO
NOGUEIRA

282.300.048-89

ROSA MARIA GARCIA 692.235.308-06
LRC EVENTOS E

PROMOÇÕES LTDA
03.825.459/0001-
12
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3. Por ora, INDEFIRO o pedido de decretação das prisões temporárias de 
FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA, por verificar
ausentes os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 7.960/89. 

  
4. Não obstante, considerando que, em relação aos representados 

FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA as medidas
cautelares previstas nos incisos III e IV do art. 319 do CPP se perfazem plausíveis e
necessárias, atendendo, ainda, a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 
DETERMINO, até que seja colhida a oitiva dos averiguados no inquérito policial, que 
FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA não mantenham
contato entre si ou com qualquer pessoa investigada, e não se ausentem da Comarca, sob
pena de imposição de medidas mais drásticas, expedindo-se o competente mandado. 

  
Ademais, proceda-se à imediata oitiva dos representados FERNANDA COUTINHO

NOGUEIRA E ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA no bojo do inquérito, intimando-se a d.
Autoridade Policial. 

  
5. Lado outro, ACOLHO parcialmente o requerimento formulado pela

Autoridade Policial, mediante anuência do Ministério Público Eleitoral, e DECRETO as
prisões temporárias de JOSÉ SERPIERI FILHO, ARTHUR AZEVEDO FILHO, MINO MATTOS
MAZZAMATI E ROSA MARIA GARCIA, qualificados nos autos, por 05 (cinco) dias, com
fundamento nos arts. 1º, incisos I e III, alínea “l”, e 2º, da Lei nº 7.960/89, prazo em que
devem ser encerradas as investigações e oferecida a denúncia ou liberados os suspeitos. 

  
Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 7.690/89, expeçam-se mandados de prisão,

com validade de 05 (cinco) dias, entregando-se cópias aos averiguados como nota de
culpa. 

  
Outrossim, diante da pandemia de COVD-19 e da idade apresentada pelos

investigados, determino que JOSÉ SERPIERI FILHO, ARTHUR AZEVEDO FILHO, MINO
MATTOS MAZZAMATI E ROSA MARIA GARCIA sejam encaminhados e permaneçam
detidos na sede da Polícia Federal em São Paulo/SP. 

  
Anotem-se nos referidos mandados de prisão expedidos que, uma vez decorrido o

prazo de 05 (cinco) dias de detenção, independentemente da expedição de alvará de soltura,
deverão os averiguados ser colocados imediatamente em liberdade, se por outro motivo não
devam permanecer presos, observando-se as cautelas de praxe, consoante estabelece o art. 2º,
§ 7º da Lei nº 7.960/89. 

  
Deverão os presos, ainda, ser informados das garantias e direitos constitucionais

previstos no art. 5º da Constituição Federal, de acordo com o art. 2º, § 6º do referido Diploma
Legal, bem como permanecer obrigatoriamente em cela separada dos demais detentos, conforme
determinação constante do art. 3º da Lei nº 7.960/89. Outrossim, deverão os presos ser
submetidos a exame de corpo de delito no início e término do prazo da prisão. 

  
No mais, autorizo a Autoridade Policial a valer-se da possibilidade de ação

controlada e, assim, da faculdade de retardar a intervenção policial por, no máximo, 30
(trinta) dias, a fim de possibilitar o cumprimento integrado das diligências cautelares deferidas no
momento mais eficaz a obtenção de informações, período em que os investigados deverão ser
mantidos sob observação e acompanhamento policial, em atenção ao disposto nos arts. 3º, inciso
III, e 8º, caput, §§ 1º a 4º, todos da Lei nº 12.850/13. 

  
6. Por fim, acrescento que as informações pessoais decorrentes das contas
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que serão bloqueadas, assim com as eventuais informações telemáticas deverão ter o
sigilo preservado no que se refere à informação pessoal de cada investigado por força de
disposição legal afeta ao sigilo bancário, fiscal e telemático. 

  
No que se refere à medida de busca e apreensão, determino que após o

cumprimento dos mandados, donde se mostrou efetivada à necessidade do sigilo da operação,
proceda-se o levantamento do sigilo do feito no que diz respeito à atuação criminosa investigada, 
mantido o sigilo dos documentos no sistema de acompanhamento processual, como forma mais
adequada de preservação às informações pessoais, devendo o acesso a esses documentos e
aos autos ser restrito aos investigados, seus respectivos advogados, aos servidores desta Zona
Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à Polícia Federal. 

  
Dê-se ciência ao Ministério Público e a Autoridade Policial. 
  

São Paulo, 18 de julho de 2020.
 

Marco Antonio Martin Vargas
Juiz Eleitoral

 
 
 
______________________________________________________________
 

 

[1] BOTTINI, Pierpaolo e BADARO, Gustavo. Lavagem de dinheiro. 4ª ed., Ed. Revista dos
Tribunais: São Paulo/SP, p.28.
[2] Idem. p. 29.
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