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SILVA PINTO, NATALINA DONIZETI ALVES DA SILVA PINTO, OSMAR RODRIGUES LIMA, VITOR HUGO STRAUB
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D  E  C  I  S  Ã O
 

Trata-se de representação da autoridade policial buscando a concessão de medidas cautelares
de , no bojo do inquérito policial n°busca e apreensão, prisão temporária, bloqueio e sequestro de bens
2020.0084266 DELESS/STS/DPF/SR/SP, no qual se investiga a existência de uma  suposta organização
criminosa atuante na Prefeitura Municipal de Guarujá/SP (com participação, em tese, do prefeito), voltada ao
cometimento de crimes de corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos, lavagem de
dinheiro, dentre outros. Segundo consta (ID 163020039): 

A presente investigação se iniciou em decorrência da notícia crime de análise do RIF 52279
encaminhado pelo COAF com relação as operações financeiras suspeitas quanto as pessoas físicas e
jurídicas no estado de São Paulo, tendo como ator principal das comunicações a ORGANIZAÇÃO
SOCIAL PRÓ VIDA (CNPJ: 10.995.737/0001-45 cuja movimentação financeira observada no
período analisado seria incompatível com seu faturamento anual declarado.

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ VIDA é uma organização sem fins lucrativos atuante em atividade
de apoio a gestão de saúde e que recebe de forma recorrente, valores elevados oriundos de contratos
com entes públicos, alguns referentes à programa de combate à pandemia provocada pelo vírus
COVID-19, principalmente de duas contas vinculadas ao município de GUARUJÁ/SP, responsável
por R$29.113.870,56, equivalente a 83% do valor creditado em favor da ORGANIZAÇÃO PRÓ
VIDA.

Constam dos autos também, representação formulada por Hélcio Eduardo da Silva, datada de
26.10.2020, que faz menção também, a notícia-crime anônima, datada de 05.08.2020, na qual é
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narrada a existência de suposta organização criminosa liderada pelo Prefeito Municipal do
Guarujá/SP VALTER SUMAN, com a atuação de ALMIR MATIAS DA SILVA como
operador financeiro, voltada, em tese, para a solicitação e o recebimento de vantagens indevidas em
razão das contratações celebradas pelo ente municipal, direcionadas ao Prefeito Municipal, a
Secretários Municipais e a Vereadores.

Narra a denúncia, que o Prefeito Municipal VALTER SUMAN seria o líder da organização
criminosa voltada para a solicitação e o recebimento de vantagens indevidas em razão das
contratações celebradas pelo Município do Guarujá, no contexto de fraude ou dispensa indevida
de licitação no âmbito municipal, superfaturamento dessas contratações e sua inexecução para
o desvio dos recursos públicos empregados, esquema esse que seria adotado largamente no
âmbito da Prefeitura Municipal, estendendo-se para todas as secretarias municipais. 

Ainda de acordo com a representação policial, em linhas gerais, a notícia-crime faz menção a
diversas irregularidades relacionadas à ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-VIDA  e à empresa AM DA(O.S.)
SILVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. , as quais pertenceriam, de fato, a ALMIR(AM da Silva)
MATIAS DA SILVA  , ressaltando que ambas teriam firmado contratos com o município de(ALMIR)
Guarujá de valores que superam R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e que uma parte substancial desse
montante teria sido repassada pelo Governo Federal para o combate à pandemia de Covid-19.

Afirma-se que  teria envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro ComandoALMIR
da Capital) e que ele seria o “gestor” dos recursos desviados por meio de “caixa 2” do prefeito, que adquiriu
um imóvel residencial no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), além de outros
bens; e que o valor arrecadado ilicitamente superaria R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) mensais.

A fim de viabilizar o esquema criminoso, a  figuraria em diversos contratos com aO.S.
prefeitura, prestando serviços na área de saúde. Além disso, os contratos irregulares, segundo a notícia-crime,
também envolveriam a empresa  já mencionada, bem como a   Associação de CriançasAM da Silva,
Excepcionais de Nova Iguaçu (ACENI).

Os desvios de recursos públicos também ocorreriam por meio da manutenção de funcionários
“fantasmas”, como seria o caso da nora do prefeito, Carolina Morandim Granito , contratada pela (Carolina)

 com salário aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais.O.S.

A autoridade policial ressalta que fotos de eventos sociais comprovam a proximidade de 
 com o prefeito do Guarujá, sua família e secretários municipais. No entanto, segundo o MinistérioALMIR

Público Federal (ID 164976312, p. 53):

 (...) parece ter havido um potencial atrito na organização criminosa. O Ministério Público do Estado
   de São Paulo recomendou ao Município de Guarujá, na pessoa do Prefeito VALTER SUMAN,

intervenção nos contratos nos Contratos nº 027/2018, nº 067/2019, nº068/2020 e nº 153/2020, sob a
   modalidade de requisição das unidades de saúde geridas pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-VIDA

 em Guarujá, diante da constatação de atrasos nos pagamento de salários de funcionários da
 Organização Social e falta de materiais e insumos nos hospitais e unidades de atendimento de saúde.

   Desde então, ALMIR MATIAS passou a promover “denúncia” direcionada ao Presidente da Câmara
 de Vereadores de Guarujá, Vereador José Nilton Doidão, relatando suposto esquema de corrupção

  envolvendo o Prefeito VALTER SUMAN, secretários municipais e os contratos da organização
   social. No documento, ALMIR MATIAS aventou: a) a contratação irregular de CAROL GRANITO

SUMAN, nora do PrefeitoVALTER SUMAN, como médica plantonista e coordenadora, da Unidade
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  de Pronto Socorro Prof. Dr. Matheus Santamaria, mas que ela não trabalha na referida unidade de
 saúde, não tendo executado um único plantão ou exercido qualquer função de coordenação na

 unidade; b) a contratação de Maricy Ribeiro Mazzei para exercer o cargo de Coordenadora do
 Programa Saúde da Família, porém, esta nunca exerceu atividade, de fato, na área da saúde de

 Guarujá; c) o uso de aproximadamente 7 (sete) veículos de sua propriedade pelo Prefeito, familiares
 do Prefeito, pela Vice-Prefeita, seguranças e alguns assessores; d) a utilização de imóvel, localizado

   na Rua França Pinto, nº 333, 8º andar, pelo Secretário de Educação, MARCELO FELICIANO
 NICOLAU, de propriedade do delator; e) apresentou troca de mensagens pelo aplicativo Whatsapp,

 demonstrando comportamentos violadores da dignidade e do decoro do cargo de Prefeito,
  praticados por VALTER SUMAN (ID 163627070, p. 6-36, dos autos nº 5000770-48.2021.4.03.0000).

A representação também noticia um incêndio ocorrido em março deste ano no prédio da
prefeitura, sem causas prováveis, havendo “denúncias” de que poderia ter sido provocado com a finalidade
de destruir provas. Nesse sentido, também haveria informação de que uma ambulância teria sido estacionada
em frente ao prédio da  para “suprimir documentação no intuito de se destruírem provas dos ilícitosO.S.
praticados”.

Quanto à materialidade, a autoridade policial transcreve relatório do Tribunal de Contas da
União ( ) segundo o qual  TCU , a partir da notícia-crime em questão e dos "elementos colhidos em pesquisas e
consultas nos portais de transparência do TCE-SP e da PM Guarujá-SP, em sistemas internos custodiados

 pelo TCU e em fontes abertas disponíveis na internet, acerca de contratos firmados pela Prefeitura
Municipal de Guarujá- , encontrouSP, voltados ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus"

  Contrato de Gestão 66/2020,irregularidades no celebrado com a  no CACENI, ontrato Emergencial
 140/2020, celebrado com a empresa  e nos ContratosAM da Silva, de Gestão 68/2020 e

 Emergencial 153/2020, celebrados com a O.S.,  com boa parte dos recursos envolvidos provenientes de
 (ID 163020039, pp. 06/12). transferências federais O  também apontou indícios de que  seria,TCU ALMIR

de fato, o administrador da O.S.

