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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO FRANCISCO CÂNDIDO DE MELO FALCÃO NETO, DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
REF. Inq. 1306 – STJ 
 
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO POR MANDADOS DE PRISÕES TEMPORÁRIA, BUSCA E 
APREENSÃO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES (AUTUAÇÃO EM APARTADO E SOB SIGILO) 

 
 

A POLÍCIA FEDERAL, Polícia Judiciária da União, pelo Delegado de Polícia Federal 

subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 125, 240, 282, 283, 319, todos, do Código de Processo Penal, 

c/c os artigos 1º e 2ª da Lei nº 7.960/1989 (Prisão Temporária), e o Decreto-lei n. º 3.240/41, 

REPRESENTAR PELAS MEDIDAS DE BUSCAS E APREENSÕES, PRISÕES TEMPORÁRIAS E 

SEQUESTRO DE BENS E VALORES, conforme argumentos fáticos e jurídicos a seguir delineados, 

e especificado no requerimento ao final. 

PRELIMINARMENTE: Seguem em anexo à representação cautelar ora proposta, as 

Informações Policiais de n. º 140/2020, 142/2020, 144/2020, 145/2020, 150/2020, 154/2020 e 

183/2020, bem como depoimento de ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, datado de 

12/08/2020. 

 

1. DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

 

1.1               DO ÍNDICE   

A fim de permitir, desde o início, uma melhor compreensão sobre a estrutura da 

presente representação por medidas cautelares no interesse da investigação a que se refere o 

Inquérito em epígrafe, cumpre apresentar o índice a seguir: 
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5. ANEXOS ................................................................................................................................................................... 72 

 

1.2. DOS FATOS 

 

No dia 8 de abril de 2020, o Governo do Estado do Amazonas, na gestão de WILSON 

MIRANDA LIMA, por meio do registro de dispensa de licitação nº 047/2020, contratou a 

empresa FJAP E CIA LTDA., CNPJ/MF nº 04.819.241/0001-18, de propriedade de FÁBIO JOSÉ 

ANTUNES PASSOS, para o fornecimento de ventiladores pulmonares, pelo valor total de 

R$2.976.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil reais). 

 

 

  

 À época dos fatos, os responsáveis pela pasta da Secretaria de Saúde do Estado do 

Amazonas eram PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO e JOÃO PAULO MARQUES 

DOS SANTOS, a princípio (vide o documento acima). 
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 Já no dia 09 de abril de 2020, a Secretaria de Saúde – SUSAM – emitiu a ordem 

bancária n. º 2020OB46886, no valor de R$2.976.000,00, em cuja descrição consta 

“Pagamento da NL nº 2020NL01290. REF PROC. 00706/2020 NF 1519 EM 08.04.2020 

AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PEDIATRICO/ADULTO PARA AÇÕES DE CONTROLE 

E PREVENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO SARS-COV-2. (COVID 19)”. 

A nota fiscal de que trata a aquisição é a de número 000.001.519, emitida em 08 de 

abril de 2020. 

    

 

 Conforme os dados da nota fiscal, foram adquiridos 24 (vinte e quatro) ventiladores 

STELLAR 150 RESMED, cada um no valor de R$ 104.400,00, e 4 (quatro) ventiladores TRILOGY 

100 PHILIPS, cada um no valor de R$ 117.600,00. 

Ocorre que a empresa FJAP, cujo nome fantasia é “VINERIA ADEGA”, possui como 
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atividade principal a comercialização de vinhos e espumantes. 

 

 

Ademais, realizando uma análise sobre os valores praticados pela VINERIA ADEGA e 

pagos pela SUSAM, verifica-se que o valor de mercado aproximado do ventilador STELLAR 150 

é de R$ 22.130,453; enquanto que o do ventilador TRILOGY 100 é de R$ 38.015,914, preços 

estes, muito abaixo dos pactuados entre a SUSAM e a loja de vinhos VINERIA ADEGA, contendo 
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diversos indícios de fraudes e de desvio de verbas públicas mediante superfaturamento. 

Com efeito, chamou a atenção da população, dos órgãos de fiscalização e controle, e 

da equipe de investigação criminal da Polícia Federal, o valor da aquisição desses 

equipamentos pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porquanto foi praticado 

preços muito superiores aos de mercado. Nesse sentido, vejam-se as notícias abaixo: 
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Requisitadas informações a respeito dos valores praticados no contrato em destaque 

(cf. imagem supra), em resposta, o Governo do Estado do Amazonas se pronunciou nos 

seguintes termos: 

“O Governo do Amazonas informa que adquiriu 28 respiradores para a rede 
pública de saúde por meio de contrato com a importadora FJAP e Cia Ltda. e 
não de uma loja de vinhos como divulgado em alguns sites e em redes sociais. 
A FJAP já presta serviço ao Estado através de licitação para fornecimento de 
produtos alimentícios, entre outros. O Governo do Estado esclarece, ainda, que 
não há qualquer ilegalidade no processo de contratação da empresa 
importadora, que detém certidões negativas e toda a documentação legal em 
dia e afirma que a compra trouxe economia e agilidade para o Estado, pois os 
preços dos equipamentos adquiridos ficaram bem abaixo do mercado, 
levando-se em consideração que neste momento de crise todos os preços de 
ventiladores e insumos estão muito acima dos praticados antes da pandemia A 
empresa foi escolhida por ter em seu CNAE (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas) o serviço de importação. A dispensa de licitação teve 
como base a Lei Federal 13.797, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrentes do surto de Covid-19. Pela referida Lei, a dispensa de 
licitação é temporária e aplicasse apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública. Todas as dispensas de licitação desse período irão passar 
posteriormente pelo crivo dos órgãos de controle do Estado, como Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-AM)”.  

  

Apesar dos argumentos expostos pelo Governo do Estado do Amazonas, em verdade, 

o que se observou foi uma tentativa de se encobrir um esquema criminoso de desvio de 

dinheiro público, gerando um prejuízo imensurável tanto ao erário quanto à saúde pública 

amazonense. 

Com efeito, houve a deflagração da Operação Sangria, autorizada judicialmente pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no dia 30 de junho de 2020. Na ocasião, foram colhidos 

elementos de prova envolvendo novos autores ligados ao grupo criminoso, conforme 

evidências abaixo expostas:  

EVIDÊNCIA 1 – Demanda direcionada a pedido do Governador do Estado do 

Amazonas e alinhamento de discursos perante à CPI da Saúde1”  

O ex-Secretário de Saúde do Amazonas, RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, foi peça-

chave no esquema de aquisição dos ventiladores pulmonares. 

                                                 
1 Elementos de prova constantes na Informação Policial n. º 145/2020 (em anexo). 
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RODRIGO TOBIAS foi exonerado do cargo de Secretário no dia 08 de abril de 2020, 

assumindo em seu lugar SIMONE PAPAIZ (presa na Operação Sangria).  

No dia 29 de junho de 2020, durante seu depoimento na CPI da Saúde no Amazonas, 

RODRIGO TOBIAS declarou que “não era favorável a compra desses respiradores (da Vineria) ”. 

Entretanto, esclareceu que “teve uma segunda reunião, aonde essa segunda reunião 

então foi feita uma defesa de que esses respiradores seriam equivalentes para o tratamento de 

pacientes clínicos. E aí, então, teve a minha anuência nesse sentido, no sentido da compra”. 

Nesta reunião, estava presente a Secretária de Comunicação DANIELA ASSAYAG (esposa de 

LUIZ AVELINO, sócio oculto da SONOAR e responsável por utilizar os valores recebidos do 

Governo do Amazonas provenientes de infração penal, conforme se verá no tópico adiante). 

ALCINEIDE PINHEIRO, ex-gerente de compras da Secretária de Saúde do Amazonas 

(presa na Operação Sangria), revelou como funcionou o esquema, afirmando que empresários 

iriam financiar as compras dos equipamentos médico-hospitalares durante a pandemia do 

COVID-19. Em seu interrogatório2, ela destacou o empresário local GUTEMBERG LEÃO 

ALENCAR como sendo um dos responsáveis pelo esquema de financiamento dos ventiladores 

pulmonares, sendo que RODRIGO TOBIAS estava ciente e acompanhava todo o processo de 

aquisição fraudulenta dos ventiladores pulmonares: 

 

 

 

                                                 
2 Interrogatório realizado nos dias 30/06/2020, 07/07/2020 e 12/08/2020 (este, em anexo). 
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Reinquirição do dia 07.07.2020: “Após essa 

reunião do Gabinete que o JOÃO PAULO e o 

TOBIAS pediram para eu entrar e me 

apresentarem o rapaz que se apresentou como 

“ALENCAR”, que seria a pessoa do Governador 

que tava ali para ajudar...depois foi me passado 

pelo próprio ALENCAR o contato do FÁBIO (dono 

da VINERIA ADEGA), que era para nós 

solicitarmos cotação dele (...) o ALENCAR pediu 

para eu entrar em contato com o FÁBIO, o 

FÁBIO mandou a cotação, nós solicitamos 

também cotação de outros, mas eu entendi 

claramente que (...) Na época ele (RODRIGO 

TOBIAS) me chamou na sala para apresentar o 

ALENCAR, ele (TOBIAS) pediu para eu apresentar (ao ALENCAR) todas as propostas de 

ventiladores que a gente tinha no momento. Eu apresentei a que a gente tinha no momento 

do dia ou recente, eles (RODRIGO e ALENCAR) tiveram acesso as propostas e aí falaram que 

iam resolver e eu saí da sala (...) Ele (ALENCAR) me incomodava muito (...) ele (ALENCAR) tinha 

se apresentado como a pessoa do Governador e representante do Grupo Nova Era (...)”. 

