
 
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 0000122-85.2019.4.03.6124 / 1ª Vara Federal de Jales

REQUERENTE: (PF) - POLÍCIA FEDERAL

 
REQUERIDO: NÃO IDENTIFICADO

 
     D E C I S Ã O

AUTOS n. 0000122-85.2019.403.6124
IPL nº 20-0019/2019-DPF/JLS/SP
 
Representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, prisão temporária e
preventiva e outras medidas cautelares
 
I.                              
Trata-se de representação formulada pelo Exmo. Delegado-Chefe da Polícia Federal de Jales
perante este Juízo, de 599 (quinhentas e noventa e nove) laudas, a qual se anexou mídia digital
ao final.
O Exmo. Delegado inicia seu arrazoado informando a existência de notitia criminis recebida em
07.01.2019 que teria dado início às investigações: “estão sendo comercializadas vagas no Curso
de Medicina da UNIBRASIL (Universidade Brasil – Campus Fernandópolis), incluindo acesso
indevido ao programa de financiamento estudantil FIES, e asseverando que um parente havia
sido contatado para que “comprasse” uma vaga nesse esquema, o que motivou o denunciante a
apresentar tais fatos à Polícia Federal. O denunciante explicou que “a venda de vagas seria para
o ingresso de novos alunos para iniciarem o curso e também para a transferência daqueles que já
estudam medicina em outras faculdades, principalmente do exterior (Paraguai e Argentina). O
interesse destes alunos seria para que não haja necessidade de prestar prova do
REVALIDA e assim poder exercer a profissão no Brasil” (grifei).
Após verificação de procedência das informações, “confirmada a verossimilhança da notícia crime
apresentada, foi instaurado o inquérito policial IPL 20-019/2019-DPF/JLS/SP para apurar a prática
dos crimes tipificados como ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º da Lei nº 12.850/13),
FALSIDADE IDEOLÓGICA (artigo 299 do Código Penal), INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES (artigo 313-A do Código Penal) e ESTELIONATO MAJORADO
(artigo 171, § 3º, do Código Penal), sem prejuízo de outras condutas criminosas que ficarem
apuradas no decorrer das investigações” (grifos do original).
Iniciadas as apurações com maior profundidade, entende o Exmo. Delegado que “consoante o
conjunto probatório colhido até este momento, pode afirmar que pela Organização Criminosa
investigada estão sendo cometidas diversas fraudes no sistema de ingresso de alunos no curso
de Medicina da Universidade Brasil, bem como na obtenção de financiamento público por meio do
Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e também no Programa Universidade para Todos
(PROUNI), por meio do qual são concedidas bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em
instituições privadas de educação superior, tratando-se ambos de programas do governo federal.
Além disso, a Universidade Brasil tem admitido o ingresso de um número de alunos muito
superior ao que é autorizado pelo Ministério da Educação e tem mantido os alunos cursando
matérias em campus situado em unidades nas quais nem mesmo há o curso de medicina (...)
Note-se que esta situação impacta diretamente na qualidade do curso de Medicina, pois está
evidenciado que a Universidade não possui estrutura para manter todos os alunos (...)A situação
é tão grave que há casos de alunos que estão fazendo “internato” sem terem cursado as matérias
que são pré-requisitos, tendo bastado uma “canetada” do líder da OrCrim, como ficará
demonstrado até o fim desta representação”.
A representação passa, então, a descortinar a apuração realizada, por meio de inúmeras
diligências presenciais de autoridades policiais (cuja ação controlada tem sido prorrogada pelo
Juízo de forma fundamentada nos autos da interceptação telefônica), bem como pelas escutas
judicialmente deferidas.
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Primeiro, o Exmo. Delegado-Chefe descreve as pessoas que entende serem membros dos
diferentes núcleos da suposta Organização Criminosa em investigação:
 

“Quanto à estrutura em si da Organização Criminosa, foram identificados 5 (cinco)
núcleos principais:
 

JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA
(Reitor)
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
(Filho e CEO)
CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA
(Esposa e sócia)
BÁRBARA IZABELA COSTA
(Filha e administradora de bens)

 

ERICSON DIAS MELO
PRÓ REITOR DA UNIVERSIDADE BRASIL

JULIANA DA COSTA E SILVA
(Diretora de Graduação)
MAURO VILLANOVA

(Relações Institucionais)
RODRIGO GONÇALVES FERNANDES

(Diretor Financeiro)
SILMARA MARIA DE ALMEIDA

(Tecnologia da Informação)
NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA

(Administração de Alunos)
JHOE RAUL MORGATO SANTOS

(Administração de Alunos)
MÁRCIO HELBOK CREPALDI

(Administração de Alunos)
MARLON ANDRES DA SILVA

(Administração de Alunos)
ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI

(Administração de Alunos - Campus Anhangabaú)
JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE

Consultor da Universidade Brasil e ex-servidor funcionário do MEC
 

AMAURI PIRATININGA SILVA
(Presidente do campus)
EDNA ALVES BIANCHI

(Secretária Acadêmica - presa)
ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI

(CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento- (marido da
Secretária Acadêmica))

NILTON CÉSAR DA SILVA JÚNIOR
(CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento)

NÚCLEO EMPRESARIAL

Integrado por JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e seus familiares.

NÚCLEO ADMINISTRATIVO - Sede São Paulo/SP

Integrado por funcionários da sede do grupo

NÚCLEO ADMINISTRATIVO – Fernandópolis/SP
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(...)
ROSIVAL JAQUES MOLINA

Chefe
ADELI DE OLIVEIRA

Vulgo, “PICADINHO” - Chefe
ELVIO BATISTA CAMARGO

(assecla)
CARLOS CÉSAR LIBERATO

(assecla)
DAVI CORREIA BONFIM

 

 

RICARDO SARAVALLI
(Advogado - sócio)

OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA
Advogado – sócio

ORLANDO PEREIRA MACHADO JÚNIOR
Advogado – sócio

JOÃO BATISTA BOER (TUTI)
Assecla

 

PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES
(sócio)

MURILO FERREIRA DE PAULA
(sócio)

KAYO VELASCO
(sócio)

SUELI VIEIRA DE SOUZA
(Advogada - assecla)

 

FRANK RONALDO SOARES
(chefe)

ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
(chefe)

AURÉLIA SOUZA FERREIRA
(“assecla”)

 
Conforme se comprovará em tópico próprio, a estrutura da OrCrim também conta
com um Núcle(o) Jurídico:

JOÃO PEDRO PALHANO MELKE
(Advogado)

CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO
(Advogado)

 
Importante ressaltar, todavia,  conforme consta no RIT 07-NÚCLEOS que “A relação

NÚCLEO COMERCIAL – São Paulo/SP

NÚCLEO DE ASSESSORIAS

FORO BRASIL – Fernandópolis/SP

MP ASSESSORIA – Fernandópolis/SP

FRANK SOARESASSESSORIA– São José do Rio Preto/SP

NÚCLEO JURÍDICO – São Paulo
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destes suspeitos não esgota o número total de envolvidos haja vista a envergadura
da organização criminosa, que atua não só em Fernandópolis/SP, mas também em
centenas de outras unidades da federação e até mesmo no exterior”.

Após nominar de forma individualizada as pessoas que, em seu entender, fazem parte da rede
criminosa, dividindo-a em núcleos e demonstrando sua complexidade, com a presença de mais
de trinta pessoas, incluindo Professores, e inúmeros advogados, o Exmo. Delegado passa a
detalhar, de forma individualizada, os indícios em desfavor de cada uma. E para isso, são mais de
200 laudas e centenas de transcrições. Considerando que o MPF também fez um trabalho
relevante na indicação da conduta individualizada de cada um dos investigados a respeito de
quem as autoridades entendem presentes indícios razoáveis de diversas práticas criminosas,
incluindo, dentre outros, participação em organização criminosa e obstrução de Justiça, a fim de
evitar repetições desnecessárias, a individualização de condutas será feita adiante.
Prossegue o Exmo. Delegado, então, para relatar a colaboração premiada já realizada por uma
das integrantes da OrCrim. E assim o faz em detalhes, analisando o que foi por ela apresentado
em dezenas de tópicos, concluindo-os da seguinte forma: “Tendo em vista que a conclusão da
análise de todos os documentos apresentados, especialmente a grande quantidade de
informações contida na mídia descrita no item 26, ainda demandará certo tempo, bem como a
necessidade de se interromper a atuação da Organização Criminosa que cada vez se torna
mais intensa, conforme se nota pela observação contida no fim da Informação Policial produzida
com a análise das provas apresentadas pela colaboradora, optei por apresentar esta
representação sem a análise completa de tudo que foi entregue. Não obstante, como se pode
ver, a quantidade de informações e documentos que confirmam os crimes que estão sendo
cometidos é impressionante” (lauda n. 472 da representação, grifei).
Menciona, também, complementação ao termo de colaboração inicial.
Após, passa a trazer no corpo da representação o resultado de diligências empreendidas,
comparando a situação da Universidade Brasil com a da UNIESP, instituição particular de ensino
superior também comandada pelo Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa, alvo de várias
reportagens em razão de incêndio ocorrido em sua então unidade Anhangabaú, bem como de
críticas de alunos e denúncias.
O Exmo. Delegado busca aproximar os problemas envolvendo a UNIESP e a forma com que o
REITOR lidou com a situação no passado com o que acontece atualmente na Universidade
Brasil, que, por sinal, hoje ocupa o mesmo prédio no Anhangabaú, supostamente fornecendo
aulas de medicina sem autorização do MEC para tal, eis que o campus autorizado se situa em
Fernandópolis, não na Capital. A título de exemplo, no entender do Exmo. Delegado, se há
suspeitas de incêndio criminoso, para fins de “queima de arquivo” no âmbito da UNIESP, houve
indevida interferência, por membros da Universidade Brasil, nos trabalhos de investigação da
Polícia Civil de Assis, no decorrer da Operação Asclépio.
E passa a relatar a situação de alguns alunos que estariam indevidamente cursando medicina,
por meio da compra de vagas mesmo sem aprovação em vestibular, compra de transferência,
cursando semestres aos quais não fariam direito, em locais sem autorização do MEC para o
curso, e com menção expressa a inúmeros investigados envolvidos nessa negociação irregular
de vagas de medicina, e concessão fraudulenta de FIES.
Afirma o Exmo. Delegado que “com base na análise e cruzamento de informações obtidas com a
interceptação telefônica e os documentos fornecidos pela colaboradora, também foi possível
elaborar uma relação de alunos que, todos os indícios apontam, compraram vaga e/ou FIES de
integrantes da Organização Criminosa” (lauda n. 526 da representação). Da Informação n.
10/2019 – UIP/DPF/JLS/SP extrai-se importante excerto a respeito: “Como é cediço, o Núcleo de
Inteligência Policial desta descentralizada realiza procedimentos investigativos objetivando
desmantelar grupo criminoso que, em tese, estaria agindo no estabelecimento de ensino
denominado Universidade Brasil, Campus Universitário de Fernandópolis/SP, focando suas ações
ilícitas em duas frentes: numa, realizando a comercialização de vagas para interessados no
ingresso ou transferência para o curso de Medicina oferecido pela referida instituição educacional;
e, noutra, falsificando documentos com o objetivo de facilitação ou aprovação indevida de
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financiamentos estudantis junto ao programa de Financiamento Estudantil (FIES) do Governo
Federal. Algumas destas ações foram abordadas e apresentadas em informações e relatórios
anteriores. Assim sendo, lastreados no conteúdo das conversas contidas nas interceptações
telefônicas devidamente autorizadas pelo Juízo competente, foi possível detectar que muitos
alunos e/ou pais de alunos efetuaram negociações espúrias com vários núcleos criminosos que
fazem parte da Organização Criminosa ora investigada. Por meio da análise dessas conversas e
do cruzamento de informações obtidas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis
foram identificados alguns desses alunos” (lauda n. 527).
A lista em que o senhor analista da Polícia Federal indica possíveis transferências irregulares do
exterior e obtenções fraudulentas do FIES, por meio dos “serviços” dos investigados, tem 50
nomes a fls. 528-532
Alguns dos alunos têm sua situação analisada em comparação com as informações passadas
pela colaboradora premiada.
Com base em todos esses elementos, a autoridade policial realiza estimativa do prejuízo
causado à União:

 
“com base nos elementos coligidos aos autos foi possível realizar uma estimativa
dos prejuízos causados à União, isso sem contar os valores obtidos pelos
integrantes da Organização Criminosa com a venda de vagas no curso de Medicina.
A estimativa de prejuízo causado em razão da concessão fraudulenta de FIES
fica entre R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e R$
500.000,00 milhões de reais.
Novamente importante mencionar que não foi possível obter o valor total concedido
a alunos de medicina da Universidade Brasil pelo FIES, o que será feito após a
deflagração da operação policial a fim de evitar colocar em risco os resultados que
se esperam da investigação.
 
A estimativa pode ser calculada da seguinte forma, a qual consta no RIT-07-
NÚCLEOS-Operação VAGATOMIA:
“De acordo com as investigações em curso, existem hoje aproximadamente dois
mil alunos, entre os especiais, regulares, transferidos e internato cursando
medicina na Universidade Brasil campus Fernandópolis/SP.
As estimativas obtidas nas investigações em curso indicam que pelo menos
quinhentos alunos do curso de medicina da Universidade Brasil de
Fernandópolis/SP tenham obtido o FIES fraudulentamente com a atuação das
assessorias educacionais nos últimos três anos. Estes mesmos alunos ainda
devem receber pelo menos outros três anos de parcelas provenientes do FIES, no
mínimo, até a sua formação totalizando um período mínimo de seis anos de
financiamentos.
Considerando o valor médio de sete mil reais pagos mensalmente pelo Governo
Federal através do FIES somente aos alunos do curso de medicina da Universidade
Brasil campus Fernandópolis/SP, no período de seis anos, o prejuízo causado aos
cofres públicos federais pode chegar a duzentos e cinqüenta e dois milhões de
reais.
A Universidade Brasil conta hoje com mais de cem unidades educacionais pelo país,
incluindo outros cursos da área de saúde e de humanas que também podem estar
sendo utilizados pelas consultorias para “vender” financiamentos FIES mediante
fraudes:
(imagem 1)
De acordo com os diálogos, somente o campus de Fernandópolis da Universidade
Brasil tem atualmente mais de cinco mil alunos estudando em todas as áreas.
Considerando este universo de alunos, combinado com as investigações que sofreu
no passado, ocasião em que foi questionada por irregularidades nos contratos de
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mais de cinqüenta mil alunos no valor de dois bilhões de reais, acreditamos que
os valores das fraudes atuais possam ultrapassar a cifra de quinhentos milhões de
reais em FIES contratados mediante fraudes nos últimos três anos” (grifos do
original, laudas n. 558-559 da representação) .

No entender da Polícia Federal, portanto, se está diante de Organização Criminosa que já lesou
os cofres públicos em valores que se aproximam de MEIO BILHÃO DE REAIS.
Diante desse quadro, o Exmo. Delegado representante busca justificar a necessidade de medidas
duras.
Primeiro, BUSCA E APREENSÃO. Em suas palavras:

 
“Conforme explicado, as diligências realizadas, as informações obtidas por meio da
interceptação telefônica e os elementos de prova fornecidos pela COLABORADORA
revelam a gravidade dos crimes cometidos pela Organização Criminosa investigada.
A ação da OrCrim prejudica diversos candidatos aos programas do governo federal,
os quais têm como público alvo alunos que não possuem condições financeiras para
pagar um curso superior como o de Medicina, ou outros cursos que são utilizados
para viabilizar as fraudes cometidas como Odontologia e Enfermagem por exemplo;
prejudica os alunos de medicina que frequentam as aulas com pouca qualidade e
sem estrutura para manter todos os alunos que ingressam em quantidade excessiva
e irregular; prejudica ainda milhares de pessoas que serão atendidas por
profissionais sem qualificação para exercer o importantíssimo ofício de médico ou
médica, colocando em risco as vidas dos futuros pacientes.  
Não obstante os diversos indícios já colhidos, mostra-se necessária, neste ponto da
investigação, a realização de busca e apreensão de outros documentos nas
residências dos envolvidos, diante da possibilidade de se localizar informações que
revelem o envolvimento de outras pessoas ou outros tipos de fraudes que ainda não
foram identificadas, sendo necessária também busca nos escritórios das
“assessorias” e também nas dependências da Universidade Brasil. 
Por essa razão, além dos documentos que podem estar na guarda dos investigados,
inclusive dados contidos nos celulares, as diligências a serem realizadas permitirão,
deferida a medida pleiteada, a identificação de outros envolvidos que tenham
eventualmente participado dos delitos praticados, ou até mesmo a delimitação
quanto à prática de crimes culposos em determinados casos.
Conforme se demonstrou, além do pagamento das vagas de medicina ser feito em
espécie, em alguns casos é feita por transação bancária ou cheque, e em outros por
meio da entrega de veículos, sendo possível que também seja possível apreender
valores e bens obtidos com os recursos obtidos ilicitamente .
É imprescindível, portanto, a expedição de mandados de busca e apreensão para
que sejam recolhidos todos os tipos de provas que possam demonstrar a atuação
criminosa do grupo investigado desvendando toda sua extensão e identificando
todos os autores.
As buscas, portanto, devem ser realizadas nas residências e locais de trabalho dos
investigados, nos escritórios das “assessorias” e nas dependências da instituição
ensino conforme será relacionado nesta representação” (laudas n. 559-560 da
representação).

Também representa por dezenas de PRISÕES PREVENTIVAS. Destaco excertos da justificativa:
 
Conforme se vem destacando no decorrer desta representação, a gravidade dos
crimes praticados e as consequências para os futuros pacientes desses alunos
de medicina que compraram as vagas e que evidentemente não têm condições
intelectuais e profissionais de atuar como médicos são assustadoras e podem
ser FATAIS. Lembrando que também foram muito prejudicados os alunos que
verdadeiramente faziam jus aos programas governamentais de apoio à educação,
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FIES e PROUNI.
Além disso, a capacidade de influenciar, forjar e destruir provas por parte dos
investigados está plenamente demonstrada pelo modus operandi adotado, tratando-
se de Organização Criminosa que já atua há anos e não mostrou qualquer
receio ou escrúpulos em prestar informações falsas ao Ministério Público
Federal, interferir no trabalho da imprensa, fazer ameaças e tentar influenciar
autoridades públicas como Delegado e Procurador da República. (...)
Apurou-se um esquema criminoso gravíssimo, em situações que demonstram uma
atuação inaceitável por parte dos investigados e também daqueles que devem
fiscalizar a utilização das verbas públicas e zelar pela correta utilização dos recursos
públicos colocados à disposição da população mais necessitada, tendo em vista a
inércia do MEC para coibir práticas absolutamente irregulares como o
ingresso de alunos em número absolutamente excessivo e em desrespeito ao
que o próprio MEC autorizou.
Assim, é inegável a gravidade concreta e a repercussão na ordem pública e
econômica decorrentes dos atos delituosos praticados pelos investigados,
trazendo prejuízo direto para área sensível e essencial que é a Educação,
prejudicando de forma evidente o sistema socioeconômico envolvido.
Ficou plenamente demonstrado, também, que, em liberdade, os integrantes da
Organização Criminosa, tanto em razão do grande poder e influência que
exercem, quanto pela forma como atuam na sociedade, agindo sempre com
subterfúgios, fraudulentamente e agressivamente, poderão intervir e causar
prejuízos enormes à instrução criminal, não apenas prestando informações
falsas, como fazem insistentemente, mas também procurando influenciar  e
intimidar testemunhas e até mesmo outros investigados, bem como
servidores e ex-servidores públicos, especialmente do Ministério da
Educação, que devem ser inquiridos.
Como já demonstrado anteriormente, não se pode descartar a existência de outros
envolvidos nos crimes investigados, pois a verdade é que, dificilmente, a
Organização Criminosa conseguiria permanecer por tanto tempo praticando os mais
variados crimes na área educacional sem, no mínimo, a conivência de servidores
públicos.
Posto isso, é evidente que os investigados trazem risco, de diversas formas, à
efetividade da investigação, o que certamente traz mais empecilhos para o
deslinde do caso, sendo ainda necessárias diligências complexas que sejam aptas a
captar plenamente toda a abrangência do esquema criminoso, sendo possível que
os investigados, em liberdade, busquem persuadir, intimidar e influenciar
testemunhas e terceiros envolvidos, além da gravidade concreta da situação
de terem sido prejudicadas diretamente áreas sensíveis da Administração
como Saúde e Educação.
Sendo assim, além da possibilidade de que os investigados busquem ocultar e
destruir provas, a necessidade da prisão preventiva é clara para garantia da
ordem pública e da ordem econômica.(...)
Também está presente a necessidade da decretação da prisão preventiva para
assegurar a aplicação da lei penal, diante da existência de risco de fuga por
parte dos indigitados, pois a todo custo tentam se esquivar à atuação dos órgãos
de persecução penal e possuem recursos suficientes e tendência para tentarem
fugir.
Dessa forma, diante de todos os fundamentos expostos, resta clara a necessidade
da decretação da prisão preventiva em face dos investigados, tendo em vista
estarem presentes todos os requisitos necessários para a cautelar, sendo certa a
imprescindibilidade da medida para o caso, conforme se acabou de demonstrar, não
sendo suficiente a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.
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(laudas n. 561 – 566 da representação, grifos meus).
 
“Ressalte-se que com relação às ameaças e violência praticada pelo grupo,
informo que o líder da Organização Criminosa além de tentar intervir nas
eleições para o Centro Acadêmico, também fez ameaças contra as alunas que
fizeram denúncia sobre o excesso de vagas no Ministério Público Federal,
motivo pelo qual foi indiciado por este subscritor e denunciado pelo MPF pela
prática do crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código
Penal). E com relação ao uso de arma de fogo pelo investigado RICARDO
SARAVALLI enquadra a Organização Criminosa no artigo 2º, § 2, da Lei nº
12.850/2013: Art. 2º. § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da
organização criminosa houver emprego de arma de fogo.
Inclusive, esta periculosidade da Organização Criminosa, já foi notada por
este Juízo em decisões dentro do procedimento de interceptação telefônica,
valendo transcrever a última datada em 20/05/2019:
“Ressalto apenas ao Exmo. Delegado que especialmente no tocante a Ricardo,
Orlando, Oclécio, Adeli e José Fernando Pinto da Costa, deve ter cautela em sua
postura investigativa de prosseguir apurando e retardar a atuação, a fim de evitar
que ‘seja tarde’ quando decidir tomar outra medida, lembrando que, em momento
anterior, havia ‘indícios, de acordo com seu próprio relato, de situação de
permanência criminosa de posse de arma de fogo a autorizar o flagrante’”.
Além disso, em relação aos demais integrantes da OrCrim relacionados a seguir
existem, como se viu nesta Representação, inúmeros e robustos indícios de autoria
e também de materialidade quanto à continuidade da prática delitiva, a qual até
mesmo se intensificou após a deflagração da Operação Policial Asclépio, reforçando
a necessidade de sua segregação.
Sendo assim, conforme fundamentos expostos, tendo em vista que está evidente
e demonstrado o poder dos investigados em influenciar e intimidar
testemunhas, forjar e destruir provas, interferir e tentar influenciar autoridades
públicas, e até mesmo o uso de arma de fogo e graves ameaças por
integrantes da Organização Criminosa com vistas a garantirem vantagens
financeiras e resultado dos crimes cometidos, bem como visando à
interrupção da prática dos crimes e ao êxito da investigação policial, esta
Autoridade Policial REPRESENTA, com fundamento no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pela PRISÃO PREVENTIVA” (laudas n. 573-574 da
representação, grifos meus).
 

Há, ainda, pedido de prisão temporária: “A decretação da prisão temporária de ANA MARIA
ANDRADE DE OLIVEIRA MELO é extremamente necessária, pois como se não bastasse a
imprescindibilidade da medida para possibilitar a instrução do feito, evitar-se-á, que, porventura
em liberdade, testemunhas ou partícipes sejam influenciados e documentos e provas
sejam ocultados ou forjados, e também para evitar o prévio ajuste de versões, lembrando,
mais uma vez, que ainda pode haver provas sob a detenção desta investigada, pois ela teve
acesso até mesmo à informação sobre o cumprimento de mandados judiciais, a qual repassou
para a colaboradora JULIANA, conforme foi detalhado no item III.7-VAZAMENTO DE
INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO POLICIAL (página 272) o que reforça a necessidade dessa
medida, tudo com vistas a assegurar o sucesso da investigação e impedir que as ações da
Justiça e dos órgãos de persecução penal sejam frustradas” (lauda n. 567 da representação).
Há, também, representação pela INDISPONIBILIDADE/APREENSÃO DE BENS dos
investigados, justificada da seguinte forma:

“Diante da abrangência dos atos que trouxeram prejuízos alarmantes à União à
coletividade, tratando-se de prática criminosa repugnante e que já se perpetua por
anos em prejuízo de áreas sensíveis como Saúde e Educação, certamente deve-se
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levar em consideração a possibilidade de que os envolvidos tentem dilapidar seus
patrimônios ou criar formas de retirar do alcance da Justiça os bens que podem e
devem ser utilizados para ressarcir o Erário, seja por meio do uso direto dos bens,
seja por meio de sua alienação e conversão em pecúnia para, posteriormente,
reintegrarem os cofres públicos municipais, justificando-se plenamente a medida de
indisponibilidade dos bens dos investigados. As determinações contidas no artigo 6º,
inciso II e no Artigo 240, §1º, “d”, ambos do Código de Processo Penal, são de
clareza solar quanto à possibilidade (leia-se necessidade, pois se trata de um
“poder/dever” da Autoridade Policial) da apreensão de bens móveis que guardem
relação com o fato criminoso (art. 6º) ou que sejam utilizados para a prática de crime
(art. 240). A descapitalização trata-se de medida imprescindível para a
desarticulação do esquema criminoso, desestruturando assim sua base
patrimonial e financeira, efetivando-se tal resultado por meio do sequestro de
bens e capitais, mediante ordem judicial. Ressalto, novamente, além da
descapitalização, no caso em tela, é essencial que os bens venham a ressarcir
o prejuízo causado aos cofres públicos, e que resultou em prejuízo,
obviamente, para a toda a sociedade. Ressalte-se que Código Penal também
consagra, como efeito da condenação, a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime. Assim, com base no artigo 125 e seguintes do Código de Processo
Penal (Medidas Assecuratórias), REPRESENTO A VOSSA EXCELÊNCIA pelo
sequestro dos bens móveis e imóveis e pelo bloqueio dos numerários existentes nas
contas bancárias de titularidade dos indivíduos arrolados a seguir, haja vista a
existência de indícios veementes da proveniência ilícita de valores obtidos pelos
investigados. Conforme item “V-ESTIMATIVA DE PREJUÍZO CAUSADO À UNIÃO
” (página 558), este valor gira em torno de pelo menos R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais)” (laudas n. 578-579 da representação, grifos meus).

Bem como pela INTERVENÇÃO JUDICIAL na Universidade Brasil, com nomeação de
administrador por este magistrado, também devidamente justificada pelo Senhor Delegado como
forma de impedir a perpetuação da atividade criminosa, em seu entendimento, praticada e de
ciência de vários membros do alto escalão da Universidade Brasil, pelo que não se faz suficiente,
por exemplo, a implementação de mudanças imediatas somente no campus de Fernandópolis,
sendo imprescindível medida drástica para buscar cessar a continuidade delitiva e o estado de
flagrância documentado nos autos.
 