Na sequência, a representação trata da participação de cada um dos investigados (ID
163020039, pp. 13/40), cujo suposto envolvimento no esquema criminoso vem assim descrito: 

 responsável pela empresa AM DA SILVA SERVICOS1. ALMIR MATIAS DA SILVA (ALMIR):
ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 34.938.245/0001-86), é indicado como o "proprietário de fato"
da  e teria as funções de  das propinas pagas porOrganização Social Pró Vida operador financeiro
empresas contratadas pelo Município de Guarujá, sendo gestor do "caixa 2" do Prefeito Municipal
VALTER SUMAN. Embora seu nome não conste formalmente dos documentos oficiais da entidade
apresentados à PM Guarujá quando da assinatura dos Contratos de Gestão analisados, o próprio
ALMIR já se declarou gestor da Pro Vida em vídeos da internet e, em fontes abertas, inúmeros são
os conteúdos que corroboram a sua participação na organização social. 

ALMIR foi conhecido pela participação junto à OSS Revolução (atual razão social OSS
Humanização Brasil) e pela prática de irregularidades da organização em contratos no Município
de Cubatão, que foram confirmadas pelo MP/SP. 

Relatório do TCU apontou diversos vínculos empregatícios comuns entre as OS Revolução/Saúde
 e também encontrou similaridade nos altos números de processosHumanização Brasil e Pró Vida

judiciais em trâmite no TJSP contra ambas, o que demonstra mesmo modus operandi (...)

Consta do RIF/COAF que a empresa EFICAZ CLINICA MEDICA EIRELI – EPP (CNPJ n°
 foi destinatária de recursos originários da PRO VIDA,  num total de R$26.388.643/0001-48)
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1.146.462,80 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta
centavos.), que ALMIR MATIAS já respondeu pela empresa EFICAZ e que após a saída de ALMIR,
foi nomeado  (CPF 022.966.378-84) como administrador. OSMAROSMAR RODRIGUES LIMA
RODRIGUES LIMA teve vínculo empregatício com a REVOLUCAO (CNPJ 7106879/0001-08) com
salário de R$ 2.800,00.

 Prefeito do Guarujá,  é apontado como o líder de organização2. VALTER SUMAN (VALTER).
criminosa voltada para a solicitação e o recebimento de vantagens indevidas em razão das
contratações celebradas pelo Município do Guarujá, no contexto de fraude ou dispensa indevida de
licitação no âmbito municipal, superfaturamento dessas contratações e sua inexecução para o desvio
dos recursos públicos empregados, esquema esse que seria adotado largamente no âmbito da
Prefeitura Municipal, estendendo-se para todas as secretarias municipais

Consta da denúncia que VALTER teria dívidas de campanha eleitoral com a (i)  a Organização
Social Pró Vida, (ii) ACENI - Aceni Associação de Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu (ACENI)
e (iii) a empresa  Serviços Administrativos Ltda e que propina arrecadada seriaAM da Silva
direcionada ao Prefeito Municipal VALTER, proporcionando o seu enriquecimento ilícito e
formação de “caixa 2” eleitoral.

Consta da representação que é  fato público e notório a proximidade de VALTER com ALMIR
MATIAS DA SILVA, tanto que não é incomum ver fotos deles juntos, de publicação deles próprios.

VALTER SUMAN é o ordenador de despesa dos contratos referidos pelo TCU.

Conforme informações constantes do RIF 61.888, VALTER vem pagando boletos de joalheria em
espécie no PA, e, desde o começo do ano, em valores fracionados. Denúncias, entra elas a realizada
pelo próprio ALMIR, pessoa identificada como o operador financeiro das propinas da organização
criminosa, dão conta de que VALTER adquiriu um apartamento de Luxo o tendo registrado em nome
do Secretário Rogério Rudge Lima Netto, com posterior contrato de gaveta entre ambos.

A investigação confirmou que o casal VALTER e sua esposa, EDNA SUMAN, de fato residem em tal
apartamento, o qual teria sido vendido pelo valor aproximado de R$ 1.500.000,00 por DESIRE
GARCIA HERNANDEZ GUEDES a ROGÉRIO RUDGE LIMA NETTO, secretário municipal. 

VALTER declarou em sua campanha eleitoral de 2020, bens no valor de R$ 573.802,25

Há indícios também  que VALTER tem a propriedade/posse de um segundo apartamento onde
declara sua residência, o de nº 32, e, ainda, um outro (n° 91), na Rua Costa Esmeralda n° 180, no
Guarujá, este, contudo, sem averbação na matrícula,  levando a crer a existência de “contrato de
gaveta” no intuito de se ocultar a real propriedade. 

Consta ainda, a informação de que EDNA, sua esposa, casada em regime de comunhão universal,
adquiriu, pelo valor de R$ 470.000, imóvel cujo valor de mercado é aproximadamente o dobro do
que o declarado.

 . Esposa do prefeito, é apontada pelas denúncias como3. EDNA MARIA MOTA SUMAN (Edna)
responsável pela arrecadação financeira e que gasta vultuosas quantias, de proveniência ilícita, em
roupas e joias de preços exorbitantes, a exemplo da compra na empresa TELLERINA COMERCIO
DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. (VIVARA) no valor de R$ 106.250,00.

. É Secretário Municipal de Desenvolvimento4. ROGÉRIO RUDGE LIMA NETTO (Rogério)
Econômico e Portuário do Guarujá, tendo sido indicado, segundo “denúncias”, como operador
financeiro do prefeito, ajudando-o a ocultar o patrimônio ilícito;
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  e 5. WELINTON DA SILVA PINTO (Wellinton) NATALINA DONIZETI ALVES DA SILVA
 .  é o atual presidente da e sua mãe, , foi aPINTO (Natalina) Wellinton O.S. PRÓ VIDA  Natalina

dirigente anterior.   assumiu  a presidência da entidade em 2018,  mesmo ano em que aWellinton
organização passou a ser contratada no Guarujá. Segundo a autoridade policial,
ambos seriam “laranjas” do esquema; 

. É o atual Secretário de Saúde do Município do6. VITOR HUGO STRAUB CANASIRO (Vitor)
Guarujá, sendo o responsável pelos contratos de gestão nºs. 66/2020, 68/2020 e 153/2020
mencionados pelo TCU. 

 (  Exerceu o cargo de Secretário de Saúde do7. SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU Sandro).
Município do Guarujá, figurando como o responsável pela assinatura do contrato de gestão
067/2019, com a O.S. PRO VIDA. 

. É o Secretário Municipal de Educação do8. MARCELO FELICIANO NICOLAU (Marcelo)
Guarujá e, segundo receberia vantagens indevidas, conjuntamente com o prefeito, inclusiveALMIR, 
mediante a utilização de veículos e imóveis de forma gratuita.   divulgou conversa comALMIR
Marcelo onde cobra os veículos emprestados e o apartamento em que residia o Secretário de
Educação da Cidade, Marcelo Nicolau. 

. Foi a vendedora do imóvel, no qual reside9. DESIRE GARCIA HERNANDEZ GUEDES (Desire)
o prefeito municipal. Esse imóvel teria sido vendido ao Prefeito pelo valor equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor de mercado, e registrado em nome de .Rogério

.  Apontado por  como o responsável pela10. JOSE LUIZ DOS SANTOS (José Luiz) Desire
imobiliária de nome MAR & MAR IMOVEIS, que intermediou a venda do imóvel onde reside
atualmente o prefeito  e que  teria recebido R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a título de
pagamento de comissão.

 Nora do prefeito  foi11. CAROLINA MORANDIM GRANITO SUMAN (Carolina). VALTER,
“denunciada” por por supostamente receber salário de mais de R$ 10.000,00 (dez milALMIR, 
reais)  sem trabalhar, pela contratação da , referente a serviços em Unidade deO.S. PRO VIDA
Pronto Atendimento (UPA), e "também é referenciada na comunicação de ID n° 26254548 no COAF
por transações atípicas/suspeitas que podem indicar lavagem de capitais". 

Segundo ALMIR, a nora de VALTER, ao longo de um ano, foi “FUNCIONÁRIA FANTASMA”,
recebendo, sem trabalhar, tendo fotos de redes sociais divulgadas, tais fotos seriam de viagens
ocorrida enquanto Carolina deveria estar trabalhando na unidade de saúde.

O filho do prefeito, Lucas Suman, esposo da médica Carolina Suman, em áudio publicado à mídia,
defendeu que sua companheira exercia a função ao longo desse ano como pessoa PJ (Pessoa
Jurídica), e prestava o seu serviço como terceirizada para a  O.S. PRO VIDA,  trabalhando em
home-office, e seu salário de R$10.000,00  era compatível com o seu cargo “MÉDICA
ESCALADORA”.