 

O elemento de prova que corrobora o depoimento de ALCINEIDE é um áudio que o 

próprio RODRIGO TOBIAS, na condição de Secretário de Saúde, encaminha à ALCINEIDE, via 

aplicativo WhatsApp, no dia 04 de abril de 2020, informando-a que estaria recebendo muitas 

demandas, e uma delas seria do governador, a respeito de um empresário do Amazonas, do 

Grupo Nova Era (rede de supermercados) que seria o responsável pelas compras pelo Governo 

e revender em seguida para o Estado:  
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Ao que se denota, GUTEMBERG LEÃO ALENCAR seria o responsável pelas transações 

de compra e venda dos ventiladores pulmonares no âmbito da Secretaria de Saúde do 

Amazonas, conforme apontado pelo próprio RODRIGO TOBIAS3: 

 

“MIRANDA”, conforme apontado por RODRIGO TOBIAS, trata-se de um contato listado 

no telefone de ALCINEIDE, denominado “MIRANDA RESPIRADORES”. 

                                                 
3 Trecho de áudio transcrito extraído do celular apreendido de ALCINEIDE PINHEIRO, datado de 05 de 

abril de 2020. 
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O que se denota na presente investigação policial é que o Governo do Amazonas, na 

gestão de WILSON MIRANDA LIMA, aproveitou-se da pandemia do COVID-19 e praticou 

subterfúgios para beneficiar empresários locais, os quais seriam responsáveis por financiar a 

compra de equipamentos hospitalares, recebendo, como retorno, lucros exorbitantes, sendo 

um dos responsáveis direto por viabilizar o ex-Secretário RODRIGO TOBIAS, a mando de 

WILSON MIRANDA LIMA, a princípio. 

Além disso, RODRIGO TOBIAS estava ciente da proposta4 de preços dos ventiladores 

pulmonares feita pela empresa SONOAR, a qual estava com preços inferiores aos valores 

pagos pela SUSAM para a empresa VINEIRA ADEGA cinco dias depois (objeto da investigação). 

 

 

 

 

                                                 
4 Trecho de mensagem da conversa entre ALCINEIDE PINHEIRO e RODRIGO TOBIAS, em 

04/04/2020 (extraído do celular de ALCINEIDE, apreendido) 
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Na mensagem acima, ALCINEIDE manda três propostas de ventiladores pulmonares ao 

RODRIGO TOBIAS, oriundas das empresas SONOAR, JALUSA e PLASTIMIX. Na ocasião, 

ALCINEDE esclarece: “é o q temos de mais certo até agora”. 

Outro fator que chamou atenção da equipe de investigação foi um Grupo de 

WhatsApp chamado “Só nós aqui”5, tendo como integrantes RODRIGO TOBIAS, 

PERSEVERANDO DA TRINDADE e JOÃO PAULO MARQUES (estes últimos foram presos na 

Operação Sangria). 

No dia 09 de junho de 2020, JOÃO PAULO manda uma mensagem no referido grupo, 

mas direcionada ao RODRIGO TOBIAS. De acordo com a mensagem, JOÃO PAULO solicita ao 

RODRIGO TOBIAS: “(...) Tobias. Não apague aquelas msgs. Por favor. Aquilo pode salvar 

Perseverando e eu (...)”. 

                                                 
5 Extraído do celular de PERSEVERANDO DA TRINDADE. 
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Aliado a isto, verificou-se que o grupo criminoso arquitetou, de maneira consciente e 

voluntária, o “alinhamento” dos discursos que seriam proferidos no âmbito da CPI da Saúde 

no Amazonas. Ressalte-se, por oportuno, que, dentre as diversas investigações, a Comissão 

Parlamentar estava também apurando a compra dos ventiladores pulmonares superfaturados 

da VINERIA ADEGA. 
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As mensagens em destaque acima são oriundas do Grupo de WhatsApp denominado 

“SÓ NOS AQUI” (extraído do celular de JOÃO PAULO, preso na Operação Sangria). Conforme os 

conteúdos, JOÃO PAULO sugere ao PERSEVERANDO e RODRIGO TOBIAS que se reúnam para 

“alinhar” os depoimentos perante à CPI da SAÚDE. Tal prática é típica de grupo criminoso, na 

medida em que, ante o cometimento do delito, criam álibis para se protegerem de eventual 

responsabilidade penal. 

Desse modo, fica claro que RODRIGO TOBIAS, enquanto Secretário de Saúde do 

Amazonas, foi um dos responsáveis diretos pelas aquisições fraudulentas dos ventiladores 

pulmonares. 
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Por outro lado, e conforme levantamento feito pela equipe de investigação, ALCINEIDE 

PINHEIRO e RODRIGO TOBIAS apontam GUTEMBERG LEÃO ALENCAR como sendo o “homem 

do governador”, responsável por financiar os ventiladores pulmonares. 

 

 

EVIDÊNCIA 2 – “Solicitação dos respiradores pulmonares pela ex-Subsecretária de 

Saúde junto à SONOAR (Informação Policial n. º 144/2020, em anexo). 

Conforme já dito na Representação Inicial que autorizou a deflagração da Operação 

Sangria, o Governo do Estado do Amazonas adquiriu de uma loja de vinhos ventiladores 

pulmonares. 

Por sua vez, a empresa VINERIA ADEGA comprou da SONOAR os equipamentos e, em 

seguida, revendeu-os ao Governo, praticando preços superfaturados. 
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Já há fartos elementos probatórios que indicam que o processo de aquisição foi 

fraudado para favorecer as empresas VINERIA ADEGA e SONOAR, valendo destacar o resumo 

trazido pela Controladoria Geral da União para o bojo da investigação: 
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Com efeito, desde o primeiro momento os responsáveis da empresa SONOAR sabiam, 

antes da abertura do processo de dispensa de licitação, que venderiam ventiladores 

pulmonares ao Governo do Estado do Amazonas.  

A equipe de investigação verificou a participação de DAYANA MEJIA neste esquema 

fraudulento. 

De acordo com os elementos colhidos, DAYANA foi responsável por ser a “ponte de 

contato” entre a Secretaria de Saúde do Amazonas e LUCIANE ZUFFO, sócia da SONOAR. 

DAYANA MEJIA, em depoimento prestado na Polícia Federal no dia 16 de junho de 

2020, afirmou que LUCIANE ZUFFO, sócia da empresa SONOAR, havia lhe procurado no final de 

março para apresentar propostas de respiradores. Na ocasião, DAYANA esclareceu que 

direcionou tal demanda ao setor de compras, não tendo mais contato com LUCIANE. 
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Entretanto, DAYANA MEJIA foi uma das servidoras públicas responsáveis por 

operacionalizar a aquisição dos respiradores pulmonares da empresa SONOAR, sendo que o 

processo de dispensa de licitação foi montado apenas para “legalizar” tal contratação. 

No dia 30 de março de 2020, LUCIANE ZUFFO entra em contato com DAYANA MEJIA6.  

                                                 
6 Dados extraídos do celular de DAYANA MEJIA, apreendido no bojo da Op. Apneia, deflagrada pelo 

Ministério Público Estadual. 
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Em seguida, LUCIANE ZUFFO informa que conseguiu 300 (trezentos) respiradores. 

 

 

 

No dia 01°/04/2020, LUCIANE informa à DAYANA que possui os ventiladores 

pulmonares da marca “STELLAR” e “TRILOGY”. Em resposta, DAYANA afirma “pelo amor de 

Deus segura esses”, demonstrando interesse no equipamento. 
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Já nos dias 03 e 04 de abril de 2020, LUCIANE entre em contato com DAYANA MEJIA 

para saber do andamento do processo de compra dos ventiladores pulmonares pela Secretaria 

de Saúde do Amazonas. 
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No dia 07 de abril de 2020, LUCIANE ZUFFO informa à DAYANA MEJIA que os 

ventiladores pulmonares chegariam no dia seguinte, destacando-se, por oportuno, que a 
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contratação da empresa VINEIRA ADEGA (a qual, por sua vez, comprou da SONOAR os 

equipamentos e os revendeu ao Estado) se deu no dia 08 de abril de 2020. 

 

 

Verifica-se ao longo dos diálogos que DAYANA MEJIA “arruma” o processo de dispensa 

de licitação em favor da empresa SONOAR (apesar da VINERIA ADEGA ter se sagrado 

“vencedora”), solicitando da empresária LUCIANE ZUFFO informações sobre os ventiladores 

pulmonares, bem como ajustando o quantitativo que seria adquirido pela Secretaria de 

Saúde.  
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Com base nos elementos de prova apresentados acima, DAYANA MEJIA, em 

depoimento prestado na Polícia Federal, mentiu ao dizer que não foi ela a responsável por 

solicitar tais tipos equipamentos, alegando apenas que pediu um tipo de aparelho, mas que 

não foi comprado pela Secretaria de Saúde. 
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EVIDÊNCIA 3 – Negociação direta com LUCIANE ZUFFO antes da formalização da 

dispensa de licitação. Ciência da prática de preços superfaturados (Informação Policial n. º 

154/2020). 

Conforme dito anteriormente, a empresa SONOAR foi a verdadeira responsável por 

vender, de modo fraudulento, os ventiladores pulmonares ao Governo do Estado do 

Amazonas. 

 RONALD SANTOS7, engenheiro clínico da Secretaria de Saúde do Amazonas, teve uma 

participação importante na aquisição dos equipamentos superfaturados, na medida em que 

foi um dos responsáveis por negociar os respiradores pulmonares junto à LUCIANE ZUFFO, 

sócia da empresa SONOAR, demonstrando que a compra já estava alinhada antes mesmo do 

                                                 
7 Alvo de busca e a apreensão no bojo da Op. Apneia, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. 



SIGILO DE JUSTIÇA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM 

 

Página 25 de 72 

 

procedimento de dispensa de licitação. Ademais, o investigado tinha plena ciência do 

superfaturamento de preços dos produtos ofertados pela SONOAR. 