II.
Relatados o conteúdo e as justificativas presentes nas 599 laudas de representação, passo a
enunciar os pedidos do Exmo. Delegado detalhadamente.
 (A) Representou pela busca e apreensão, com a expedição dos respectivos mandados, nos
endereços abaixo, com o fim de apreender quaisquer documentos, bens, produtos e materiais
que guardem relação com o caso, notadamente documentos (físicos e em mídia: CDs, DVDs,
pen drives, disquetes, cartões de memória etc), computadores e equipamentos de informática
(desktops, notebooks, tablets etc), aparelhos de telefone celular, valores (em qualquer espécie de
moeda, nacional ou estrangeira), de bens que foram utilizados na prática dos delitos investigados,
além de que também seja dada autorização para que possam ter acesso a quaisquer
bancos de dados informatizados, incluindo celulares, que forem eventualmente
arrecadados, objetivando o conhecimento e extração dos dados que interessarem aos
fatos em apuração:
FERNANDÓPOLIS
A.1) AMAURI PIRATININGA SILVA, CPF: 055.920.198-23, filho de Adhair Silva e Edite Olegário,
nascido aos 07/07/1967, natural de Goiânia-GO. Endereço: Rua Mário Benez, 373, Residencial
Ana Luiza, Fernandópolis-SP.
A.2) ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI, CPF: 214.038.818-63, filho de Alice dos Santos Andrade
Bianchi, nascido aos 18/07/1977, natural de São Paulo/SP. Endereço: Rua Santa Adélia, 248,

Num. 20633189 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



Bairro Rosa Amarela, Fernandópolis-SP.
A.3) KAYO VELASCO, CPF: 109.949.886-48, filho de Edson Velasco da Silva e Sueli Vieira de
Souza, nascido aos 27/09/1993, natural de São Francisco de Sales-MG. Endereço: Rua Mauro
Bortolozo, 442, Parque Universitário, Fernandópolis-SP.
A.4) MP ASSESSORIA – Endereço: Avenida dos Arnaldos, 1045, Sala 01, Centro,
Fernandópolis-SP.
A.5) NILTON CESAR DA SILVA JUNIOR, CPF: 418.184.518-40, filho de Nilton César da Silva e
Lucília Carvalho de Melo, nascido aos 17/05/1992, natural de Indiaporã-SP. Endereço: Rua Luís
Carlos Ribeiro, 196, Jardim Universitário, Fernandópolis-SP.
A.6) OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA, CPF: 002.619.818-54, filho de Edson de Almeida Dutra e
Benedicta Francisca de Jesus Dutra, nascido aos 21/04/1959, natural de Indiaporã-SP. Endereço:
Avenida Francisco Costa, 485, Fernandópolis/SP.
A.7) ORLANDO PEREIRA MACHADO JUNIOR, CPF: 058.332.028-76, filho de Orlando Pereira
Machado e Icerdi Miguelão Machado, nascido aos 27/09/1993, natural de Fernandópolis-SP.
Endereço: Rua Lúcio Burguer, 285, Condomínio Morada do Sol, Fernandópolis-SP.
A.8) RICARDO SARAVALLI, CPF: 225.088.368-85, filho de Leonor Terezinha Saravalli, nascido
aos 05/02/1980, natural de Mirassol-SP. Endereço: Rua Ernesto Pereira Silva, 499, Jardim
Rosa Amarela, Fernandópolis/SP.
A.9) JOÃO BATISTA BOER, CPF: 025.946.118-08, filho de João Boer e Alzir de Souza Boer,
nascido aos 28/09/1969, natural de Fernandópolis-SP. Rua das Orquídeas, 617, Jardim
Paraíso, Fernandópolis-SP.
A.10) ESCRITÓRIO DO ORLANDO – Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1842, Centro,
Fernandópolis-SP.
A.11) FORO BRASIL (09074104000115) – Rua São Paulo, nº 1726 – 3º andar – Salas 32 e 34,
Centro, Fernandópolis/SP.
A.12) FORO BRASIL (09074104000204) – Rua São Paulo: nº 1563, Centro,
Fernandópolis/SP.
A.13) FRANK RONALDO SOARES, CPF: 368.713.892-53, filho de Maria Aparecida Tomiazzi
Soares, nascido aos 17/01/1974, natural de Jesuítas-PR. Endereço: Avenida Amadeu Bizelli,
1517, Centro, Fernandópolis/SP (CAMES – Centro América de Educação e Saúde)
A.14) UNIVERSIDADE BRASIL – Estrada projetada F1, S/N Fazenda Santa Rita,
Fernandópolis - SP
                      MERIDIANO
A.15) OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA, CPF: 002.619.818-54, filho de Edson de Almeida Dutra e
Benedicta Francisca de Jesus Dutra, nascido aos 21/04/1959, natural de Indiaporã-SP. Endereço:
Estrada Córrego das Pedras, Zona Rural de Meridiano/SP
            SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
A.16) AURÉLIA SOUSA FERREIRA, CPF: 111.874.376-89, filho de Uziel Celestino Ferreira e
Rosimeire Santos Sousa Ferreira, nascida aos 08/04/1996, natural Uruana de Minas-MG.
Endereço: Rua Antônio José Martins Filho, 500 – Bloco B – Aptº 83 – Jardim Maracanã, São
José do Rio Preto-SP.
A.17) FRANK RONALDO SOARES, CPF: 368.713.892-53, filho de Maria Aparecida Tomiazzi
Soares, nascido aos 17/01/1974, natural de Jesuítas-PR. Endereço: Rua Licurgo Angelo
Beochi, 145 – “Rua 14” – Recanto Real – São José do Rio Preto-SP.
A.18) FRANK RONALDO SOARES, CPF: 368.713.892-53, filho de Maria Aparecida Tomiazzi
Soares, nascido aos 17/01/1974, natural de Jesuítas-PR. Endereço: Avenida Juscelino K. de
Oliveira 5000 Iguatemi Business Center - Sala 104 (Empresa America Business)
A.19) FRANK RONALDO SOARES, CPF: 368.713.892-53, filho de Maria Aparecida Tomiazzi
Soares, nascido aos 17/01/1974, natural de Jesuítas-PR. Endereço: Rua Antonio Bellini, 120 -
Bairro São Manoel, São José do Rio Preto/SP (Empresa AMMED).
A.20) FRANK RONALDO SOARES, CPF: 368.713.892-53, filho de Maria Aparecida Tomiazzi
Soares, nascido aos 17/01/1974, natural de Jesuítas-PR. Endereço: Rua Dr Francisco Castro 91
- Bairro São Manoel, São José do Rio Preto (Casa alternativa)
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A.21) MURILO FERREIRA DE PAULA, CPF: 397.663.048-90, filho de Rinaldo Rezende de Paula
e Rosângela Domiciano Ferreira de Paula, nascido aos 30/04/1992, natural de Fernandópolis-SP.
Endereço: Rua Romeu Strazzi, 1956, - Apartamento 31, Jardim Walkiria, São José do Rio
Preto-SP.
A.22) PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES, CPF: 432.353.758-13, filho de Roberto Marques
e Valdecy Alves Pereira, nascido aos 05/07/1995, natural de São José do Rio Preto-SP.
Endereço: Rua Antônio José Martins Filho, 500 – Bloco B – Aptº 83 – Jardim Maracanã, São
José do Rio Preto-SP.
                    SÃO PAULO
A.23) ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI, CPF: 413.470.348-46, filho de Vagner Miron Barnei
e Aurora de Campos Miron Barnei, nascido aos 22/03/1993, natural de São Paulo-SP. Endereço:
Rua Marques de Valença, 100 – Aptº 33 – Mooca, São Paulo-SP.
A.24) CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO, CPF: 948.502.671-49, filho de Carlos Augusto Melke
e Tereza Cristina Palhano Melke, nascido aos 08/12/1981, natural de Campo Grande-SP.
Endereço: Rua Periquito, 225, Aptº 17, Vila Uberabinha, São Paulo-SP.
A.25) JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, CPF: 718.963.681-15, filho de Carlos Augusto Melke e
Tereza Cristina Palhano Melke, nascido aos 03/08/1987, natural de Campo Grande-SP.
Endereço: Rua Escobar Ortiz, 608, Aptº 191, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP.
A.26) ERICSON DIAS MELLO, CPF: 101.485.248-00, filho de Alarico Soares de Souza e Mello e
de Luzia Stella Dias Carneiro de Souza e Mello, nascido aos 06/05/1962, natural de Nova Iguaçu-
RJ. Endereço: Rua Gama Lobo, 1217, Ipiranga – São Paulo-SP.
A.27) JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF: 780.031.488-04, filho de José Pinto da Costa
e Cacilda Pagnani Costa, nascido aos 20/04/1956, natural de Vera Cruz-SP. Endereço: Rua
Baronesa de Itu, 605 – Aptº 251 – Santa Cecília, São Paulo-SP.
A.28) MAURO VILLANOVA, CPF: 017.707.798-09, filho de Emiliano Villanova e Carmen Garcia,
nascido aos 11/12/1962, natural de Presidente Venceslau-SP. Endereço: Rua dos Timbiras, 395
– Aptº 1706, São Paulo-SP.
A.29) NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CPF: 247.226.538-79, filha de Dionízio
Ferreira da Silva e Maria de Lourdes Lobo Silva, nascida aos 05/08/1975, natural de São Paulo-
SP. Endereço: Rua Lausane, 49 – Aptº 121 – Bloco 3 – Bairro Suíço, São Bernardo do
Campo-SP.
A.30) RODRIGO FERNANDES GONÇALVES, CPF 21605479802, filho de Marta Ana da Silva
Gonçalves e Alcides Donizete Fernandes Gonçalves, nascido aos 07/05/1984, natural de
Sorocaba/SP. Endereço: Rua Dois Vizinhos, 212, Pirituba, São Paulo/SP.
A.31) SILMARA MARIA DE ALMEIDA COUTO, CPF: 064.639.748-62, filha de Antenor Antônio
de Almeida e Áurea de Souza Almeida, nascida aos 20/04/1963, natural de Santo André-SP.
Endereço: Av. Ministro Oswaldo Aranha, 185, Apt. 61, Rudge Ramos, São Bernardo do
Campo-SP.
A.32) STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA, CPF: 337.655.728-45, filho de José Fernando
Pinto da Costa e Cláudia Aparecida Pereira, nascido aos 01/12/1988, natural de São Paulo-SP.
Endereço: Rua Fernandes de Abreu, 260 – Aptº 111 – Chácara Itaim, São Paulo-SP.
A. 33) UNIVERSIDADE BRASIL SEDE – Rua 3 de Dezembro, 38 – Centro – São PAULO-SP.
A.34) UNIVERSIDADE BRASIL ANHANGABAÚ – Rua Conselheiro Crispiniano, 120-140 –
Anhangabaú – São Paulo-SP (Próximo ao Teatro Municipal).
A.35) ESCRITÓRIOS DO ADELI – Rua São Bento, 329, Edifício Álvares Penteado – Salas
106, 107, 108 e 109 – Centro, São Paulo-SP.
A.36) MARLON ANDRES DA SILVA, CPF: 381.453.798-06, filho de ELAINE PEREIRA DA
SILVA, nascido aos 16/12/1990, natural de Fernandópolis/SP. Endereço: Rua Luis Delpi, 505,
Parque das Nações, São Paulo/SP.
A.37) JHOE RAUL MORGATO SANTOS, CPF: 39994300873, filho de Olinta Sueli Morgato e
Fraumir Domingo dos Santos, nascido aos 31/05/1991. Endereço: Av Antônio Munhoz Bonilha,
Vila Palmeiras, 1419, São Paulo-SP.
A.38) MÁRCIO HELBOK CREPALDI, CPF: 37339231897, Filho de Elizete de Paulo Helbok,
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nascido aos 27/11/1988 Endereço: Rua Raul Pompeia, 708, Vila Pompeia, São Paulo-SP.
A.39) ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO, CPF: 132.650.878-40, filha de Dedis
Francisco da Silva e Luiza Andrade Silva, nascida aos 27/07/1969, natural de São Paulo-SP.
Endereço: Rua Alexandre Machado Pereira, 78, Jardim Helena, São Paulo-SP.
                       SÃO PAULO
A.40) CAMPO DE MARTE, SÃO PAULO/SP – HANGAR no qual se encontram as aeronaves de
Fernando Costa.
                         JUNDIAÍ
A.41) DAVI BONFIM CORREIA, CPF: 363.655.128-05, filho de Antônio Alves Correia e Maria de
Fátima Bonfim Correia, nascido aos 07/06/1986, natural de Presidente Prudente-SP. Endereço:
Rua Dino, 327 – Bloco 06 – Aptº 22 – Vila Joana, Jundiaí-SP.
                     PORTO FELIZ
A.42) HARAS ROYAL COBS – Estrada Municipal do Bairro Palmital, Km 03 – Bairro
Palmital, Porto Feliz-SP.
               MURUTINGA DO SUL
A.43) ADELI DE OLIVEIRA, CPF 05018516828, filho de Maria Rodrigues Oliveira e Adelino José
de Oliveira, nascido aos 20/07/1964, natural de Guaraci/SP. Endereço: Rua Zizi Pimentel, 171,
Murutinga do Sul/SP
A.44) ADELI DE OLIVEIRA, CPF 05018516828, filho de Maria Rodrigues Oliveira e Adelino José
de Oliveira, nascido aos 20/07/1964, natural de Guaraci/SP. Endereço: Chácara JP, 457, Bairro
Maravilha, Murutinga do Sul/SP
                      ÁGUA BOA-MT
A.45) SUELI VIEIRA DE SOUZA, CPF: 783.907.456-15, filha de Waldemar Teodoro de Souza e
Leocádia Vieira de Souza, nascida aos 29/05/1969, Iturama-MG. Endereço: Rua B ONZE, 88,
Quadra B10, Lt 11ª, B. Rodoviário, Água Boa-MT.
                       Também, conforme fundamentos expostos, a autoridade policial (B) representou
pela prisão preventiva de:
FERNANDÓPOLIS
B.1) AMAURI PIRATININGA SILVA, CPF: 055.920.198-23, filho de Adhair Silva e Edite Olegário,
nascido aos 07/07/1967, natural de Goiânia-GO. Endereço: Rua Mário Benez, 373, Residencial
Ana Luiza, Fernandópolis-SP.
B.2) ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI, CPF: 214.038.818-63, filho de Alice dos Santos Andrade
Bianchi, nascido aos 18/07/1977, natural de São Paulo/SP. Endereço: Rua Santa Adélia, 248,
Bairro Rosa Amarela, Fernandópolis-SP.
B.3) KAYO VELASCO, CPF: 109.949.886-48, filho de Edson Velasco da Silva e Sueli Vieira de
Souza, nascido aos 27/09/1993, natural de São Francisco de Sales-MG. Endereço: Rua Mauro
Bortolozo, 442, Parque Universitário, Fernandópolis-SP.
B.4) NILTON CESAR DA SILVA JUNIOR, CPF: 418.184.518-40, filho de Nilton César da Silva e
Lucília Carvalho de Melo, nascido aos 17/05/1992, natural de Indiaporã-SP. Endereço: Rua Luís
Carlos Ribeiro, 196, Jardim Universitário, Fernandópolis-SP.
B.5) OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA, CPF: 002.619.818-54, filho de Edson de Almeida Dutra e
Benedicta Francisca de Jesus Dutra, nascido aos 21/04/1959, natural de Indiaporã-SP. Endereço:
Avenida Francisco Costa, 485, Fernandópolis/SP.
B.6) ORLANDO PEREIRA MACHADO JUNIOR, CPF: 058.332.028-76, filho de Orlando Pereira
Machado e Icerdi Miguelão Machado, nascido aos 27/09/1993, natural de Fernandópolis-SP.
Endereço: Rua Lúcio Burguer, 285, Condomínio Morada do Sol, Fernandópolis-SP.
B.7) RICARDO SARAVALLI, CPF: 225.088.368-85, filho de Leonor Terezinha Saravalli, nascido
aos 05/02/1980, natural de Mirassol-SP. Endereço: Rua Ernesto Pereira Silva, 499, Jardim
Rosa Amarela, Fernandópolis/SP.
B.8) JOÃO BATISTA BOER, CPF: 025.946.118-08, filho de João Boer e Alzir de Souza Boer,
nascido aos 28/09/1969, natural de Fernandópolis-SP. Rua das Orquídeas, 617, Jardim
Paraíso, Fernandópolis-SP.
B.9) EDNA MARIA ALVES DE FRANCA, CPF 18190692810, filha de Rosa Pereira Alves e
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Pedro Alves, nascida aos 28/10/1974, natural de Fernandópolis/SP. ENDEREÇO: Rua Santa
Adelia, 248, Fernandópolis/SP.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
B.10) AURÉLIA SOUSA FERREIRA, CPF: 111.874.376-89, filho de Uziel Celestino Ferreira e
Rosimeire Santos Sousa Ferreira, nascida aos 08/04/1996, natural Uruana de Minas-MG.
Endereço: Rua Antônio José Martins Filho, 500 – Bloco B – Aptº 83 – Jardim Maracanã, São
José do Rio Preto-SP.
B.11) FRANK RONALDO SOARES, CPF: 368.713.892-53, filho de Maria Aparecida Tomiazzi
Soares, nascido aos 17/01/1974, natural de Jesuítas-PR. Endereço: Rua Licurgo Angelo
Beochi, 145 – “Rua 14” – Recanto Real – São José do Rio Preto-SP.
B.12) MURILO FERREIRA DE PAULA, CPF: 397.663.048-90, filho de Rinaldo Rezende de Paula
e Rosângela Domiciano Ferreira de Paula, nascido aos 30/04/1992, natural de Fernandópolis-SP.
Endereço: Rua Romeu Strazzi, 1956, - Apartamento 31, Jardim Walkiria, São José do Rio
Preto-SP.
B.13) PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES, CPF: 432.353.758-13, filho de Roberto Marques
e Valdecy Alves Pereira, nascido aos 05/07/1995, natural de São José do Rio Preto-SP.
Endereço: Rua Antônio José Martins Filho, 500 – Bloco B – Aptº 83 – Jardim Maracanã, São
José do Rio Preto-SP.
SÃO PAULO
B.14) ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI, CPF: 413.470.348-46, filho de Vagner Miron Barnei
e Aurora de Campos Miron Barnei, nascido aos 22/03/1993, natural de São Paulo-SP. Endereço:
Rua Marques de Valença, 100 – Aptº 33 – Mooca, São Paulo-SP.
B.15) CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO, CPF: 948.502.671-49, filho de Carlos Augusto Melke
e Tereza Cristina Palhano Melke, nascido aos 08/12/1981, natural de Campo Grande-SP.
Endereço: Rua Periquito, 225, Aptº 17, Vila Uberabinha, São Paulo-SP.
B.16) JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, CPF: 718.963.681-15, filho de Carlos Augusto Melke e
Tereza Cristina Palhano Melke, nascido aos 03/08/1987, natural de Campo Grande-SP.
Endereço: Rua Escobar Ortiz, 608, Aptº 191, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP.
B.17) ERICSON DIAS MELLO, CPF: 101.485.248-00, filho de Alarico Soares de Souza e Mello e
de Luzia Stella Dias Carneiro de Souza e Mello, nascido aos 06/05/1962, natural de Nova Iguaçu-
RJ. Endereço: Rua Gama Lobo, 1217, Ipiranga – São Paulo-SP.
B.18) JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF: 780.031.488-04, filho de José Pinto da Costa
e Cacilda Pagnani Costa, nascido aos 20/04/1956, natural de Vera Cruz-SP. Endereço: Rua
Baronesa de Itu, 605 – Aptº 251 – Santa Cecília, São Paulo-SP.
B.19) MAURO VILLANOVA, CPF: 017.707.798-09, filho de Emiliano Villanova e Carmen Garcia,
nascido aos 11/12/1962, natural de Presidente Vescenlau-SP. Endereço: Rua dos Timbiras, 395
– Aptº 1706, São Paulo-SP.
B.20) NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CPF: 247.226.538-79, filha de Dionízio
Ferreira da Silva e Maria de Lourdes Lobo Silva, nascida aos 05/08/1975, natural de São Paulo-
SP. Endereço: Rua Lausane, 49 – Aptº 121 – Bloco 3 – Bairro Suíço, São Bernardo do
Campo-SP.
B.21) RODRIGO FERNANDES GONÇALVES, CPF 21605479802, filho de Marta Ana da Silva
Gonçalves e Alcides Donizete Fernandes Gonçalves, nascido aos 07/05/1984, natural de
Sorocaba/SP. Endereço: Rua Dois Vizinhos, 212, Pirituba, São Paulo/SP.
B.22) SILMARA MARIA DE ALMEIDA COUTO, CPF: 064.639.748-62, filha de Antenor Antônio
de Almeida e Áurea de Souza Almeida, nascida aos 20/04/1963, natural de Santo André-SP.
Endereço: Av. Ministro Oswaldo Aranha, 185, Apt. 61, Rudge Ramos, São Bernardo do
Campo-SP.
B.23) STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA, CPF: 337.655.728-45, filho de José Fernando
Pinto da Costa e Cláudia Aparecida Pereira, nascido aos 01/12/1988, natural de São Paulo-SP.
Endereço: Rua Fernandes de Abreu, 260 – Aptº 111 – Chácara Itaim, São Paulo-SP.
B.24) MARLON ANDRES DA SILVA, CPF: 381.453.798-06, filho de ELAINE PEREIRA DA
SILVA, nascido aos 16/12/1990, natural de Fernandópolis/SP. Endereço: Rua Luis Delpi, 505,
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Parque das Nações, São Paulo/SP.
B.25) JHOE RAUL MORGATO SANTOS, CPF: 39994300873, filho de Olinta Sueli Morgato e
Fraumir Domingo dos Santos, nascido aos 31/05/1991. Endereço: Av Antônio Munhoz Bonilha,
Vila Palmeiras, 1419, São Paulo-SP.
B.26) MÁRCIO HELBOK CREPALDI, CPF: 37339231897, Filho de Elizete de Paulo Helbok,
nascido aos 27/11/1988 Endereço: Rua Raul Pompeia, 708, Vila Pompeia, São Paulo-SP.
JUNDIAÍ
B.27) DAVI BONFIM CORREIA, CPF: 363.655.128-05, filho de Antônio Alves Correia e Maria de
Fátima Bonfim Correia, nascido aos 07/06/1986, natural de Presidente Prudente-SP. Endereço:
Rua Dino, 327 – Bloco 06 – Aptº 22 – Vila Joana, Jundiaí-SP.
MURUTINGA DO SUL
B.28) ADELI DE OLIVEIRA, CPF 05018516828, filho de Maria Rodrigues Oliveira e Adelino José
de Oliveira, nascido aos 20/07/1964, natural de Guaraci/SP. Endereço: Rua Zizi Pimentel, 171,
Murutinga do Sul/SP
PRESIDENTE PRUDENTE
B.29) ELVIO BATISTA CAMARGO, CPF 2330498195, filho de Marta Batista Camargo e Alziro
Portilho Camargo, nascido aos 28/02/1988, natural de Glória dos Dourados/MS. Endereço: Rua
Viriato Valente De Almeida, 294, Ap. B, Presidente Prudente/MS.
B.30) CARLOS CESAR LIBERATO, CPF 6990197889, filho de Iracy Pereira Liberato e
Domingos Liberato, nascido aos 17/02/1966, natural de Presidente Prudente/SP. Endereço: Rua
Fernando Soler, 328.
B.31) ROSIVAL JAQUES MOLINA, CPF 127.731.638-42, filho de Lúcia Jaques Molina e Wilson
Lucas Molina, nascido aos 07/02/1974, em Martinópolis/SP. Endereço: Rua 11 de Maio, 2137,
Apto 3031. Presidente Prudente/SP
                       Ainda, (C) a autoridade policial representou pela prisão temporária da pessoa
abaixo qualificada, pelo prazo inicial de 05 (cinco) dias, com a expedição do respectivo
mandado, autorizando que os policiais adentrem nos locais para dar cumprimento à prisão
, em caso de deferimento da presente representação:
C) ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO, CPF: 132.650.878-40, filha de Dedis Francisco
da Silva e Luiza Andrade Silva, nascida aos 27/07/1969, natural de São Paulo-SP. Endereço:
Rua Alexandre Machado Pereira, 78, Jardim Helena, São Paulo-SP.
                       Em prosseguimento, haja vista a existência de indícios veementes da proveniência
ilícita de valores obtidos pelos investigados, o Exmo. Delegado representou pelo sequestro dos
bens móveis e imóveis e pelo bloqueio dos numerários existentes nas contas bancárias de
titularidade dos indivíduos arrolados logo mais, nos termos a seguir:
                       Assim, (D) representou a autoridade policial pelo bloqueio (sequestro) on line,
via BACENJUD, de saldos em contas correntes e/ou aplicações financeiras existentes na
data da deflagração da operação, que será informada com antecedência, dos seguintes
investigados (pessoas físicas e jurídicas):
 

INVESTIGADO CPF / CNPJ
José Fernando Pinto da Costa 780.031.488-04
Cláudia Aparecida Pereira 051.715.248-74
Bárbara Izabela Costa 382.020.788-06
Sthefano Bruno Pinto da Costa 337.655.728-45
Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda (José Fernando Pinto da
Costa)

06.120.096/0001-08

Adeli de Oliveira 050.185.168-28
Andrea Santos Sousa Soares 031.120.026-52
Aurélia Sousa Ferreira 111.874.376-89
Carlos Augusto Melke Filho 948.02.671-49
Davi Bonfim Correia 363.655.128-05
Élvio Batista Camargo 023.304.981-95
Ericson Dias Melo 101.485.248-00
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Frank Ronaldo Soares 368.713.892-53
João Pedro Palhano Melke 718.963.681-15
Kayo Velasco 109.949.886-48
Mauro Villanova 017.707.798-09
Rodrigo Fernandes Gonçalves 216.054.798-02
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES

43235375813
31.590.546/0001-73

Murilo Ferreira de Paula 397.663.048-90
Nilton César da Silva Júnior 418.184.518-40
Oclécio Dutra de Almeida 002.619.818-54
Orlando Pereira Machado Júnior 058.332.028-76
Paulo Roberto Pereira Marques 432.353.758-13
Ricardo Saravalli 225.088.368-85
Rosival Jaques Molina 127.731.638-42
Sueli Vieira de Souza 783.907.456-15
ORLANDO MACHADO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Orlando Pereira
Machado Júnior)

27.848.663/0001-17

BÁRBARA IZABELA COSTA (Haras Royal
Cobs)

17.377.116/0001-47

MELKE & PRADO ADVOGADOS
ASSOCIADOS

08.895.066/0001-07

UNIESP S/A (José Fernando Pinto da Costa) 19.347.410/0001-31
STBA – COBRANÇAS E SERVIÇOS EIRELI
(Sthefano Bruno Pinto da Costa)

22.397.589/0001-46

ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL
EIRELI (Adeli de Oliveira)

31.728.114/0001-86

THE PRICE BOSS PUBLICIDADE
TREINAMENTO CONSULTORIA LTDA ME
(Rosival Jaques Molina)

05.638.443/0001-26

FORO BRASIL NEGOCIOS ERECUPERADORA
DE CREDITOS LTDA (Orlando Pereira Machado
Júnior)

09.074.104/0001-15

FORO BRASIL NEGOCIOS E RECUPERADORA
DE CREDITOS LTDA-ME (Orlando Pereira
Machado Júnior)

09.074.104/0002-04

AMMED CLÍNICAS INTEGRADAS SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME
(Frank Ronaldo Soares)

09.604.575/0001-98

AMERICA INTERNATIONAL BUSINESS
EIRELI (Frank Ronaldo Soares)

29.126.507/0001-78

AF SOARES ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S.A. (Frank Ronaldo Soares)

27.541.311/0001-14

AMERICA MEDICINA EDUCACIONAL LTDA
(Frank Ronaldo Soares)

26.390.511/0001-50

AMMED MEDICINA E SAUDE DIAGNOSTICA
LTDA (Frank Ronaldo Soares)

14.096.609/0001-10

AMMED GESTAO MEDICA DO TRABALHO
LTDA. (Frank Ronaldo Soares)

17.217.484/0001-28

A.S. FERREIRA GESTÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS (Aurélia Sousa Ferreira/Frank Ronaldo
Soares)

28.064.588/0001-66

INSTITUTO EDUCACIONAL RIO PRETO EIRELI
(Aurélia Sousa Ferreira/Frank Ronaldo Soares)

30.539.827/0001-39

IGM – MEDICINA EIRELI (Andrea Sousa Santos
Soares)

21.622.228/0001-93
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Igualmente, (E) a autoridade policial representou pelo bloqueio on line, na data da deflagração
da operação, de imóveis via Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo
(ARISP) ou por meio das respectivas averbações dos gravames junto aos cartórios de
registro de imóveis competentes:

CAMES – CENTRO AMÉRICA DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE EIRELI (Andrea Sousa Santos Soares)

17.217.484/0001-28

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LEMOS DE
CASTRO (José Fernando Pinto da Costa)

72.344.096/0001-16

D.D.G.S.S. LTDA (José Fernando Pinto da Costa) 03.378.939/0001-82
DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO (José
Fernando Pinto da Costa)

01.154.757/0001-00

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMPO GRANDE
(José Fernando Pinto da Costa)

34.130.898/0001-34

CMP COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS EIRELI-
ME (CLAUDETE MARIA PEREIRA: cunhada de
José Fernando Pinto da Costa). (Transformada
recentemente para ML Cobranças Administrativas
– CNPJ mantido).