 (CNPJ12. RECANTO ARAUCARIA INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA – EPP
20.058.580/0001-85)  Pessoa jurídica do ramo imobiliário, que teria realizado(Recanto Araucária).
a venda de imóvel em Campos do Jordão, para  mulher do Prefeito, pelo valor 40% abaixoEdna,
daquele de mercado.

 (CNPJ n°13.  ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU (ACENI)
01.476.404/0001-19). Administrada por SÉRGIO RICARDO PERALTA, foi a responsável pela
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contratação do Hospital de Campanha no município do Guarujá, tendo sido identificados indícios de
irregularidades em tal contratação, conforme relatório do TCU já mencionado.

(CNPJ n° 10.995.737/0001-45). Seria, de fato,14. ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRO VIDA (O.S.) 
gerida por  relacionando-se com o município de Guarujá desde 2018 e respondendo pelaALMIR,
maior parte das receitas auferidas pela organização em todos os serviços prestados em municípios
paulistas.

(CNPJ15. AM DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  (AM da Silva) 
34.938.245/0001-86).  Pessoa jurídica, gerida, de fato e direito, por  responsável peloALMIR,
Contrato Emergencial 140/2020, para a prestação de serviços de higienização externa e interna do
Paço Municipal Moacir dos Santos Filho e da Praça 14 Bis, e que, segundo o TCU, haveria "fortes
indícios de direcionamento em benefício da empresa contratadada".  

(CNPJ n° 26.388.643/0001-48)  16. EFICAZ CLINICA MEDICA EIRELI – EPP (Eficaz)    e
  (CPF 022.966.378-84).  Dentre as pessoas jurídicasOSMAR RODRIGUES LIMA (OSMAR)

relacionadas à  a autoridade policial destaca a , da qual  já figurou como seuO.S., Eficaz ALMIR
sócio, havendo informações que apontariam que a mencionada empresa realizou oito depósitos em
favor da PRO VIDA, de propriedade de , no montante de R$ 20.048,04 (vinte mil e quarentaALMIR
e oito reais e quatro centavos) e que a  teria recebido da PRO VIDA  um total de R$Eficaz
1.146.462,80 (um milhão cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta
centavos), figurando  como seu  administrador, pessoa interposta  para a dissimulação deOsmar 
pagamentos ilícitos.

Feita essa exposição, a autoridade policial representa pela , nos termos dobusca e apreensão
 art. 240, § 1º, "b", "e" e "h", do Código de Processo Penal, vez que, "por meio da presente medida cautelar

 além de ser " serão obtidos outros elementos de prova capazes de refor ",çar a materialidade delitiva a única
 forma de    alcançar bens e valores ocultados e dissimulados que poderão ser úteis tanto à comprovação dos

  delitos como para o decreto de perdimento ou a reparação dos danos em casos de eventual condenação (
periculum in mora ". )

Alega, outrossim, a sua imprescindibilidade e indica os locais onde deverão ser cumpridos os
mandados, caso acolhido o pedido ( ). Também especifica as coisas a serem apreendidas e solicitaAnexo II
a  decretação da quebra de sigilo de dados contidos nos materiais apreendidos, a fim de possibilitar a
realização de perícia e relatório de análise, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a
diligência, possam ser acessados os dados e fluxos de comunicação em sistemas de rede e contidos em
pendrives, CD-ROMS, software e hardware, documentos, equipamentos e demais meios de registros
magnéticos que vierem a ser apreendidos, e, eventualmente, realizadas cópias e backups para salvaguarda
dos dados.

Além disso, pede a  dos seguintes investigados ( ):prisão temporária Anexo I

 395.999.576-87,VALTER SUMAN, CPF

 462.980.376-91,EDNA MARIA MOTA SUMAN, CPF

 289.298.918-37,ALMIR MATIAS DA SILVA CPF

 385.735.448-80,WELINTON DA SILVA PINTO, CPF
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 068.353.038-08,NATALINA DONIZETI ALVES DA SILVA PINTO, CPF 

 022.966.378-84,OSMAR RODRIGUES LIMA CPF

 050.946.068-24,VITOR HUGO STRAUB CANASIRO, CPF

 133.990.728-30,ROGÉRIO RUDGE LIMA NETTO CPF

 270.124.598-24.MARCELO FELICIANO NICOLAU CPF

Sustenta que o pedido tem por fundamento o disposto no art.   1º, I e III, “l”, da Lei nº
7.960/89, pois há, ao seu ver, fundadas razões que levam à conclusão de que os investigados participaram da
prática dos crimes mencionados, por meio de “ ”, ressaltandoorganização criminosa altamente estruturada
que a medida apenas está sendo requerida em relação àqueles que participaram diretamente dos ilícitos,
frisando que a liberdade dessas pessoas durante o cumprimento das diligências, e logo após a elas, poderá
viabilizar a destruição de provas ou eventuais saques de valores existentes em contas bancárias. Além disso,
soltos, poderiam ajustar entre si os seus depoimentos. Por fim, menciona, uma vez mais, o incêndio ocorrido
no prédio da Prefeitura e a “denúncia” de retirada de documentos da sede da O.S.

Destaca que “a prisão é imprescindível para as investigações, a fim de esclarecer todas as
”, tendo por finalidade,circunstâncias do crime e identificar todos os integrantes de organização criminosa

ainda, a individualização das condutas e o desvelamento da estrutura da organização criminosa. Ademais,
por   se tratar de crimes da Lei de Lavagem de Capitais, de natureza permanente, ainda perduraria a sua
consumação.

Pede, por fim, a expedição de mandados individuais de prisão temporária, pelo prazo de 30
(trinta) dias, das pessoas indicadas.

Também representa pelo , inclusive com fundamento nobloqueio/sequestro de valores e bens
art. 4º do Decreto-Lei nº 3.240/41, independentemente de sua procedência, lícita ou ilícita, pois o sequestro
pode recair sobre todo o patrimônio do indiciado/acusado.

Sustenta que a medida teria por finalidade principal a reparação dos danos causados aos cofres
públicos, havendo no caso, ao seu ver, elementos robustos de que os investigados auferiram patrimônio de
forma ilícita.  Além disso, pede que a medida se estenda às empresas das quais são sócios.

Portanto, com fundamento nos arts. 125 a 132 do Código de Processo Penal e no art. 91 do
Código Penal, representa pelo sequestro/bloqueio de bens, até o limite de R$ 712.222,67 (setecentos e doze

), que corresponde ao valor de recursos nãomil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos
utilizados apontados pelo TCU, da  (CNPJ n° 01.476.404/0001-19) e, , até o limite deACENI solidariamente
R$ 5.644.543,50 (cinco milhões seiscentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e

, correspondente ao montante pago em duplicidade relacionado ao contrato emergencialcinquenta centavos)
n° 140/2020, bem como ao sobrepreço dos produtos, ala médica, refeições não cobertas e serviços não
prestados no contrato de gestão 68/2020, das pessoas relacionadas no , quais sejam:Anexo III

 395.999.576-87 29/09/1959VALTER SUMAN
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 462.980.376-91EDNA MARIA MOTA SUMAN

 289.298.918-37ALMIR MATIAS DA SILVA

 385.735.448-80WELINTON DA SILVA PINTO

 068.353.038-08NATALINA DONIZETI ALVES DA SILVA PINTO

 022.966.378-84OSMAR RODRIGUES LIMA

 050.946.068-24VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

 133.990.728-30ROGÉRIO RUDGE LIMA NETTO

 270.124.598-24MARCELO FELICIANO NICOLAU

 34.938.245/0001-86AM DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

 10.995.737/0001- 45OS PRO VIDA

 26.388.643/0001-48EFICAZ CLINICA MEDICA EIRELI –EPP

Especifica que o bloqueio/sequestro se faça por meio do BACENJUD ou sistema similar,
 a) aos cartórios de registros de imóveis deRENAJUD (veículos) e mediante a expedição de ofícios:

Guarujá/SP, Santos/SP, São Paulo/SP, Itupeva/SP, Campos do Jordão/SP e São José do Rio Preto/SP, no
tocante a imóveis; b) às prefeituras municipais de Guarujá/SP, Santos/SP, São Paulo/SP, Itupeva/SP, Campos
do Jordão/SP e São José do Rio Preto/SP, no tocante a imóveis (considerando que muitas vezes o investigado
possui bens registrados em seu nome nos cadastros imobiliários e/ou de IPTU das prefeituras sem o
correspondente registro no cartório de imóveis); e c) à Capitania Fluvial de Santos/SP (Marinha do Brasil),
no tocante às embarcações.