No dia 01°/04/2020, JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (preso na Operação 

Sangria) manda a proposta da SONOAR ao RONALD. Na ocasião, os investigados discutem se os 

equipamentos são úteis para o enfrentamento ao COVID-19. No primeiro momento, é 

discutido a possibilidade da não indicação para pacientes acometidos por COVID-19. 

Entretanto, no segundo momento, RONALD sugere que tais equipamentos da SONOAR podem 

servir para atendimento de retaguarda. 

 

 

 Na mensagem acima, RONALD responde à JOÃO PAULO que o equipamento “não é 

indicado para pacientes com SARA, que o COVID acomete”. Em JOÃO PAULO responde: “(...) 

Ronald, a gente vai mandar o processo pra ti, eu preciso que tu faça um nota técnica disso, tá? 

Dizendo que ele não atende, por favor!” 
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 Em seguida, RONALD sugere, todavia, que o equipamento pode ser usado para 

“atendimento de retaguarda”. 

 

 

 Com efeito, JOÃO PAULO informa ao RONALD que a empresa SONOAR cancelou a 

compra, sendo que RONALD se prontificou a auxiliar na aquisição dos equipamentos. Ademais, 

ambos estão cientes de que os preços praticados pela SONOAR estão superfaturados. 
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 Ainda no dia 02/04/2020, RONALD informa ao JOÃO PAULO que conseguiu obter um 

desconto da SONOAR de R$ 1.000,00. Na oportunidade, os investigados tentam arrumar uma 

maneira de conseguir mais desconto nos equipamentos. Vale pontuar que o registro da 

abertura do certame de licitação no sistema eletrônico da Secretaria de Saúde do Amazonas se 

deu em 08/04/2020, inferindo, mais uma vez, que o contrato estava, a princípio, direcionado à 

SONOAR (tendo a VINERIA ADEGA se aproveitado da situação, fazendo-se passar por uma 

importadora, obtendo lucros exorbitantes). 

 

 

Conversa entre RONALD e JOÃO PAULO. 

Transcrição do áudio de JOÃO PAULO 

(09:31:41): “Mano, tá de sacanagem eles 

baixaram mil reais? Mano, o aparelho custa 

17 mil eles estão me cobrando 87 mil. Isso não 

é desconto mano, isso é esmola”. 

Transcrição do áudio de RONALD (09:33:01): 

“Pior que tu tá certo mesmo, é esmola 

mesmo! Eu não sei como é que a gente faz, 

né. Tentar vê de novo com ela lá, vê se ela 

abaixa mais, mas tem que tentar. Eu vou 

tentar de novo, tentar de novo. ” 

   

 

 

 

 

No dia 03/04/2020, RONALD, aparentemente, foi até a SONOAR verificar os 

equipamentos que seriam adquiridos pela Secretaria de Saúde. Trechos de mensagens entre 

ALCINEIDE PINHEIRO e RONALD indicam que aquela solicitou a este o “laudo do respirador da 

LUCIANA”. 
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Nas mensagens acima, LUCINEIDE manda o seguinte áudio ao RONALD (17:10:19): “tu 

foi fazer o laudo do respirador da Luciana? ”. Em seguida, RONALD responde (17:10:57): “fui 

sim Neide, ele atende, aí a gente, eu acho que nessa situação que tá é melhor a gente pegar ele 

(...)”. 

Um ponto merece destaque, onde resta demonstrado o arranjo feito entre RONALD e 

LUCIANE ZUFFO para a aquisição dos equipamentos. No dia 02/04/2020, RONALD manda um 

áudio à LUCIANE ZUFFO informando que irá prosseguir com a compra: “Eu falei com o 

secretário né...é, assim... a gente vai prosseguir lá. Mas ele só não gostou muito do desconto 

não. Muito pouquinho. Pra um aparelho que custava 17 mil custar 88 mil, assim entendeu? É... 

não sei se tu ainda consegue entender isso ou se tu consegue verificar o que a gente ainda 

consegue aí. Mas essa parte que tá mais “cabreiro” lá é isso, que parece assim um 

aproveitamento da situação, entendeu? (...)”. 

Por conseguinte, no dia 03 de abril de 2020, LUCIANE questiona ao RONALD se a 

Secretaria de Saúde irá adquirir os 27 (vinte e sete) ventiladores pulmonares. RONALD, por sua 



SIGILO DE JUSTIÇA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM 

 

Página 29 de 72 

 

vez, encaminha o seguinte áudio: “Sim Luciane, vai sim. É... só tá essa questão aí, mas eu não 

sei onde tá, Luciane. Porque eu tô numa correria também danada. Já falei pra ela que tem que 

comprar. Já falei pra Neide. Mas aí... Tem que... Conversa com Neide, tenta conversar com a 

Neide. Vê onde tá esse treco, tá bom?” . 

Por volta de 14h30, ainda no dia 03/04/2020, LUCIANE manda a localização da 

empresa SONOAR. RONALD, por sua vez manda o seguinte áudio: “Luciane eu to indo aí tá? To 

saindo daqui da UEA e tô indo aí contigo”. 

Desse modo, verifica-se que RONALD SANTOS, de maneira consciente e voluntária, 

ajusta a compra dos equipamentos junto à LUCIANE ZUFFO, sócia da empresa SONOAR, ciente 

que os produtos estão com preços superfaturados. 

 

EVIDÊNCIA 4 – INFLUÊNCIA DO VICE-GOVERNADOR NOS CONTRATOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAZONAS8 

 

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO, Vice-Governador do Amazonas, possui 

forte influência/ingerência no âmbito da Secretaria de Saúde do Amazonas. 

No dia 02 de janeiro de 2019, o Vice-Governador foi empossado como Secretário de 

Saúde do Amazonas, ficando no cargo por apenas três meses. Em seguida, foi prontamente 

substituído por RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA. 

Em depoimento à CPI da Saúde, RODRIGO TOBIAS afirmou que foi convidado por 

CARLOS ALMEIDA para ser Secretário de Saúde: 

RODRIGO TOBIAS: Eu fui convidado pelo governo a 

participar da gestão na qualidade de diretor técnico do DAB, 

que é o Departamento de Atenção Básica em Saúde, que é 

um departamento pequeno na SUSAM e que trata da 

coordenação das ações de atenção básica de todos os 

municípios do estado. 

[Começa a tratar de competências na área de saúde] 

Eu acredito que... e aí eu vou contar o processo de como eu 

ascendi na secretaria, a ser secretário, e como eu cheguei no 

                                                 
8 Informações Policiais de n. º 150/2020 e 183/2020, em anexo. 
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JOÃO PAULO. Então, naquela ocasião... então, é... eu 

participava de reuniões semanais com o até então secretário 

de estado, na época (senhor CARLOS ALMEIDA) e dadas a 

forma como a gente procedia e alguma coisa nesse sentido 

então foi dada essa é... esse convite...  

DEPUTADO PÉRICLES: Até então o senhor não conhecia o 

doutor CARLOS? 

RODRIGO TOBIAS: Não conhecia o CARLOS. Não conhecia o 

doutor CARLOS. Mas foi feito então uma relação de trabalho, 

assim, baseado na ética e todo o processo e nesse sentido de 

construção disso e foi quando que o CARLOS dada... critério, 

seja o currículo, seja a formação, a questão da minha 

entrada com outros secretários municiais que foram meus 

alunos, né, nos cursos de especialização, então me foi dada 

essa oportunidade. Oportunidade essa de uma conversa 

que quem então me convidou a ser secretário não foi o 

governador foi o vice. Ok? E aí foram três horas de 

convencimento: eu querendo convencer de que eu não era a 

pessoa mais apropriada e eles querendo me convencer que 

eu teria todas as condições pra poder então fazer a gestão 

que eu queria. E pra saber se o meu projeto de 

fortalecimento de sistema único de saúde em área de 

contexto, em áreas específicas da Amazônia, cabia dentro de 

um projeto de governo. 

 

Ainda no mesmo depoimento, RODRIGO TOBIAS afirma que JOÃO PAULO (preso na 

Operação Sangria) ocupou o cargo de Secretário Executivo por acordo feito entre ele e 

CARLOS ALMEIDA. 

Com efeito, e com base nas mensagens extraídas do aparelho de JOÃO PAULO, 

verifica-se que RODRIGO TOBIAS (Secretário de Saúde à época), PERSEVERANDO DA TRINDADE 

GARCIA (Secretário Adjunto da Saúde, preso na Operação Sangria) e o próprio JOÃO PAULO 

(Secretário Executivo da Saúde) se reportavam ao CARLOS ALMEIDA em relação a contratos 

vinculados à Secretaria de Saúde. 
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À título de ilustração, no dia 21 de janeiro de 2020, RODRIGO TOBIAS, JOÃO PAULO e 

PERSEVERANDO marcam uma reunião com CARLOS ALMEIDA9 para discutir contratos de gás, 

lixo e da parceria público-privada no Hospital DELPHINA AZIZ. No dizer de PERSEVERANDO, 

trata-se de “contratos grandes”. 

 

 

                                                 
9 Na época dos fatos, CARLOS ALMEIDA estava como Chefe da Casa-Civil do Governo. 
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No dia 28 de janeiro de 2020, RODRIGO TOBIAS recebe uma ordem direta de CARLOS 

ALMEIDA para tratar sobre pagamentos de empresas que prestam serviços na Secretaria de 

Saúde. 
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Em uma das conversas entre RODRIGO TOBIAS, JOÃO PAULO e PERSERVANDO no 

Grupo de WhatsApp denominado “Só nós aqui”, datado de 26/02/2020, denota-se que 

CARLOS ALMEIDA detinha o poder de autorizar ou suspender pagamentos de contratos 

vinculados à Secretaria de Saúde. 
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Em seguida, PERSEVERANDO manda seguinte áudio: 
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Já no início do mês de março de 2020, RODRIGO TOBIAS e PERSEVERANDO 

demonstram insatisfação na condução da gestão da Secretaria de Saúde. Na ocasião, os 

investigados se reportam ao CARLOS ALMEIDA, numa forma de sujeição. 
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Fato que chama atenção, demonstrando, a princípio, a influência e/ou ingerência de 

CARLOS ALMEIDA no processo de aquisição dos ventiladores pulmonares, ocorreu no dia 02 de 

abril de 2020.  