23.505.554/0001-46

IESP (José Fernando Pinto da Costa) 63.083.869/0001-67
Claudete Maria Pereira 075.272.088-05

 

INVESTIGADO CPF / CNPJ
José Fernando Pinto da Costa 780.031.488-04
Cláudia Aparecida Pereira 051.715.248-74
Bárbara Izabela Costa 382.020.788-06
Sthefano Bruno Pinto da Costa 337.655.728-45
Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda (José Fernando Pinto da
Costa)

06.120.096/0001-08

Adeli de Oliveira 050.185.168-28
Andrea Santos Sousa Soares 031.120.026-52
Aurélia Sousa Ferreira 111.874.376-89
Carlos Augusto Melke Filho 948.02.671-49
Davi Bonfim Correia 363.655.128-05
Élvio Batista Camargo 023.304.981-95
Ericson Dias Melo 101.485.248-00
Frank Ronaldo Soares 368.713.892-53
João Pedro Palhano Melke 718.963.681-15
Kayo Velasco 109.949.886-48
Mauro Villanova 017.707.798-09
Rodrigo Fernandes Gonçalves 216.054.798-02
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES

43235375813
31.590.546/0001-73

Murilo Ferreira de Paula 397.663.048-90
Nilton César da Silva Júnior 418.184.518-40
Oclécio Dutra de Almeida 002.619.818-54
Orlando Pereira Machado Júnior 058.332.028-76
Paulo Roberto Pereira Marques 432.353.758-13
Ricardo Saravalli 225.088.368-85
Rosival Jaques Molina 127.731.638-42
Sueli Vieira de Souza 783.907.456-15
ORLANDO MACHADO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Orlando Pereira
Machado Júnior)

27.848.663/0001-17

BÁRBARA IZABELA COSTA (Haras Royal
Cobs)

17.377.116/0001-47

MELKE & PRADO ADVOGADOS
ASSOCIADOS

08.895.066/0001-07
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                       Da mesma forma, (F) quanto ao sequestro de bens móveis, tendo em vista a
possibilidade de não serem localizados e apreendidos no dia da deflagração da operação,
representou a autoridade policial pela expedição de mandados de busca e apreensão em

UNIESP S/A (José Fernando Pinto da Costa) 19.347.410/0001-31
STBA – COBRANÇAS E SERVIÇOS EIRELI
(Sthefano Bruno Pinto da Costa)

22.397.589/0001-46

ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL
EIRELI (Adeli de Oliveira)

31.728.114/0001-86

THE PRICE BOSS PUBLICIDADE
TREINAMENTO CONSULTORIA LTDA ME
(Rosival Jaques Molina)

05.638.443/0001-26

FORO BRASIL NEGOCIOS ERECUPERADORA
DE CREDITOS LTDA (Orlando Pereira Machado
Júnior)

09.074.104/0001-15

FORO BRASIL NEGOCIOS E RECUPERADORA
DE CREDITOS LTDA-ME (Orlando Pereira
Machado Júnior)

09.074.104/0002-04

AMMED CLÍNICAS INTEGRADAS SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME
(Frank Ronaldo Soares)

09.604.575/0001-98

AMERICA INTERNATIONAL BUSINESS
EIRELI (Frank Ronaldo Soares)

29.126.507/0001-78

AF SOARES ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S.A. (Frank Ronaldo Soares)

27.541.311/0001-14

AMERICA MEDICINA EDUCACIONAL LTDA
(Frank Ronaldo Soares)

26.390.511/0001-50

AMMED MEDICINA E SAUDE DIAGNOSTICA
LTDA (Frank Ronaldo Soares)

14.096.609/0001-10

AMMED GESTAO MEDICA DO TRABALHO
LTDA. (Frank Ronaldo Soares)

17.217.484/0001-28

A.S. FERREIRA GESTÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS (Aurélia Sousa Ferreira/Frank Ronaldo
Soares)

28.064.588/0001-66

INSTITUTO EDUCACIONAL RIO PRETO EIRELI
(Aurélia Sousa Ferreira/Frank Ronaldo Soares)

30.539.827/0001-39

IGM – MEDICINA EIRELI (Andrea Sousa Santos
Soares)

21.622.228/0001-93

CAMES – CENTRO AMÉRICA DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE EIRELI (Andrea Sousa Santos Soares)

17.217.484/0001-28

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LEMOS DE
CASTRO (José Fernando Pinto da Costa)

72.344.096/0001-16

D.D.G.S.S. LTDA (José Fernando Pinto da Costa) 03.378.939/0001-82
DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO (José
Fernando Pinto da Costa)

01.154.757/0001-00

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMPO GRANDE
(José Fernando Pinto da Costa)

34.130.898/0001-34

CMP COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS EIRELI-
ME (CLAUDETE MARIA PEREIRA: cunhada de
José Fernando Pinto da Costa). (Transformada
recentemente para ML Cobranças Administrativas
– CNPJ mantido).

23.505.554/0001-46

IESP (José Fernando Pinto da Costa) 63.083.869/0001-67
Claudete Maria Pereira 075.272.088-05
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face dos veículos abaixo relacionados:
 
AERONAVES – CNPJ: 06.120.096/0001-08 (Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial
Ltda – Rua 3 de Dezembro, 38 (MEZANINO) – Centro – São Paulo-SP)

 
 
EMBARCAÇÕES - CNPJ: 06.120.096/0001-08 (Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial
Ltda – Rua 3 de Dezembro, 38 (MEZANINO) – Centro – São Paulo-SP)

 
VEÍCULOS - CNPJ: 06.120.096/0001-08 (Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda –
Rua 3 de Dezembro, 38 (MEZANINO) – Centro – São Paulo-SP)

Seq. Prefixo Fabricante/Modelo Ano Série ICAO

1 
 

PPUNI  BEECH AIRCRAFT - C90A 2002 
 

LJ-1682  BE9L 

2 
 

PRFPC  BELL HELICOPTER - 429 2013 
 

57164  B429 

3 
 

PTLEG  EMBRAER - EMB-135BJ 2014 
 

14501197  E135 

Seq. Nome Tipo Casco Inscrição

1 

 

LADY C  Lancha 

Ano: 2006 Superestrutura: Fibra de vidro
Material: Fibra de vidro Constr: TEC CRAFT

I. E C. DEF. DE VIDRO LTDA Lic.
Construção: 382888882006 Comprimento:

21.20 m 

3826669436 -
DLTIAO/SP

Exp:03/10/2022
Val:03/10/2022 

2 

 

LADY C II
 

Bote 
Nro: R680GE505 Ano: 2006 Material:
Borracha Cor: AZUL Constr: AVON

INFLATABLES LTDA. Comprimento: 4.06 m 

381M2010004368 -
DLTIAO/SP

Exp:06/12/2017
Val:06/12/2022 

3 

 

BABITIKA
 

Moto-Aquática/similar 
Nro: CA-YDV15939I213 Ano: 2012 Material:
Fibra de vidro Cor: AMARELA Constr: SEA

DOO Comprimento: 3.31 m 

382M2013000552 -
DLANGR/RJ

Exp:29/01/2013
Val:06/02/2023 

4 

 

BIBIKOKA
 

Moto-Aquática/similar Ano: 2013 Comprimento: 3.37 m 
382M2013000561 -

DLANGR/RJ
Val:06/02/2023 

5 

 

BIBIKOKA
 

Moto-Aquática/similar 
Nro: CA-YDV24444D212 Ano: 2012 Material:
Fibra de vidro Cor: AMARELO Constr: SEA

DOO Comprimento: 3.37 m 

382M2013000617 -
DLANGR/RJ

Exp:05/02/2013
Val:06/02/2023 

Seq.Placa Marca/modelo Renavam Chassi

1 EEU8887 - SAO PAULO/SP 
I/NISSAN QUEST SE -
2008/2008 - CINZA 

 

00137179170  

 

5N1BV28U88N110883  

2 EEU4443 - SAO PAULO/SP 
I/GM OMEGA CD -
2008/2009 - PRETA 

 

00138546878  

 

6G1EL55769L182326  

3 EQA9298 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX
- 2010/2010 - PRATA 

 

00208186670  

 

9BD119205A1065870  

4 EQA9295 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX
- 2010/2010 - PRATA 

 
00208187200  

 
9BD119205A1065681  
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5 FFK1800 - SAO PAULO/SP 
I/CADILLAC ESCALADE
ESV - 2010/2011 - PRETA 

 

00279961235  

 
1GYS4KEF9BR173868

 

6 EUM6345 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO MILLE
ECONOMY - 2011/2012 -
PRATA 

 

00328442283  

 

9BD15822AC6584005  

7 EXI9165 - SAO PAULO/SP 
PEUGEOT/BOXER M330M
23S - 2011/2012 - VERDE 

 

00374413223  

 
936ZBXMMBC2081880

 

8 
MWS8543 - COLINAS DO
TOCANTINS/TO 

FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8
- 2012/2012 - PRATA 

 

00461152991  

 

9BD119609C1091948  

9 EME5479 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8
- 2012/2012 - PRATA 

 

00461902427  

 

9BD119609C1090386  

10 FAO2975 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8
- 2012/2012 - PRATA 

 

00463526414  

 

9BD119609C1090427  

11 FAZ7885 - SAO PAULO/SP 
I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6 -
2011/2012 - PRETA 

 

00467402388  

 
KMHFH41HBCA115590

 

12 FAK8552 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8
- 2012/2013 - PRATA 

 

00471147770  

 

9BD119609D1094561  

13 FJZ8866 - SAO PAULO/SP 
I/HYUNDAI ELANTRA GLS -
2011/2012 - BRANCA 

 

00480429197  

 
KMHDH41EBCU360596

 

14 FAF6818 - SAO PAULO/SP 
YAMAHA/XT 660R -
2012/2013 - PRETA 

 

00482614927  

 

9C6KM0030D0017723  

15 FER1299 - SAO PAULO/SP 
I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6 -
2011/2012 - PRETA 

 

00486340678  

 
KMHFH41HBCA118400

 

16 FGE6544 - SAO PAULO/SP 
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
- 2012/2013 - PRATA 

 

00487007409  

 

9BD197132D3027043  

17 FHQ9688 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO ECONOMY -
2012/2013 - PRATA 

 

00507674936  

 

9BD195173D0416468  

18 FHK2489 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX
- 2012/2013 - CINZA 

 

00509134467  

 

9BD119409D1102498  

19 EQN4509 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2013/2014 - BRANCA 

 

00532041704  

 

9BD195152E0469214  

20 FAW5741 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2013/2014 - BRANCA 

 

00532042298  

 

9BD195152E0469181  

21 FAW5730 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2013/2014 - BRANCA 

 

00532042450  

 

9BD195152E0469184  

22 FAW5729 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2013/2014 - BRANCA 

 

00532042697  

 

9BD195152E0469218  
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23 FLN5021 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2013/2014 - BRANCA 

 

00569255317  

 

9BD195152E0508298  

24 GBZ0002 - SAO PAULO/SP 
I/LR R.R SPT 5.0 SC AB -
2013/2014 - CINZA 

 

00586662928  

 

SALGA2EF6EA130668  

25 OYD9655 - SAO PAULO/SP 
I/JAGUAR XJ 3.0 SC PORT
- 2013/2014 - PRETA 

 

00611207753  

 

SAJAA1691E8V64473  

26 JGA7004 - SAO PAULO/SP 
I/MERCEDES S 500L -
2001/2001 - PRETA 

 

00761737731  

 
WDBNG75W61A201953

 

27 HDS0004 - SAO PAULO/SP 
I/LEXUS LS430 - 2005/2006
- PRATA 

 
00875203981  

 
JTHBN36F065040516  

28 DRK3283 - SAO PAULO/SP 
MARCOPOLO/VOLARE W8
ON - 2006/2007 - BRANCA 

 

00896341887  

 

93PB12E3P7C019636  

29 DYF9549 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
- 2007/2007 - BRANCA 

 

00914550713  

 

9BD15802774943352  

30 DZG7306 - SAO PAULO/SP 
FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX
- 2007/2008 - CINZA 

 

00945559283  

 

9BD11920581048912  

31 MGZ7031 - SAO PAULO/SP 
I/FORD FOCUS 2.0L HA -
2007/2008 - AZUL 

 

00952399288  

 

8AFFZZFHA8J135572  

32 FQC2121 - SAO PAULO/SP 
I/TOYOTA CAMRY XLE -
2008/2008 - PRETA 

 

00968326129  

 

JTNBK40K783037368  

33 EFC6567 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
- 2008/2008 - PRATA 

 

00976620413  

 

9BD15822786158299  

34 EFC6396 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
- 2008/2008 - PRATA 

 

00976620731  

 

9BD15822786157751  

35 FQK2705 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2014/2014 - BRANCA 

 

01010611833  

 

9BD195152E0582551  

36 FUP3546 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2014/2014 - BRANCA 

 

01010611965  

 

9BD195152E0582730  

37 FXM3705 - SAO PAULO/SP 
I/LR R.R SPT 3.0 SC HSE -
2014/2014 - BRANCA 

 

01020960598  

 
SALWA2VF6EA370265

 

38 FKD7148 - SAO PAULO/SP 
I/LR R.R SPT 3.0 SC HSE -
2015/2015 - CINZA 

 

01056305123  

 
SALWA2VF5FA617938

 

39 GCK8262 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2015/2016 - BRANCA 

 

01073558018  

 

9BD19515ZG0739471  

40 GCL2830 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2015/2016 - BRANCA 

 

01073558239  

 

9BD19515ZG0739538  

41 GCK0784 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2015/2016 - BRANCA 

 

01073558506  

 

9BD19515ZG0739457  
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VEÍCULOS – HARAS EM PORTO FELIZ (CNPJ: 17.377.116/0001-47)

 

42 GBK5766 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2015/2016 - BRANCA 

 

01073558840  

 

9BD19515ZG0739922  

43 GCF7918 - SAO PAULO/SP 
FIAT/UNO VIVACE 1.0 -
2015/2016 - BRANCA 

 

01073559120  

 

9BD19515ZG0739480  

Seq. Placa Marca/modelo Renavam Chassi

1
FKO5025 - SAO

PAULO/SP
I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV -

2013/2013 - BRANCA

 

00537666540

 

8AJFY29GXD8532084

2
FJD9763 - PORTO

FELIZ/SP
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX - 2013/2013

- BRANCA

 

00567270440

 

9BD119409D1109581

3
DKR4329 - PORTO

FELIZ/SP
FIAT/STRADA FIRE - 2005/2005 -

PRATA
00849519306 9BD27801052456646

4
FDJ1881 - PORTO

FELIZ/SP
BRM/M11 - 2006/2007 - PRATA

 

00888215835

 

9B3BRM11Z7P000323

5
KVI3014 - PORTO

FELIZ/SP
VW/13.180 CNM - 2007/2008 - BRANCA

 

00957143605

 

9BW7672308R815650

6
BIC2736 - PORTO

FELIZ/SP
I/LEXUS NX300H LUXURY

 

1188440664

 

JTJBJRBZ7K2115298

7
QAH2005 – SÃO

PAULO/SP
FIAT/TORO FREEDOM AT

 

01107670494

 

988226117HKA98880
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Por fim, (G) “solicita-se o afastamento do atual reitor da Universidade Brasil, com a nomeação de
Administrador Provisório por este Juízo, com poderes de Presidente e Tesoureiro, seguindo os
ditames e as diretrizes da Lei nº 11.101/2005. Os atos ficariam submetidos à supervisão do órgão
do Ministério Público e deste Juízo, com duração até o julgamento da ação penal ou até decisão
em sentido contrário. Em razão do grande porte da Universidade Brasil sugere-se a nomeação de
pessoa jurídica especializada para que haja administração profissional, com remuneração a ser
fixada pelo Juízo e paga pela universidade”.
O Exmo. Delegado citou o nome de quatro empresas para tal mister, pelo que sugeriu, caso não
fosse o entendimento do Juízo, que ao menos seja nomeado interventor judicial para
administrar o campus de Fernandópolis, também com remuneração fixada pelo Juízo e
submetido à supervisão do órgão do Ministério Público.
E prosseguiu: “Para o cargo sugere-se a nomeação do empresário Sr. TITOSI UEHARA, RG
4261202, residente em Fernandópolis, o qual exerceu por mais de um ano o cargo de interventor
judicial da FEF. Nesse caso também solicita-se a nomeação de uma das empresas acima citadas
para efetuar auditoria na Universidade Brasil, com o intuito de identificar outros casos de
transferências irregulares de alunos e concessões fraudulentas de financiamento estudantil.
Justifica-se a providência pelo fato de a faculdade ter dezenas de campus pelo Estado de São
Paulo”.
 
III.
                       O Ministério Público Federal também se manifestou. Relatou o que se encontra
nos autos em relação aos investigados a respeito dos quais o Exmo. Delegado representou por
medidas cautelares e prisões, concordando com alguns pedidos, divergindo de outros e ainda
fazendo acréscimos. Nesse tópico serão melhor individualizadas as condutas, bem como melhor
detalhados os indícios de crimes em desfavor de cada um dos investigados. Ressalte-se que o
Exmo. Delegado também agiu dessa forma, mas preferiu-se realizar maior individualização
somente no relatório do parecer ministerial, para evitar repetições desnecessárias que
aumentariam, ainda mais, um texto já muito extenso. Prossigo.
Para o MPF, dentre os ilícitos constatados, destacam-se as fraudes constantes no (1) sistema
de ingresso de alunos no curso de Medicina da aludida instituição privada, bem como na
obtenção de financiamento público por meio do (2) Programa de Financiamento Estudantil
(FIES) e também no (3) Programa Universidade para Todos (PROUNI), por preço que varia em
torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
As fraudes envolvendo a concessão de FIES no curso de medicina são concretizadas de
duas maneiras: a) inserção de dados falsos (p.e. renda e número de integrantes da família) em
requerimento eletrônico disponível na página do FIES na internet, a fim de permitir o
enquadramento de um aluno que não faria jus ao benefício, além do cálculo de porcentagem
maior do financiamento; e b) registro de outros cursos da área de saúde, com requisito de
pontuação menor na avaliação do ENEM, para posterior transferência para o curso de medicina.
Tais dados são posteriormente validados pelos investigados que integram a CPSA
(Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da Universidade Brasil,
devidamente autorizados pelos seus superiores hierárquicos, mediante pagamento de “propina”
pelos assessores educacionais.
Além disso, apurou-se que há (4) venda irregular de vagas de “transferência” de alunos que
estão cursando medicina no exterior, mormente no Paraguai e na Bolívia, sem a devida
avaliação de conhecimentos para atuar como médicos no país (REVALIDA). No caso de
alunos que já se formaram no exterior e não conseguiram a aprovação no exame, constatou-se
que eles ingressam na aludida universidade privada como não concluintes, e realizam um curto
período de “internato” para concluir o curso novamente, bastando o aval do líder da organização
criminosa, tudo a fim de evitar a avaliação.
Ainda, no intuito de angariar a maior quantidade possível de vantagens ilícitas mediante as
fraudes constatadas, a Universidade Brasil, mediante a atuação fundamental dos membros de
sua direção, (5) possibilitou que o número de vagas anuais do curso de Medicina no
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campus de Fernandópolis/SP extrapolasse o limite autorizado pelo Ministério da Educação
, causando um colapso na estrutura e na qualidade do curso, conforme demonstraram alguns
áudios interceptados (índices 62716184, 63188520), o que culminou, ainda, no ajuizamento da
Ação Civil Pública n° 5000423-44.2019.403.6124.
Os elementos colhidos por meio da interceptação telefônica, bem como através de outros
elementos de prova, a exemplo de diligências presenciais dos senhores policiais e a colaboração
espontânea realizada por uma das investigadas identificadas, possibilitou dividir os investigados
até aqui identificados, bem como suspeitos a eles ligados, nos chamados “núcleos” de atuação
, destacando a divisão de tarefas e a estrutura funcional da organização criminosa.
Foram identificados 6 núcleos de atuação.
Passo a relatar as informações a respeito de cada núcleo da OrCrim, especificando as principais
condutas de cada um, no entender do MPF:
1º) O Núcleo Empresarial da Universidade Brasil – São Paulo (Sede) é composto por 4
integrantes:

JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, reitor da instituição e líder do grupo UNIESP;
CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA, esposa de José Fernando;
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA, filho e CEO das empresas, além de substituto do
pai nos negócios;
BÁRBARA IZABELA COSTA, filha.