A fim de dar efetividade ao sequestro de bens, pede que seja determinado que, no
cumprimento dos mandados de busca e apreensão, seja autorizada a busca e apreensão de veículos e outros
bens de elevado valor que vierem a ser   encontrados em poder dos investigados no momento do
cumprimento dos mandados, bem como de valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), jóias,

.pedras ou metais preciosos encontrados em quantidades relevantes

Além disso, pleiteia que, no caso de deferimento das medidas de bloqueio/sequestro de bens, 
que estas sejam coordenadas junto ao cumprimento dos mandados para resguardar o sigilo da

.investigação e que o sigilo apenas seja afastado ao final do cumprimento das medidas

O Ministério Público Federal (Procuradoria Regional da República), fazendo referência às três
representações da autoridade policial relacionadas à presente investigação  (feitos nºs
5014182-46.2021.4.03.0000, 5014207-59.2021.4.03.0000 e 5014225-80.2021.4.03.0000), concordou com os
pedidos formulados,  de  todos os investigados , exceto a prisão temporária e quanto às demais medidas

, a sua decretação em relação aos investigados VITOR HUGO STRAUB CANASIRO (Vitor) ecautelares
SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (Sandro), postulando (ID 164976312): 
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a) a expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços indicados no Anexo II da
representação policial (ID 163020041), com exceção àqueles relacionados a VITOR HUGO

, autorizando-se: a.1) aSTRAUB CANASIRO e SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU
apreensão de quaisquer elementos de prova como papéis, livros contábeis, computadores, celulares
e outros que puderem ser utilizados na comprovação da materialidade e autoria delitivas, inclusive
veículos, numerário em espécie que possam ser úteis tanto para a comprovação dos delitos como
para o decreto de perdimento ou a reparação dos danos em casos de eventual condenação (ID
163020039, p. 42); a.2) a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos para a
realização de perícia e relatório de análise, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possa ser acessado os dados e fluxos de comunicação em sistemas de rede e
contidos em pen-drives, CD-ROMS, software e hardware, documentos, equipamentos e demais meios
de registros magnéticos que vierem a ser apreendidos, e, eventualmente, realizadas cópias e
back-ups para salvaguarda dos dados (ID 163020039, p. 42).

b) );o indeferimento da decretação da prisão temporária (ID 163020040

c) o deferimento do sequestro/bloqueio de bens, até o limite de R$ 712.222,67 (setecentos e doze
mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) (Valor de recursos não utilizados
apontados pelo TCU) da ACENI (CNPJ n° 01.476.404/0001-19) e de, solidariamente, até o limite
de R$ 5.644.543,50 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e
três reais e cinquenta centavos) (Valor referente ao pagamento em duplicidade do Contrato n°
140/2020 e do sobrepreço dos produtos, da ala médica, das refeições não cobertas e dos serviços
não prestados no Contrato de Gestão nº 68/2020) das pessoas  relacionadas no Anexo III (exceto

 c.1) bloqueio/sequestro de valoresVITOR HUGO STRAUB CANASIRO), determinando-se:
existentes nas contas bancárias vinculadas aos investigados acima referidos, a ser operacionalizado
via BACENJUD ou sistema similar, até o limite de R$ 5.644.543,50 (cinco milhões, seiscentos e
quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), solidariamente; c.2)
bloqueio/sequestro de veículos registrados nos nomes dos investigados, via Sistema RENAJUD (lista
constante no ANEXO III); c.3) bloqueio/sequestro de bens imóveis, embarcações e aeronaves
vinculadas aos nomes dos investigados (ANEXO III) mediante ofícios: c.3.1) aos cartórios de
registros de imóveis de Guarujá/SP, Santos/SP, São Paulo/SP, Itupeva/SP, Campos do Jordão/SP e
São José do Rio Preto/SP, no tocante a imóveis; c.3.2) às prefeituras municipais de Guarujá/SP,
Santos/SP, São Paulo/SP, Itupeva/SP, Campos do Jordão/SP e São José do Rio Preto/SP, no tocante
a imóveis (considerando que muitas vezes o investigado possui bens registrados em seu nome nos
cadastros imobiliários e/ou de IPTU das prefeituras sem o correspondente registro no cartório de
imóveis); c.3.3) Capitania Fluvial de Santos/SP (Marinha do Brasil), no tocante a embarcações;
c.3.4) a autorização de busca e apreensão de veículos e outros bens de elevado valor que vierem a
ser encontrados em poder dos investigados no momento do cumprimento dos mandados, bem como
valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e joias, pedras ou metais preciosos encontrados em
quantidades relevantes (ID 163020039, p. 47-49);

d) o deferimento da quebra de dados telemáticos armazenados pelas empresas GOOGLE, APPLE,
ICLOUD, WHATSAPP, FACEBOOK, MICROSOFT e YAHOO referentes aos terminais
telefônicos listados no ANEXO I e aos endereços de e-mail listados no ANEXO II de 01/01/2019
até a presente data (ID 163024820, p. 42), exceto em relação a VITOR HUGO STRAUB
CANASIRO e SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU (...);

e) o deferimento da quebra de sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas nominalmente
indicadas na representação policial (ID 163027694, p. 41-42), exceto VITOR HUGO STRAUB
CANASIRO e SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU; (...)

f) seja levantado o sigilo logo após o cumprimento das medidas, com base e nos termos como
requerido. 
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É o relatório. Decido. 

Há indícios nos autos de que a Prefeitura do Guarujá, sob a administração do atual
prefeito,  vem há algum tempo firmandoVALTER SUMAN, reeleito em 2020 (mandato 2021/2024),
contratos com várias irregularidades, valendo-se de empresas, organizações sociais e diversas
pessoas, para a obtenção ilícita e desvios de recursos públicos.

Nesse sentido, veja-se o relatório preliminar do TCU, no qual consta (ID 163020039,
pp. 6/12):

 37.O presente relatório apresentou por objetivo realizar análise preliminar, a partir de denúncia encaminhada ao

 TCU e elementos colhidos em pesquisas e consultas nos portais de transparência do TCE-SP e da PM Guarujá-SP,

 em sistemas internos custodiados pelo TCU e em fontes abertas disponíveis na internet, acerca de contratos firmados

pela Prefeitura Municipal de Guarujá-SP, voltados ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, com boa

 parte dos recursos envolvidos provenientes de transferências federais.

  38. O primeiro instrumento analisado foi o Contrato de Gestão 66/2020, celebrado com a Organização Social Aceni -

  Instituto de Atenção à Saúde e Educação, para a operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de

 saúde a serem prestados na Unidade Hospital de Campanha.

 38.1 Verificou-se que apesar de o valor orçado pela Aceni ser inferior ao apresentado pelos outros participantes da

  cotação de preços realizada e também à outras referências de preços pesquisadas pelo município, o custo mensal por

 leito contrtado pela PM Guarujá foi superior em 58% ao valor previsto na Portaria 245/2020 da Secretaria de

 Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, que estabeleceu para o procedimento de internação para

   tratamento de infecção pelo novo coronavírus, por permanência de 5 dias, o valor diário de R$ 1.500,00. Tal

 constatação poderia indicar possível superestimativa dos serviços orçados pela Aceni na proposta técnica

apresentada à PM Guarujá.

 38.2 As despesas executadas pela Aceni afetas aositens Pessoal e Serviços revelaram um significativo descompasso

 quando comparadas com os valores previstos para as mesmas rubricas no plano orçamentário da contratação. O

  item Pessoal, cuja valor previsto respondia por quase metade das despesas do HCamp, representou apenas 13% das

 despesas informadas pela Aceni. Já o item Serviços, cuja despesa prevista respondia por 20% do total, correspondeu

 a 56% da despesa realizada.

 38.3 Cálculo estimativo realizado a partir das despesas previstas no plano orçamentário apresentado pela Aceni, em

  confronto com os índices da taxa de ocupação do HCamp Guarujá, indicou a existência de saldo adicional de R$

 712.222,67 a título de recursos não utilizados, além do valor de R$ 1.008.921,80, declarado pela Aceni.

 38.4 Concluiu-se que, embora verificados alguns indícios de irregularidades na contratação do HCamp Guarujá

  junto à Aceni, face à pouca participação de recursos federais no projeto, não seria o caso de dar prosseguimento às

 apurações, cabendo dar ciência dos fatos à unidade técnica responsável, Secex Saúde/TCU, para que avaliasse a

possibilidade de ações adicionais.