RODRIGO TOBIAS, PERSEVERANDO GARCIA e JOÃO PAULO discutem sobre a forma de 

como seria adquirido os ventiladores pulmonares da empresa SONOAR. No decorrer dos 

diálogos, PERSEVERANDO sugere a criação de um processo fantasma. Já RODRIGO TOBIAS 

informa que conversou com CARLOS ALMEIDA e este, por sua vez, sugeriu algumas 

alternativas para a aquisição dos equipamentos, tendo, a princípio, ciência da contratação 

que a SUSAM iria fazer com a SONOAR. 

 



SIGILO DE JUSTIÇA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM 

 

Página 38 de 72 
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Fica claro, neste primeiro momento, que RODRIGO TOBIAS se socorreu ao CARLOS 

ALMEIDA para verificar quais tipos de “arranjos” seriam feitos para adquirir tais ventiladores 

pulmonares. Ademais, constata-se que, a todo instante, os investigados se preocupam em “se 

protegerem”. Tais atitudes demonstram, num juízo de cognição sumária, a tentativa de 

encobrir a ilicitude dos atos praticados, sob a observância de CARLOS ALMEIDA. 

Além disso, o vínculo entre CARLOS ALMEIDA e os investigados na Operação Sangria se 

mostra ainda mais patente quando PERSEVERANDO GARCIA recebe uma intimação do 

Ministério Público Estadual no começo de maio de 2020 para prestar esclarecimentos sobre a 

compra dos ventiladores pulmonares da VINERIA ADEGA no começo de abril de 2020. 

Na ocasião, RODRIGO TOBIAS aconselha PERSEVERANDO a entrar em contato com 

CARLOS ALMEIDA, pois  “ele vai ter que te ajudar”.   

 

 

 

 



SIGILO DE JUSTIÇA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM 

 

Página 40 de 72 

 

 

 



SIGILO DE JUSTIÇA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM 

 

Página 41 de 72 

 

 

No aparelho telefônico de PERSEVERANDO (apreendido no bojo da Operação Apneia), 

consta o contato “Júlio Dr. Carlos” (+ 55 92 9401-0765), sendo que este terminal telefônico 

está registrado no nome de CARLOS ALMEIDA, demonstrando, a princípio, que JÚLIO seria 

alguém ligado diretamente ao vice-governador. 

Já no dia 10/06/2020, dia da deflagração da Operação Apneia pelo Ministério Público 

Estadual do Amazonas, PERSEVERANDO (alvo da Op. Apneia) liga, às 06:23:05, para CARLOS 

ALMEIDA (ligação dura cerca de 30 segundos). 

Outra circunstância que demonstra a influência de CARLOS ALMEIDA na Secretaria de 

Saúde do Amazonas é a mensagem extraída do celular de DAYANA MEJIA no bojo da Operação 

Apneia. 

No dia 01°/05/2020, ÉRICA CONCEIÇÃO GUIMARÃES NEGREIROS manda uma 

mensagem à DAYANA MEJIA, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, informando que o 

“vice” (referência ao CARLOS ALMEIDA) seria o detentor dos contratos vinculados à Secretaria 

de Saúde do Amazonas. 
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Ainda no tocante à influência de CARLOS ALMEIDA na Secretaria de Saúde do 

Amazonas, no celular apreendido de RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS (apreendido no bojo 

da Op. Apneia, do MPE/AM), verificou-se que este, na condição de engenheiro clínico da 

SUSAM, conversa com CARLOS AMEIDA sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

Secretaria, inclusive sobre respiradores e/ou ventiladores pulmonares. 

 

  

No diálogo acima em destaque, datado em 08/04/2020, CARLOS ALMEIDA pergunta 

para RONALD se há interesse da administração pública estadual em adquirir respiradores não 

invasivos. RONALD comenta que “os que chegaram ontem fazem VNI”, possivelmente 

referindo-se aos 19 (dezenove) respiradores recebidos pelo governador Wilson Lima em 

07/04/202010. 

 

 

                                                 
10 Fonte: < https://bncamazonas.com.br/poder/amazonas-recebe-respiradores/ > Acesso em 04/08/2020. 
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 Neste trecho de mensagem encaminhada pelo RONALD ao CARLOS ALMEIDA, percebe-

se que RONALD faz questão de manter informado CARLOS sobre questões envolvendo a 

SUSAM, sem razões aparentes, na medida em que não faz parte da pasta. 

Diante dos elementos de prova colhidos, infere-se que RODRIGO TOBIAS, 

PERSEVERANDO GARCIA, JOÃO PAULO MARQUES e RONALD GONÇALO se reportavam 

diretamente ao Vice-Governador CARLOS ALMEIDA, inclusive sobre as tratativas para a 

aquisição dos ventiladores pulmonares, os quais foram adquiridos de maneira fraudulenta e 

com a utilização de preços superfaturados. 

Por outro lado, CARLOS ALMEIDA, na qualidade de Vice-Governador, mantinha a 

ciência e observância de toda e qualquer contratação vinculada à pasta da Saúde. 

Um outro ponto merece destaque. 

No dia 20/05/2020 saiu em mídia local que o Vice-Governador CARLOS ALBERTO 

SOUZA DE ALMEIDA FILHO teria recebido uma quantia em espécie no edifício FÓRUM 

BUSSINESS CENTER11. 

 

Figura 1 - CARLOS ALMEIDA (na esquerda) saindo do edifício FORUM BUSINESS. 
  

Desse modo, a equipe de investigação realizou levantamentos no local com o intuito 

de ratificar a notícia aventada.  

                                                 
11 Extraído do site: https://portalunico.com/vice-governador-diz-que-bolsa-transportava-crepioca-e-whey-

protein/. Acesso em 04/09/2020. 

https://portalunico.com/vice-governador-diz-que-bolsa-transportava-crepioca-e-whey-protein/
https://portalunico.com/vice-governador-diz-que-bolsa-transportava-crepioca-e-whey-protein/
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Verificou-se que o Vice-governador CARLOS ALMEIDA se dirigiu às salas 1501 e 1505, 

entre os dias 18 a 20, e 30 de maio de 2020 (vide registros de imagens constante na 

Informação Policial n. º 183/2020, em anexo), ao menos, onde funciona o escritório de 

advocacia de RAFAEL MOREIRA FURTADO QUEIROZ, FRANK GOMES AZEVEDO, UESLEI FREIRE 

BERNARDINO e WILLIANS DE LIMA CRUZ. 

O primeiro ponto que chama atenção é que RAFAEL QUEIROZ é filho de JÚLIO CEZAR 

FURTADO DE QUEIROZ, proprietário da empresa QUEIROZ SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE 

LTDA e que possui diversos contratos com o Governo do Estado do Amazonas (muitos na área 

da saúde), recebendo ao longo do período a quantia de R$ 27.412.281,54. 

O segundo ponto é que lá serviu/serve para pontos de reunião e/ou encontro do Vice-

Governador CARLOS ALMEIDA com funcionários do alto escalão do Governo do Amazonas e 

outras pessoas ligadas à política amazonense, sem razões aparentes e, no mínimo, suspeitas, 

na medida em que, a princípio, o estabelecimento da Vice-governadoria fica na sede do 

Governo do Amazonas, situada em outro local. 

JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (preso na Operação Sangria) foi um dos que se 

encontrou com o Vice-Governador CARLOS ALMEIDA neste local no dia 30/05/2020. Fato 

confirmado nas mensagens do celular apreendido de JOÃO PAULO. 

Conversa se inicia 12:26:44, no dia 30/05/2020. Na ocasião, JOÃO PAULO conversa com o contato denominado “amor”:  

JOÃO PAULO: Amor. Vou demorar aqui.  

Ainda estou com o Carlos.  

Vou ficar aqui até mais tarde  

Amor: Oi amor  

Aonde?  

Mas às 15h vc já vai estar por aqui?  

Eu marquei com o Lioça há tarde  

JOÃO PAULO: Aqui no Fórum Business  

Amor: Entendi  

Vc almoçou?  

JOÃO PAULO: Já, amor. Com o chefe.  

É vc?  

Amor: Já tbm  

Teu pai vai demorar a voltar da rua ?  

JOÃO PAULO: Não sei.  

Amor: Ele não voltou até agora  

JOÃO PAULO: Acho que ele vai demorar.  
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Depois venha me buscar.  

Tá bom?  

Vamos juntos para casa  

[...]  

Conversa continua 16:55:06  

Amor: Amor  

Terminou agora  

Vou já sair  

JOÃO PAULO: Quando sair. Avisa. Vim no posto com o Rodrigo  

Amor: Já sai  

Tô aqui fora 

 

Além de JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, compareceu nesta reunião RODRIGO 

CAVALCANTE DOS SANTOS, Coordenador da Unidade de Gestão Integrada da Casa Civil à 

época, e LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA, Chefe da Casa Civil à época. 

 

Já no dia 20 de maio de 2020, o Vice-Governador CARLOS ALMEIDA se encontra neste 

mesmo local com a Deputada Estadual ALESSANDRA CAMPELO, que, posteriormente a essa 

reunião, foi nomeada presidente da comissão de impeachment do Governador Wilson Lima e 

do Vice Carlos Almeida. Por conseguinte, no dia 06/08/2020, o processo de impeachment foi 
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arquivado pela Assembleia Legislativa, sendo que ALESSANDRA CAMPELO foi uma das que 

votou pelo arquivamento12. 