 
 JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA

Éo líder da organização criminosa e principal beneficiário do esquema; já teve problemas no
passado envolvendo a prática de crimes da mesma natureza que os ora investigados e com o
mesmo modus operandi ora utilizado, mediante a captação de alunos para o programa
fraudulento de financiamento de estudos denominado “UNIESP PAGA”;
JOSÉ FERNANDO é mencionado em diálogo entre RICARDO e ORLANDO, sendo apontado
em uma possível participação de venda de três vagas no curso de Medicina, pelo montante
de R$ 600 mil. Índice 62638698 – pág. 100, em 27/02/2019;
RICARDO SARAVALLI expõe a ORLANDO que o reitor JOSÉ FERNANDO é um homem
perigoso, que é “bandido”, além de classificá-lo como “gangster” e “quadrilheiro”, ao
discutirem sobre as atitudes que o reitor tomará (expulsão, fechamento do Centro
Acadêmico, etc.) em relação às alunas que fizeram a denúncia de excesso de alunos ao
MPF. Índice 62890034 – pág. 179, em 14/03/2019. Neste ponto, cumpre esclarecer que
JOSÉ FERNANDO foi denunciado pelo MPF em relação a estes fatos em razão do
cometimento do crime de coação no curso do processo (aguarda recebimento da denúncia –
processo nº 5000495-31.2019.4.03.6124). Importa destacar que , na audiência pública que
promoveu, falou publicamente em “destruir inimigos”, em ameaça direta àquelas alunas;
ADELI, preso da Operação Asclépio, é apontado como “capanga” de JOSÉ FERNANDO, em
conversa interceptada de ORLANDO. Índice 62925520 – pág. 151, em 16/03/2019;
RICARDO SARAVALLI dá a entender a um pai de aluno que o reitor JOSÉ FERNANDO já
teria resolvido o problema de excesso de alunos, investigado pelo MPF, junto ao MEC, de
forma espúria. Índice 62976014 – pág. 181, em 19/03/2019;
JOSÉ FERNANDO informa ao interlocutor da intenção de entrar em contato com orientador
de mestrado de um dos procuradores da República, na esperança de conseguir interferir no
andamento do inquérito civil, que trata do excesso de alunos de medicina da universidade.
Índice 63006248 – pág. 30, em 21/03/2019;
JOSÉ FERNANDO planeja com AMAURI convidar o orientador de mestrado deste procurador
da República para realizar uma palestra em Fernandópolis/SP, na esperança de influenciar
as investigações do MPF sobre excesso de alunos de Medicina na instituição. Índice
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63010094 – pág. 116, em 21/03/2019;
JOSÉ FERNANDO orienta filha BÁRBARA a colocar veículo de luxo, com placa
personalizada, como “produtor rural”, a fim de obter indevidamente benefícios tributários.
Índice 63028449 – pág. 36, em 22/03/2019;
JOSÉ FERNANDO conversa com ROSIVAL para aditar FIES de aluna. Índice 63081171 –
pág. 32, em 26/03/2019;
JOSÉ FERNANDO determinou que ROSIVAL providenciasse uma solução para um problema
envolvendo uma aluna do curso de Fonoaudiologia. Provavelmente se trata de uma
transferência fraudulenta para o curso de Medicina envolvendo o FIES, vez que a ordem fora
transmitida a , especialista neste tipo de fraude no SisFIES. – pág. 138, em 29/03/2019;
AMAURI se queixa com RODRIGO (Diretor Financeiro) sobre os gastos exagerados do filho
de JOSÉ FERNANDO, STEPHANO, enquanto na faculdade faltavam itens básicos como
toner de impressora e papel higiênico. Índice 63188520 – pág. 28 em 03/04/2019. Conforme
se verifica, JOSÉ FERNANDO desvia a finalidade da associação que constituiu
(UNIVERSIDADE BRASIL), distribuindo lucros para sua empresa UNIESP S.A;
JOSÉ FERNANDO determinou a um homem, possivelmente professor, que aprovasse um
aluno que é vereador em Birigui (FERNANDO BARONE BRITO), conforme áudio captado de
ROSIVAL. Índice 63210725 – pág. 46, em 04/04/2019;
JOSÉ FERNANDO conversa com um homem que está tratando de um caso de FIES, que
está sendo conduzido em Brasília/DF, e oferece apoio para resolver, visando liberar a
documentação junto à CPSA de Fernandópolis. Índice 63315842 – pág. 40, em 10/04/2019;
áudio captado demonstra influência de JOSÉ FERNANDO sobre importantes órgãos da
imprensa. Neste caso, através de seus contatos, conseguiu que o nome da UNIVERSIDADE
BRASIL não fosse mencionado em uma reportagem da TV GLOBO, em São Paulo/SP, sobre
a Operação Asclépio, deflagrada naquele dia. Índice 63362596 – pág. 41, em 12/04/2019;
ORLANDO, em áudio interceptado, comenta que a estratégia de JOSÉ FERNANDO de expor
a UNIVERSIDADE BRASIL como vítima dos crimes apurados na Operação Asclépio
fracassará, pois a Polícia Federal não acreditará, já que quem oferece as vagas no curso de
Medicina é o reitor. Índice 63358306 – pág. 154, em 12/04/2019 (dia da deflagração da
Operação Asclépio);
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO, deputado estadual, três dias após a
deflagração da Operação Asclépio, diz a JOSÉ FERNANDO: “Só estou ligando para dizer
que ESTOU AQUI PRA QUALQUER COISA, CONTE COMIGO”. – pág.42, em 15/04/2019;
JOSÉ FERNANDO, em áudio interceptado, tenta obter informações sobre o delegado da
Polícia Civil que conduz a Operação Asclépio, com o claro objetivo de tentar influenciar as
investigações. Índice 63460618 – pág. 506, em 17/04/2019;
aluna fala com JOSÉ FERNANDO sobre sua situação, que está com problemas no FIES, e
cita nomes de pessoas presas na Operação Asclépio (ROSIVAL e ÉLVIO), que não
demonstra surpresa, o que revela que JOSÉ FERNANDO conhece aqueles indivíduos, que
tinham acesso às dependências da universidade. Demonstrando preocupação com
intercepção telefônica, pede que a ligação seja feita através do aplicativo WhatsApp . Índice
63506885 – pág. 44, em 22/04/2019;
JOSÉ FERNANDO e AMAURI, possivelmente temendo interceptações telefônicas em curso,
após a deflagração da Operação Asclépio, aparentam simular diálogo a fim de transparecer
que a Universidade Brasil é vítima dos crimes apurados na Operação Asclépio. Índice
63546901 – fls 43, em 25/04/2019;
KAYO comenta com PAULO ROBERTO que JOSÉ FERNANDO usa de influência política
para resolver os problemas da Universidade, “porque por vias normais, ele não estava
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conseguindo”. No mesmo áudio, KAYO e PAULO ROBERTO afirmam, em tom jocoso, que
JOSÉ FERNANDO participaria do casamento de sua filha através do Skype, pois estaria
preso. Índice 63587373 – pág. 220, em 28/04/2019;
JOSÉ FERNANDO pediu para trazer para São Paulo alguns alunos excedentes, onde a
Universidade Brasil não detém autorização para ofertar curso de Medicina, a fim de obstruir
as investigações do Ministério Público Federal em inquérito civil, que apurava o excesso de
alunos no campus de Fernandópolis/SP. Tal procedimento contou com a participação de
ERICSON e JULIANA. Índice 63593018 – pág. 59, em 29/04/2019. Este fato é comprovado
pelos documentos apresentados pela colaboradora JULIANA, conforme apontado às
pág. 333/334 da representação policial;
JOSÉ FERNANDO conversa com EDSON, que faz suposta auditoria no campus de
Fernandópolis/SP, após a deflagração da Operação Asclépio, e questiona o reitor o que deve
ser feito sobre as unidades que estavam com ROSIVAL, que foi preso. O diálogo aparenta se
tratar de uma simulação, a fim de transparecer o desejo de JOSÉ FERNANDO de querer
apurar as irregularidades em curso, inclusive apontando EDNA e ANDRÉ como possíveis
culpados de fraudes. Há contradição neste diálogo, porém, pois inicialmente JOSÉ
FERNANDO declara ao interlocutor que não sabia que marido de EDNA, ANDRÉ, trabalhava
no campus, mas logo após ele próprio afirma ao interlocutor que ANDRÉ é o presidente da
CPSA. Índice 63599597 – pág. 45, em 30/04/2019;
KAYO e PAULO comentam plano de JOSÉ FERNANDO de simular uma auditoria na
universidade, a fim de livrar a responsabilidade da cúpula da instituição pelas irregularidades
no financiamento estudantil. Índice 63837360 – pág. 243, em 15/05/2019;
JOSÉ FERNANDO conversa com aluna de nome ROSE, cujo marido é médico, sobre FIES,
e apesar de tentar desconversar, diz que quem faz a seleção é o governo federal e não
faculdade. Mas ela insiste e diz que JOSÉ FERNANDO, em conversa presencial, teria
passado ordens a AMAURI para resolver a situação. Esta aluna havia declarado a JOSÉ
FERNANDO que a renda de seu marido supera a definida pelo FIES. Índice 63210725 – pág.
46, em 16/05/2019;
JOSÉ FERNANDO, através de sua assinatura em e-mails impressos e documentos, além de
mensagens de WhatsApp, determinou várias transferências de alunos de maneira irregular,
por indicação de terceiros (dentre eles políticos e empresários), sendo que alguns destes
alunos também foram beneficiados pelo FIES de maneira fraudulenta, conforme
documentos apresentados pela colaboradora JULIANA, apontados na representação
policial às pág. 331/333, 336/352, 390/400 e 425.
JOSÉ FERNANDO, em e-mail encaminhado a seus subordinados em 11/12/2017
(apresentado pela colaboradora JULIANA), informa que existem 17.529 vagas
remanescentes do FIES e determina seja feita uma verificação para convidar alunos e ex-
alunos para aproveitarem o benefício do financiamento estudantil e assim preencher as
vagas disponíveis. No mesmo email esclarece que a assessoria de ROSIVAL “estaria
apoiando cada região e unidade, dando o suporte para o sucesso desta operação”, o que
demonstra a atuação direta de JOSÉ FERNANDO na captação de alunos (pág. 367/368) que
também adquiririam o FIES de maneira fraudulenta. No mesmo sentido, às pág. 370/371 é
demonstrada a atuação de ROSIVAL que encaminha e-mail à JULIANA para que fosse
regularizada a situação de alunos, sendo que alguns deles possuíam FIES, providências
estas que teriam o aval de JOSÉ FERNANDO, obtido por ADELI, segundo informado;
JOSÉ FERNANDO autoriza, em 21/12/2018, através de mensagem Whatsapp , que a
colaboradora JULIANA classifique 345 alunos de medicina como “alunos especiais”, que não
prestaram prova e que seriam “regularizados” no processo seletivo seguinte. Trata-se de
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estratégia para evitar a descoberta do excesso de alunos na instituição e de alunos de
Medicina matriculados no campus situado em São Paulo/SP, onde a instituição de ensino não
detém autorização do MEC para ofertar o curso (pág. 393);
JOSÉ FERNANDO encaminhou mensagem à colaboradora JULIANA, através da qual se
pode notar que ele tinha conhecimento das tratativas ilícitas desenvolvidas por ADELI, que
neste caso estava cobrando para que determinada aluna pudesse ser matriculada no
internato (pág. 398);
JOSÉ FERNANDO possui intimidade com ADELI, como é possível verificar nas mensagens
trocadas entre este e a colaboradora JULIANA, através da qual é possível verificar, inclusive
através das fotos, que ADELI estava em companhia de JOSÉ FERNANDO em sua
propriedade rural. Na ocasião, JULIANA pediu a ajuda de ADELI para prejudicar alunos que
querem “derrubar a instituição”, em uma referência clara às denúncias apresentadas ao MPF.
ADELI confirma que JOSÉ FERNANDO tomaria as providências (pág. 404/406).
JOSÉ FERNANDO tinha o conhecimento e controle da criação da tese desenvolvida por
JOÃO MELKE, que envolveu a fabricação de um regimento geral com data retroativa, que
objetivava “comprovar” que a instituição não estava ultrapassando o limite de vagas
autorizados pelo MEC (pág. 411). Com este documento, a universidade conseguiu
provimento em agravo de instrumento junto ao TRF da 1 a Região, em ação que ajuizou
contra o Ministério Público Federal.
JOSÉ FERNANDO emitia ordens a EDNA e JULIANA para que alunos trazidos por
ROSIVAL, que não prestaram prova de qualquer processo seletivo, fossem matriculados no
curso de medicina, conforme se verifica do email apresentado pela colaboradora
JULIANA (pág. 416).
confirmando informações apuradas no início das investigações, os áudios fornecidos
pela colaboradora JULIANA, trocados em conversas de WhatsApp, demonstram a atuação
de JOSÉ FERNANDO e ROSIVAL para garantir que uma chapa aliada à administração
ganhasse as eleições do Centro Acadêmico, a fim de controlá-lo e evitar novas denúncias ao
MPF e outros órgãos (pág. 433/434). Os áudios também demonstram a estratégia de
controlar o acesso à audiência pública convocada pela universidade, que deveria contar, em
sua maioria, com alunos beneficiários de ingressos irregulares.
o relato da colaboradora JULIANA e os demais documentos que apresentou
comprovam que JOSÉ FERNANDO ocupa a posição de líder da organização criminosa que
constituiu;
a colaboradora JULIANA apresentou um conjunto de provas (conversas e áudios mantidos
por Whastsapp , e-mails e planilhas) que demonstram que a colaboradora atuou junto aos
investigados , , , e , além de outros funcionários (pág. 309), a mando dos líderes e e com o
conhecimento dos advogados e , para manipular dados e falsificar a planilha de número de
alunos matriculados no curso de medicina da Universidade Brasil em Fernandópolis para
apresentá-la ao Ministério Público Federal no interesse de Inquérito Civil Público que apurava
o excesso de vagas no aludido curso (pág. 278/309 da representação policial).
mesmo sabendo da atuação do MPF e da Polícia Civil, JOSÉ FERNANDO procurou levantar
informações sobre seus investigadores – procurador da República e delegado da Polícia Civil
– a fim de tentar interferir nas investigações; ameaçou alunas que levaram a denúncia ao
MPF sobre o excesso de alunos; interferiu em eleições do Centro Acadêmico da faculdade de
medicina, a fim de evitar que novas denúncias fossem realizadas aos órgãos de controle;
interferiu no trabalho de órgãos de imprensa a fim de minimizar a repercussão das
investigações e garantir a continuidade das atividades ilícitas, em especial o ingresso de
alunos além do permitido pelo MEC, dentre eles aqueles que buscam obter o FIES de
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maneira fraudulenta; determinou a subordinados que promovessem a destruição de provas
após a prisão de comparsas na Operação Asclépio; prestou informações falsas ao MPF
sobre o quantitativo real de alunos matriculados no curso de Medicina; promoveu a
falsificação de documento para obter liminar em processo judicial; obteve informação sigilosa
– provavelmente corrompendo agentes públicos – sobre os passos da investigação da Polícia
Civil (busca e apreensão na casa de JULIANA, por exemplo); e possivelmente corrompeu
servidores do MEC para que não dessem andamento a fiscalizações que competiam ao
órgão, após comunicação do MPF sobre a recomendação expedida no inquérito civil (já que a
Pasta sequer respondeu o ofício encaminhado pelo Parquet);
Importante registrar que apesar de as aludidas empresas possuírem autonomia própria, as
evidências apontam que o investigado utilizou suas pessoas jurídicas para cometer os crimes
e receber o proveito obtido destes.

STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
leva um estilo de vida “exótico”, mantendo gastos excessivos com festas e viagens ao
exterior, em contraste com a situação enfrentada no campus em Fernandópolis desta
universidade, que carece de itens básicos como papel higiênico e toner para impressora em
suas instalações educacionais;
STHEFANO, junto com seu pai JOSÉ FERNANDO, também é o líder (Índice 63185349 –
pág. 38, em 03/04/2019) e principal beneficiário das atividades promovidas pela organização
criminosa que integra, tem poderes de administração na empresa controladora (UNIESP
S.A), e está dilapidando o patrimônio da UNIVERSIDADE BRASIL, que é uma associação e
não pode legalmente transferir lucros a seus associados ou pessoa jurídica mantenedora;
participou da organização da audiência pública promovida pela UNIVERSIDADE BRASIL e
atuou, junto com outros investigados, para que o ato contasse principalmente com alunos
ocupantes de vagas excedentes no curso de Medicina, a fim de simular aprovação da maioria
dos alunos aos atos da administração da instituição (pág. 463);
STHEFANO e seu pai determinaram que subordinados manipulassem dados e falsificassem
a planilha de número de alunos matriculados no curso de medicina da Universidade Brasil em
Fernandópolis para apresentá-la ao Ministério Público Federal no interesse de Inquérito Civil
Público que apurava o excesso de vagas no aludido curso (pág. 278/309 da representação
policial);
a empresa STBA – COBRANÇAS E SERVIÇOS EIRELI é de STHEFANO.

CLAUDIA APARECIDA PEREIRA e BARBARA IZABELA COSTA
são utilizadas como “laranja” por FERNANDO e destinatárias de boa parte dos recursos
desviados da Universidade Brasil, o que constitui fortes indícios, somado à proximidade de
ambas com o reitor, de que elas participam dos crimes em análise.
Há bem móveis e imóveis em nome do HARAS ROYAL COBS, localizado em Porto Feliz/SP
(que embora pertença a FERNANDO, foi colocado no nome da filha).

2º) O Núcleo Administrativo da Universidade Brasil – São Paulo é composto por 10
integrantes:

ERICSON DIAS MELO, pró-reitor;
JULIANA DA COSTA E SILVA, diretora de graduação e colaboradora das investigações;
MAURO VILLANOVA, diretor de relações institucionais;
RODRIGO GONÇALVES FERNANDES, diretor financeiro;
SILMARA MARIA DE ALMEIDA, tecnologia da informação;
NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, administração de alunos;
JHOE RAUL MORGATO SANTOS, administração de alunos;
MÁRCIO HELBOK CREPALDI, administração de alunos;
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MARLON ANDRES DA SILVA, administração de alunos;
ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI, administração de alunos – campus Anhangabaú.

                       Segundo consta, tais indivíduos têm a função de dar condições e soluções para
que todas as inscrições provenientes de fraudes ocorram sem nenhum tipo de entrave ou que
permita questionamentos das autoridades fiscalizadoras da atividade-fim da instituição,
fiscalizando e orientando, a mando do reitor JOSÉ FERNANDO, os membros do núcleo
administrativo de Fernandópolis, onde está situado oficialmente o curso de Medicina e a CPSA,
comissão responsável pela validação das inscrições e aditamentos do FIES.
                       Vale consignar que a participação de grande parte deste núcleo foi amplamente
corroborada pela investigada JULIANA DA COSTA E SILVA mediante declarações e
documentos apresentados por força de acordo de Colaboração Premiada.

ERICSON DIAS MELO
atua em conjunto com outros diretores, principalmente AMAURI, para que as fraudes em
investigação ocorram, dando ordens a seus subordinados do núcleo administrativo de São
Paulo para que solucionem a situação dos denominados “alunos especiais”, sem
comprometer criminalmente os investigados.
ERICSON em diálogo mantido no modo de chamada “viva voz” com AMAURI, no qual
estavam na escuta, ainda, os investigados ROSIVAL, JULIANA e RODRIGO, busca soluções
para regularizar a situação dos denominados “alunos especiais”, após o início das
investigações do Ministério Público Federal sobre o excesso de vagas ofertadas no curso de
medicina da Universidade Brasil. Índice 62538270 – pág. 52, em 21/02/2019. A participação
de ERICSON nesta fraude é corroborada por e-mail e mensagens de WhatsApp
apresentados pela colaboradora JULIANA (pág. 313, 393 e 410);
ERICSON é mencionado por AMAURI em áudio com ADEMIR, coordenador do curso de
Medicina, afirmando que ERICSON não gostou de ter seu nome mencionado em
investigação conduzida pela Polícia Federal de Jales/SP. AMAURI ainda afirma que quanto
menos ERICSON aparecer, melhor, o que demonstra o desejo deste investigado de ocultar
sua participação nos atos ilícitos cometidos no âmbito da organização criminosa. Por fim,
AMAURI classifica ERICSON como “safado”. Índice 63095112 – pág. 55, em 27/03/2019;
conforme relato da colaboradora JULIANA, ERICSON participou de reunião com JOÃO
MELKE e outros onde foi determinado que funcionários da universidade destruíssem provas
existentes em computadores e celulares, em razão da deflagração da Operação Asclépio
(pág. 261/262);
ERICSON participou da manipulação de dados e falsificação da planilha de número de
alunos matriculados no curso de medicina da Universidade Brasil em Fernandópolis para
apresentá-la ao Ministério Público Federal no interesse de Inquérito Civil Público que apurava
o excesso de vagas no aludido curso;
visando ocultar o excedente de alunos no curso de medicina, ERICSON também participou
da migração formal dos alunos excedentes para o curso “Formação em Saúde”, segundo e-
mails apresentados pela colaboradora JULIANA Pág. 321/322;
ERICSON determinou a colaboradora JULIANA que não tomasse providências para conferir
se documentos emitidos por universidade estrangeiras eram legítimos ou não, pois tal atitude
poderia “chamar a atenção”, o que se constitui indício de que o investigado tinha
conhecimento acerca das irregularidades nas transferências de alunos estrangeiros, dentre
elas a venda de vagas no curso de medicina e obtenção fraudulenta do FIES (pág. 377/378);
mensagem transmitida à colaboradora JULIANA demonstra que ERICSON participou da
falsificação das listas de alunos apresentadas ao MPF, vez que expressamente determinou a
sua subordinada controlasse o excedente de forma separada (pág. 410);
ERICSON determina que colaboradora JULIANA apague mensagens de WhatsApp após
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conversarem sobre captadores de alunos e o risco de o esquema ser descoberto (pág. 412);
Áudio de WhatsApp, enviado à colaboradora JULIANA, evidencia que ERICSON tinha
conhecimento da fraude processual levada a efeito por JOÃO MELKE (fabricação de
regimento geral com data retroativa), com o intuito de obter decisão liminar em ação judicial
movida contra o MPF em Brasília/DF. O próprio investigado admite que a tese criada pelo
advogado é insubsistente, chegando até a considerar a situação cômica, mas mesmo assim
disse que se reuniu com JOSÉ FERNANDO e RODRIGO FERNANDES, dentre outros, para
explicá-la a todos (pág. 411);
ERICSON envidou esforços diretos para matricular, de maneira irregular, uma estudante de
Medicina como “aluna especial”, após a colaboradora JULIANA se recusar a fazê-lo (pág.
452/456);
ERICSON participou da organização da audiência pública promovida pela UNIVERSIDADE
BRASIL e atuou, junto com outros investigados, para que o ato contasse principalmente com
alunos ocupantes de vagas excedentes no curso de Medicina, a fim de simular aprovação da
maioria dos alunos aos atos da administração da instituição (pág. 463);
o investigado ERICSON é funcionário de alto escalão da instituição e atua em posição
hierárquica superior aos demais do núcleo administrativo para o sucesso do esquema
criminoso praticado no âmbito da instituição, dando ordens para que seus subordinados
atuem às margens da lei e, inclusive, falsifiquem dados apresentados aos membros de
persecução penal e destrua evidências de importância para as investigações.

MAURO VILLANOVA
ocupa um cargo que foi criado para acertar demandas principalmente relacionadas aos
internatos e teve sua participação nas fraudes apontadas por outros investigados,
notadamente quanto à validação do FIES, em especial.
diálogo entre e revela que insiste para validar três alunos de no FIES, o que revela indícios
de que atua junto a em tais fraudes. – pág. 61, em 11/03/2019;
MAURO conversa com EDNA sobre não vincular unidades a UNIVERSIDADE BRASIL, pois
aquela situação já teria ocasionado suspensão do FIES à UNIESP. No mesmo áudio, os dois
conversam sobre uma fraude que DAVI operaria junto ao SisFIES. Índice 62833923 – pág.
80, em 12/03/209;
conforme já citado, ROSIVAL informa a JOSÉ FERNANDO que MAURO resolveria o FIES de
uma aluna. Índice 63081171 – pág. 63, em 26/03/2019;
MAURO demonstra preocupação com Operação Asclépio, deflagrada naquele dia, temendo
prisão de ERICSON, colaboradora JULIANA e DAVI. MAURO diz a interlocutor que já havia
aconselhado ROSIVAL sobre perigo de sua atividade ilícita. Índice 63351626 – pág. 64, em
12/04/2019;
EDNA questiona colaboradora JULIANA sobre alunos que MAURO indicou, captados por
ROSIVAL, e que não foram aprovados em nenhum processo seletivo. pág. 417.

RODRIGO FERNANDES GONÇALVES
atua em especial na ocultação e destruição de provas, além de colaborar nas fraudes
relativas ao FIES e às vendas de vagas, incluindo a regularização de alunos especiais;
RODRIGO participou da “transformação” de alunos em situação de abandono em “alunos
especiais”, a fim de evitar que o excesso de alunos fosse detectado pelo MPF. Índice
62539675 – pág. 65, em 21/02/2019;
RODRIGO receberia dinheiro de ORLANDO e OCLÉCIO em participação de captação ilegal
de alunos. Índice 62727686 – pág. 67, em 05/03/2019;
OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI falam em pagar R$ 100 mil (ou R$ 80 mil) a RODRIGO.
Índice 62748740 – pág. 68, em 06/03/2019;
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PAULO ROBERTO e ANDRE citam RODRIGO em diálogo sobre fraude no FIES. Índice
62847104 – pág. 69, em 12/03/2019;
NEIDE comenta com namorado que RODRIGO deu ordens para destruir provas no dia da
deflagração da Operação Asclépio. Índice 63363851 – pág. 70, em 12/04/2019;
RODRIGO fala sobre possível transferência ilícita no FIES, de uma aluna de Biomedicina do
campus Anhangabaú para Medicina em Fernandópolis/SP. Índice 63675139 – pág. 71, em
07/05/2019;
RODRIGO também participou no processo de “regularização” de alunos especiais e migração
de alunos de medicina para o curso “Formação em Saúde”, a fim de acobertar o excesso de
alunos na instituição e a existência de alunos cursando medicina na cidade de São Paulo/SP,
onde a UNIVERSIDADE BRASIL não tem autorização para oferecer o curso. pág. 308 e 321;
RODRIGO participou de matrículas fraudulentas de alunos na condição de alunos especiais,
também com o intuito de acobertar o excesso de alunos na instituição. Pág. 393.
RODRIGO tomou conhecimento da já citada fraude processual levada a efeito por JOAO
MELKE. Pág. 411;
RODRIGO participou da já citada organização da audiência pública, que deveria contar em
sua maioria como alunos beneficiários de vagas excedentes, a fim de simular apoio da
maioria do corpo discente aos atos da administração da instituição. pág. 463/465;

SILMARA MARIA DE ALMEIDA
funcionária da Universidade Brasil em São Paulo que ocupa um nível hierarquicamente
inferior aos demais diretores, teve sua participação evidenciada após a deflagração da
Operação ASCLÉPIO da Polícia Civil de Assis/SP, no dia 12/04/2019, a partir de quando
começou a manter contato telefônico com a investigada NEIDE, revelando que em seu
computador e de outros funcionários havia muitas provas que não foram apreendidas pela
polícia civil.
No dia da deflagração da Operação Asclépio, SILMARA e NEIDE demonstram preocupação
com a busca e apreensão ocorrida em seus locais de trabalho, temendo que seus
computadores fossem apreendidos. As duas demonstram conhecimento sobre o modus
operandi das fraudes, inclusive comentando que no computador de JOSÉ FERNANDO nada
seria encontrado, mas sim apenas de alguns funcionários, dentre eles JHOE. Índice
63346871 – pág. 73, em 12/04/2019, e Índice 63347243 – pág. 76, em 12/04/2019;
SILMARA também participou da já citada elaboração de listas falsas de alunos entregues ao
MPF. pág. 284.

NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA
Funcionária da sede da Universidade Brasil, atua ativamente na organização das fraudes
perpetradas pelo grupo, em especial pelos membros do núcleo comercial liderado por
ROSIVAL e ADELI, além de seus asseclas ELVIO e CARLOS LIBERATO, todos presos
atualmente em virtude da Operação ASCLÉPIO. Constatou-se, ainda, que NEIDE também
atuou na ocultação e destruição de provas que estavam em seu computador, por orientação
de outros funcionários (índices 63346871, 63347169, 63347243).
conforme já citado anteriormente, MAURO conversa com EDNA sobre não vincular unidades
a UNIVERSIDADE BRASIL, pois aquela situação já teria ocasionado suspensão do FIES à
UNIESP. No mesmo áudio, os dois conversam sobre uma fraude que DAVI operaria junto ao
SisFIES. Índice 62833923 – pág. 80, em 12/03/209;
Em conversa com DAVI, NEIDE disponibilizou sala na UNIESP para que ele efetivasse
matrículas irregulares de alunos captados por ROSIVAL. Índice 62865673 – fl. 81, em
13/03/2019;
ROSIVAL e DAVI conversam sobre EDNA e o FIES de alunos ligados a ANDRÉ e MP
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ASSESSORIA. Índice 62866692 – pág. 82, em 13/03/2019;
NEIDE e ROSIVAL citam transferência do FIES, de aluno captado por ROSIVAL. Índice
63059183 – pág. 83, em 25/03/2019;
NEIDE e MARLON conversam sobre decisão de aditar ou não FIES de alunos
(possivelmente matriculados em outro curso, mas cursando Medicina), tendo em vista a
investigação do MPF. Índice 63189264 – pág. 84, em 03/04/2019;
NEIDE e MARLON conversam sobre manipulação nos sistemas da universidade a fim de
ocultar o excesso de alunos de medicina na instituição, tendo em vista a investigação do MPF
sobre o assunto. Índice 63195756 – pág. 96, em 03/04/2019;
áudios entre NEIDE e DAVI e entre NEIDE e professora revelam que ANDRÉ atua com
ADELI e DAVI em fraudes ao FIES, e que há casos de alunos que contrataram FIES pela
UNIESP e não pela UNIVERSIDADE BRASIL, que seria o correto. Índice 63328219 e Índice
63328293 – pág. 87, em 11/04/2019;
conforme já citado anteriormente, no dia da deflagração da Operação Asclépio, SILMARA e
NEIDE demonstram preocupação com a busca e apreensão ocorrida em seus locais de
trabalho, temendo que seus computadores fossem apreendidos. As duas demonstram
conhecimento sobre o modus operandi das fraudes, inclusive comentando que no
computador de JOSÉ FERNANDO nada seria encontrado, mas sim apenas de alguns
funcionários, dentre eles JHOE. Índice 11963104467 – pág. 73, em 12/04/2019, e Índice
63347243 – pág. 76, em 12/04/2019;
NEIDE e MÁRCIO, demonstrando preocupação com as buscas na Operação Asclépio em
São Paulo, afirmam que nada seria encontrado nos computadores de JOSÉ FERNANDO.
MÁRCIO aponta que provas estariam também em seu computador. Índice 63347169 – pág.
93, em 12/04/2019.
MARLON diz para NEIDE que está escondido, tendo em vista as buscas da Operação
Asclépio. NEIDE aconselha MARLON a “ficar esperto, porque como você é financeiro… e a
gente sempre alega que não tem financeiro, então… pra não levantar nenhum tipo de
alarde”. Índice 63347730 – pág. 99, em 12/04/2019;
conforme já citado anteriormente, NEIDE comenta com namorado que RODRIGO deu ordens
para destruir provas no dia da deflagração da Operação Asclépio. Índice 63363851 – pág. 70,
em 12/04/2019;
NEIDE e namorado conversam sobre a indiferença de JOSÉ FERNANDO quanto às prisões
ocorridas na Operação Asclépio, temendo que delações venham a ocorrer. Índice 63394299
– pág. 505, em 15/04/2019;
e-mail apresentado pela colaborada JULIANA aponta que NEIDE participou da
manipulação de dados a fim de realizar a já mencionada falsificação de listas de alunos
entregue ao MPF. Pág. 282, e que NEIDE tinha conhecimento sobre a existência de alunos
de medicina em SP. Fls 314;
visando ocultar o excedente de alunos no curso de medicina, NEIDE também participou da
migração formal dos alunos excedentes para o curso “Formação em Saúde”, segundo e-
mails apresentados pela colaboradora JULIANA. pág. 321/322;

JHOE RAUL MORGATO SANTOS
trabalha na sede da Universidade Brasil em São Paulo junto com os investigados NEIDE,
SILMARA e MÁRCIO.
no dia da deflagração da Operação Asclépio, NEIDE e SILMARA apontam que JHOE tem
provas de ilícitos em seu computador e ocultou provas de interesse para as investigações
(“retirou pen drive do alcance da Polícia ”). Índice 63346871 – pág. 73, em 12/04/2019, e
Índice 63347243 – pág. 76, em 12/04/2019;
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e-mail apresentado pela colaboradora JULIANA aponta que JHOE tinha conhecimento
sobre a existência de alunos de medicina em SP. pág. 314;

MÁRCIO HELBOK CREPALDI
também funcionário da sede da Universidade Brasil, manteve diálogos com NEIDE no dia em
que foi deflagrada a Operação ASCLÉPIO (12/04/2019) demonstrando que tinha
conhecimento das fraudes perpetradas pelo grupo e que auxiliou na ocultação de provas de
interesse para as investigações (índices 63346841, 63347013 e 63347169).
conforme já citado, NEIDE e MÁRCIO, demonstrando preocupação com as buscas na
Operação Asclépio em São Paulo, afirmam que nada seria encontrado nos computadores de
JOSÉ FERNANDO. MÁRCIO aponta que provas estariam também em seu computador.
Índice 63347169 – pág. 93, em 12/04/2019.
e-mail apresentado pela colaborada JULIANA aponta que MÁRCIO participou da
manipulação de dados a fim de realizar a já mencionada falsificação de listas de alunos
entregue ao MPF. pág. 282, e que MÁRCIO tinha conhecimento sobre a existência de alunos
de medicina em SP. pág. 314;

MARLON ANDRES DA SILVA
funcionário da Universidade Brasil na capital, trabalhou um período no Campus em
Fernandópolis e tem participação na administração e processamento das fraudes do núcleo
comercial capitaneado por ROSIVAL e ADELI, mantendo contatos diretos, ainda, com os
investigados DAVI e NEIDE para tratar de assuntos relativos à administração de alunos que
adquiriam o FIES e da regularização de alunos “pré-matriculados e especiais”.
ANDRÉ e MARLON conversam sobre planilhas de inscritos em outros municípios (Presidente
Prudente, Presidente Venceslau e Presidente Epitácio) que provavelmente estão
matriculados em Medicina, mas recebendo financiamento através de outro curso pelo FIES.
Índice 62992565 – pág. 95, em 20/03/2019;
conforme já citado, NEIDE e MARLON conversam sobre decisão de aditar ou não FIES de
alunos (possivelmente matriculados em outro curso, mas cursando Medicina), tendo em vista
a investigação do MPF. Índice 63189264 – pág. 84, em 03/04/2019;
conforme já citado, NEIDE e MARLON conversam sobre manipulação nos sistemas da
universidade a fim de ocultar o excesso de alunos de medicina na instituição, tendo em vista
a investigação do MPF sobre o assunto. Índice 63195756 – pág. 96, em 03/04/2019;
conforme já citado, MARLON diz para NEIDE que está escondido, tendo em vista as buscas
da Operação Asclépio. NEIDE aconselha MARLON a “ficar esperto, porque como você é
financeiro… e a gente sempre alega que não tem financeiro, então… pra não levantar
nenhum tipo de alarde”. Índice 63347730 – pág. 99, em 12/04/2019.

ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI
funcionária da sede da Universidade Brasil na capital responsável por administrar os alunos
na unidade do Anhangabaú em São Paulo, onde ficam abrigados os “alunos especiais”, ou
seja, aqueles que não fazem parte do quadro oficial de estudantes do curso de Medicina.
Os diálogos captados apontam que ela recebia documentos e vantagens financeiras da
ASSESSORIA FORO BRASIL, liderada por RICARDO SARAVALLI, para dar andamento nos
processos de compra de vagas ofertados pela aludida assessoria (índices 62638698,
63013235, 63662432, 62526425, 62527217, 62624016, 62638692 e 62640338);
OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI conversam sobre ARIEL, quem inseriria informações
falsas nos sistemas cadastrais da universidade, acerca de alunos, captados por eles, que não
prestaram provas em processos seletivos, possibilitando assim matrículas irregulares. Índice
62638698 – pág. 100, em 27/02/2019;
RICARDO SARAVALLI informa a OCLÉCIO que pagou 300 dólares a ARIEL . Índice
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63662432 – pág. 105, em 06/05/2019;
imagens tiradas no campus Anhangabaú demonstram que ARIEL também tem ligação com
ELVIO BATISTA CAMARGO e CARLOS CÉSAR LIBERATO, ambos asseclas do núcleo
liderado por ROSIVAL e ADELI – Informação n° 07/2019 (pág. 512/516 da representação
policial).

 
           3º) O Núcleo da Universidade Brasil – Campus Fernandópolis é composto por
4 integrantes:

AMAURI PIRATININGA, presidente;
EDNA MARIA ALVES BIANCHI, esposa de André Luiz, secretária acadêmica, atualmente
presa na Operação Asclépio;
ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI, marido de Edna, funcionário do setor responsável pela
conferência e validação dos requerimentos do FIES, denominado CPSA (Comissão
Permanente de Supervisão e Acompanhamento);
NILTON CÉSAR DA SILVA JUNIOR, funcionário do setor responsável pela conferência e
validação dos requerimentos do FIES, denominado CPSA (Comissão Permanente de
Supervisão e Acompanhamento).

No campus da Universidade Brasil em Fernandópolis, onde está situado oficialmente o curso de
Medicina, restou demonstrada, ao longo das investigações, uma estrutura montada para a
consecução dos objetivos da organização criminosa com a participação dos funcionários acima.
No interior deste campus, os funcionários da CPSA, devidamente autorizados pelos seus
superiores hierárquicos, em alguns casos mediante pagamento de propina pelos assessores
educacionais, validam as informações falsas e emitem a DRM ou DRI (Declaração de Registro de
Matrícula ou Declaração de Registro de Inscrição), documento necessário para que o aluno
formalize o contrato do FIES, concretizando a fraude a este programa.
Todos os membros deste núcleo atuam com a anuência do reitor JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA e em conluio com os servidores da capital paulista e os captadores de alunos, membros
das “assessorias educacionais”, no sentido de permitir que a organização criminosa investigada
alcance seu intento, notadamente providenciando documentação aos assessores.
AMAURI PIRATININGA

braço direito do reitor JOSÉ FERNANDO nas questões administrativas no local, tendo
ascensão hierárquica sobre EDNA, ANDRE LUIZ e NILTON. Desde o início das
interceptações telefônicas, que coincidiram com o curso das investigações do MPF no
inquérito civil no. 1.34.030.000013/2019- 14, que tratou sobre o excesso de vagas no curso
de Medicina, revelou-se bastante cuidadoso ao falar ao telefone.
conforme já citado, ERICSON em diálogo mantido no modo de chamada “viva voz” com
AMAURI, no qual estavam na escuta, ainda, os investigados ROSIVAL, JULIANA e
RODRIGO, busca soluções para regularizar a situação dos denominados “alunos especiais”,
após o início das investigações do Ministério Público Federal sobre o excesso de vagas
ofertadas no curso de medicina da Universidade Brasil. Índice 62538270 – pág. 52, em
21/02/2019. A participação de AMAURI nesta fraude é corroborada por e-mail e
mensagens de WhatsApp apresentados pela colaboradora JULIANA (pág. 313, 393 e
410);
AMAURI participou da “transformação” de alunos em situação de abandono em “alunos
especiais”, a fim de evitar que o excesso de alunos fosse detectado pelo MPF. Índice
62539675 – pág. 65, em 21/02/2019;
JOSÉ FERNANDO planeja com AMAURI convidar orientador de mestrado do procurador da
República para realizar uma palestra em Fernandópolis/SP, na esperança de influenciar as
investigações do MPF sobre excesso de alunos de Medicina na instituição. Índice 63010094
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– pág. 116, em 21/03/2019;
RICARDO SARAVALLI e ORLANDO conversam sobre pagar a AMAURI a quantia de R$
500,00 por aluno que necessitasse de serviços de tradução de documentos de faculdades
estrangeiras, para fins de realizar transferência para a UNIVERSIDADE BRASIL. Índice
63085211 – pág. 115, em 26/03/2019;
conforme já citado, ERICSON é mencionado por AMAURI em áudio com ADEMIR,
coordenador do curso de Medicina, afirmando que ERICSON não gostou de ter seu nome
mencionado em investigação conduzida pela Polícia Federal de Jales/SP. AMAURI ainda
afirma que quanto menos ERICSON aparecer, melhor, o que demonstra o desejo deste
investigado de ocultar sua participação nos atos ilícitos cometidos no âmbito da organização
criminosa. Por fim, AMAURI classifica ERICSON como “safado”. Índice 63095112 – pág. 55,
em 27/03/2019;
No dia da deflagração da Operação Asclépio, em conversa com EDNA, AMAURI reconhece
que desde 2016, com a gestão de JOSÉ FERNANDO, os problemas na universidade
começaram. AMAURI classifica ROSIVAL e ADELI como “bandidos”. Índice 63361712 – pág.
121, em 12/04/2019;
ORLANDO e MILTON conversam sobre FRANK, que estaria apreensivo porque AMAURI fez
uma transferência (possivelmente irregular) para ele. Índice 63358306 – pág. 155, em
12/04/2019;
KAYO comenta com SUELI que AMAURI deu uma “perna” em FRANK no valor de R$ 60
milhões. Índice 63481537 – pág. 240, em 18/04/2019;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO e AMAURI, possivelmente temendo interceptações
telefônicas em curso, após a deflagração da Operação Asclépio, aparentam simular diálogo a
fim de transparecer que a Universidade Brasil é vítima dos crimes apurados na Operação
Asclépio. Índice 63546901 – fls 43, em 25/04/2019;
PAULO ROBERTO e ANDRÉ ironizam postura de AMAURI diante das buscas da Operação
Asclépio, que estaria simulando desconhecer os fatos criminosos em apuração. Índice
63811284 – pág. 223/224, em 13/05/2019;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO conversa com aluna de nome ROSE, cujo marido é
médico, sobre FIES, e apesar de tentar desconversar, diz que quem faz a seleção é o
governo federal e não faculdade. Mas ela insiste e diz que JOSÉ FERNANDO, em conversa
presencial, teria passado ordens a AMAURI para resolver a situação. Esta aluna havia
declarado a JOSÉ FERNANDO que a renda de seu marido supera a definida pelo FIES.
Índice 63210725 – pág. 46, em 16/05/2019;
AMAURI participou da fabricação das listas falsas de alunos matriculados em Medicina,
apresentadas ao MPF (pág. 294 e 410);
documentos apresentados pela colaboradora JULIANA, dão conta que AMAURI tinha
conhecimento sobre alunos já formados, que ingressavam na instituição através de
transferência, a fim de burlar o exame do REVALIDA. Pág. 327/328;
AMAURI tinha conhecimento sobre matrículas irregulares (sem prévia participação em
processo seletivo ou quando não aprovado neste e, ainda, de matrículas realizadas por
indicação de terceiros, a mando de JOSÉ FERNANDO). pág. 349/350 e 391/392;
AMAURI pede autorização para JOSÉ FERNANDO, por e-mail, para que a CPSA possa
incluir alunos do curso de Medicina no FIES em outros cursos da área da saúde, para então
realizar posterior transferência. Verifica-se aqui que AMAURI não usou de seu cuidado
habitual de tratar de ilicitudes através de e-mail e chamadas telefônicas, pois tal e-mail,
apresentado pela colaboradora JULIANA, data de 04/10/2018, quando a UNIVERSIDADE
BRASIL ainda não era alvo de investigações. Pág. 352;
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AMAURI tinha conhecimento que ADELI abertamente vendia FIES no campus de
Fernandópolis/SP e apresenta preocupação a colaboradora JULIANA, temendo que o
esquema fosse descoberto. AMAURI encaminha a colaboradora JULIANA print de conversa
entre ele e ROSIVAL, a respeito de uma aluna que denuncia venda de FIES no campus de
Fernandópolis/SP. Pág. 360/363;
AMAURI repassou a colaboradora JULIANA mensagem do coordenador JOSÉ MARTINS
sobre um aluno que reclamava ter pago R$ 80 mil e ainda não estava matriculado. JULIANA
encaminhou para ERICSON, que mandou acionar JOÃO MELKE. Pág. 413/414;
AMAURI demonstra conhecimento sobre continuidade das atividades ilícitas de venda de
vagas/FIES a colaboradora JULIANA, provavelmente se referindo a ADELI. Pág. 430;
AMAURI tem conhecimento sobre a ilicitude do excesso de alunos de Medicina, dizendo a
colaboradora JULIANA que JOSÉ FERNANDO “foi com muita sede ao pote”. Pág. 431;
AMAURI participou da organização da audiência pública promovida pela UNIVERSIDADE
BRASIL e atuou, junto com outros investigados, para que o ato contasse principalmente com
alunos ocupantes de vagas excedentes no curso de Medicina, a fim de simular aprovação da
maioria dos alunos aos atos da administração da instituição (pág. 463/465).

EDNA MARIA ALVES BIANCHI
conforme já citado, diálogo entre EDNA e ANDRÉ revela que MAURO insiste para validar três
alunos de ROSIVAL no FIES, o que revela indícios de que MAURO atua junto a ROSIVAL em
tais fraudes. Índice – pág. 61, em 11/03/2019;
EDNA e ANDRÉ, membros da CPSA, falam sobre participação da colaboradora JULIANA,
demonstrando conhecer os ilícitos em curso. Índice 63328623 – pág. 56/57, em 11/04/2019;
EDNA e ANDRÉ demonstram ter conhecimento do comércio de vagas/FIES na faculdade e
citam ROSIVAL. EDNA aparenta demonstrar medo e remorso com a participação do casal
nos ilícitos. Índice 62815140 – pág. 123/124, em 11/03/2019;
conforme já citado, MAURO conversa com EDNA sobre não vincular unidades a
UNIVERSIDADE BRASIL, pois aquela situação já teria ocasionado suspensão do FIES à
UNIESP. No mesmo áudio, os dois conversam sobre uma fraude que DAVI operaria junto ao
SisFIES. Índice 62833923 – pág. 80, em 12/03/209;
EDNA conversa com ROSIVAL sobre aluno de medicina que descobriu que estava
classificado como “aluno especial”, sendo provavelmente um dos alunos que comprou vagas
e talvez FIES. Índice 62971832 – pág. 126/127, em 19/03/2019;
ANDRÉ explica para sua mãe que EDNA está “segurando sozinha” a prisão, aparentemente
querendo dizer que está assumindo toda a responsabilidade pelos ilícitos. Índice 63509905 –
pág. 126, em 22/04/2019;
KAYO diz a SUELI que FRANK está pagando defesa de EDNA. Índice 63598321– pág. 234,
em 29/04/2019;
PAULO ROBERTO conversa com ANDRÉ sobre prisão de EDNA. PAULO ROBERTO diz ter
dívida impagável com EDNA. Aparenta estar veladamente constrangendo ANDRÉ a não ser
delatado por EDNA. Índice 63811284 – pág. 223/224, em 13/05/2019;
PAULO ROBERTO e KAYO conversam sobre Operação Asclépio e estratégia jurídica que
seguirão. Conversa revela que FRANK está pagando o advogado de EDNA, porque
possivelmente também teme ser delatado por ela. Índice 63511141 – pág. 233/234;
e-mails apresentados pela colaboradora JULIANA revelam que EDNA atuava diretamente
na fraude ao FIES, através de transferências fictícias. Pág. 332;
conversas de WhatsApp apresentadas pela colaborada JULIANA revelam que EDNA
tinha conhecimento e atuava diretamente em matrículas irregulares (sem realização de
processo seletivo e através de indicação de terceiros, por ordem de JOSÉ FERNANDO) além
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da captação ilegal de alunos promovida por ROSIVAL e ADELI. pág. 349 e 414;
EDNA diz a colaboradora JULIANA que o clima na faculdade é de medo em relação às
apurações do MPF e que os alunos estão pedindo comprovantes que ela não tem como
fornecer. pág. 424;

ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI
émarido de EDNA e ocupa cargo na CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento) da Universidade Brasil em Fernandópolis, responsável pela validação dos
requerimentos e aditamentos do FIES, tratando-se, portanto, de setor importantíssimo para a
consecução das fraudes por parte da organização criminosa em análise.
conforme já citado, diálogo entre EDNA e ANDRÉ revela que MAURO insiste para validar três
alunos de ROSIVAL no FIES, o que revela indícios de que MAURO atua junto a ROSIVAL em
tais fraudes. Índice 62818761 – pág. 61, em 11/03/2019;
conforme já citado, EDNA e ANDRÉ demonstram ter conhecimento do comércio de
vagas/FIES na faculdade e citam ROSIVAL. EDNA aparenta demonstrar medo e remorso
com a participação do casal nos ilícitos. Índice 62815140 – pág. 123/124, em 11/03/2019;
áudio entre PAULO ROBERTO e ANDRÉ revelam a ligação deste com aquele, bem como
com ADELI. Aparentemente conversam sobre inserção de dados falsos no SisFIES. No áudio
fica claro que ANDRÉ é responsável por todo o FIES na faculdade. Índice 62847104 – pág.
69, em 12/03/2019;
conforme já citado, ROSIVAL e DAVI conversam sobre EDNA e o FIES de alunos ligados a
ANDRÉ e MP ASSESSORIA. Índice 62866692 – pág. 82, em 13/03/2019;
ANDRÉ liga para filho informando que conseguiu o PROUNI para ele, pedindo que a
documentação seja enviada no dia seguinte. Índice 63099631 – pág. 128, em 27/03/2019;
ANDRÉ conversa com sobrinho de EDNA (JOÃO PEDRO) sobre sua inclusão no FIES.
Índice 63150975 – pág. 128/129, em 01/04/2019;
conforme já citado, áudios entre NEIDE e DAVI e entre NEIDE e professora revelam que
ANDRÉ atua com ADELI e DAVI em fraudes ao FIES, e que há casos de alunos que
contrataram FIES pela UNIESP e não pela UNIVERSIDADE BRASIL, que seria o correto.
Índice 63328219 e Índice 63328293 – pág. 87, em 11/04/2019;
conforme já citado, EDNA e ANDRÉ, membros da CPSA, falam sobre participação da
colaboradora JULIANA, demonstrando conhecer os ilícitos em curso. Índice 63328623 – pág.
56/57, em 11/04/2019;
KAYO e PAULO ROBERTO conversam sobre alunos por eles captados (beneficiários do
FIES) e dizem que ANDRÉ afirmou que alguns alunos terão que fazer processo seletivo (com
o intuito de “regularizar” suas matrículas na instituição). Índice 63341173 – pág. 232, em
11/04/2019;
conforme já citado, ANDRÉ explica para sua mãe que EDNA está “segurando sozinha” a
prisão, aparentemente querendo dizer que está assumindo toda a responsabilidade pelos
ilícitos. Índice 63509905 – pág. 126, em 22/04/2019;
ANDRÉ e NILTON conversam sobre validações suspeitas no FIES. Índice 63710849 – pág.
138, em 08/05/2019;
conforme já citado, PAULO ROBERTO conversa com ANDRÉ sobre prisão de EDNA.
PAULO ROBERTO diz ter dívida impagável com EDNA. Aparenta estar veladamente
constrangendo ANDRÉ a não ser delatado por EDNA. Índice 63811284 – pág. 223/224, em
13/05/2019;
KAYO e PAULO ROBERTO dizem que ANDRÉ tem bastante conhecimento sobre as
operações ilícitas que ocorrem na faculdade de medicina. Índice 63837360 – pág. 245, em
15/05/2019.
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NILTON CÉSAR DA SILVA JÚNIOR
PAULO ROBERTO fala com aluna BIANCA, que aparentemente pagou R$ 30 mil pela
transferência sem realização de provas e para conseguir o FIES. BIANCA reclama que
NILTON havia prometido 100% de financiamento pelo FIES, bem como que acha injusto ter
de pagar para PAULO ROBERTO e NILTON. Índice 63297201 – pág. 217/218, em
09/04/2019;
NILTON é mencionado em conversa de KAYO e PAULO ROBERTO sobre processo seletivo
que seria realizado para regularizar alunos que compraram vagas. Índice 63341173 – pág.
232, em 11/04/2019;
PAULO ROBERTO fala com aluna BIANCA que afirma que outra aluna, MARIA ALICE, teria
pago metade do valor a NILTON e que este pediu que o pagamento fosse realizado em
dinheiro. BIANCA relata medo de perder FIES e ameaças de NILTON que estaria exigindo
mais dinheiro. Índice 63525532 – pág. 219, em 23/04/2019.

 
4º) O Núcleo Comercial – São Paulo é composto por 5 integrantes:

ROSIVAL MARQUES MOLINA, que atua principalmente na captação de alunos interessados
a obter o FIES irregularmente (foi preso e teve seu telefone móvel apreendido por força da
Operação Asclépio);
ADELI DE OLIVEIRA, que atua principalmente na captação de alunos interessados a obter o
FIES irregularmente (foi preso e teve seu telefone móvel apreendido por força da Operação
Asclépio);
ELVIO BATISTA CAMARGO, preso em decorrência da Operação Asclépio;
CARLOS CÉSAR LIBERATO, preso em decorrência da Operação Asclépio;
DAVI CORREIA BONFIM.

Éliderado por ROSIVAL MARQUES MOLINA e ADELI DE OLIVEIRA, os quais foram presos e
tiveram seus telefones móveis apreendidos por força da Operação Asclépio, levada a efeito pela
Polícia Civil no dia 12/04/2019, e atua principalmente na captação de alunos interessados a obter
o FIES irregularmente. As investigações também apontaram a participação, como asseclas deste
núcleo, de ELVIO BATISTA CAMARGO, CARLOS CÉSAR LIBERATO e DAVI CORREIA
BONFIM, sendo que os dois primeiros também foram presos em decorrência da aludida operação
da Polícia Civil.

ROSIVAL MARQUES MOLINA
conhecido como “pastor de alunos”, é apontado como um dos principais investigados e
mantém relacionamento próximo com o reitor JOSÉ FERNANDO há vários anos, com quem
respondeu por problemas anteriores com a Justiça também relacionados à concessão
irregular de FIES. Também participava das reuniões na sede da Universidade Brasil e da
tomada de decisões sobre a situação dos alunos cooptados e conta com uma grande
estrutura responsável pela captação de alunos para a Universidade Brasil, que conta com a
participação necessária de seu assecla DAVI CORREIA BONFIM, responsável pela inserção
de dados ideologicamente falsos nos requerimentos do FIES.
conforme já citado, ERICSON em diálogo mantido no modo de chamada “viva voz” com
AMAURI, no qual estavam na escuta, ainda, os investigados ROSIVAL, JULIANA e
RODRIGO, busca soluções para regularizar a situação dos denominados “alunos especiais”,
após o início das investigações do Ministério Público Federal sobre o excesso de vagas
ofertadas no curso de medicina da Universidade Brasil. Índice 62538270 – pág. 52, em
21/02/2019;
conforme já citado, diálogo entre EDNA e ANDRÉ revela que MAURO insiste para validar três
alunos de ROSIVAL no FIES, o que revela indícios de que MAURO atua junto a ROSIVAL em
tais fraudes. Índice 62818761 – pág. 61, em 11/03/2019;
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conforme já citado, EDNA e ANDRÉ demonstram ter conhecimento do comércio de
vagas/FIES na faculdade e citam ROSIVAL. EDNA aparenta demonstrar medo e remorso
com a participação do casal nos ilícitos. Índice 62815140 – pág. 123/124, em 11/03/2019;
conforme já citado, em conversa com DAVI, NEIDE disponibilizou sala na UNIESP para que
ele efetivasse matrículas irregulares de alunos, captados por ROSIVAL. Índice 62865673 – fls
81, em 13/03/2019;
ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre a atuação de ROSIVAL e ADELI em
fraudes no FIES. Índice 63177654– pág. 140/141, em 02/04/2019;
ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre informações falsas prestadas ao MPF
sobre o número de alunos de medicina. ORLANDO fala em “queimar” alunas que
denunciaram no MPF nas disciplinas. RICARDO SARAVALLI afirmou que ADELI disse que
ROSIVAL gostaria de marcar um encontro com eles. Índice 62904109 – pág. 149, em
15/03/2019;
conforme já citado, EDNA conversa com ROSIVAL sobre aluno de medicina que descobriu
que estava classificado como “aluno especial”, sendo provavelmente um dos alunos que
comprou vagas e talvez FIES. Índice 62971832 – pág. 126/127, em 19/03/2019;
conforme já citado, NEIDE e ROSIVAL citam transferência do FIES, de aluno captado por
ROSIVAL. Índice 63059183 – pág. 83, em 25/03/2019;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO conversa com ROSIVAL para aditar FIES de aluna.
Índice 63081171 – pág. 32, em 26/03/2019;
conforme já citado, ROSIVAL informa a JOSÉ FERNANDO que MAURO resolveria o fies de
uma aluna . Índice 63081171 – pág. 63, em 26/03/2019;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO determinou que ROSIVAL providenciasse uma
solução para um problema envolvendo uma aluna do curso de Fonoaudiologia.
Provavelmente se trata de uma transferência fraudulenta para o curso de Medicina
envolvendo o FIES, vez que a ordem fora transmitida a DAVI, especialista neste tipo de
fraude no SisFIES. Índice 63124451 – pág. 138, em 29/03/2019;
ROSIVAL e VALTER falam sobre aluna que está em um curso, mas recebe FIES através de
outro. Índice 63186213 – pág. 138, em 03/04/2019;
conforme já citado, MAURO demonstra preocupação com Operação Asclépio, deflagrada
naquele dia, temendo prisão de ERICSON, colaboradora JULIANA e DAVI. MAURO diz a
interlocutor que já havia aconselhado ROSIVAL sobre perigo de sua atividade ilícita. Índice
63351626 – pág. 64, em 12/04/2019;
conforme já citado, no dia da deflagração da Operação Asclépio, em conversa com EDNA,
AMAURI reconhece que desde 2016, com a gestão de JOSÉ FERNANDO, os problemas na
universidade começaram. AMAURI classifica ROSIVAL e ADELI como “bandidos”. Índice
63361712 – pág. 121, em 12/04/2019;
conforme já citado, aluna fala com JOSÉ FERNANDO sobre sua situação, que está com
problemas no FIES, e cita nomes de pessoas presas na Operação Asclépio (ROSIVAL e
ÉLVIO), que não demonstra surpresa, o que revela que JOSÉ FERNANDO conhece aqueles
indivíduos, que tinham acesso às dependências da universidade. Demonstrando
preocupação com intercepção telefônica, pede que a ligação seja feita através do aplicativo
WhatsApp. Índice 63506885 – pág. 44, em 22/04/2019;
conforme já citado, AMAURI tinha conhecimento que ADELI abertamente vendia FIES no
campus de Fernandópolis/SP e apresenta preocupação a colaboradora JULIANA, temendo
que o esquema fosse descoberto. AMAURI encaminha a colaboradora JULIANA print de
conversa entre ele e ROSIVAL, a respeito de uma aluna que denuncia venda de FIES no
campus de Fernandópolis/SP.– pág. 360/363;
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ROSIVAL manda e-mail para colaboradora JULIANA, pedindo “solução” para alunos
captados, sendo que alguns deles possuem FIES.ROSIVAL fala que ADELI tem o “de
acordo” de JOSÉ FERNANDO. Pág. 369/370;
colaboradora JULIANA reclama a ERICSON sobre a quantidade de alunos, decorrentes de
transferências irregulares, que ROSIVAL continua mandando e que estudam Medicina em
São Paulo, onde a UNIVERSIDADE BRASIL não tem autorização do MEC para ofertar o
curso. Pág. 409;
conforme já citado, conversas de WhatsApp apresentadas pela colaborada JULIANA revelam
que EDNA tinha conhecimento e atuava diretamente em matrículas irregulares (sem
realização de processo seletivo e através de indicação de terceiros, por ordem de JOSÉ
FERNANDO) além da captação ilegal de alunos promovida por ROSIVAL e ADELI. pág. 349
e 414;
conforme já citado, confirmando informações apuradas no início das investigações, os áudios
fornecidos pela colaboradora JULIANA, trocados em conversas de WhatsApp, demonstram a
atuação de JOSÉ FERNANDO e ROSIVAL para garantir que uma chapa aliada à
administração ganhasse as eleições do Centro Acadêmico, a fim de controlá-lo e evitar novas
denúncias ao MPF e outros órgãos (pág. 433/434).