 39. A segunda contratação a ser analisada foi a da empresa AM da Silva Serviços Administrativos, mediante o

 Contrato Emergencial 140/2020, para a prestação de serviços de higienização externa e interna de Próprios da

  Saúde, do Paço Municipal Raphael Vitiello, do Paço Municipal Moacir dos Santos Filho e da Praça 14 Bis.

 39.1 Foram verificados fortes indícios de direcionamento em benefício da empresa contratada. Nenhuma das

 empresas convidas pela PM Guarujá para participação na cotação de preços realizada possuía atividade econômica

  e/ou experiência anterior relacionada com os serviços contratados, além de não apresentarem capital social

 compatível com o porte da contratação. Já durante a vigência contratual, houve majoração do capital social da

Num. 165076563 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: NINO OLIVEIRA TOLDO - 09/08/2021 07:18:38
https://pje2g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080907183830500000163797007
Número do documento: 21080907183830500000163797007



  empresa contratada, de R$ 50.000,00 para R$ 500.000,00, a qual contava com menos de 1 ano de existência quando

 da apresentação da proposta de serviços junto à PM Guarujá o que indicou não possuir experiência anterior

 relevante na prestação de qualquer tipo de serviço.

 39.2 Foi também identificado critério adicional de risco, em função do fato de administradores de 3 das 5 empresas

 cotadas pela PM Guarujá apresentarem vínculos empregatícios anteriores de baixa qualificação, o que poderia

  indicar a utilização de pessoas interpostas no comando das empresas com possíveis finalidades de ocultação dos

 reais proprietários. Foram constatados também indícios que podem indicar a possível montagem do processo de

  contratação com finalidade exclusiva de aparentar a regularidade formal da contratação e simular eventual caráter

competitivo da cotação de preços realizada.

 39.3 Observou-se contradição entre o conteúdo do termo de referência da PM Guarujá e a proposta da empresa

 contratada, acerca da responsabilidade pelo fornecimento de água a ser usada na prestação de serviços, o que pode

  ter resultado em pagamentos em duplicidade do item, no valor total de R$ 702.000,00, aproximadamente 11,6% do

valor contratual.

 39.4 Ao final, considerou-se cabível o envio de diligência à PM Guarujá, visando obter informações quanto ao

 adimplemento contratual dos serviços, de forma a agregar mais elementos de convicção à análise, sem prejuízo de

 dar ciência dos fatos à unidade técnica responsável, Secex Saúde/TCU.

 40. Seguiu-se, então, a análise do Contrato de Gestão 68/2020, firmado com a Organização Social Pró Vida, tendo

 por objeto a disponibilização, montagem, manutenção e funcionamento de central detriagem composta por 2

  unidades móveis de saúde para atendimento dedicado ao Covid 19 e instalação de ala médica específica contendo 14

leitos.

 40.1 Dados da organização constantes do CNPJ identificaram a existência de filiais da entidade com situação ca

 dastral “inapta” desde 31/8/2020. Foi localizado o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN 17/2020, publicado no

  Diário Oficial da União na mesma data, na qual foi declarada inapta, por não ter sido localizada em diligência

 fiscal, a inscrição da matriz da Organização Social Pró Vida, o que impediria a entidade de celebrar convênios,

  acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos

 aditamentos. Entretanto, a consulta ao CNPJ da matriz da organização indica até o momento que permanece na

situação “ativa”.

 40.2 Verificou-se que a OS Pró Vida apresenta relacionamento com o Município de Guarujá desde 2018, o qual

 responde sozinho pela maior parte das receitas auferidas pela organização em todos os serviçosprestados em

  municípios paulistas. Foi identificado elevado volume de ações judiciais ajuizadas por empresas fornecedoras de

 serviços e funcionários/colaboradores da OS, face ao não recebimento dos valores que lhes eram devidos, o que

  demonstrou alto risco de os recursos públicos recebidos no âmbito dos contratos de gestão da área da saúde estarem

sendo desviados para outras finalidades.

 40.3 Foi identificado possível lucro auferido pela OS no valor de R$ 600.000,00, decorrentes do fornecimento de

  unidades móveis de saúde utilizadas na execução dos serviços. Informações obtidas em processo judicial movido pela

 locadora original das unidades revelaram a rescisão unilateral do contrato de locação em decorrência de falta de

 pagamento dos serviços pela Pró Vida, no final do mês de agosto/2020. Fotogafias juntadas aos autos demonstraram

  os veículos aparentemente sem indícios deutilização, com a adesivação sendo retirada, possivelmente por

 funcionários da locadora. Concluiu-se que em caso de retomada das unidades, os serviços teriam sido prestados

  apenas por aproximadamente 5 meses, o que resultaria em pagamentos indevidos por 7 meses de serviços não

 prestados, avaliados em R$ 5.300.990,10, cerca de 34% do total dos recursos contratados. Foram ainda incluídos ind

  evidamente na planilha orçamentária elaborada pelo Pró Vida gastos com refeições para acompanhantes dos

pacientes no valor total de R$ 173.023,20.

  40.4 Verificou-se a autuação de processos de controle externo pelo TCE/SP acerca da contratação e execução dos

 serviços previstos no Contrato de Gestão 68/2020. Embora sem apreciação conclusiva até o momento, despacho
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  proferido pelo Conselheiro Relator registrou a ocorrência de irregularidades na execução contratual. Foi também

  identificada a tramitação de Inquéritos Civis pela 4ª Promotoria de Justiça de Guarujá –MP/SP, envolvendo a

 Organização Social Pró Vida e a PM Guarujá.

 40.5 Dada a identificação de indícios considerados de alto risco em relação aos dados colhidos acerca da

 Organização Social Pró Vida, considerou-se cabível o envio de diligência à PM Guarujá, ao TCE/SP e ao MP/SP,

  visando obter informações quanto ao adimplemento contratual dos serviços, de forma a agregar mais elementos de

 convicção à presente análise, sem prejuízo de dar ciência dos fatos à unidade técnica responsável, Secex Saúde/TCU.

 41. Também junto à Organização Pró Vida, foi firmado pela PM Guarujá o Contrato Emergencial de Gestão

 153/2020, tendo por objeto a gestão, operacionalização e execução de 30 novos leitos ampliados na unidade de

  Pronto Atendimento Prof. Dr. Matheus Santamaria, em complexo a ser construído na unidade, que assegurasse

assistência à população vitmada pelo Covid-19.

 41.1 Diferentemente dos ajustes anteriormente analisados, o processo que resultou no Contrato de Gestão 153/2020

   não foi disponibilizado no portal de transparência da PM Guarujá, o que prejudicou análise mais detalhada, como

feito com os demais contratos.

 41.2 Apesar da não disponibilização da íntegra do processo, tendo em vista a identificação de indícios considerados

 de alto risco em relação aos dados colhidos acerca da Organização Social Pró Vida, considerou-se cabível o envio de

  diligência à PM Guarujá, ao TCE/SP e ao MP/SP, de forma semelhante ao proposto quanto ao Contrato de Gestão

 68/2020, sem prejuízo de dar ciência dos fatos à unidade técnica responsável, Secex Saúde/TCU.

 42. Passou-se, então, à perseguição de indícios de que o empresário Almir Matias da Silva seria o proprietário de

 fato da OS Pró Vida, a despeito de seu nome não constar formalmente dos documentos oficiais da entidade. Verificou

  -se que, apesar de dados cadastrais do CPF de Almir indicarem domicílio em São Paulo/SP, consultas a processos

 judiciais em trâmite no TJSP registraram endereço residencial associado ao empresário em Guarujá/SP. Identificou-

  se também que Almir Matiaspossui carreira artística musical no Município do Guarujá. Foi ainda localizado decreto

 legislativo publicado no Diário Oficial de Guarujá homenageando o empresário, o que demonstrou que goza de

 possível prestígio e influência na cena política local.

 42.1 Em um dos processos judiciais movidos contra a Pró Vida, foram lozalizadas evidências que indicam, de fato, a

 existência de vínculo de Almir Matias com a Organização Social Pró Vida. O fato de ambos os administradores da

  Pró Vida apresentarem vínculos empregatícios anteriores de baixa qualificação indicou que possivelmente atuaram

 como meras pessoas interpostas na gestão da entidade, com a finalidade de ocultação do real proprietário da

organização.