 

Figura 2 - registro de entrada da Deputada Estadual 
  

 

Figura 3 - notícia datada de 14/07/2020, extraído do site 

"https://www.estadopolitico.com.br/alessandra-presidira-a-comissao-do-impeachment-e-gomes-

sera-o-relator/". Acesso em 04/09/2020. 

                                                 
12 Fonte extraída do site https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/06/por-12-votos-a-6-

processo-de-impeachment-de-wilson-lima-e-vice-e-arquivado-na-assembleia-legislativa.ghtml. Acesso 

em 04/09/2020 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/06/por-12-votos-a-6-processo-de-impeachment-de-wilson-lima-e-vice-e-arquivado-na-assembleia-legislativa.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/06/por-12-votos-a-6-processo-de-impeachment-de-wilson-lima-e-vice-e-arquivado-na-assembleia-legislativa.ghtml


SIGILO DE JUSTIÇA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS 
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM 

 

Página 47 de 72 

 

Vale destacar, por oportuno, que, no mesmo mês do encontro, MARCELLUS CAMPÊLO, 

primo da Deputada Estadual ALESSANDRA CAMPELO, foi nomeado para a Secretaria-Executiva 

da pasta da Saúde do Amazonas13. 

No mesmo dia, por volta de 15h00, o Vice-Governador CARLOS ALMEIDA se encontra 

com HÉLIO LOBO REGO NETO, Membro do Conselho Fiscal da Agência de Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

 

 

Já no dia 18 de maio de 2020, o Vice-Governador CARLOS ALMEIDA se encontrou no 

escritório de advocacia com LÚCIA CARLA DA GAMA RODRIGUES, Chefe de Gabinete do 

Governador WILSON LIMA. 

 

                                                 
13 Fonte extraída do site http://oamazones.com/site/noticia/susam-sai-indicado-de-carlos-almeida-e-entra-

primo-de-deputada-na-cupula-da-saude/. Acesso em 04/09/2020. 

http://oamazones.com/site/noticia/susam-sai-indicado-de-carlos-almeida-e-entra-primo-de-deputada-na-cupula-da-saude/
http://oamazones.com/site/noticia/susam-sai-indicado-de-carlos-almeida-e-entra-primo-de-deputada-na-cupula-da-saude/
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Figura 4 - Registro de entrada de LÚCIA CARLA, com seu veículo de placa PHP-7549 
 

 

Figura 5 - imagem retratando a chegada de LÚCIA CARLA no local 
 

Com efeito, infere-se que o escritório de advocacia é um ponto de encontro do Vice-

Governador CARLOS ALMEIDA para assuntos ligados, ao menos, a questões de Governança, já 

que, nesse intervalo de tempo, reuniu-se com funcionários do alto escalão do Executivo e 

Legislativo.   
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EVIDÊNCIA 5 – SÓCIO OCULTO DA EMPRESA SONOAR E LAVAGEM DE DINHEIRO 

(Informações Policiais de n. º 140/2020 e 142/2020, em anexo). 

RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR, presa durante a Operação Sangria, declarou, 

durante seu interrogatório, que não era mais sócia da empresa SONOAR, tendo vendido sua 

parte ao LUIZ CARLOS AVELINO no final de dezembro de 2019. Ademais, ao ser questionada 

sobre a venda dos ventiladores pulmonares pela SONOAR à VINERIA ADEGA, alegou:  

“(...) QUE um fato de extrema importância é que trocou 

mensagens com LUCIANA ANDRADE no dia 08/04/2020 e esta 

afirmou que a venda foi feita pela empresa SONDAR, venda 

esta dos ventiladores para a Secretaria da Saúde do 

Amazonas; QUE no entanto, dia 13/04/2020, foi publicado na 

imprensa que quem teria vendido os aparelhos para o Estado, 

fato que até então a Declarante não sabia; QUE assim enviou 

mensagem a LUCIANA lhe cobrando explicações, sendo que 

esta lhe respondeu realmente foi a SONOAR que havia vendido 

para a VINERIA c esta para o Estado do Amazonas, mas que, 

em hipótese alguma, a Declarante poderia contar isso para 

ninguém; QUE após sofrer esta pressão, então questionou o 

motivo de não poder falar nada a ninguém, tendo LUCIANA lhe 

respondido que a atual esposa ou namorada do médico LUIZ 

AVELINO, não a anterior que estava se separando, é Secretaria 

de Comunicação do Estado de Amazonas; QUE no dia 

21/0412020 foi feita uma videoconferência com a Declarante, 

onde estavam presentes virtualmente LUCIANA e o médico 

LUIZ AVELINO onde mais uma vez a Declarante foi pressionada 

a ficar quieta de tudo, pois o médico LUIZ AVELINO não 

poderia "aparecer"; QIJE a partir daí LUCIANA começou a 

tratar a Declarante como sócia, lhe chamando de sócia, como 

se estivesse construindo uma situação fictícia para se proteger 

e proteger o médico LUIZ AVELINO; QUE na verdade LUCIANA 

e o médico LUIZ AVELINO queriam pagar a Declarante da sua 

parte da venda da empresa com o dinheiro da própria 

SONOAR como retirada de pro-labore, sabendo que 
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provavelmente este dinheiro seria apreendido pelos crimes que 

cometeram, sendo que seu marido, que é Auditor Fiscal, lhe 

aconselhou de maneira nenhuma fazer isso, pois era ilícito; 

QUE inclusive LUCIANE, lhe fazendo mais pressão psicológica, 

lhe falou que iria se utilizar da procuração com cláusulas 

gerais para falar em seu nome, não deixando a Declarante 

falar nada sobre o caso;  (...)”.   

 

O advogado constituído de RENATA MANSUR, por sua vez, trouxe importantes 

documentos que demonstram as tratativas de compra e venda da cota-participação da 

SONOAR realizadas entre RENATA e LUIZ AVELINO (vide Apêndice da Informação Policial n. º 

142/2020, em anexo).  

 

Figura 6 - documento datado de 12 de dezembro de 2019. 
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No celular apreendido de ANA LÚCIA AZEVEDO SANTOS14, Secretária da SONOAR, 

consta uma conversa em que, possivelmente, LUIZ AVELINO já estava, ao menos, na 

administração da empresa em fevereiro de 2020: 

 

 Outra situação que revela que LUIZ AVELINO já estava na administração da 

empresa quando da venda dos ventiladores pulmonares superfaturados (objeto da 

investigação da Operação Sangria) é uma mensagem constante no Grupo “CA – SONOAR” do 

Aplicativo WhatsApp do celular de ANA LÚCIA. O conteúdo foi enviado no dia 16/05/2020 por 

KASSEUS PESSOAS PRESTES, consultor contábil da empresa: 

 

 

  

 Conforme o teor da mensagem, verifica-se que LUIZ AVELINO participa 

ativamente da gestão da empresa, inclusive realizando tratativas sobre alterações contratuais 

da empresa SONOAR. 

 Tanto é assim que a equipe de investigação verificou que o dinheiro pago à 

empresa SONOAR pela venda dos ventiladores pulmonares superfaturados à VINERIA 

                                                 
14 Apreendido no bojo da Operação Sangria. 
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ADEGA foi imediatamente utilizado para compra de 10.000 (dez mil) kits de testes rápidos do 

COVID-19, transação comercial que foi diretamente tratada por LUIZ AVELINO em abril de 

2020 (vide item 3 da Informação Policial n. º 142/2020, em anexo).  

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de LUCIANE 

ZUFFO, apreendeu-se uma nota fiscal de compra de 10.000 kits de testes rápidos para COVID-

19 pela empresa SONOAR, tendo como vendedor a empresa A. R. RODRIGUEZ CIA. LTDA. 

Com efeito, a equipe de investigação entrevistou o vendedor MARCUS ALEXANDRE DA 

SILVA FARIAS, CPF 871.638.702-30, responsável pela venda dos testes rápidos à empresa 

SONOAR. 

De acordo com MARCUS ALEXANDRE, as tratativas foram realizadas tanto com LUIZ 

AVELINO quanto com LUCIANE ZUFFO. 

Nos trechos das mensagens fornecidas por MARCUS ALEXANDRE, mostra-se que LUIZ 

AVELINO, no dia 06 de abril de 2020, manda uma mensagem ao MARCUS ALEXANDRE 

solicitando 20.000 kits de testes rápidos para COVID-19. 
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Nas tratativas iniciais, LUIZ AVELINO solicita desconto, sendo o acordo fechado no 

valor de R$ 105,00 a unidade. 
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No dia 07 de abril de 2020, LUIZ AVELINO informa ao MARCUS ALEXANDRE que estaria 

“levantando a grana” para pagar os kits de testes rápidos para COVID-19. 

  

 

Já no dia 08 de abril 2020, LUIZ AVELINO avisa ao MARCUS ALEXANDRE que “levantou 

a grana”, demonstrando que já tinha o dinheiro para pagar os kits de testes rápidos. 

O dinheiro “levantado” por LUIZ AVELINO é, em verdade, oriundo da transferência 

bancária feita pela empresa VINERIA ADEGA (FJAP) à SONOAR, decorrente da venda dos 

respiradores pulmonares superfaturados. 

Pelo teor das mensagens, verifica-se que LUIZ AVELINO estava aguardando o 

pagamento da VINERIA ADEGA à SONOAR15 para, em seguida, adquirir os kits de testes 

rápidos para COVID-19. 

                                                 
15 Transação considerada fraudulenta com a prática de sobrepreço, conforme já apurado na primeira fase 

da Operação Sangria. 
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Os extratos bancários apreendidos na residência de LUCIANE ZUFFO comprovam as 

transferências dos valores da SONOAR À A. R. RODRIGUEZ no dia 08/04/2020, demonstrando 

que LUIZ AVELINO agiu em nome da SONOAR. 
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Conforme levantado pela equipe de investigação, não foi encontrada a segunda 

parcela do pagamento referente aos testes e os representantes da A R RODRIGUEZ forneceram 

uma nota de cancelamento de compra referente à metade dos kits inicialmente negociados, 

inclusive foi fornecida a nota de devolução de venda (vide anexo da Informação Policial n. º 

142/2020). 