           ADELI DE OLIVEIRA
conhecido como “Picadinho”, também é próximo do reitor e atua nas negociações de vagas
de transferências de alunos, principalmente de faculdades do exterior, bem como fraudes no
FIES, contando com a participação de seus asseclas ÉLVIO e CARLOS.
conforme já citado, áudio entre PAULO ROBERTO e ANDRÉ revelam a ligação deste com
aquele, bem como com ADELI. Aparentemente conversam sobre inserção de dados falsos no
SisFIES. No áudio fica claro que ANDRÉ é responsável por todo o FIES na faculdade. Índice
62847104 – pág. 69, em 12/03/2019;
conforme já citado, ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre informações falsas
prestadas ao MPF sobre o número de alunos de medicina. ORLANDO fala em “queimar”
alunas que denunciaram no MPF nas disciplinas. RICARDO SARAVALLI afirmou que ADELI
disse que ROSIVAL gostaria de marcar um encontro com eles. Comentam que ADELI é o
“homem” do reitor JOSÉ FERNANDO. Índice 62904109 – pág. 149, em 15/03/2019;
ADELI, preso da Operação Asclépio, é apontado como “capanga” de JOSÉ FERNANDO, em
conversa interceptada de ORLANDO, que também diz que ADELI busca alunos no Paraguai.
Índice 62925520 – pág. 151, em 16/03/2019;
ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre divisão de dinheiro com ADELI. Índice
63024951 – pág. 152/153, em 22/03/2019;
RICARDO SARAVALLI vendeu vaga a aluna e agora está providenciando FIES para ela, com
ajuda de ADELI e DAVI. Índice 62624016 – pág. 527/528, em 26/03/2019, e Índice 63096310,
em 27/03/2019;
OCLÉCIO diz que DAVI virou empregado de ADELI. Índice 63087691 – pág. 165/166, em
27/03/2019;
conforme já citado, áudios entre NEIDE e DAVI e entre NEIDE e professora revelam que
ANDRÉ atua com ADELI e DAVI em fraudes ao FIES, e que há casos de alunos que
contrataram FIES pela UNIESP e não pela UNIVERSIDADE BRASIL, que seria o correto.
Índice 63328219 e Índice 63328293 – pág. 87, em 11/04/2019;
conforme já citado, áudios entre NEIDE e DAVI e entre NEIDE e professora revelam que
ANDRÉ atua com ADELI e DAVI em fraudes ao FIES, e que há casos de alunos que
contrataram FIES pela UNIESP e não pela UNIVERSIDADE BRASIL, que seria o correto.
Índice 63328219 e Índice 63328293 – pág. 87, em 11/04/2019;
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conforme já citado, no dia da deflagração da Operação Asclépio, em conversa com EDNA,
AMAURI reconhece que desde 2016, com a gestão de JOSÉ FERNANDO, os problemas na
universidade começaram. AMAURI classifica ROSIVAL e ADELI como “bandidos”. Índice
63361712 – pág. 121, em 12/04/2019;
segundo relato da colaboradora JULIANA, JOÃO MELKE determinou que funcionários da
universidade apagassem mensagens trocadas com ADELI e ELVIO, após suas prisões na
Operação Asclépio. Pág. 262;
conforme já citado, AMAURI tinha conhecimento que ADELI abertamente vendia FIES no
campus de Fernandópolis/SP e apresenta preocupação a colaboradora JULIANA, temendo
que o esquema fosse descoberto. AMAURI encaminha a colaboradora JULIANA print de
conversa entre ele e ROSIVAL, a respeito de uma aluna que denuncia venda de FIES no
campus de Fernandópolis/SP. Pág. 360/363;
conforme já citado, ROSIVAL manda e-mail para colaboradora JULIANA, pedindo “solução”
para alunos captados, sendo que alguns deles possuem FIES. ROSIVAL fala que ADELI tem
o “de acordo” de JOSÉ FERNANDO. Pág. 369/370;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO encaminhou mensagem a colaboradora JULIANA,
através da qual se pode notar que ele tinha conhecimento das tratativas ilícitas desenvolvidas
por ADELI, que neste caso estava cobrando para que determinada aluna pudesse ser
matriculada no internato (pág. 398);
ADELI conversa com colaboradora JULIANA sobre conseguir alunos beneficiários de vagas
excedentes para participar da audiência pública marcada pela instituição. Pág. 402;
ADELI pagou dívidas da colaboradora JULIANA, como forma de suborná-la a continuar a
atender seus interesses relativos a matrículas de alunos por ele captados. pág. 402, 407 e
437;
ADELI solicita ajuda de colaboradora JULIANA em um caso de uma aluna, sua cliente, que
não gostaria de constar como “aluna especial”. Pág. 403;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO possui intimidade com ADELI, como é possível
verificar nas mensagens trocadas entre este e a colaboradora JULIANA, através da qual é
possível verificar, inclusive através das fotos, que ADELI estava em companhia de JOSÉ
FERNANDO em sua propriedade rural (Haras localizado na cidade de Porto Feliz/SP). Na
ocasião, JULIANA pediu a ajuda de ADELI para prejudicar alunos que querem “derrubar a
instituição”, em uma referência clara às denúncias apresentadas ao MPF. ADELI confirma
que JOSÉ FERNANDO tomaria as providências (pág. 404/406);
conforme já citado, AMAURI tinha conhecimento que ADELI abertamente vendia FIES no
campus de Fernandópolis/SP e apresenta preocupação a colaboradora JULIANA, temendo
que o esquema fosse descoberto. AMAURI encaminha a colaboradora JULIANA print de
conversa entre ele e ROSIVAL, a respeito de uma aluna que denuncia venda de FIES no
campus de Fernandópolis/SP. Pág. 360/363;
conforme já citado, AMAURI demonstra conhecimento sobre continuidade das atividades
ilícitas de venda de vagas/FIES a colaboradora JULIANA, provavelmente se referindo a
ADELI. Pág. 430;
ADELI afirma ter recebo pagamento de mais de R$ 875 mil de serviços prestados por sua
consultoria educacional, mas o pagamento foi realizado a empresa diversa, qual seja
SORELLA ADMINISTRADORA DE BENS. Pág. 474/478;
ADELI e ÉLVIO mantém um escritório no campus Anhangabaú. Pág. 515;
listagem de alunos captados pelo grupo de ADELI às pág. 515, contendo, em anexo,
imagens de boletos e comprovantes bancários expedidos em nome de alguns desses alunos
(Informação n° 07/2019 – pág. 516/528 da representação).
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ELVIO BATISTA CAMARGO
faz parte da assessoria liderada por ROSIVAL e atuava, antes de sua prisão, junto com
CARLOS, vulgo “CARLÃO”, nas negociações de vagas com interessados em ingressar no
curso de medicina em Fernandópolis, mantendo contado direto com funcionários da
Universidade Brasil e utilizando suas dependências para negociar a venda de vagas e
regularizar matrículas e FIES daqueles alunos.
RICARDO SARAVALLI diz a OCLÉCIO que ADELI e ÉLVIO sumiram com documentos do
FIES. Índice 62770602 – pág. 157, em 08/03/2019;
RICARDO SARAVALLI afirma ter fechado acordo com ÉLVIO e ADELI, aparentemente sobre
andamentos de FIES de alunos captados por seu grupo. Índice 62953387 – pág. 158/159, em
18/03/2019;
conforme já citado, aluna fala com JOSÉ FERNANDO sobre sua situação, que está com
problemas no FIES, e cita nomes de pessoas presas na Operação Asclépio (ROSIVAL e
ÉLVIO), que não demonstra surpresa, o que revela que JOSÉ FERNANDO conhece aqueles
indivíduos, que tinham acesso às dependências da universidade. Demonstrando
preocupação com intercepção telefônica, pede que a ligação seja feita através do aplicativo
WhatsApp. Índice 63506885 – pág. 44, em 22/04/2019;
conforme já citado, segundo relato da colaboradora JULIANA, JOÃO MELKE determinou
que funcionários da universidade apagassem mensagens trocadas com ADELI e ÉLVIO,
após suas prisões na Operação Asclépio. Pág. 262;
conforme já citado, imagens, tiradas no campus Anhangabaú, demonstram que ARIEL
também tem ligação com ÉLVIO e CARLÃO. Pág. 514/515;
conforme já citado, ADELI e ÉLVIO mantém um escritório no campus Anhangabaú. pág. 515.

CARLOS CÉSAR LIBERATO
vulgo “CARLÃO”, também é assecla de ADELI e atuava, antes de sua prisão no bojo da
Operação ASCLÉPIO, junto com ELVIO na captação de alunos, utilizando livremente as
dependências da faculdade para negociar a venda de vagas de FIES e transferência a alunos
interessados, conforme apontam, por exemplo, os áudios de índices 62878932, 63053406,
63285208, 63356335.
OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI conversam sobre reunião que este teve com ADELI,
ÉLVIO e CARLÃO, aparentemente para tratar do andamento dos pedidos relacionados aos
alunos captados pelo grupo de RICARDO SARAVALLI, e divisão do dinheiro de futuras
captações. Índice 62878932 – pág. 162, em 14/03/2019;
conforme já citado, imagens, tiradas no campus Anhangabaú, demonstram que ARIEL
também tem ligação com ÉLVIO e CARLÃO. Pág. 514/515;
diligências realizadas em campo apontaram que ELVIO e CARLOS receberam R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) de um médico da cidade de Jales/SP, Dr. JOSÉ FRANCISCO QUEDA, em
virtude de “serviços” fornecidos pela assessoria, qual seja, ingresso do filho do médico no
curso de medicina na Universidade Brasil (Relatório de Vigilância n° 02/2019 – também
relacionado aos áudios de índice 63218959, 63142280, 63322570 e 63340266).

DAVI CORREIA BONFIM
segundo consta das investigações, “é o homem da tecnologia do núcleo comercial liderado
por ROSELI e ADELI” e único que não foi preso na operação da polícia civil. Diálogos
demonstram que “ele atua diretamente nos sistemas de internet relacionados ao FIES e tem
conhecimento de todas as artimanhas para burlar o sistema e conseguir a pré-aprovação do
financiamento com o maior índice possível de contrapartida do Governo Federal”, dispondo
de senhas restritas à Universidade Brasil e/ou ao MEC e auxiliando várias outras assessorias
nas fraudes relativas ao FIES (MP Assessoria e Foro Brasil).
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DAVI é citado em diversos áudios, envolvendo NEIDE (Índice 62744478 – pág. 78, em
06/03/2019), EDNA e MAURO (Índice 62833923 – pág. 80, em 12/03/209), OCLÉCIO (Índice
63087691 – pág. 65/166, em 27/03/2019) e troca de mensagem entre colaboradora JULIANA
e EDNA (pág. 424), que apresentam suspeitas de fraudes;
OCLÉCIO pergunta a DAVI se cadastrou todos os alunos no FIES. OCLÉCIO diz que
RICARDO SARAVALLI levará dinheiro para DAVI. Índice 62447338 – pág. 165, em
15/02/2019;
conforme já citado, MAURO conversa com EDNA sobre não vincular unidades a
UNIVERSIDADE BRASIL, pois aquela situação já teria ocasionado suspensão do FIES à
UNIESP. No mesmo áudio, os dois conversam sobre uma fraude que DAVI operaria junto ao
SisFIES. Índice 62833923 – pág. 80, em 12/03/209;
conforme já citado, em conversa com DAVI, NEIDE disponibilizou sala na UNIESP para que
ele efetivasse matrículas irregulares de alunos, captados por ROSIVAL. Índice 62865673 – fls
81, em 13/03/2019;
conforme já citado, ROSIVAL e DAVI conversam sobre EDNA e o FIES de alunos ligados a
ANDRÉ e MP ASSESSORIA. Índice 62866692 – pág. 82, em 13/03/2019;
conforme já citado, ANDRÉ e MARLON conversam sobre planilhas de inscritos em outros
municípios (Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Presidente Epitácio) que
provavelmente estão matriculados em Medicina mas recebendo financiamento através de
outro curso pelo FIES. Índice 62992565 – pág. 95, em 20/03/2019;
DAVI e ROSIVAL conversam sobre falam CARLÃO, ÉLVIO e JHONATAN e falam sobre
planilhas a serem apresentadas ao MPF. Índice 63053406 – pág. 163, em 24/03/2019;
RICARDO SARAVALLI vendeu vaga a aluna e agora está providenciando FIES para ela, com
ajuda de ADELI e DAVI. Índice 62624016 – pág. 527/528, em 26/03/2019, e Índice 63096310,
em 27/03/2019;
conforme já citado, JOSÉ FERNANDO determinou que ROSIVAL providenciasse uma
solução para um problema envolvendo uma aluna do curso de Fonoaudiologia.
Provavelmente se trata de uma transferência fraudulenta para o curso de Medicina
envolvendo o FIES, vez que a ordem fora transmitida a DAVI, especialista neste tipo de
fraude no SisFIES. Índice 63124451 – pág. 138, em 29/03/2019;
DAVI fala sobre transferência fraudulenta no FIES de uma aluna do curso de Fonoaudiologia.
Índice 63130110 – pág. 168/169, em 29/03/2019;
conforme já citado, áudios entre NEIDE e DAVI e entre NEIDE e professora revelam que
ANDRÉ atua com ADELI e DAVI em fraudes ao FIES, e que há casos de alunos que
contrataram FIES pela UNIESP e não pela UNIVERSIDADE BRASIL, que seria o correto.
Índice 63328219 e Índice 63328293 – pág. 87, em 11/04/2019.

5º) O Núcleo de Assessorias é subdividido em 3, conforme segue:
5.1) Foro Brasil – Fernandópolis é composto por 4 integrantes:

RICARDO SARAVALLI;
OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA;
ORLANDO PEREIRA MACHADO JUNIOR;
JOÃO BATISTA BOER (TUTI).

São todos sócios e advogados. Foram registrados centenas de diálogos relacionados a este
núcleo ao longo das investigações, os quais demonstraram a consecução de diversas fraudes,
tanto relacionadas a concessão irregular de FIES quanto no ingresso ou transferência de alunos
no curso de Medicina da Universidade Brasil.
A fim de corroborar a ligação entre este núcleo de assessoria com o núcleo comercial de São
Paulo, a equipe da DPF em Jales acompanhou, no dia 08/04/2019, o encontro de RICARDO,
OCLÉCIO e ORLANDO com ROSIVAL, ADELI e um homem não identificado, como havia sido
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combinado por ligações telefônicas, conforme detalhado nos relatórios circunstanciados 12/2019
e 14/2019, relacionado ao RIT 04/2019, para tratar de assuntos relacionados à venda de vagas e
acesso ao FIES pela empresa “FORO BRASIL”, bem como da substituição de AMAURI por
ORLANDO na Diretoria da Universidade Brasil, a fim de facilitar a atuação criminosa do grupo e
aumentar os lucros obtidos (índice 63274654).
OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA

conforme já citado, OCLÉCIO pergunta a DAVI se cadastrou todos os alunos no FIES.
OCLÉCIO diz que RICARDO SARAVALLI levará dinheiro para DAVI. Índice 62447338 – pág.
165, em 15/02/2019;
OCLÉCIO diz a interlocutor cuja filha é estudante de Medicina que se houver vagas sobrando
no FIES, ele conseguiria o financiamento para a estudante. Índice 62627157 – pág. 196, em
26/02/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI conversam sobre ARIEL, quem
inseriria informações falsas nos sistemas cadastrais da universidade, acerca de alunos,
captados por eles, que não prestaram provas em processos seletivos, possibilitando assim
matrículas irregulares. Índice 62638698 – pág. 100, em 27/02/2019;
conforme já citado, RODRIGO receberia dinheiro de ORLANDO e OCLÉCIO em participação
de captação ilegal de alunos. Índice 62727686 – pág. 67, em 05/03/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI falam em pagar R$ 100 mil (ou R$ 80
mil) a RODRIGO. Índice 62748740 – pág. 68, em 06/03/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI conversam sobre reunião que este
teve com ADELI, ÉLVIO e CARLÃO, aparentemente para tratar do andamento dos pedidos
relacionados aos alunos captados pelo grupo de RICARDO SARAVALLI, e divisão do
dinheiro de futuras captações. Índice 62878932 – pág. 162, em 14/03/2019;
OCLÉCIO conversa com RICARDO SARAVALLI sobre aluno que não quer pagar pelos
serviços do grupo, pois estaria com receio da investigação do MPF. Os dois comentam sobre
“negócios” que teriam fechado naquele dia, no importe de R$ 210 mil. Índice 62912850 –
pág. 197, em 15/03/2019;
OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI comentam que a investigação do MPF não dará em
nada, porque o reitor JOSÉ FERNANDO já teria ido ao MEC. Índice 62950621– pág. 171, em
18/03/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO diz que DAVI virou empregado de ADELI. Índice 63087691 –
pág. 165/166, em 27/03/2019;
OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI falam sobre Delegado da Polícia Civi l de
Fernandópolis/SP que os ajudaria, avisando se algo da Operação Asclépio chegasse a
Fernandópolis/SP, pois viria através de Carta Precatória. Índice 63662432 – pág. 187, em
06/05/2019, e Índice 63674113 – pág. 189/190, em 07/05/2019;
RICARDO SARAVALLI e OCLÉCIO descartam a ideia de impetração de habeas corpus
preventivo na Operação Asclépio, caso contrário “ia dar na cara” que estariam participando
nas atividades ilícitas. Índice 63702286 – pág. 200/201, em 08/05/2019;
OCLÉCIO e TUTI, seguindo as determinações de RICARDO, agiram para ocultar e destruir
provas relativas às “assessorias” ilegais que realizam para interessados em cursar medicina
na Universidade Brasil em Fernandópolis/SP, após a deflagração da Operação ASCLÉPIO
(Informação n° 06/2019, relacionada às conversas de índices n° 63347011, 63347152,
63347279 e 63347572);
Delegado Seccional de Fernandópolis/SP entrou em contato com OCLÉCIO a fim de passar
informações sobre as prisões efetivadas pela Polícia Civil de Assis/SP. Índice 63662432 –
pág. 187.
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ORLANDO PEREIRA MACHADO JÚNIOR
exerce a função de advogado paralelamente às atividades ilícitas praticadas na FORO
BRASIL e mantém sua filha estudando medicina na Universidade Brasil. Áudios revelaram
sua participação na negociação de venda de vagas para interessados em cursar medicina da
aludida faculdade e na concessão de FIES.
ORLANDO e RICARDO SARAVALLI comentam ser complicado o SisFIES e que é “perito” no
sistema. Provavelmente se referindo a como realizar as fraudes no sistema. Índice 62429187
– pág. 172/173, em 14/02/2019;
conforme já citado, RODRIGO receberia dinheiro de ORLANDO e OCLÉCIO em participação
de captação ilegal de alunos. Índice 62727686 – pág. 67, em 05/03/2019;
RICARDO SARAVALLI e ORLANDO falam sobre comercialização de três vagas, inclusive a
de um aluno que já é formado no Paraguai, mas gostaria de ser transferido (para não prestar
o REVALIDA). Índice 62791775 – pág. 184/185, em 09/03/2019;
RICARDO SARAVALLI diz a ORLANDO que ameaçou o coordenador do curso de medicina,
ADEMIR, com uma arma na barriga. Índice 62811817 – pág. 171, em 10/03/2019;
conforme já citado, ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre informações falsas
prestadas ao MPF sobre o número de alunos de medicina. ORLANDO fala em “queimar”
alunas que denunciaram no MPF nas disciplinas. RICARDO SARAVALLI afirmou que ADELI
disse que ROSIVAL gostaria de marcar um encontro com eles. Comentam que ADELI é o
“homem” do reitor JOSÉ FERNANDO. Índice 62904109 – pág. 149, em 15/03/2019;
ORLANDO fala sobre não fazer TAC com o MPF e entrar com mandado de segurança
coletivo em favor dos alunos excedentes, que teriam que sair da instituição, e assim atender
os interesses dos alunos e da universidade, pois assim “vai ganhar uma graninha dos alunos
e da faculdade também… pois vai reverter e virar amigo da faculdade... ”. Índice 62925520 –
pág. 151/152, em 16/03/2019;
conforme já citado, ADELI, preso da Operação Asclépio, é apontado como “capanga” de
JOSÉ FERNANDO, em conversa interceptada de ORLANDO, que também diz que ADELI
busca alunos no Paraguai. Índice 62925520 – pág. 151, em 16/03/2019;
RICARDO SARAVALLI e ORLANDO tratam sobre venda de vagas/FIES (o “cara de Maringá”
que tem uns 50 alunos para trazer). Índice 63024951– pág. 190/191, em 22/03/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e ORLANDO conversam sobre pagar a AMAURI
a quantia de R$ 500,00 por aluno que necessitasse de serviços de tradução de documentos
de faculdades estrangeiras, para fins de realizar transferência para a UNIVERSIDADE
BRASIL. Índice 63085211 – pág. 115, em 26/03/2019;
RICARDO SARAVALLI e ORLANDO falam sobre cobrar R$ 25 mil de um aluno que gostaria
de ser dispensado da disciplina Morfologia. Índice 63096707 – pág. 181/182, em 27/03/2019;
RICARDO SARAVALLI e ORLANDO falam de ameaça de morte a ADELI (“vai ser na boa…
vai ser na bala… ou pro cemitério ”). Índice 63223582– pág. 204, em 05/04/2019;
ORLANDO tenta conseguir FIES para sua filha que também estuda medicina em
Fernandópolis. Índice 63223582 – pág. 205, em 05/04/2019;
ORLANDO diz que ele próprio, RICARDO SARAVALLI e AMAURI estão preocupados com a
Operação Asclépio, deflagrada naquele dia. Índice 63358306 – pág. 154/155, em 12/04/2019;
conforme já citado, ORLANDO, em áudio interceptado, comenta que a estratégia de JOSÉ
FERNANDO de expor a UNIVERSIDADE BRASIL como vítima dos crimes apurados na
Operação Asclépio fracassará, pois a Polícia Federal não acreditará, já que quem oferece as
vagas no curso de Medicina é o reitor. Índice 63358306 – pág. 154, em 12/04/2019 (dia da
deflagração da Operação Asclépio);
ORLANDO e MILTON conversam sobre FRANK, que estaria apreensivo porque AMAURI fez
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uma transferência (possivelmente irregular) para ele. Índice 63358306 – pág. 155, em
12/04/2019;
ORLANDO é mencionado em conversa entre TUTI e RICARDO SARAVALLI sobre “provas
violentas” e “carta na manga”, caso RICARDO seja preso. Índice 63586292 – pág. 210/211,
em 28/04/2019.

RICARDO SARAVALLI
éum dos principais integrantes desta assessoria e atua em “parceria” com diversos outros
investigados, tais como ADELI, DAVI e ARIEL. Áudios interceptados indicaram que
RICARDO age com violência, ameaça e até mesmo com emprego de arma de fogo quando
suas demandas não são atendidas, até mesmo em relação a seus “parceiros” nas fraudes
(índices 62811821, 62811817, 62777519 e 62514031).
conforme já citado, ORLANDO e RICARDO SARAVALLI comentam ser complicado o
SisFIES e que é “perito” no sistema. Provavelmente se referindo a como realizar as fraudes
no sistema. Índice 62429187 – pág. 172/173, em 14/02/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO pergunta a DAVI se cadastrou todos os alunos no FIES.
OCLÉCIO diz que RICARDO SARAVALLI levará dinheiro para DAVI. Índice 62447338 – pág.
165, em 15/02/2019;
RICARDO SARAVALLI diz ter conseguido FIES para filha de interlocutora (SILVANA) e que o
serviço teria ficado em R$ 60 mil. Índice 62439169 – pág. 174, em 15/02/2019;
RICARDO e TUTI comentam medo de interceptação e problema com documentação do
Paraguai de uma aluna. Índice 62544634 – pág. 176, em 21/02/2019;
RICARDO SARAVALLI grita com aluna que reclamou porque teria comprado a vaga/fies e
teve que voltar semestres no curso de Medicina, o que não havia sido combinado entre os
dois. Índice 62624016 – pág. 527, em 26/02/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI conversam sobre ARIEL, quem
inseriria informações falsas nos sistemas cadastrais da universidade, acerca de alunos,
captados por eles, que não prestaram provas em processos seletivos, possibilitando assim
matrículas irregulares. Índice 62638698 – pág. 100, em 27/02/2019;
conforme já citado, RODRIGO receberia dinheiro de ORLANDO e OCLÉCIO em participação
de captação ilegal de alunos. Índice 62727686 – pág. 67, em 05/03/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI falam em pagar R$ 100 mil (ou R$ 80
mil) a RODRIGO. Índice 62748740 – pág. 68, em 06/03/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e ORLANDO falam sobre comercialização de três
vagas, inclusive a de um aluno que já é formado no Paraguai, mas gostaria de ser transferido
(para não prestar o REVALIDA). Índice 62791775 – pág. 184/185, em 09/03/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI conversam sobre reunião que este
teve com ADELI, ÉLVIO e CARLÃO, aparentemente para tratar do andamento dos pedidos
relacionados aos alunos captados pelo grupo de RICARDO SARAVALLI, e divisão do
dinheiro de futuras captações. Índice 62878932 – pág. 162, em 14/03/2019;
conforme já citado, ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre informações falsas
prestadas ao MPF sobre o número de alunos de medicina. ORLANDO fala em “queimar”
alunas que denunciaram no MPF nas disciplinas. RICARDO SARAVALLI afirmou que ADELI
disse que ROSIVAL gostaria de marcar um encontro com eles. Comentam que ADELI é o
“homem” do reitor JOSÉ FERNANDO. Índice 62904109 – pág. 149, em 15/03/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI comentam que a investigação do
MPF não dará em nada, porque o reitor JOSÉ FERNANDO já teria ido ao MEC. Índice
62950621– pág. 171, em 18/03/2019;
13) RICARDO SARAVALLI afirma que colaboradora JULIANA está dispensando seus alunos
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captados de cursar as disciplinas da análise do histórico. Índice 62975304 – pág. 61, em
19/03/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI dá a entender a um pai de aluno que o reitor
JOSÉ FERNANDO já teria resolvido o problema de excesso de alunos, investigado pelo
MPF, junto ao MEC, de forma espúria. Índice 62976014 – pág. 181, em 19/03/2019;
conforme já citado, ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre divisão de dinheiro com
ADELI. Índice 63024951 – pág. 152/153, em 22/03/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e ORLANDO conversam sobre pagar a AMAURI
a quantia de R$ 500,00 por aluno que necessitasse de serviços de tradução de documentos
de faculdades estrangeiras, para fins de realizar transferência para a UNIVERSIDADE
BRASIL. Índice 63085211 – pág. 115, em 26/03/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e ORLANDO falam sobre cobrar R$ 25 mil de um
aluno que gostaria de ser dispensado da disciplina Morfologia. Índice 63096707 – pág.
181/182, em 27/03/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI vendeu vaga a aluna e agora está providenciando
FIES para ela, com ajuda de ADELI e DAVI. Índice 62624016 – pág. 527/528, em
26/03/2019, e Índice 63096310, em 27/03/2019;
conforme já citado, ORLANDO e RICARDO SARAVALLI falam sobre a atuação de ROSIVAL
e ADELI em fraudes no FIES. Índice 63177654– pág. 140/141, em 02/04/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e ORLANDO falam de ameaça de morte a ADELI
(“vai ser na boa… vai ser na bala… ou pro cemitério ”). Índice 63223582– pág. 204, em
05/04/2019;
conforme já citado, ORLANDO diz que ele próprio, RICARDO SARAVALLI e AMAURI estão
preocupados com a Operação Asclépio, deflagrada naquele dia. Índice 63358306 – pág.
154/155, em 12/04/2019;
RICARDO SARAVALLI ordena que TUTI vá até sua casa ocultar provas que estariam em um
computador e mala grande, em razão da deflagração da Operação Asclépio. Índice 63347011
– pág. 182, em 12/04/2019;
conforme já citado, ORLANDO é mencionado em conversa entre TUTI e RICARDO
SARAVALLI sobre “provas violentas” e “carta na manga”, caso RICARDO seja preso. Índice
63586292 – pág. 210/211, em 28/04/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI informa a OCLÉCIO que pagou 300 dólares a
ARIEL . Índice 63662432 – pág. 105, em 06/05/2019;
RICARDO SARAVALLI diz a OCLÉCIO que deseja a morte de ORLANDO, e que por isso
busca fazer uma “macumba” contra ele. Índice 63662432 – pág. 186/187, em 06/05/2019;
conforme já citado, OCLÉCIO e RICARDO SARAVALLI falam sobre Delegado da Polícia Civil
de Fernandópolis/SP que os ajudaria, avisando se algo da Operação Asclépio chegasse a
Fernandópolis/SP pois viria através de Carta Precatória. Índice 63662432 – pág. 187, em
06/05/2019, e Índice 63674113 – pág. 189/190, em 07/05/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e OCLÉCIO descartam a ideia de impetração de
habeas corpus preventivo na Operação Asclépio, caso contrário “ia dar na cara” que estariam
participando nas atividades ilícitas. Índice 63702286 – pág. 200/201, em 08/05/2019.