 42.2 Uma vez identificados diversos padrões em comum entre as OS Pró Vida e Revolução (vínculos empregatícios

  comuns, elevado número de processos judiciais movidos por empregados e fornecedores, prática de contratação de

 profissionais médicos via aplicativo de mensagens Whatsapp e representação judicial pelo mesmo escritório de

 advocacia) e confirmado que Almir é um dos diretores desta, reputou-se a provável procedência da denúncia, no

  sentido de que Almir seja de fato o administrador da Organização Social Pró Vida. Tal conclusão, aliada com o

 domínio dos serviços municipais de saúde no Guarujá pela OS Pró Vida, a influência exercida por Almir no meio

 político local e a possívelproximidade com o prefeito municipal, explicaria, ainda, o direcionamento do Contrato

 140/2020 em benefício da empresa AM da Silva Serviços Administrativos.

 43. Por fim, notícias veiculadas recentemente pela mídia informaram o recebimento de denúncia na Câmara

  Municipal de Guarujá, noticiando irregularidades nos contratos firmados com a Organização Social Pró Vida. Em

 virtude de recomendação do MPSP, a Prefeitura de Guarujá teria afastado a OS em 12/3 e reassumido a

 administração das unidades de saúde até então geridas pela Pró Vida. Após a interrupção do contrato, Almir Matias

  teria utilizado as redes sociais para expor a troca de favores que acontecia entre a Pró Vida e funcionários da
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 prefeitura. Concluiu-se que as informações veiculadas, aliadas aos indícios obtidos, confirmaram que Almir

  comanda, de fato, a OS Pró Vida e que estaria agindo em represália ao afastamento da organização dos contratos de

gestão até então mantidos com o município.

Trata-se de investigação complexa, levada a efeito a partir de informações do Coaf sobre 
operações financeiras suspeitas praticadas pela  e também de delação apócrifa, dando conta daO.S.,

  existência de uma suposta organização criminosa liderada por VALTER SUMAN, Prefeito do Guarujá, com
 a participação de , operador financeiro do esquema e proprietário, de fato, daALMIR  mencionada peloO.S.

 Coaf e da empresa AM da Silva.  O próprio , inclusive, teria "denunciado" todo esquema quando oALMIR
Ministério Público do Estado de São Paulo interveio nos contratos firmados pela O.S. 

Assim, tem razão a autoridade policial quando argumenta que as condutas que se busca apurar
são graves e têm sido cometidas de maneira reiterada pela suposta organização, demandando, assim, medidas
assecuratórias diversas como único   meio de prosseguir com as investigações.

Observo, por oportuno, que não se trata de deferir medidas cautelares com base apenas em
denúncia anônima, pois foram realizadas outras diligências para a obtenção de informações produzidas pelo
Coaf e pelo TCU. Portanto, trata-se de permitir à autoridade policial, com os elementos indiciários que já
possui, fornecidos  notadamente pelo Coaf e pelo TCU, o aprofundamento das investigações, de modo a
subsidiar o Ministério Público Federal na formação da , de acordo com a Constituição Federal eopinio delicti
a legislação aplicável. A propósito:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO  DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL. FATOS E PROVAS.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial
para ingresso forçado em residência, em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação
de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar  Mendes). Nada impede a
deflagração da persecução penal pela chamada  “denúncia anônima”, desde que seguida de
diligências para averiguar os  fatos nela noticiados (HC 105.484, Rel.ª Min.ª Cármen
L ú c i a ) .   P r e c e d e n t e s .
2. A verificação da justa causa para o ingresso no domicílio por parte dos policiais, com base em
diligências preliminares, está  fundamentada na prova dos autos. Conclusão diversa
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência impossível na via restrita do habeas
c o r p u s .
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AgRg no RHC 199.160/SC, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07 a 14.05.2021, DJe 25.05.2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSO PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE  ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA.
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFLAGRAÇÃO  DE
PERSECUÇÃO PENAL A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA  CORROBORADA POR OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES.  POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção
d a  d e c i s ã o  r e c o r r i d a .
2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a  interceptação telefônica do paciente,
u m a  v e z  q u e  s u f i c i e n t e m e n t e   f u n d a m e n t a d a .
3. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima é fundamento idôneo a
deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os
f a t o s  n e l a   n o t i c i a d o s .
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4. Agravo regimental desprovido. (STF, AgRg no HC 152.182/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 21 a 28.08.2020, DJe 22.09.2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA
DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE
CONVERSAS DO APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO
PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS
PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS
VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime, foi adotado um
procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas medidas
mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os
únicos elementos utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a
transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no RHC 79.848.
( . . . )
4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do
print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos
autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas
e m  r a z ã o  d a  n o t í c i a  a n ô n i m a  d o s  c r i m e s .
(STJ, AgRg no RHC 133.430/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.02.2021, DJe
26.02.2021)

Passo, assim, à analise das medidas pleiteadas.

1. DA BUSCA E APREENSÃO

O art. 240 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.

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

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;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção(negritei).
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. Trata-se de meio de prova, de natureza cautelar, que possibilita aDefiro a busca e apreensão
colheita de material que, até então, não se encontra ao alcance do Estado, mas que se faz imprescindível à
elucidação dos fatos investigados, a fim de uma melhor compreensão das condutas atribuídas aos envolvidos
e sua tipificação penal. Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, embora se reconheça que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, é possível que nela se entre durante o dia, por determinação judicial.

No caso, há indícios da existência, no âmbito da Prefeitura do Guarujá, de uma organização
  criminosa supostamente liderada pelo prefeito VALTER, com a participação de diversas pessoas, que vem

causando prejuízos milionários ao Erário municipal, envolvendo recursos federais. Há também notícias de
ocorrências estranhas provavelmente voltadas à destruição de provas.  Logo, a medida pleiteada encontra
amparo na lei e é adequada para a apuração dos fatos noticiados.  A respeito disso, transcrevo o seguinte
trecho da manifestação do Ministério Público Federal (ID 164976312, pp. 48/50):

 No caso concreto, como já particularizado, há elementos indiciários e probatórios que convergem
 para a demonstração da formação de organização criminosa voltada para a prática de crimes

 relacionados à solicitação e ao recebimento de vantagens indevidas em razão das contratações
 celebradas pelo ente municipal, bem como à lavagem de dinheiro.

 De fato, a busca e apreensão é adequada, útil e extremamente relevante para a obtenção de outros
 elementos probatórios capazes de reforçar a materialidade e a autoria dos crimes investigados, bem

 como, até, para descortinar a prática de outro(s) crime(s).

 Aliás, a busca domiciliar está circunscrita a pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos fatos
 investigados, e os locais da busca foram devidamente indicados, limitando-se aos endereços

pertinentes.

No que tange aos locais onde deverão ser cumpridos os mandados, especificados no Anexo II
da representação (ID 163020041), têm-se que guardam relação com as pessoas que, de alguma forma,
tiveram, em tese, alguma participação nos eventos ilícitos apontados nos autos, em especial pelo Coaf, pelo
TCU e pelo próprio ALMIR. São elas:

1. ALMIR MATIAS DA SILVA (ALMIR);

2. VALTER SUMAN (VALTER);

 ;3. EDNA MARIA MOTA SUMAN (Edna)

;4. ROGÉRIO RUDGE LIMA NETTO (Rogério)

 5. WELINTON DA SILVA PINTO (Wellinton); 

 ;6. NATALINA DONIZETI ALVES DA SILVA PINTO (Natalina)

;7. MARCELO FELICIANO NICOLAU (Marcelo)

8. DESIRE GARCIA HERNANDEZ GUEDES (Desire);

9. JOSE LUIZ DOS SANTOS (José Luiz);
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10. CAROLINA MORANDIM GRANITO SUMAN (Carolina);

 11. RECANTO ARAUCARIA INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA – EPP (Recanto
Araucária);

;12. ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU (ACENI)

13. ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRO VIDA (O.S.);

14. AM DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (AM da Silva);

15. EFICAZ CLINICA MEDICA EIRELI – EPP (Eficaz).

No entanto, em relação aos investigados VITOR HUGO STRAUB CANASIRO e
SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU,em conformidade com as decisões  dos Tribunais  Superiores

(ID 164976312, pp. 37/39): supracitadas, , nos termos dindefiro o pedido a manifestação ministerial 

  VITOR HUGO STRAUB CANASIRO é o atual Secretário Municipal de Saúde de Guarujá/SP e o
 signatário dos Contratos de Gestão nº 66/2020, nº 68/2020 e nº 153/2020.