Outro ponto que merece destaque é que LUIZ AVELINO é marido de DANIELA 

ASSAYAG, ex-Secretária de Comunicação do Governo WILSON LIMA. 

No dia 29 de junho de 2020, durante seu depoimento na CPI da Saúde no Amazonas, 

RODRIGO TOBIAS declarou que “não era favorável a compra desses respiradores (da Vineria) ”. 

Entretanto, esclareceu que “teve uma segunda reunião, aonde essa segunda reunião 

então foi feita uma defesa de que esses respiradores seriam equivalentes para o tratamento de 

pacientes clínicos. E aí, então, teve a minha anuência nesse sentido, no sentido da compra”. 

Nesta reunião, estava presente a Secretária de Comunicação DANIELA ASSAYAG (conforme 

se viu na evidência 1 e Informação Policial n.°140/2020). 

O Ex-secretário de Saúde afirmou que DANIELA ASSAYAG “queria saber como tava o 

processo de compra dos respiradores, quantos respiradores, aquela coisa...”.  

A partir do momento que o depoimento de RODRIGO TOBIAS junto à CPI da Saúde veio 

à tona, DANIELA ASSAYAG veio à público se manifestar. 
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Em entrevista coletiva, DANIELA assim se pronunciou (vide Informação n. 140, em 

anexo): 

“(...) Mas sobre a outra questão do meu marido ter ou 

não, ser ou não dono de umas das empresas citadas, 

ele não é dono da empresa. O meu marido tinha, foi 

oferecido pra ele a compra dessa empresa no ano 

passado, em dezembro do ano passado, e ele iniciou 

uma negociação com uma das sócias, a que estava 

querendo sair da empresa, Renata, é, que tava querendo 

sair da empresa, nessa negociação. E ele chegou, sim, a 

assinar um, como interessado, tem esse documento, 

inclusive que hoje foi dito que ia fornecer pra Policia 

Federal, eu tenho a cópia desse documento, ele tem, 

ambos tinham né, ela tinha e ele tinha, esse interesse na 

venda, e na compra. Eu tenho esse documento, vou 

fornecer pra vocês, é, que é de dezembro do ano 

passado, aonde ele queria comprar sim parte dessa 

empresa, o negócio não chegou a ser efetivado, não é 

que ele tinha um contrato de gaveta e que não chegou a 

ser, é, colocado o nome dele lá e etc. Não, o negócio não 

chegou a ser efetivado, pelo simples fato que logo 

quando ele ia pagar a segunda prestação, chegou a 

pagar a primeira no negócio que foi parcelado, que 

começaria acho que em março e ia até o outro mês, seis 

meses depois, sete, não sei bem a data exata, mas pelo 

documento que tem ai, todo mundo vai ter acesso. Ele 

chegou a pagar, sim, a primeira, a primeira prestação de 

compra, vamos dizer assim, mas diante de tudo isso que 

aconteceu, sem saber que tava sendo, é, feito de venda, 

até porque a venda não foi nem pro Estado, foi pra 
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terceiros, ele fez absolutamente o distrato 

imediatamente. Então assim, é, não houve, volto a falar 

o que eu disse no início, não houve um interesse meu, eu 

não sabia que isso estava sendo feito, eu não sabia, 

nessa reunião não foi tratado nome de empresa, nessa 

reunião não foi tratado direcionamento, nessa reunião 

foi tratado único e exclusivamente compra de 

respiradores, não desses de maneira especifica, como foi 

tratado também a compra de outros insumos 

necessários para o COVID (...)”. 

  

No mesmo sentido, LUCIANE ZUFFO, em depoimento prestado na Polícia Federal 

afirmou, de maneira categórica, que LUIZ AVELINO nunca assumiu a gerência e/ou 

administração da SONOAR. 
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Entretanto, os elementos de prova colhidos demonstram que DANIELA ASSAYAG e 

LUCIANE ZUFFO tentaram esconder a verdade dos fatos, na medida em que LUIZ AVELINO já 

estava na administração da empresa SONOAR, inclusive se beneficiando do dinheiro oriundo 

de prática criminosa (“levantar a grana”, no dizer de LUIZ AVELINO) e o aplicando na compra 

de testes rápidos do COVID-19, que, possivelmente, seriam/serão revendidos ao Estado do 

Amazonas, conduta que se amolda, em tese, ao disposto no art. 1. °, §2. °, inciso I, da Lei n. º 

9.613/98. 

 

“Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

(...)  

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: 

I - Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de 

infração penal”; (grifo não constante no original) 

 

Como observado no presente caso, os elementos probatórios e indiciários até então 

coligidos denotam a efetiva ocorrência de crimes, como possível expressão não apenas de 

criminalidade organizada, senão de verdadeiro crime institucionalizado encrustado no 

Governo do Estado do Amazonas. 

Trata-se de criminalidade grave, complexa e atual, sem indicativo de qualquer 

interesse por parte dos envolvidos em interromper as atividades delitivas.  
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Apesar de as provas até então coligidas corresponderem a fortes indícios de autoria na 

prática de crimes, as medidas ora pleiteadas se demonstram imprescindíveis neste momento 

da investigação para que se possa robustecer ainda mais a materialidade delitiva, descortinar 

as circunstâncias dos fatos sob investigação, o modus operandi e a motivação, bem como 

identificar coautores/partícipes e o papel de cada um desses atores nos fatos sob apuração. 

Máxime, em um cenário em que os investigados detêm poder político e econômico e, ao 

mesmo tempo, fazem uso desse poder para a prática de crimes graves e têm potencial de 

utilizá-lo para tentar camuflar os fatos (assim como fizeram no bojo da dispensa de licitação 

montada) e dificultar a obtenção das respectivas provas, seja por meio de ocultação e 

destruição delas, seja mediante ajuste de versões falsas e coação de testemunhas, consoante 

indicam as circunstâncias dos fatos concretos objeto de investigação. 

Diante disso, é de se considerar a necessidade da observância ao Princípio da 

Oportunidade, pois diante da interação dos envolvidos, que agiram com confluência de 

interesses e ações para a prática dos crimes investigados e de outros, provavelmente será 

inviável a adoção dessa medida com sucesso em momento posterior. 

Por isso, no sentir deste signatário, neste momento da investigação, é imprescindível a 

adoção das medidas cautelares objeto da presente representação e ora requeridas a este 

Tribunal Superior com o intuito de descortinar a verdade dos fatos, cujos elementos 

constantes dos autos indicam a participação de organização criminosa com expressão de 

verdadeiro crime institucionalizado no Estado do Amazonas, ainda em atuação, capaz de 

executar ações criminosas tão nocivas à saúde e à vida de pessoas ao desviar recursos 

públicos que deveriam ter sido empregados na aquisição de respiradores para unidades de 

tratamento intensivo de pacientes em estado grave, por acometimento do COVID-19 na 

medida. 

1.3 - DOS CRIMES, EM TESE, PERPETRADOS 

 
 No Caderno Investigativo, já é possível, ainda que, em tese, verificar a ocorrência de 

vários crimes, a seguir elencados, cuja precisão das condutas criminosas e os seus respectivos 

autores e/ou partícipes serão devidamente individualizados ao final da investigação, 

mormente com deferimento da presente representação. 

Vejamos:  
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1. Associação criminosa, art. 288, do CP;   

2. Peculato, art. 312, do Código Penal;  

3. Fraude em licitação, art. 90, da Lei n. º 8.666/93; e 

4. Lavagem de dinheiro, art. 1°, da Lei n. º 9.613/98. 

   2 - DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES 

 
A organização criminosa e/ou associação criminosa que ora se investiga se prevaleceu 

da estrutura de um ente público estadual, no caso, o Governo do Estado do Amazonas. 

Ademais, são crimes que dificilmente se obtém resultados satisfatórios senão através 

das medidas judiciais que ora se pleiteia. 

Deste modo, nos demais tópicos da presente peça (2 e 3), serão discriminadas as 

necessidades da investigação, bem como efetivados os pleitos para satisfazê-las, com o intuito 

de produzir da forma mais robusta possível o arcabouço probatório necessário à continuidade 

da persecução penal. 

Conforme demonstrado, a atuação deste grupo criminoso é extremamente danosa e 

certamente possui muitos outros desdobramentos e ramificações que pelos meios 

convencionais de investigação não seria possível descobrir com a devida eficácia. 

Demonstra-se, portanto, necessária a utilização de medidas mais incisivas de 

investigação, dentre as quais se destaca a possibilidade, no caso concreto, da medida judicial 

de prisões temporárias, buscas e apreensões e constrição de bens. 

 

2.1 - DA PRISÃO TEMPORÁRIA (LEI Nº 7.960, DE 21/12/1989)) 

 
Da análise dos autos, torna-se evidente que já existem elementos probatórios 

consistentes sobre grande parte dos delitos cometidos.  

Entretanto, ainda se faz necessária à coleta de elementos que corroborem as provas 

obtidas até o momento, que delimitem as participações delitivas de forma exaustiva, bem 

como de outros que contribuam para a escorreita identificação de outros crimes e de outros 

cidadãos eventualmente envolvidos.   

Com efeito, os arts. 1º e 2º, da Lei nº 7960/89, preceituam que: 
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Art. 1° Caberá prisão temporária: 

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 

... 

 III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação 

penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 

... 