                       JOÃO BATISTA BOER (TUTI)
conforme citado, é assecla do grupo e auxiliou OCLÉCIO na ocultação e destruição de
provas na data da deflagração da Operação da Polícia Civil, a pedido de RICARDO
SARAVALLI.
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI e TUTI comentam medo de interceptação e
problema com documentação do Paraguai de uma aluna. Índice 62544634 – pág. 176, em
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21/02/2019;
conforme já citado, RICARDO SARAVALLI ordena que TUTI vá até sua casa ocultar provas
que estariam em um computador e mala grande, em razão da deflagração da Operação
Asclépio. Índice 63347011 – pág. 182, em 12/04/2019;
conforme já citado, ORLANDO é mencionado em conversa entre TUTI e RICARDO
SARAVALLI sobre “provas violentas” e “carta na manga”, caso RICARDO seja preso. Índice
63586292 – pág. 210/211, em 28/04/2019.

 
5.2) MP Assessoria – Fernandópolis é composto por 4 integrantes:

PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES;
MURILO FERREIRA DE PAULA;
KAYO VELASCO;
SUELI VIEIRA DE SOUZA (mãe de KAYO, residente no Mato Grosso).

Este núcleo atua principalmente na “assessoria” de interessados em obter o FIES de forma
fraudulenta, o que é concretizado mediante o registro de alunos em cursos de outras áreas para
posterior transferência para o curso de medicina (índices 63707752, 63758077, 63710453,
62800294).
Diversos diálogos do grupo, em especial de PAULO, MURILO e KAYO, demonstram os serviços
ilícitos ofertados a alunos que querem obter o FIES utilizando as artimanhas do grupo, que conta
também com “serviços” de facilitação na aprovação do FIES prestados por DAVI, assecla de
ROSIVAL, e NILTON, funcionário da CPSA da Universidade em Fernandópolis.
O Relatório Circunstanciado n° 03/2019 – UIP/JLS/SP descreve o acompanhamento velado dos
investigados deste grupo e a coleta de documentos descartados na rua em sacos de lixo que
foram recolhidos por policiais federais em frente ao escritório da MP ASSESSORIA em
Fernandópolis/SP, reforçando a atuação criminosa deste grupo.
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES

“éo principal integrante do grupo e em alguns diálogos menciona que os demais trabalham
para ele. Ele já foi funcionário da Universidade Brasil da CPSA e, segundo ele, foi neste
período que aprendeu como fazer as fraudes que realiza no FIES”. Áudios interceptados
indicam que ele também pode estar envolvido na concessão fraudulenta de registros
na OAB e no CRM, utilizando, ainda, serviços da assessoria liderada por FRANK
RONALDO SOARES.
MURILO diz a interlocutor interessado no FIES que não é verdade que formado não tem
direito ao financiamento estudantil. Tratam sobre duas transferências do Paraguai, combina
de tratar os valores do serviço de maneira presencial e cita PAULO ROBERTO e KAYO.
Índice 62756858 – pág. 225, em 07/03/2019;
PAULO ROBERTO conversa sobre transferência fraudulenta no FIES e afirma ter conseguido
fazer todas as transferências no FIES até hoje, pois teria aprendido ao trabalhar na CPSA
(provavelmente na da UNIVERSIDADE BRASIL). Índice 62800294 – pág. 213, em
09/03/2019;
PAULO ROBERTO recebe ligação de um homem sobre um possível venda de vaga/fies pelo
preço de R$ 70 mil. Índice 62824295 – pág. 214, em 11/03/2019;
PAULO ROBERTO e ANDRÉ citam RODRIGO em diálogo sobre fraude no FIES. Índice
62847104 – pág. 69, em 12/03/2019;
PAULO ROBERTO fala com “Doutor” sobre FIES de filho (a), questionando se a fraude deu
certo. Índice 62841510 – pág. 214/215, em 12/03/2019;
PAULO ROBERTO fala com interlocutor sobre obtenção de Carteira da OAB falsificada
por R$ 80 mil, mencionando inclusive o “presidente da ordem”, o que demonstra a
diversificação das atividades criminosas deste investigado. Índice 62842428 – pág. 215,
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em 12/03/2019;
ROSIVAL e DAVI conversam sobre EDNA e o FIES de alunos ligados a ANDRÉ e MP
ASSESSORIA de PAULO ROBERTO. Índice 62866692 – pág. 82, em 13/03/2019;
KAYO e PAULO ROBERTO falam sobre “fechar” um FIES por R$ 30 mil e combinam a
divisão do produto do crime por três. Índice 63238873 – pág. 216, em 05/04/2019;
PAULO ROBERTO fala com aluna BIANCA, que aparentemente pagou R$ 30 mil pela
transferência sem realização de provas e para conseguir o FIES. BIANCA reclama que
NILTON havia prometido 100% de financiamento pelo FIES, bem como que acha injusto ter
de pagar para PAULO ROBERTO e NILTON. Índice 63297201 – pág. 217/218, em
09/04/2019;
conforme já citado, KAYO e PAULO ROBERTO conversam sobre alunos por eles captados
(beneficiários do FIES) e dizem que ANDRÉ afirmou que alguns alunos terão que fazer
processo seletivo (com o intuito de “regularizar” suas matrículas na instituição). Índice
63341173 – pág. 232, em 11/04/2019;
conforme já citado, PAULO ROBERTO fala com aluna BIANCA que afirma que outra aluna,
MARIA ALICE, teria pago metade do valor a NILTON e que este pediu que o pagamento
fosse realizado em dinheiro. BIANCA relata medo de perder FIES e ameaças de NILTON que
estaria exigindo mais dinheiro. Índice 63525532 – pág. 219, em 23/04/2019;
KAYO conversa com VITORIA que diz estar com os R$ 80 mil pelo FIES que deveriam ser
pagos a PAULO ROBERTO. KAYO a repreende, dizendo para evitar este tipo de assunto ao
telefone. Índice 63537480 – pág. 236, em 24/04/2019;
KAYO e PAULO ROBERTO planejam fraudes no FIES na nova faculdade medicina que
seria instalada em Santa Fé do Sul/SP, dizendo ser necessário ter uma “CPSA firme” e
“fazer parceria”. Índice 63587373 – pág. 220/221, em 28/04/2019;
PAULO ROBERTO tomou conhecimento do sigiloso acordo de colaboração premiada
que JULIANA firmou na Justiça Estadual (Operação Asclépio) e repassou a informação
a MURILO. Índice 63607551 – pág. 60, em 30/04/2019; Índice 63607494 – pág. 221/222
em 30/04/2019;
PAULO ROBERTO e MURILO falam sobre colaboração premiada de JULIANA na
Operação Asclépio e combinam de “mudar os planos”, apresentando indícios da
intenção de destruir provas existentes em desfavor do núcleo. Índice 63607494 – pág.
227, em 30/04/2019;
PAULO ROBERTO fala sobre um indivíduo de alcunha “GOIÁS” que estaria trabalhando para
“conseguir um FIES” para uma aluna que está em Farmácia e deseja transferir para
UNIVERSIDADE BRASIL (provavelmente Medicina). Diante dos problemas enfrentados pela
instituição, concordam que seria “melhor” inscrevê-la primeiro em um curso de uma faculdade
em Porto Nacional – TO, para depois tentar transferi-la para outra instituição. Índice
63660469 – pág. 222/223, em 06/05/2019;
conforme já citado, PAULO ROBERTO conversa com ANDRÉ sobre prisão de EDNA.
PAULO ROBERTO diz ter dívida impagável com EDNA. Aparenta estar veladamente
constrangendo ANDRÉ a não ser delatado por EDNA. Índice 63811284 – pág. 223/224, em
13/05/2019;
conforme já citado, KAYO e PAULO ROBERTO dizem que ANDRÉ tem bastante
conhecimento sobre as operações ilícitas que ocorrem na faculdade de medicina. Índice
63837360 – pág. 245, em 15/05/2019;
PAULO ROBERTO e KAYO falam sobre aditamento de uma aluna cujo pai é advogado.
Falam também que FRANK está pagando o advogado de EDNA, presa na Operação
Asclépio. Índice 63511141 – pág. 232/234;
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                       MURILO FERREIRA DE PAULA
sócio de PAULO na MP ASSESSORIA, também teve sua participação evidenciada por
diversos áudios interceptados, fornecendo informações aos interessados na obtenção de
FIES para o curso de medicina na Universidade Brasil. Após a deflagração da Operação da
Civil, mudou-se para São José do Rio Preto com PAULO, a fim de continuar com as
atividades ilícitas naquela cidade.
conforme já citado, MURILO diz a interlocutor interessado no FIES que não é verdade que
formado não tem direito ao financiamento estudantil. Tratam sobre duas transferências do
Paraguai, combina de tratar os valores do serviço de maneira presencial e cita PAULO
ROBERTO e KAYO. Índice 62756858 – pág. 225, em 07/03/2019;
MURILO orienta a interlocutor que sua faculdade deverá “validar” o FIES em Enfermagem
para então ocorrer a transferência para o curso de Medicina. Índice 62881834 – pág.
225/226, em 14/03/2019;
conforme já citado, PAULO ROBERTO tomou conhecimento do sigiloso acordo de
colaboração premiada que JULIANA firmou na Justiça Estadual (Operação Asclépio) e
repassou a informação a MURILO. Índice 63607551 – pág. 60, em 30/04/2019; Índice
63607494 – pág. 221/222. Em 30/04/2019;
MURILO orienta interessada, que tem empresas em seu nome, como obter FIES (omissão de
renda). Em outro áudio, MURILO orienta a se inscrever inicialmente em outro curso da área
de saúde, caso a interessada não consiga a pontuação suficiente no ENEM, para então
solicitar a transferência do FIES para o curso de Medicina. MURILO esclarece que a aluna
não seria matriculada de fato em curso diferente de Medicina. A intenção é apenas criar um
vínculo contratual com o FIES para posteriormente (6 meses) conseguir a transferência. Aqui
chama a atenção a facilidade da fraude levada a efeito pelo investigado, cujos atos
dependem necessariamente de ações de membros da CPSA. Índice 63636833 – pág.
226/227, em 03/05/2019; Índice 62883893 – pág. 227/228, em 14/03/2019.

                       KAYO VELASCO
éveterinário e atualmente cursa medicina na Universidade Brasil em Fernandópolis/SP, onde
reside. Segundo aponta o RIT 07/2019, “ele pode ter sido cooptado PAULO e MURILO e
posteriormente foi integrado ao grupo, assim como integrou sua mãe [ SUELI] para atuar
como assessoria jurídica.” Após a ida de PAULO e MURILO para São José do Rio Preto,
assumiu os atendimentos na MP ASSESSORIA em Fernandópolis.
conforme já citado, MURILO diz a interlocutor interessado no FIES que não é verdade que
formado não tem direito ao financiamento estudantil. Tratam sobre duas transferências do
Paraguai, combina de tratar os valores do serviço de maneira presencial e cita PAULO
ROBERTO e KAYO. Índice 62756858 – pág. 225, em 07/03/2019;
conforme já citado, KAYO e PAULO ROBERTO falam sobre “fechar” um FIES por R$ 30 mil e
combinam a divisão do produto do crime por três. Índice 63238873 – pág. 216, em
05/04/2019;
conforme já citado, KAYO e PAULO ROBERTO conversam sobre alunos por eles captados
(beneficiários do FIES) e dizem que ANDRÉ afirmou que alguns alunos terão que fazer
processo seletivo (com o intuito de “regularizar” suas matrículas na instituição). Índice
63341173 – pág. 232, em 11/04/2019;
SUELI orienta KAYO a ficar afastado para não ser preso na Operação Asclépio. Índice
63481537 – pág. 238/239, em 18/04/2019;
conforme já citado, KAYO conversa com VITORIA que diz estar com os R$ 80 mil pelo FIES
que deveriam ser pagos a PAULO ROBERTO. KAYO a repreende, dizendo para evitar este
tipo de assunto ao telefone. Índice 63537480 – pág. 236, em 24/04/2019;

Num. 20633189 - Pág. 49Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



conforme já citado, KAYO e PAULO ROBERTO planejam fraudes no FIES na nova faculdade
medicina que seria instalada em Santa Fé do Sul/SP, dizendo ser necessário ter uma “CPSA
firme” e “fazer parceria”. Índice 63587373 – pág. 220/221, em 28/04/2019;
conforme já citado, KAYO comenta com PAULO ROBERTO que JOSÉ FERNANDO usa de
influência política para resolver os problemas da Universidade, “porque por vias normais, ele
não estava conseguindo”. No mesmo áudio, KAYO e PAULO ROBERTO afirmam, em tom
jocoso, que JOSÉ FERNANDO participaria do casamento de sua filha através do Skype, pois
estaria preso. Índice 63587373 – pág. 220, em 28/04/2019;
KAYO conversa com SUELI sobre Operação Asclépio e sobre eliminação de provas relativas
a transferências. Conversam sobre a estratégia de classificar os alunos excedentes como
alunos especiais e um processo seletivo simulado para regularizar parte desses alunos.
Índice 63585118 – pág. 235/236, em 28/04/2019;
conforme já citado, KAYO diz a SUELI que FRANK está pagando defesa de EDNA. Índice
63598321– pág. 234, em 29/04/2019;
conforme já citado, PAULO ROBERTO e KAYO falam sobre aditamento de uma aluna cujo
pai é advogado. Falam também que FRANK está pagando o advogado de EDNA, presa na
Operação Asclépio. Índice 63511141 – pág. 232/234;
conforme já citado, KAYO e PAULO ROBERTO dizem que ANDRÉ tem bastante
conhecimento sobre as operações ilícitas que ocorrem na faculdade de medicina. Índice
63837360 – pág. 245, em 15/05/2019;
o Relatório Circunstanciado n° 03/2019 indica que um dos documentos coletados por policiais
em lixeiras situadas em frente ao escritório da MP ASSESSORIA em Fernandópolis/SP
demonstram que KAYO fundou sua própria assessoria, denominada KV ASSESSORIA,
especializada em FIES, PROUNI e SISU.

SUELI VIEIRA DE SOUZA
éadvogada e foi incluída nas investigações em razão dos seus diálogos mantidos com seu
filho KAYO, que demonstram que ela também atua junto com este nos serviços ofertados
pela MP ASSESSORIA, conforme destacado anteriormente (índices 63506728, 63540365,
63809882 e 63481537).
Segundo a Autoridade Policial: “No caso da advogada SUELI VIEIRA DE SOUZA (item “III.5-
INTEGRANTES E NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”), há vários indícios de que
faz parte do NÚCLEO MP ASSESSORIA Fernandópolis/SP, mas em alguns casos não ficou
demonstrado que sua atividade está completamente dissociada daquelas vinculadas à
legítima atividade advocatícia. Além disso, não foi possível comprovar que sua conduta tenha
configurado “obstrução da justiça”, motivo pelo qual, neste momento, irá se requerer apenas
BUSCA E APREENSÃO em sua residência e em seu escritório profissional.” (pág. 278).

5.3) Frank Soares Assessoria – São José do Rio Preto/SP é composto por 3 integrantes:
FRANK RONALDO SOARES;
ANDREA SANTOS SOUSA SOARES, esposa de Frank;
AURÉLIA SOUZA FERREIRA.

Atuariam principalmente na fraude em cursos de complementação do exame REVALIDA,
ofertados pela Universidade Brasil.
FRANK RONALDO SOARES

émédico residente e atuante em São José do Rio Preto/SP e responsável pela coordenação
do curso de complementação de estudos ofertado pela Universidade Brasil, a princípio, em
parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, exigido para a validação de diplomas
de alunos que cursaram medicina no exterior e não foram aprovados nos exames iniciais do
REVALIDA. Ao que tudo indica, ele facilita a aprovação de alunos nestes cursos mediante o
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pagamento de elevadas quantias, contando com o apoio dos investigados AMAURI e EDNA,
ambos atuantes no campus de Fernandópolis da Universidade Brasil, e uma das maiores
estruturas até então identificadas, “com várias empresas registradas em nome dos envolvidos
e muitos empréstimos sendo negociados”.
conforme já citado, ORLANDO e MILTON conversam sobre FRANK, que estaria apreensivo
porque AMAURI fez uma transferência (possivelmente irregular) para ele. Índice 63358306 –
pág. 155, em 12/04/2019;
conforme já citado, PAULO ROBERTO e KAYO conversam sobre Operação Asclépio e
estratégia jurídica que seguirão. Conversa revela que FRANK está pagando o advogado de
EDNA, porque possivelmente também teme ser delatado por ela. Índice 63511141 – pág.
233/234;
conforme já citado, KAYO comenta com SUELI que AMAURI deu uma “perna” em FRANK no
valor de R$ 60 milhões. Índice 63481537 – pág. 240, em 18/04/2019;
FRANK demonstra preocupação em falar ao telefone sobre expulsão de alunos de Medicina
em São Paulo da Universidade Brasil. Índice 63660658 – pág. 245, em 06/05/2019;
FRANK é questionado por AURÉLIA se deve parar o “fechamento” com alunos. FRANK
ordena que somente seja dado andamento aos casos em que o interessado pagar à vista,
provavelmente porque assim seria mais fácil ocultar suas atividades ilícitas. Índice 63706198
– pág. 247/248, em 08/05/2019;
AURÉLIA combina de fabricar um contrato com data retroativa com “DOUTOR”
(aparentemente advogado de EDNA) a fim de justificar os pagamentos que FRANK realizou a
EDNA. Índice 63822512 – pág. 256, em 14/05/2019;
FRANK e ANDREA conversam sobre empresas em nome de AURÉLIA, que na verdade são
de FRANK, o que demonstra a preocupação deste investigado de ocultar sem patrimônio
verdadeiro e o crime de falsidade ideológica cometido por integrantes deste núcleo. Índice
63946245 – pág. 249, em 23/05/2019.

AURÉLIA SOUZA FERREIRA
éapontada como secretária e auxiliar do casal retrorreferido e também teve sua participação
confirmada nos áudios interceptados, principalmente mantendo contato com funcionários da
Universidade Brasil em Fernandópolis e membros da MP ASSESSORIA, liderada por PAULO
(com quem AURÉLIA pretende se casar), e auxiliando em todas as negociações

financeiras e relativas à matrícula de novos alunos que pleiteiam aprovação no curso de
complementação do REVALIDA. “ANDRÉA e AURÉLIA também auxiliam FRANK no sentido
de realizar transações suspeitas relacionadas à movimentação financeira incluindo registros
de empresas, bens móveis e imóveis, além de semoventes que estão diretamente
relacionados às negociações de FRANK.”
conforme já citado, FRANK é questionado por AURÉLIA se deve parar o “fechamento” com
alunos. FRANK ordena que somente seja dado andamento aos casos em que o interessado
pagar à vista, provavelmente porque assim seria mais fácil ocultar suas atividades ilícitas.
Índice 63706198 – pág. 247/248, em 08/05/2019;
AURÉLIA fala com interlocutor sobre serviços relacionados ao REVALIDA e cobra a quantia
de R$ 98 mil do interessado. Índice 63820188 – pág. 255, em 14/05/2019;
conforme já citado, AURÉLIA combina de fabricar um contrato com data retroativa com
“DOUTOR” (aparentemente advogado de EDNA) a fim de justificar os pagamentos que
FRANK realizou a EDNA. Índice 63822512 – pág. 256, em 14/05/2019;
AURÉLIA fala com sua mãe sobre a preocupação de ANDRÉA e FRANK de manter as
empresas em seu nome, pois irá se casar com PAULO ROBERTO, confirmando a prática do
crime de falsidade ideológica por membros deste núcleo. Índice 63932351 – pág. 259, em
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22/05/2019;
conforme já citado, FRANK e ANDREA conversam sobre empresas em nome de AURÉLIA,
que na verdade são de FRANK, o que demonstra a preocupação deste investigado de ocultar
sem patrimônio verdadeiro e o crime de falsidade ideológica cometido por integrantes deste
núcleo. Índice 63946245 – pág. 249, em 23/05/2019.

ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
éesposa de FRANK e, de acordo com áudios interceptados, também participaria das fraudes
praticadas pelo marido, restando confirmado, conforme visto, que boa parte dos recursos
adquiridos pelo grupo circulam entre os nomes de ANDREA e AURÉLIA. Principais índices:
63946245, 63660658, 63750349, 63658866, 63946181.

 
6º) O Núcleo Jurídico é composto por 2 integrantes:

JOÃO PEDRO PALHANO MELKE, advogado do reitor José Fernando Pinto da Costa;
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO, advogado do reitor José Fernando Pinto da Costa.

De acordo com a representação policial, JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS
AUGUSTO MELKE FILHO, advogados do reitor JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, “não
estão atuando na condição de causídicos em busca da defesa dos interesses de seus clientes,
tratando-se efetivamente de seus comparsas na prática de crimes e integrando, assim, a própria
Organização Criminosa”.
JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO

conforme relato da colaboradora JULIANA, JOÃO MELKE participou ativamente da
falsificação das listas de alunos apresentas ao MPF. Pág. 259;
conforme relato da colaboradora JULIANA, JOÃO MELKE e CARLOS MELKE
determinaram que ela e funcionários da Universidade Brasil destruíssem provas existentes
em computadores e celulares, após a deflagração da Operação Asclépio, conduta que se
amolda, a princípio, ao crime de “obstrução à investigação de infração penal de organização
criminosa” ( art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13), valendo reforçar que os advogados não estavam
“orientando” seus clientes, mas sim terceiros sem relação com eles;
JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO receberam por TED
quantias que somaram R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de JOSÉ FERNANDO, e
pouco mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da empresa PONTO INFO (que
recebeu valores milionários da UNIESP) – pág. 274;
JOÃO MELKE e CARLOS MELKE também possuem uma sobrinha (TALITA DE CAMARGO
MELKE) que ingressou no curso de Medicina de maneira irregular (pág. 329);
conforme já citado, a fim de atender interesse do grupo criminoso em análise, JOÃO MELKE
agiu diretamente para ludibriar o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário,
criando uma tese que envolveu a fabricação de um regimento geral com data
retroativa, que objetivava “comprovar” que a instituição não estava ultrapassando o
limite de vagas autorizados pelo MEC e apresentando este documento ideologicamente
falso no interesse da Ação Civil Pública n° 5000423-44.2019.4.03.6124 (item “IV.1” da
representação policial, a partir da pg. 479). Com este documento, a universidade
conseguiu provimento em agravo de instrumento junto ao TRF da 1a Região, em ação
que ajuizou contra o Ministério Público Federal (cópia da decisão anexa);
JOÃO MELKE participou da organização da audiência pública promovida pela Universidade
Brasil e atuou, junto com outros investigados, para que o ato contasse principalmente com
alunos ocupantes de vagas excedentes no curso de Medicina, a fim de simular aprovação da
maioria dos alunos aos atos da administração da instituição (pág. 463).

Prosseguindo, sobre a pessoa de ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO, professora e
diretora de graduação da Universidade Brasil, cuja prisão temporária foi pedida pela autoridade
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2.

3.

policial, o MPF manifestou-se também no mesmo sentido, concordando e ratificando a
representação pela prisão temporária. Porém, o Procurador não inseriu essa pessoa em
nenhum dos núcleos acima. Relata que ela foi responsável pelo “vazamento” da
informação de que seriam cumpridos mandados de busca e apreensão, inclusive na
residência da colaboradora JULIANA, expedidos no interesse da Operação Asclépio, da
Polícia Civil de Assis/SP, razão pela qual sua prisão temporária se justifica, com fulcro no artigo
1º, incs. I e III, da Lei 7.960/1989, por ser imprescindível para as investigações, considerando
os fortes indícios da autoria desta investigada no crime de obstrução à investigação de
infração penal de organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13) e a fim de evitar a
influência de testemunhas ou partícipes dos crimes em análise e a destruição de provas de
interesse para as investigações, bem como desvendar qual a origem do vazamento da aludida
operação policial. Justificada, ainda, pelo mesmo motivo, a necessidade da expedição de
mandado de busca e apreensão na residência deste representada, nos termos em que requerido
pela Autoridade Policial.
Foi possível realizar uma estimativa dos prejuízos causados à União por força da concessão
fraudulenta de FIES (sem contar os valores obtidos pelos investigados com a venda de vagas no
curso de Medicina da Universidade Brasil), que gira em torno de R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais) a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), conforme
apontado no RIT 07/2019 (tópico V da representação).
 
                        Quanto aos pedidos elaborados pelo MPF, transcrevo, em meu entender, os
principais excertos:
 
“a) pela decretação das prisões preventivas de JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA,
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA, ERICSON DIAS MELO, AMAURI PIRATININGA,
EDNA MARIA ALVES BIANCHI, ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI, ROSIVAL JAQUES MOLINA,
ADELI DE OLIVEIRA, ELVIO BATISTA CAMARGO, CARLOS CÉSAR LIBERATO, DAVI
CORREIA BONFIM, OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA, ORLANDO PEREIRA MACHADO
JÚNIOR, RICARDO SARAVALLI, PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES, MURILO
FERREIRA DE PAULA, KAYO VELASCO, FRANK RONALDO SOARES, AURÉLIA SOUZA
FERREIRA, JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO; b) pela
decretação das prisões temporárias de MAURO VILLANOVA, RODRIGO FERNANDES
GONÇALVES, SILMARA MARIA DE ALMEIDA, NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA,
JHOE RAUL MORGATO SANTOS, MÁRCIO HELBOK CREPALDI, MARLON ANDRES DA
SILVA, ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI, NILTON CÉSAR DA SILVA JÚNIOR, JOÃO
BATISTA BOER e ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO; c) pelo deferimento da
representação pela indisponibilidade de bens de todas as pessoas e empresas indicadas pela
Autoridade Policial, com exceção de Claudete Maria Pereira, cuja participação nos crimes em
análise não restou suficientemente demonstrada nos autos; d) pelo deferimento da
representação pela expedição de mandado de busca e apreensão em todos os endereços
relacionados no item “IX.1” (pgs. 568/573), nos termos da fundamentação exposta no item 6 da
presente; e e) pelo indeferimento da representação pela nomeação de administrador judicial
através desta via”.
 Dessa forma, com relação aos pedidos elaborados pela autoridade policial, o MPF concordou:

Integralmente com os pedidos (A) e (C);
Àexceção da pessoa de Claudete Maria Pereira, também concordou integralmente com os
pedidos (D), (E) e (F);
Parcialmente com o pedido (B), pela decretação das prisões preventivas apenas das
pessoas B.1, B.2, B.3, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.18,
B.23, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31.