 Delação inqualificada imputa a ele a responsabilidade “por referendar o pagamento integral da OS
 PROVIDA, sem que sejam acatadas as recomendações de glosa feito pela comissão fiscaliza a

prestação de contas” (ID155959102, p. 29-30).

   Entretanto, quanto a VITOR HUGO STRAUB CANASIRO, a notícia-crime anônima (ID 155959102,
 p. 1-48) foi a única fonte utilizada pela autoridade policial para imputar sua participação na

  organização criminosa, fato que, até o momento, não foi minimamente corroborado por outro(s)
elemento(s) indiciário(s) ou probatório(s).

 A delação, qualificada ou inqualificada, não é um fim em si mesmo. A mera e simples averbação,
 destituída da indicação de elementos fáticos e probatórios mínimos, traduz ausência de base

 empírica apta a viabilizar a deflagração de medidas judiciais, como aquelas representadas pela
 autoridade policial, em face de VITOR HUGO STRAUB CANASIRO.

 Evidentemente, nada impede que, dependendo dos desdobramentos das medidas judiciais e da
 sequência da investigação criminal, outros elementos sejam desvelados e sirvam para justificar

 novos requerimentos de diligências instrutórias.

 Aqui e agora, é inviável a deflagração das medidas judiciais representadas pela autoridade policial
  em face de VITOR HUGO STRAUB CANASIRO.

(...)

  SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU é ex-Secretário Municipal de Saúde de Guarujá/SP e foi o
signatário do Contrato de Gestão nº67/2019.

   Assim como ocorreu com VITOR HUGO STRAUB CANASIRO, a pretensão policial arrimou-se
  isoladamente na notícia-crime anônima (ID 155959102, p. 1-48) para imputar a participação de

  SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU na organização criminosa.

 De todo modo, vale destacar que, ao contrário do que lançado na representação policial (“A
 denúncia da conta de que houve pagamentos em desconformidade aos relatórios da comissão de
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 prestação de contas na gestão de Sandro” – ID 163020039, p. 28), a notícia-crime, na realidade,
   narrou que SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU não compactuou “com a decisão do Prefeito

  Valter Suman em querer pagar integralmente a OS PRO VIDA”, sendo esta a causa de seu pedido de
demissão.

A propósito, consta da delação inqualificada:

 O último Secretário de Saúde a pedir demissão foi o Dr. Sandro (Advogado), por não compactuar
  com a decisão do Prefeito Valter Suman em querer pagar integralmente a OS PRO VIDA,

 contrariando os relatórios da comissão de prestação de contas que recomendava glosas no repasse
dos recursos.

(ID 155959102, p. 16)

 Reiterando, nada impede que o desanuviamento de elementos indiciários e/ou probatórios justifique
 novos requerimentos judiciais temáticos.

 Aqui e agora, é inviável a deflagração das medidas judiciais representadas pela autoridade policial
  em face de SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU.

 

2. DO BLOQUEIO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES

Também procede a representação pelo .bloqueio/sequestro de valores e bens

Em princípio, estão presentes os requisitos legais para a adoção da
medida, na forma dos arts. 125 e ss. do Código de Processo Penal e do Decreto-Lei nº
3.240/41, ante a existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria ou
participação na prática de crimes de responsabilidade (art. 1º do Decreto-Lei 201/67), bem
como de crimes de corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, dentre
outros.

Tais delitos, segundo se apurou até o momento, teriam gerado prejuízos milionários à
Prefeitura do Guarujá, envolvendo a transferência de verbas do Governo Federal, inclusive destinadas ao
combate à Covid-19, e, como tal, o bloqueio e o sequestro pretendidos pela autoridade policial voltam-se a a
ssegurar os efeitos de eventual condenação.

Sobre a questão, transcrevo a aquiescência do Ministério Público Federal com
a medida postulada (ID 164976312, pp. 54/60):

 Na hipótese vertente, como já colacionado, há elementos probatórios que denotam materialidade
 delitiva e indícios veementes da prática de crimes por organização criminosa, com prejuízo ao

patrimônio público  eenriquecimento ilícito a integrantes da confraria delituosa.

 A legislação penal e processual penal autoriza medidas cautelares de constrição patrimonial para
 assegurar futura indenização ou reparação de danos decorrentes da prática delitiva. Aliás, a Lei nº

 13.964/2012 alterou o art. 91 do Código Penal para autorizar que as medidas assecuratórias
também incidam sobre ben se valores equivalentes, ampliando o âmbito de alcance da constrição

 patrimonial sobre bens e ativos de investigados.
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 Aliás, houve a particularização, na representação para sequestro/bloqueio de bens, das pessoas
 físicas e jurídicas e dos respectivos bens que devem se submeter à medida construtiva (ID

 163020039 e ID 163020042). Não foi – e não está sendo – requerida a constrição genérica da
totalidade dos bens.

O bloqueio/sequestro de valores e bens deve se dar nos limites especificados pela autoridade
policial com base em cálculos de valores de contratos e demais documentos,ou seja, "até o limite de R$
712.222,67 (setecentos e doze mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), que corresponde
ao valor de recursos não utilizados apontados pelo TCU, da ACENI (CNPJ n° 01.476.404/0001-19) e,
solidariamente, até o limite de R$ 5.644.543,50 (cinco milhões seiscentos e quarenta e quatro mil quinhentos
e quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente ao montante pago em duplicidade relacionado
ao contrato emergencial n° 140/2020, bem como ao sobrepreço dos produtos, ala médica, refeições não

", das pessoas relacionadas no cobertas e serviços não prestados no contrato de gestão 68/2020 Anexo III
da representação, exceto em relação a VITOR HUGO STRAUB CANASIRO,na esteira da manifestação do

 (ID 164976312, pp. 37/39) e Ministério Público Federal em conformidade com as decisões  dos
Tribunais Superiores supracitadas.

 

3. DA PRISÃO TEMPORÁRIA

Por fim, no que tange ao pedido de prisão temporária dos investigados listados no Anexo I
(Valter Suman, Edna Maria Mota Suman, Almir Matias da Silva, Welinton da Silva Pinto, Natalina Donizeti
Alves da Silva Pinto, Osmar Rodrigues Lima, Vitor Hugo Straub Canasiro, Rogério Rudge Lima Netto e
Marcelo Feliciano Nicolau), .não procedem os argumentos

Nos termos do art. 1º da  Lei nº 7.960, de 21.12.1989, a  prisão temporária é
possível quando (i) imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) quando o investigado (

) não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários aoequivocadamente a Lei fala em indiciado
esclarecimento de sua identidade; (iii) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do investigado em um ou mais dos crimes arrolados
no art. 1º dessa Lei.

A doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacífico no sentido de que, para a decretação
da prisão temporária, necessária a presença de ao menos dois desses requisitos.

Pois bem.

Qualquer prisão de natureza cautelar é medida excepcional e, como tal, demanda interpretação
restritiva.

No caso, numa análise preliminar, não verifico  indícios nos autos de que os investigados
acima citados tenham praticado qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 7.960/89. Também não há
indícios da prática do crime hediondo previsto no art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/90, incluído
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pela Lei nº 13.964/2019 (crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo
ou equiparado), o que poderia, em tese, justificar a prisão temporária. Tampouco a Lei nº 12.850/2013
disciplina a medida. 

Além disso, neste momento da investigação, é possível asseverar que os
elementos de que já dispõe a autoridade policial, aliados àqueles a serem obtidos em
razão das medidas cautelares deferidas no bojo da presente representação e daquelas
constantes nos feitos nºs 5014207-59.2021.4.03.0000 e
5014225-80.2021.4.03.0000,  sejam suficientes para a compreensão da engrenagem de
autuação dos investigados, a amplitude dos crimes em tese perpetrados pela suposta
organização criminosa e para delimitar responsabilidades.

As ocorrências mencionadas na representação (ID 163020039, p. 5), de que teria havido um 
 incêndio criminoso no prédio da Prefeitura do com o  Guarujá  intuito de supressão de documentos e de que

uma ambulância estaria na frente da  com o mesmo intuito, sem maiores elementos, não justifica, por siO.S.
só, a segregação cautelar dos investigados.