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 

Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade 

policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual 

período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

Pelas provas e elementos informativos até então colhidos, Excelência, fica notório que 

RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, na condição de Secretário de Saúde, RONALD GONÇALO 

CALDAS SANTOS, consultor técnico da SUSAM, e DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUZA, então 

Subsecretária de Saúde, em comunhão de vontades e unidade de propósitos, ajustaram a 

dispensa de licitação em favor da empresa SONOAR, a qual, por sua vez, realizou uma 

triangulação com a empresa VINERIA ADEGA, beneficiando-se da prática de sobrepreço. 

Ademais, verificou-se a participação de LUIZ AVELINO JUNIOR, sócio oculto da 

SONOAR, responsável por receber, de maneira consciente e voluntária, parte do dinheiro 

adquirido de maneira ilícita e aplica-lo na aquisição de novos produtos para fins de 

aproveitamento do lucro, numa típica atividade de lavagem de dinheiro. 
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2.1.1 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE (FUMUS BONI IURIS) 

 
Salvo melhor juízo, estão presentes indícios de autoria, na medida em que, pelos 

elementos acima citados, pode se perceber as individualizações das condutas e as ocorrências 

dos crimes citados.  

Alie-se a tais fatos, que os elementos informativos e as provas colhidas confirmam 

grande parte das imputações feitas, ficando patente, s.m.j., a existência de criminalidade 

organizada. 

 
2.1.2. Da imprescindibilidade da prisão temporária (periculum in mora) 
 

Por outro lado, resta caracterizado, também, o periculum in mora, eis que a ausência 

de determinação imediata da prisão temporária das pessoas abaixo citadas, objetivando sua 

respectiva oitiva, pode trazer incomensuráveis prejuízos às investigações.  

Tal circunstância fica ainda mais evidente quando se verifica que os envolvidos podem 

buscar seus comparsas nas atividades delituosas para ajustar “histórias cobertura” para os 

atos praticados. 

Como se não bastasse, os envolvidos, cuja prisões são postuladas, poderiam, ainda, 

tentar ocultar provas durante e após as buscas, bem como se evadir de seu domicílio no 

intuito de tentar se ocultar e prejudicar a persecução criminal, fazendo necessário a medida 

ora proposta para coibir perturbação na colheita de prova.  

A medida impedirá, por conseguinte, um pacto fraudulento entre os investigados 

quanto aos fatos ora escandidos, sem que recebam influências indevidas uns dos outros (art. 

191, do CPP), também prevenirá eventuais coações contra os próprios investigados que, de 

maneira eventual, desejem colaborar. 

Deste modo, deve ser decretada a prisão temporária das pessoas constantes da lista 

supra, sendo ou não indiciados nesse momento, a critério da autoridade policial. 

No presente caso, resta patente a necessidade do decreto de prisão temporária das 

pessoas abaixo elencadas, nos endereços que seguem ou onde forem encontradas, pois estão 

cabalmente preenchidos os requisitos do art. 1º, I e III, “l”, da Lei nº 7960/89. 
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N. INVESTIGADO ENDEREÇO MOTIVO 

1 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA Avenida Efigênio Salles, n. º 2224, 

Condomínio Parque dos Rios II, bloco 

2, entrada B, apto. 108, Aleixo, 

Manaus/AM; Av. Efigênio Salles, n.º 

2224, casa 17, condomínio Parque 

dos Rios II, Aleixo, Manaus/AM; ou 

onde for encontrado. 

 

 

 

 

 

 

Ajustaram a compra em favor da SONOAR. 

 2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA Rua Caracas, n.º 01, quadra 55, 

residencial da Ilha do Campos 

Elíseos, Planalto, Manaus/AM; ou 

onde for encontrada. 

3 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS Rua Itaguajé (antiga Rua 51), Quadra 

67, n.º 06 Conjunto Francisca 

Mendes, Cidade Nova I, Manaus/AM; 

ou onde for encontrado. 

4 LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR Rua Maceió, 711, apto. 1301-B, 

Condomínio El Grecco, Nossa 

Senhora das Graças, Manaus/AM; ou 

onde for encontrado. 

Recebeu, de maneira consciente e 

voluntária, o dinheiro adquirido da prática 

criminosa (venda de ventiladores 

superfaturados) e adquiriu novos produtos 

para fins de revenda ao Estado do 

Amazonas. 

 
 
2.2 – DA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO 

  

A Constituição Federal prevê no inciso XI do art. 5º a inviolabilidade do domicílio, no 

entanto essa regra é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional, que permite o 

acesso domiciliar por determinação judicial.  

Assim, havendo prova da prática de crimes e indícios de autoria, conforme 

amplamente demonstrado, são necessárias as expedições dos mandados de buscas e 

apreensões para que se possa adentrar nos endereços ora investigados, conforme especificado 

no pedido, a fim de localizar e arrecadar provas que servirão para robustecer o conjunto 

probatório do presente IPL. 

Além dos investigados listados no tópico anterior, verifica-se a premente necessidade 

de colher maiores informações a respeito da participação de GUTEMBERG LEÃO ALENCAR 

(apontado por RODRIGO TOBIAS e ALCINEIDE PINHEIRO como o “homem do Governador”), e 
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CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO (apontado como o “Chefe” da Secretaria de 

Saúde), tendo como base as evidências 1 e 4 acima listadas, com o intuito de ratificar, retificar 

e/ou excluir a participação destes na empreitada criminosa. 

Quanto à medida de busca e apreensão, as fundadas razões já se encontram expostas 

de forma pormenorizadas, com o destacamento preciso dos fatos suspeitos e apurados até 

então, os quais apontam que possivelmente nos endereços dos investigados e/ou nos 

respectivos órgãos públicos onde os envolvidos exerciam suas funções, podem ter provas dos 

crimes de organização criminosa, peculato (art. 312, do CP) fraude em licitação (art. 90, da Lei 

n. ° 8.666/93), especificamente: 1. Registros e livros contábeis, formais ou informais, agendas 

manuscritas ou eletrônicas, recibos, ordens de pagamento e documentos relacionados a 

manutenção e movimentação de contas no Brasil e no Exterior; 2. HDs, laptops, pen drives, 

arquivos eletrônicos de qualquer espécie, quando houver suspeita que contenham material 

probatório relevante; 3. Valores em espécie em reais ou em moeda estrangeira de valor igual 

ou superior a R$ 10.000,00 ou USD 10.000,00 e desde que não seja apresentada prova 

documental cabal de sua origem lícita; 4. Veículos de elevado valor, acima de R$ 100.000,00, 

por suspeita de que se trate de proveito de crimes; 5. Máquinas e/ou equipamentos 

(impressoras, scanner etc.) instrumentos de falsificação e/ou adulteração.  

Requer desde já a autorização para acesso do conteúdo dos computadores no local e 

de arquivos eletrônicos porventura apreendidos. 

 O perigo da demora resulta evidenciado da possibilidade real de os investigados 

sumirem com provas documentais e objetos que possam revelar o cometimento, em tese, de 

infrações penais (autoria e materialidade delitiva).  

A diligência solicitada, portanto, visa descobrir provas de infrações penais ou ainda 

colher qualquer outro elemento de convicção que possa elucidar a autoria e materialidade de 

ilícitos penais, em suma, objetos expressamente previstos em lei, visto que de acordo com as 

provas carreadas aos autos do IPL, os investigados podem estar na posse de instrumentos e 

materiais dos crimes que ora se investigam.  

Neste sentido, o artigo 240, parágrafo 1º, do CPP, nas suas alíneas, em que situações 

serão admissíveis, a medida ora pleiteada, vejamos:  

“(...)  
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a) prender criminosos;  

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;  

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

contrafeitos;  

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou 

destinados a fim delituoso;  

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

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando 

haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;  

h) colher qualquer elemento de convicção;” (...). 

 

Pelos motivos acima expostos e com base no art. 240 e seguintes do ordenamento 

instrumental penal resta imprescindível a realização de busca nos endereços dos suspeitos 

e/ou envolvidos, a fim de se apreender documentos e objetos relacionados aos fatos 

investigados (art. 240, § 1º, alíneas acima do CPP). 

Requer-se, desde já, que no mandado conste a autorização para busca pessoal quando 

houver fundada suspeita de que os envolvidos e/ou representados estejam ocultando provas 

(ex.: pen drives, chips, mídias e/ou documentos) junto a si, nos exatos termos do art. 240, § 2º, 

do CPP.  

Portanto, para viabilizar o escorreito cumprimento do que dispõe o art. 243, o 

signatário, passa, abaixo, a indicar: a) o nome dos envolvidos; b) o local em que devem ser das 

buscas; c) os motivos e fins das diligências: 

N. INVESTIGADO ENDEREÇO MOTIVO 

1 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA Avenida Efigênio Salles, n. º 2224, 

Condomínio Parque dos Rios II, bloco 

2, entrada B, apto. 108, Aleixo, 

Manaus/AM; Av. Efigênio Salles, n.º 

2224, casa 17, condomínio Parque 

dos Rios II, Aleixo, Manaus/AM; ou 

onde for encontrado. 

 

 

 

 

 

Ajustaram a compra em favor da SONOAR. 

 

2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA Rua Caracas, n.º 01, quadra 55, 

residencial da Ilha do Campos 

Elíseos, Planalto, Manaus/AM; ou 
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N. INVESTIGADO ENDEREÇO MOTIVO 

onde for encontrada. 

3 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS Rua Itaguajé (antiga Rua 51), Quadra 

67, n.º 06 Conjunto Francisca 

Mendes, Cidade Nova I, Manaus/AM; 

ou onde for encontrado. 

4 LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR Rua Maceió, 711, apto. 1301-B, 

Condomínio El Grecco, Nossa 

Senhora das Graças, Manaus/AM; ou 

onde for encontrado. 

Recebeu, de maneira consciente e 

voluntária, o dinheiro adquirido da prática 

criminosa (venda de ventiladores 

superfaturados) e adquiriu novos produtos 

para fins de revenda ao Estado do 

Amazonas. 

5 Av. Constantino Nery, 45, Centro, 

Manaus/AM (local de trabalho de 

LUIZ CARLOS) 

6 

 

GUTEMBERG LEÃO ALENCAR Av. Coronel Teixeira, 1348, 

Condomínio Riviera, Edifício 

Marseille, apto. 122, Ponta Negra, 

Manaus/AM 

Apontado como o “homem do Governador” 

7 CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA 

FILHO 

Av. Coronel Teixeira, 4080, 

Condomínio Residencial Ponta Negra 

1, Rua Ilhas Reunidas, casa 10, Ponta 

Negra, Manaus/AM; 

Apontado com “Chefe” da SUSAM. 

8 Av. Brasil, s/n. º, Compensa II, 

Manaus/AM, coordenada geográfica 

n. º 3°05'31.4"S 60°03'37.3"W (local 

de trabalho do Vice-Governador) 

9 Av. André Araújo, 97, salas 1501 e 

1505, Edifício Fórum Business 

Center, Adrianópolis, Manaus/AM 

(Escritório de advocacia, local de 

ponto de encontro do Vice-

Governador, vide evidência)16 

 

2.3 -  DA CONSTRIÇÃO DE BENS 

 

As medidas penais assecuratórias de natureza patrimonial visam assegurar direitos 

durante o curso da investigação e da instrução penal, como forma de garantir o pagamento de 

                                                 
16 Quanto a este endereço, a medida de busca e apreensão terá como escopo delimitado elementos de prova ligados à evidência 4, 

em especial vinculados as ações praticadas pelo Vice-Governador CARLOS ALMEIDA, observando Art. 7. °, §6. °, da Lei n. º 

8.906/94.  
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custas e o ressarcimento do prejuízo causado ao erário pelo delito investigado, de modo a 

acautelar interesses legítimos em risco até a decisão definitiva. 

O Decreto-Lei nº 3.240/1941 prevê que todos os bens dos investigados podem 

submeter-se a sequestro em caso de crime que cause prejuízo à Fazenda Pública, 

possibilitando a reparação do dano. 

Desse modo, não há limitação quanto à abrangência da medida constritiva, que pode 

abranger todo e qualquer bem do requerido, mesmo que tenha sido adquirido antes da 

ocorrência do delito. 

Uma vez presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-lei nº 3.240/41 (indícios da 

prática da infração e indicação dos bens que devam merecer constrição), além do perigo da 

demora, devem se submeter ao sequestro todos os bens dos investigados, incluindo aqueles 

que se encontrarem em poder de terceiros, conforme o art. 4º do referido Decreto-lei e art. 

125 do CPP: 

Art. 4º do Decreto-lei nº 3.240/41: 

“Art. 4º. O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os 

bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa 

grave.” 

Art. 125 do CPP:   

“Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os 

proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro”. 

Destarte, se a finalidade da constrição de bens dos investigados é assegurar a 

indenização dos prejuízos causados pelas práticas de fraude em licitação, associação 

criminosa, peculato e corrupção passiva, o valor do patrimônio a ser indisponibilizado deve 

possuir laços estreitos com o efetivo prejuízo advindo da prática de tais delitos. Assim, o valor 

integral do contrato ora fraudado, qual seja, de R$ R$ 2.976.000,00, é fruto da prática 

criminosa, merecendo reprimenda estatal de constrição de bens, de forma solidária entre os 

envolvidos, com exceção de LUIZ AVELINO JUNIOR, o qual, de maneira consciente e 

voluntária, aplicou, destes R$ 2.976.000,00, o valor de R$ 525.000,00 na aquisição de kits de 

testes rápidos para o COVID-19. Assim, quanto a este investigado, mister a constrição no valor 

de R$ 525.000,00.  
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Assim, havendo indícios de prejuízo à Fazenda Pública em decorrência de crime 

supostamente praticado, cuja materialidade e autoria estão evidenciados nos autos, e 

havendo receio de que a não concessão da medida possibilite a livre disposição do patrimônio 

dos investigados, de modo a frustrar o pagamento dos débitos decorrentes do suposto ilícito, 

tal como a reparação do dano e o pagamento de custas, o deferimento da medida cautelar de 

indisponibilidade dos bens móveis e imóveis e bloqueio dos ativos financeiros e das contas 

bancárias dos investigados abaixo relacionados se mostra necessário. 

 

N. INVESTIGADO CPF/CNPJ MOTIVO 

1 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA  

666.433.921-87 

 

Ajustou a compra em favor da SONOAR. 

 2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA 711.478.102-49 

 

4 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS 232.842.692-15 

 

5 LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR  

493.167.962-53 

Recebeu, de maneira consciente e 

voluntária, o dinheiro adquirido da prática 

criminosa (venda de ventiladores 

superfaturados) e adquiriu novos produtos 

para fins de revenda ao Estado do 

Amazonas. 

 

Tendo em vista a conveniência da investigação e da deflagração da operação, 

solicita-se que a efetivação do bloqueio ocorra quando da execução dos mandados de busca 

e de prisão. 

Quanto ao bloqueio de ativo financeiros, este signatário sugere que o mesmo seja 

operacionalizado via BACENJUD. Em relação aos demais bloqueios, sugere-se a utilização dos 

Sistemas RENAJUD e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para a 

indisponibilidade de veículos e bens imóveis em nome dos investigados, respectivamente. 

 

3 – CONCLUSÃO 

 

Na hipótese sob exame, considerando a peculiaridade dos crimes que ora se 

investigam, torna-se necessário adotar as medidas excepcionais acima elencadas para 
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possibilitar a finalização das investigações, que serão corroboradas com os demais elementos 

informativos e provas.  

Com efeito, o sucesso da investigação policial depende do deferimento da presente 

representação, mormente para o esclarecimento das autorias delitivas que se apuram, bem 

como para o alcance da reparação do dano sofrido. 

Estão sobejamente demonstrados no caso, ainda, contundentes indícios de autoria 

relativos às infrações penais referidas no presente Inquérito, sem prejuízo de ulterior 

tipificação, os quais são fundamento suficiente ao deferimento da cautelar pleiteada. 

 

4 - DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, REPRESENTO pelas: 

1. DISTRIBUIÇÃO DESTA MEDIDA CAUTELAR em APARTADO e SOB SIGILO ao SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vinculado ao Inq. 1306 – STJ;  

2. Diante dos fatos dispostos no item 2.1, integradores da prova carreada para os 

autos, com fulcro no Art. 1º Incisos I e III, alínea “l” da Lei Federal nº 7.960, de 21 de dezembro 

de 1989, ante a satisfação dos pressupostos legais, REPRESENTO pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

TEMPORÁRIA, pelo prazo legal de 05 (cinco) dias, sem prejuízo do pedido de renovação 

justificado e/ou pedido de conversão em prisão preventiva, nos endereços declinados ou onde 

forem encontrados, em desfavor dos nacionais apontados no item 2.1.2; 

3. Expedição de MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO PARA ACESSAR “IN LOCO”, 

ARRECADAR E APREENDER quaisquer tipos de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, 

objetos necessários à prova de quaisquer das infrações penais apuradas, nos endereços 

constantes da tabela constante do item “2.2” da presente peça, a fim de que sejam 

apreendidos, objetos tais como: 1. Registros e livros contábeis, formais ou informais, agendas 

manuscritas ou eletrônicas, recibos, ordens de pagamento e documentos relacionados a 

manutenção e movimentação de contas no Brasil e no Exterior; 2. HDs, laptops, celulares, pen 

drives, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, quando houver suspeita que contenham 

material probatório relevante; 3. Valores em espécie em reais ou em moeda estrangeira de 

valor igual ou superior a R$ 10.000,00 ou USD 10.000,00 e desde que não seja apresentada 

prova documental cabal de sua origem lícita; 4. Veículos de elevado valor, acima de R$ 
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100.000,00, por suspeita de que se trate de proveito de crimes; 5. Máquinas e/ou 

equipamentos (impressoras, scanner etc.) instrumentos de falsificação e/ou adulteração e 

demais produtos e objetos relacionados aos supostos crimes em investigação. Requer, por 

conseguinte, a autorização para acesso do conteúdo dos computadores no local e de arquivos 

eletrônicos porventura apreendidos; 

5. Requer-se, outrossim, que nos mandados conste a autorização para busca pessoal 

quando houver fundada suspeita de que os envolvidos estejam ocultando provas (ex.: pen 

drives, chips, mídias e/ou documentos) junto a si, nos exatos termos do art. 240, § 2º, do CPP;  

6. Finda as diligencias de Buscas e Apreensões a Autoridade Policial Federal 

encaminhará lavrará AUTO CIRCUNSTANCIADO, ao qual será assinado por duas testemunhas 

presenciais;  

7. Requer-se, ainda, o bloqueio dos ativos financeiros, das contas e dos bens móveis e 

imóveis dos investigados mencionados no item “2.3”, medida essa que deverá ser 

implementada na ocasião em que os mandados de busca, apreensão e prisão forem 

cumpridos, no montante, no mínimo, R$ 2.976.000,00, de forma solidária entre os envolvidos 

(com exceção de LUIZ AVELINO, o qual deverá ser no valor de R$ 525.000,00); 

8. Requer, por oportuno, O compartilhamento das provas oriundas desta 

Representação com a Controladoria Geral da União e Receita Federal, a fim de subsidiar os 

processos administrativos de atribuição desse órgão; 

9. Diante de todo o exposto, esta Autoridade Policial submete a presente 

representação à apreciação de Vossa Excelência para que, depois de ouvido o Douto Membro 

do Parquet Federal, determine o que melhor convier aos interesses da Justiça. Por fim, requer 

a IMEDIATA APRECIAÇÃO desta representação para que seja possível dar continuidade às 

investigações.  

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020. 

                                                

 

IGOR DE SOUZA BARROS 
Delegado de Polícia Federal 
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