Com efeito, a prisão é medida drástica e, repito, excepcional, que não comporta deferimento
diante do mero risco de que os investigados ajustem entre si as suas versões sobre os fatos. Para rechaçar tal
risco há outras medidas, a exemplo das que foram deferidas, cuja força probatória se sobrepõe sobre ajustes
inverossímeis das partes.  A propósito, colho do parecer do Ministério Público Federal (ID
164976312, pp. 50/54):

 O art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal garante que “ninguém será preso senão em flagrante
 delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de

 transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

 Como cediço, a liberdade é a regra; a prisão, exceção. Noutro giro verbal, o princípio constitucional
 da não culpabilidade tem uma projeção jurídica que reveste a privação cautelar da liberdade

 individual de caráter excepcional, só devendo ser decretada, motivadamente, em situações de
 absoluta necessidade, a partir de elementos concretos e específicos.

(...)

 O objetivo da prisão temporária é “o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo
 voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da

  ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação” (STJ,
HC n.º400.390/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 22.5.2018)

 Na espécie, há indícios de autoria de crimes (como já esquadrinhado em tópicos anteriores), os
 quais podem ser robustecidos na sequência da investigação criminal pelo levantamento de outras

 evidências concretas e válidas. Todavia, é duvidosa a imprescindibilidade da prisão temporária dos
  investigados para a continuidade das investigações. A instrumentalidade investigatória da prisão

 temporária é mitigada se deferidas e cumpridas as demais medidas representadas pela Polícia
 Federal, com as quais há concordância ministerial: expedição de mandado de busca e apreensão,

 sequestro/bloqueio de bens, quebra de sigilo bancário e fiscal e, enfim, quebra de sigilo de dados
 telemáticos. A cautelaridade e a invasividade dessas medidas judiciais têm potencial não só para

 amealhar novos elementos probatórios como também para, no mínimo, reduzir a atuação da
organização criminosa.
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(...)

Noutro ponto, a notícia de incêndio em prédio da Prefeiturado Município de Guarujá pode sugerir a
 “queima de arquivos”, mas, pelo menos por enquanto, não há dado(s) informativo(s) mínimo(s) para

relacioná-lo à conduta (ativaou omissiva) de determinado(s) investigado(s).

  De certa forma, o mesmo vale para a notícia de uma ambulância retirou documentos da
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ VIDA, suprimindo documentação no intuito de se destruírem provas

dos ilícitos praticados.

 Há determinados pontos da investigação – com destaque para os crimes contra a Administração
 Pública, a própria dinâmica estrutural e funcional da associação criminosa e a lavagem de dinheiro

 – que podem e devem ser aprofundados, o que será viável com o deferimento e o cumprimento das
  outras medidas judiciais representadas pela Polícia Federal, seguidos pelo completo

 .esquadrinhamento do conjunto de elementos arrecadados e obtidos

 De todo modo, nada impede que, no curso do cumprimento das medidas judiciais ou, depois, na
 análise dos elementos probatórios delas advindos, haja nova representação para prisão temporária

 ou preventiva, observados os pertinentes requisitos legais.

Por todo o exposto, ausentes os requisitos previstos em lei, INDEFIRO o
 de pedido de prisão temporária Valter Suman, Edna Maria Mota Suman, Almir Matias da Silva,

Welinton da Silva Pinto, Natalina Donizeti Alves da Silva Pinto, Osmar Rodrigues Lima, Vitor Hugo Straub
Canasiro, Rogério Rudge Lima Netto e Marcelo Feliciano Nicolau.

Posto isso, DEFIRO EM PARTE  o pedido formulado na representação
e:policial 

I. Com fundamento no art. 5º, XI, da Constituição Federal, c.c. o art. 240, "b", "e" e "h", do
Código de Processo Penal, , durante o dia, nos locaisDEFIRO  a realização de  busca e apreensão
discriminados no Anexo II (163020041) da presente representação, exceto naqueles endereços
relacionados aos investigados VITOR HUGO STRAUB CANASIRO e SANDRO LUIZ FERREIRA

, , desde já:DE ABREU ficando autorizada

  a) a apreensão de quaisquer elementos de prova, como papéis, livros contábeis, computadores,
 celulares e outros que puderem ser utilizados na comprovação da materialidade e autoria delitivas, inclusive

 veículos e numerário em espécie, que possam ser úteis tanto para a comprovação dos delitos como para o
 decreto de perdimento ou a reparação dos danos em casos de eventual condenação; e

  b) a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos para a realização de perícia
 e relatório de análise, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser

 acessados os dados e fluxos de comunicação em sistemas de rede e contidos em pendrives, CD-ROMS,
  software e hardware, documentos, equipamentos e demais meios de registros magnéticos que vierem a ser

 apreendidos, e, eventualmente, realizadas cópias e backups para salvaguarda dos dados.

II. Na forma do art. 125 e ss. do Código de Processo Penal e do Decreto-Lei nº
3.240/41,decretar o sequestro/bloqueio de bens: 
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    - até o limite de R$ 712.222,67 (setecentos e doze mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e
   sete centavos) - valor de recursos não utilizados apontados pelo TCU - da ACENI (CNPJ n° 01.476.404/0001

-19);

     - solidariamente, até o limite de R$ 5.644.543,50 (cinco milhões seiscentos e quarenta e quatro
 mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) - valor referente aos supostos pagamento em

 duplicidade do contrato emergencial n° 140/2020 e sobrepreço dos produtos, da ala médica, das refeições
 não cobertas e dos serviços não prestados no contrato de gestã     o 68/2020 - das pessoas relacionadas no

Anexo III, à exceção de VITOR HUGO STRAUB CANASIRO. São elas:

 395.999.576-87 29/09/1959;- VALTER SUMAN

 462.980.376-91;- EDNA MARIA MOTA SUMAN

 289.298.918-37;- ALMIR MATIAS DA SILVA

 385.735.448-80;- WELINTON DA SILVA PINTO

 068.353.038-08;- NATALINA DONIZETI ALVES DA SILVA PINTO

 022.966.378-84;- OSMAR RODRIGUES LIMA

-  133.990.728-30;ROGÉRIO RUDGE LIMA NETTO

 270.124.598-24;- MARCELO FELICIANO NICOLAU

 34.938.245/0001-86;- AM DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

 10.995.737/0001-45;- OS PRO VIDA

 26.388.643/0001-48.- EFICAZ CLINICA MEDICA EIRELI –EPP

 Para tanto,  o bloqueio/sequestro deautorizo valores existentes nas contas bancárias
  vinculadas aos investigados acima referidos, a ser operacionalizado via BACENJUD ou sistema similar, até
    o limite de R$ 5.644.543,50 (cinco milhões seiscentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três

   reais e cinquenta centavos), solidariamente; de veículos registrados nos nomes dos investigados, via Sistema
 d   mRENAJUD; e bens imóveis, embarcações e aeronaves vinculadas aos nomes dos investigados, ediante a

     expedição de ofícios: a) aos cartórios de registros de imóveis de Guarujá/SP, Santos/SP, São Paulo/SP, Itu
   peva/SP, Campos do Jordão/SP e São José do Rio Preto/SP, no tocante a imóveis; b) às prefeituras

      municipais de Guarujá/SP, Santos/SP, São Paulo/SP, Itupeva/SP, Campos do Jordão/SP e São José do Rio
   Preto/SP; e c) Capitania Fluvial de Santos/SP (Marinha do Brasil), no tocante a embarcações.

  , ainda, a   Autorizo busca e apreensão de veículos e outros bens de elevado valor que vierem a
  ser encontrados em poder dos investigados acima relacionados no momento do cumprimento dos mandados,

  bem como valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e jóias, pedras ou metais preciosos encontrados
em quantidades relevantes.
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Ressalto que o sequestro de bens apenas será implementado após a realização da busca e
apreensão, sob pena de frustrar-se a sua eficácia e de outras medidas investigativas, devendo a autoridade
policial comunicar, com antecedência, a data da realização da diligência (de busca e apreensão).

Os mandados de busca e apreensão deverão ser expedidos com  paraprazo de 30 (trinta) dias
cumprimento.

III.   o pedido de prisão temporária.INDEFIRO

.Fica mantido o segredo de justiça absoluto destes autos até ulterior deliberação  

 encaminhem-se os presentes autos eletrônicos ao Ministério PúblicoOportunamente,
Federal, para ciência desta decisão.

Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão. Cumpra-se.

São Paulo, 09 de agosto de 2021.
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