O MPF não concordou com o pedido (G), nos seguintes termos:
“Muito embora o Ministério Público Federal entenda fundamental que a pessoa jurídica
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(UNIVERSIDADE BRASIL) seja, de fato, administrada por pessoa indicada pelo Juízo, a fim de
garantir não só a preservação das provas, a interrupção dos atos ilícitos e a reparação dos danos
causados aos cofres públicos, mas também a própria continuidade da prestação de serviço
essencial que lhe foi outorgado pela União, tem-se que a via do processo criminal não é a
adequada para tanto, até porque tal procedimento, salvo melhor juízo, não se subsume às
hipóteses de medidas cautelares hoje existentes no Código de Processo Penal. Mais adequado
seria tratar a questão na seara cível, em uma ação civil pública que obrigue a União, poder
concedente, a realizar uma auditoria completa em todo o FIES vinculado à instituição e que tenha
como pedido de tutela provisória de urgência a cautelar de nomeação provisória de administrador
pelo Juízo, que deverá ter seus atos fiscalizados pela própria União. Ademais, os institutos da
analogia e interpretação extensiva são mais compatíveis com as disposições processuais cíveis
do que com as processuais penais. Com estes fundamentos, o MPF se manifesta contrariamente
a nomeação de administrador judicial através desta via”.
Por fim, o MPF pediu:

decretação das prisões temporárias das pessoas B.4, B.8, B.14, B.19, B.20, B.21, B.22,
B.24, B.25, B.26;
Caso o Juízo entenda pelo indeferimento de quaisquer das pr isões
temporárias/preventivas representadas pelo Órgão Ministerial e/ou pela Autoridade
Policial, o MPF entende como necessária, diante de todos os fatos apontados, a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas de prisão para cada
investigado cuja prisão for negada: a) afastamento total das atividades que exerce na
Universidade Brasil, seja na sede em São Paulo ou no campus em Fernandópolis, e
proibição de frequentar quaisquer dependências desta instituição; b) proibição de manter
contato de qualquer espécie com os demais investigados soltos, alunos, professores e
funcionários da Universidade Brasil e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA; c)
proibição de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer
empresa do grupo UNIESP, se for o caso, notadamente àqueles investigados com acesso
ao SisFIES; d) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo onde reside, mensalmente,
para informar e justificar suas atividades; e) proibição de se ausentar da comarca onde
reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; f ) recolhimento domiciliar em
período noturno e nos dias de folga; g) proibição de se ausentarem do país sem autorização
do Juízo, com o recolhimento de passaportes, se houver;
Em relação às prisões dos investigados não residentes em municípios sob a jurisdição desta
Subseção Judiciária, requereu desde já seja autorizado que as respectivas audiências de
custódia sejam realizadas pelos Juízos dos respectivos locais de prisão, nos termos do
artigo 2º, § 1º, da Resolução Conjunta PRES/CORE 2/2019, do E. TRF3.

 
IV.
Em complementação ao parecer anterior, o Ministério Público Federal manifestou-se novamente,
esclarecendo acerca da competência deste Juízo Federal para o processamento do feito, bem
como reforçou considerações sobre o cabimento da prisão temporária, e acrescentou dois
pedidos àqueles já realizados anteriormente, pelo que extraio a seguir os pontos principais:
“(...) Primeiro, conforme já destacado pela Autoridade Policial na representação encaminhada por
meio do Ofício n° 421/2019-DPF/JLS/SP, anexa aos autos, a Polícia Civil de Assis/SP deflagrou
operação policial denominada ASCLÉPIO, no dia 12 de abril de 2019, que resultou na prisão de
algumas pessoas também investigadas nestes autos em razão da constatação de venda de
vagas e fraude em vestibular na Faculdade de Medicina de Assis (FAMA), não havendo que se
falar, portanto, na ocorrência de bis in idem em relação aos fatos apurados naquela
operação com o objeto principal aqui investigado, qual seja o cometimento de fraudes na
concessão de FIES, PROUNI e venda de vagas do curso de medicina da Universidade Brasil,
campus Fernandópolis/SP. Até porque resta clara a competência desta 1ª Vara Federal da
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1.

Subseção Judiciária de Jales/SP para o processamento deste feito, considerando a apuração
de crimes praticados em razão de fraudes, ocorridas em Fernandópolis/SP, na concessão do
programa de Financiamento Estudantil (FIES), cujos recursos são advindos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal (artigo 1o da Lei 5.537/1968). De outro
lado, o que se investiga aqui são crimes cometidos por organização criminosa liderada por reitor
de universidade privada, no exercício de poderes delegados pelo poder público federal, nos
termos da Lei 9.394/96, que se equipara, assim, a funcionário público federal (artigo 327, §1º, do
CP), o que não deixa dúvidas acerca da competência deste Juízo. Em outros termos, a
competência da Justiça Federal, neste caso, é absoluta e se justifica também em relação à
pessoa (ratione personae), nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, vez que
se trata de crimes cometidos no exercício de atividade delegada pelo Poder Público
Federal, existindo interesse federal que atrai as razões jurídicas expostas no julgado a seguir,
cuja racionalidade também deve ser aplicada à seara processual penal, nos termos da aplicação
sistemática das disposições contidas nos incisos IV e VIII do artigo 109 da CF. (...)Além disso,
passa-se a tecer considerações que reforçam o cabimento da prisão temporária daqueles
investigados indicados por este Parquet na manifestação anterior. (...) Concede-se a temporária,
então, naqueles casos em que, necessitando-se realizar e aprimorar as investigações, a
segregação do indivíduo é imprescindível para a elucidação do caso (inciso I do artigo 1º da
Lei 7.960/89), conforme restou demonstrado em relação a cada investigado de acordo com os
indícios apontados na representação policial. (...) No caso em apreço, há indícios suficientes que
apontam que aludidos investigados integram organização criminosa, crime definido no artigo 2º
da Lei 12.850/2013, que nada mais é do que uma forma especialíssima (e mais grave) da figura
típica prevista no artigo 288 do Código Penal, a que se acrescentam as características de
ordenação estruturada e divisão de tarefas por, no mínimo, 4 pessoas (não somente 3), com o
objetivo de obter vantagem de qualquer espécie mediante a prática de infrações penais com
penas máximas superiores a quatro anos. Assim, em que pese este crime não estar inserido
expressamente no rol do inciso III do artigo 1º da Lei 7.960/89 (e nem poderia, à vista dos
momentos de início de vigência de um e outro diploma legal), é razoável concluir, a partir de uma
interpretação extensiva e atualizada deste dispositivo, que a presença de fundadas razões de
materialidade e autoria no crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013 enseja a
decretação da prisão temporária, da mesma forma que o delito do artigo 288 do Código Penal.
Veja que a lei processual penal expressamente admite a aplicação da interpretação extensiva,
nos termos do artigo 3º1 do Código de Processo Penal. Assim, restam devidamente presentes os
requisitos para a decretação da prisão temporária dos investigados MAURO VILLANOVA,
RODRIGO FERNANDES GONÇALVES, SILMARA MARIA DE ALMEIDA, NEIDE DE LOURDES
FERREIRA DA SILVA, JHOE RAUL MORGATO SANTOS, MÁRCIO HELBOK CREPALDI,
MARLON ANDRES DA SILVA, ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI, NILTON CÉSAR DA
SILVA JÚNIOR, JOÃO BATISTA BOER e ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO. (...)”.
Por fim, pede o MPF, em complemento ao parecer anterior:

Autorização para o compartilhamento das provas produzidas nestes autos e sua
utilização no Procedimento Preparatório n° 1.34.030.000045/2019-10, instaurado nesta
unidade da Procuradoria da República para apurar irregularidades na concessão de FIES e
PROUNI pela CPSA da Universidade Brasil, bem como seu encaminhamento para a
Procuradoria Regional da República da 1ª Região e à Procuradoria da República no
Distrito Federal, para serem utilizadas, eventualmente, no interesse da ACP n°
5000423-44.2019.403.6124, em trâmite na 2ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, e eventuais ações dela originadas/dependentes, tendo em vista que as
provas reveladas através da colaboração premiada, firmada no decorrer das investigações,
demonstram que a UNIVERSIDADE BRASIL se valeu de documento ideologicamente falso
para obter a decisão liminar favorável, sendo que tais provas somente serão
utilizadas/encaminhadas após a deflagração desta operação, com o término desta fase
encoberta das investigações, a fim de garantir o sucesso das medidas cautelares requeridas
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2.
pela Autoridade Policial e por este Parquet Federal;
Ultrapassado o período estabelecido para as prisões temporárias, requer sejam
aplicadas aos investigados soltos as medidas cautelares diversas de prisão indicadas
no item 4 da última manifestação ministerial, quais sejam: a) afastamento total das
atividades que exerce na Universidade Brasil, seja na sede em São Paulo ou no campus em
Fernandópolis, e proibição de frequentar quaisquer dependências desta instituição; b)
proibição de manter contato de qualquer espécie com os demais investigados soltos, alunos,
professores e funcionários da Universidade Brasil e com a colaboradora JULIANA DA
COSTA E SILVA; c) proibição de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE
BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP, se for o caso, notadamente àqueles
investigados com acesso ao SisFIES; d) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo
onde reside, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; e) proibição de se
ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; f )
recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga; g) proibição de se
ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de passaportes, se
houver.

É O EXTENSO RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
 
PRELIMINAR – DECISÃO DO EXMO. MINISTRO DIAS TOFFOLI NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941
Nos autos da interceptação telefônica, n. 0000032-77.2019.403.6124, assim se manifestou o
Ministério Público Federal, em peça datada de 22.07.2019:

“De antemão a eventual arguição de que a presente investigação estaria suspensa
por força da decisão monocrática proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal
Federal Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.055.941 (anexo 1),
passa-se a tecer as seguintes considerações.
A aludida decisão judicial – frise-se, novamente, proferida monocraticamente –,
publicada no dia 16 de julho de 2019 pelo Ministro Dias Toffoli, determinou o que
segue:
Ante o exposto e observada a ressalva acima destacada:
1) determino, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão do
processamento de todos os processos judiciais em andamento, que tramitem no
território nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral;
2) determino, com base no poder geral de cautela, a suspensão do processamento
de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PIC’s), atinentes
aos Ministérios Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que
foram instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia
autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle
(Fisco, COAF e BACEN), que vão além da identificação dos titulares das operações
bancárias e dos montantes globais, consoante decidido pela Corte (v.g. ADI’s nsº
2.386, 2.390, 2.397 e 2.859, Plenário, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe
21/10/16);” - (Grifos nossos)
Como é cediço, no entanto, a presente investigação se iniciou após denúncia
anônima direcionada à Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP, no dia
07/01/2019, relatando que a instituição de ensino privada denominada Universidade
Brasil, Campus Fernandópolis/SP, estaria comercializando indevidamente vagas
para o curso de Medicina – tanto para ingresso de novos alunos como para
transferência de estudantes de outras faculdades, principalmente do exterior – e
também para acesso ao Programa de Financiamento Estudantil (FIES).
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Após a realização de diligências iniciais voltadas a buscar a verossimilhança dos
fatos relatados na aludida denúncia, a Delegacia de Polícia Federal em Jales
elaborou a Informação n° 03/2019, que apontou diversos outros indícios da prática
criminosa e possíveis envolvidos no esquema de venda de vagas no curso de
medicina da Universidade Brasil, inclusive fraudes na obtenção do Financiamento
Estudantil – FIES.
Diante desse cenário, foi instaurado o Inquérito Policial n° 33/2019 para apurar, a
princípio, a possível prática dos crimes tipificados como organização criminosa
(artigo 2º da Lei 12.850/13), falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal),
inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A do Código Penal)
e estelionato majorado (artigo 171, §3º, do Código Penal), sem prejuízo de outras
condutas criminosas que fossem eventualmente apuradas em momento posterior.
No decorrer das investigações, foi requerido e autorizado, de maneira amplamente
fundamentada, o monitoramento dos terminais telefônicos dos investigados
identificados até aquele momento, formando os presentes autos de Interceptação
Telefônica, cujos elementos até então obtidos, somados a outras diligências
realizadas in loco por policiais federais e aos provas obtidas por meio de
colaboração premiada feita por uma das investigadas, confirmou a existência de
uma organização criminosa enquadrada no conceito da Lei 12.850/2013, bem
estruturada e marcada pela divisão de tarefas, liderada pelo denunciado JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA, reitor e proprietário da Universidade Brasil.
Conclui-se, portanto, que a presente investigação não está abarcada na decisão
monocrática retrorreferida, uma vez que esta se trata apenas de investigações que
se originaram de dados comunicados entre o COAF e o Ministério Público, o que,
conforme visto, não ocorreu no IPL 33/2019.
Deixando bem claro: esta investigação não teve início em razão de qualquer
comunicação realizada pelo COAF, conforme pode ser aferido da análise destes
autos, mas sim em outros indícios de provas, não relacionados a qualquer
informação prestada por aquele órgão”.

Conforme já disse naqueles autos, é o caso de adotar como razão de decidir os argumentos
presentes no parecer e por mim já transcritos.
Em reforço de fundamentação, acrescento ser lição elementar do Direito a máxima de que as
exceções se interpretam restritivamente. A praxe é o andamento de processos e investigações. A
exceção é a suspensão. Dessa forma, sendo a presente investigação completamente diferente
dos casos mencionados pelo Supremo Tribunal Federal, não há de se cogitar suspensão.
Apenas por excessiva cautela com vistas a minorar riscos de nulidades futuras, requisito ao
Exmo. Delegado que, enquanto perdurar a decisão suspensiva do Exmo. Ministro Dias Toffoli, se
abstenha de utilizar eventuais “dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle
(Fisco, COAF e BACEN), que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e
dos montantes globais, consoante decidido pela Corte (v.g. ADI’s nsº 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859,
Plenário, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/16)”, caso os tenha obtido sem prévia
autorização judicial.
Da mesma forma, não serão utilizadas na presente decisão, tampouco para meu Juízo de
convicção, quaisquer informações relativas a movimentações financeiras em desacordo com o
quanto determinado pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli.
 
1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS.
Diz o artigo 22, caput e § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Na
interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados. § 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
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Ainda que o magistrado também seja um gestor público, na lida diária com questões
administrativas, penso que a ratio do dispositivo legal supramencionado deva ser aplicada
inclusive na análise da atividade fim, jurisdicional.
Nesses termos, esclareço que a Vara Federal Única com Juizado Adjunto da Justiça Federal de
Jales é responsável pela jurisdição federal de 40 municípios (aproximadamente 7%, em termos
numéricos, do Estado de São Paulo), o que se traduz em um volume atual de mais de 8.000
processos ativos. Tal situação retrata uma demanda maior do que a capacidade de trabalho em
razão dos recursos humanos e materiais existentes, o que não pode deixar de ser considerado na
avaliação da presente decisão, tanto por quem a emite, quanto por quem a analisa.
Prossigo para dizer, como já destaquei em outras decisões, que a tarefa do magistrado de
primeiro grau de jurisdição em feitos como o presente é extremamente difícil, pois são vários
valores que devem ser considerados:
1. Em respeito ao direito de defesa, não se pode realizar prejulgamento. Porém, também em
respeito à defesa, é necessário fundamentar as decisões, pois é um direito constitucional do
investigado saber, com muita clareza, as razões que levaram o Juízo à determinada conclusão.
Sendo assim, é importante deixar claro que a detalhada fundamentação não se faz como forma
de prejulgamento a indiciar suspeição deste magistrado, mas justamente para que a defesa tenha
ampla oportunidade de entendimento e eventual questionamento;
2. Necessário destacar, ainda, que se o magistrado fundamenta pouco (por exemplo, para tentar
evitar a crítica supra de prejulgamento ou suspeição), pode ter suas decisões anuladas pelas
instâncias superiores, por não observar o art. 93, IX, da Constituição Federal (v., e.g., STF, HC
129646, rel. Min. Celso de Mello).
3. Mas se demora muito, justamente para fundamentar de forma individualizada e atender aos
comandos constitucionais e dos tribunais superiores, pode sofrer críticas da sociedade em geral,
das autoridades policiais e do Ministério Público.
4. Caso não bastasse, a legislação ordinária estabelece o prazo de 24 horas para os juízes
deliberarem a respeito de uma prisão temporária, ou de uma interceptação telefônica. Juízes que,
como visto, têm outros milhares de casos para decidir também.
Diante de todo esse quadro, não se pode esperar decisão imune a erros, pois estes são inerentes
à natureza humana, ainda mais em um contexto de muito trabalho, pouca estrutura e,
independentemente do que se faça, muitas críticas.
No caso concreto, era humanamente impossível e inconstitucional - considerando se estar diante
de representação de 600 laudas com anexos, bem como dois pareceres do MPF que
ultrapassam, somados, 100 laudas -  decidir em 24 horas, pois importaria em análise apressada,
que desrespeitaria o direito constitucional de defesa, a ser observado pelo magistrado mesmo na
fase de investigação.
  
2. CERNE
Os indícios apurados até o momento dão conta da existência de uma organização criminosa que
lucra aproveitando-se da inexistência de certos controles estatais, bem como burlando outros.
2.1.
A discussão sobre a existência ou não do REVALIDA para as pessoas que se formam no exterior,
bem como sobre a existência ou não de um exame prévio para que os formados em medicina
possam exercer a profissão (como exige a OAB para o exercício da profissão de advogado), está
intimamente ligada à situação descortinada pela Polícia Federal na presente investigação.
Há interesse de boa parte dos jovens em cursar medicina. Muitos, por razões que não me cabe
julgar, acabam por iniciar seu curso fora do país. Porém, ao longo do curso, por motivos diversos
(a exemplo, dentre outros, de não desejar se submeter ao chamado REVALIDA), transferem-no
para a Universidade Brasil, havendo indícios de inúmeras fraudes (falsidades ideológicas) nessas
transferências, de acordo com o relatado pelas autoridades policiais e encampado pelo Ministério
Público Federal.
Tal constatação consta expressamente da representação da autoridade policial, inclusive com
menção a alunos já formados no exterior:
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“Outra situação constatada foi relativa a alunos que já se formaram no exterior, mas não
conseguiram a aprovação no REVALIDA. Para estes alunos, a fraude é um pouco mais
aperfeiçoada, pois eles ingressam na Universidade Brasil como não concluintes do curso de
medicina e daí cursam um curto período de internato e, assim concluem o curso de medicina
novamente na Universidade Brasil, evitando a avaliação do exame REVALIDA” (décima lauda da
representação que ora analiso).
“LISTA CLASSIFICADOS VUNESP 20/03/2019. DOCUMENTO 03 – Auto de Apreensão. Trata-se
de uma lista elaborada por JULIANA, na qual consta a relação de 43 nomes que teriam
participado do vestibular da VUNESP em agosto de 2018. Segundo a explicação de JULIANA,
após a realização do vestibular e matrícula desses estudantes, foi constatado que todos
eles já teriam graduação em Medicina realizada em instituições no exterior. Os estudantes
foram matriculados como ALUNOS ESPECIAIS e para cursarem disciplinas do 1º período,
em tese, até março de 2019, posteriormente, foram realocados para o 9º período para
iniciarem o internato. Todo esse ardil foi realizado com a finalidade de burlar o REVALIDA,
que consiste no processo de aplicação de prova a alunos graduados no exterior e que querem
exercer a Medicina no Brasil, tendo em vista que após o término do internato, o estudante
teria, em tese, concluído o seu curso superior em uma instituição de ensino brasileira, e
não teria mais a obrigação de realizar a prova do REVALIDA” (laudas n. 304-305 da
representação, grifei) .
Se houvesse, há muito, um sistema rigoroso de avaliação dos formandos em Medicina, com
vistas a apurar se possuem ou não condições de atender a população antes do início do exercício
da profissão, talvez o interesse nas fraudes fosse menor, pois pouco adiantaria o diploma
nacional sem a aprovação no exame posterior. Porém, ainda é muito recente a implantação da
Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM, art. 9º, Lei 12.871, na
redação dada pela Lei 13.530/2017).
Cientes de tais fragilidades, e do interesse de alunos e pais de alunos em burlarem o sistema, há
indícios de que foi montada complexa estrutura criminosa para “facilitar” o acesso de jovens aos
cursos de medicina e ao exercício da profissão, independentemente de aprovação em vestibular,
verificação séria das matérias cursadas no estrangeiro para fins de aproveitamento ou não,
Revalida etc.
Destaca a autoridade policial, a fl. 10 da representação, a respeito da falta de verificação, pela
Universidade, da capacidade dos alunos para cursar medicina: “Os alunos especiais são
aqueles que não foram aprovados no vestibular regular com a nota mínima exigida (40/100),
mas a faculdade não queria perder centenas de mensalidades, que estavam garantidas em razão
da atuação do núcleo criminoso de captação, que buscou vários destes alunos no exterior, com
promessa de garantia de vaga mediante pagamento. Eles não fazem parte do curso de medicina
nos controles oficiais enviados ao MEC, mas freqüentam as aulas normalmente enquanto
aguardam uma solução para a regularização da matrícula e inclusão dos seus nomes na listagem
oficial. Enquanto isso, eles pagam as mensalidades normalmente e têm a promessa de aproveitar
todo o período estudado como aluno especial na ocasião em que são integrados oficialmente ao
curso de medicina” (grifei, em razão da importância do termo aluno especial, que aparecerá por
diversas vezes na presente decisão).
 
2.2.
Quanto à qualidade do curso e dos formandos, a constatação a respeito do nível não é diversa no
entendimento da autoridade policial: “segundo informações, um único preceptor fica responsável
por um número bem maior de alunos que o recomendado, originando mais um motivo para
questionar a qualidade do profissional em medicina portador de diploma expedido pela
Universidade Brasil”.
Isto porque, conforme está indiciado, a Universidade Brasil tem uma quantidade de alunos
muito maior que a permitida pelo MEC, havendo indícios de falsidade ideológica na
apresentação dos números ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal da 1ª Região, o que
inclusive teria levado a Universidade Brasil a conseguir uma liminar no E. Tribunal.
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Aqui, vale a explicação, caso ainda não esteja claro. O Ministério Público Federal de Jales, antes
da presente deflagração de Operação de cunho criminal, promoveu medidas de natureza cível
(inquérito que culminou em recomendação e posterior demanda judicial) tendo como finalidade
coibir a postura indiciada da Universidade Brasil de ter mais alunos em medicina do que
autorizado pelo MEC. Em contrapartida, os indícios são fortes de que o corpo diretivo da
Universidade trabalhou, junto com parcela relevante de subordinados e corpo jurídico, para
apresentar informações falsas às autoridades, culminando, assim, na ausência de determinação,
até o momento, para regularização da situação relativa ao número de alunos – o que também não
será feito aqui em razão da ausência de pedido e da competência para tal ser de outro E. Juízo.
Explicado o relevante ponto, prossigo. 
Cf. representação policial: “Nota-se que nos anos de 2018, 2017, 2016 e 2015 houve um
número superior de matriculados do que permitido pelo MEC. Também é possível observar
que o número de autorizações sofreu acréscimo com o passar dos anos, chegando ao total de
205 vagas anuais. (...) Importante frisar que antes da apresentação desses dados pela
Universidade Brasil ao MPF, houve várias tratativas para manipular os dados (...) A planilha
original com registro de todos os alunos foi elaborada por JULIANA, e possui 2801
REGISTROS DE ALUNOS de medicina com todos as situações possíveis com relação à
matrícula” (laudas n. 277-278 da representação, colaboração premiada e documentos, grifei).
“Outra manobra articulada pelos gestores da Universidade Brasil foi revelada por meio das
mensagens eletrônicas trocadas durante o período de 19/03/2019 a 22/03/2019. O e-mail com o
título “INDISPONIBILIDADE PORTAL DO ALUNO” trata do artifício utilizado que consistiu em
migrar alguns alunos para o curso “Área de Saúde”, dessa forma, os nomes não seriam
computados na lista encaminhada ao MPF (...) No dia 09/04/2019, LEILA envia e-mail para
RODRIGO FERNANDES, NEIDE SILVA, JÉSSICA MARIEL, ERICSON e JULIANA e informa que
após reunião da equipe acadêmica com o jurídico, foi solicitado o retorno de 519 alunos que
estavam com status de curso da área da saúde para retornarem ao curso de origem, Medicina,
ou seja, fica demonstrado que a movimentação do cadastro desses 519 alunos somente
tinha a finalidade de burlar a planilha apresentada ao MPF, já que eles sempre foram alunos
de medicina, contudo, foi utilizado o artifício de alocar esse alunos em curso da área de saúde,
tão somente, para não computar vagas do curso de medicina (...) prova de que os dados eram
manipulados sistematicamente e com o fim de burlar eventuais fiscalizações (...) NEIDE
elabora resposta e confirma que após visita na unidade de Fernandópolis e avaliação dos alunos
em abandono e pré-matrícula, ela constatou que existem 570 alunos cadastrados como pré-
matrícula, apesar de já terem quitado com suas obrigações financeiras, acrescenta que ao
menos seis alunos já quitaram o semestre. NEIDE afirma que os 570 alunos que estão nessa
situação deveriam constar como MATRICULADOS e pede orientações de como proceder, mas já
emite sua opinião dizendo que entende que já que os alunos realizaram o pagamento da primeira
parcela de seus contratos de prestação de serviço, deveriam estar MATRICULADOS.” (laudas n.
295-298 da representação, grifei).
Pergunto: como é possível considerar um aluno que já quitou o SEMESTRE como não
matriculado?
Importante destacar que os excertos da representação policial são acompanhados de e-mails e
conversas de whatsapp, ou seja, há documentos para robustecer a tese do Exmo. Delegado, no
sentido de que houve intensas discussões e manipulações no âmbito da Universidade Brasil
antes da apresentação das listas de alunos matriculados em medicina ao Ministério Público
Federal e à Justiça Federal.
Com a devida vênia e sem desejar realizar prejulgamento, apresento outra pergunta: se não
houvesse ilicitude, por que fazer tudo isso? Uma lista de alunos matriculados não deveria
demandar tanta elaboração.
A Polícia Federal, inclusive, localizou divergências entre listas internas de alunos e a lista
apresentada ao Ministério Público Federal. Não acreditando se estar diante de erro material,
confira-se a posição do Exmo. Delegado: “Soa estranho não constar numa lista oficialmente
enviada para prestar informações ao Órgão Ministerial e fazer parte de uma outra lista interna da

Num. 20633189 - Pág. 60Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



Universidade, caracterizando uma evidente omissão intencional de dados, em conformidade
com o que diziam as “notitiae criminis” iniciais, e que, posteriormente, ficou constatado ao
longo das investigações, uma vez que, numa tabela tão minuciosamente elaborada – com
máxima riqueza de detalhes (tais como inadimplentes; 1º, 2º e 3º Edital; Lista FIES (Jhoe); Lista
SISFIES etc) – fica impossível acreditar que se trata de mero erro material”. (lauda n. 533 da
representação, grifos do original).
Em outro excerto: “Segundo as explicações da colaboradora JULIANA, a confecção dos editais
seria realizada para tentar regulamentar a situação dos alunos matriculados como especiais.
Esses alunos cursam Medicina, contudo, por questões administrativas, tais como a análise
curricular ou não apresentação de documentação exigida, não pode figurar oficialmente como
matriculados no curso de Medicina, dessa forma, foi criado esse artifício para que o estudante
posteriormente faça aproveitamento das matérias já cursadas. Ainda conforme relatos de
JULIANA, com referência ao edital do dia 04/02/2019, foi constatado por ela a situação totalmente
absurda de alunos que fizeram a prova, para ingresso na Universidade Brasil, já com boletos
pagos das mensalidades do curso de Medicina” (lauda n. 305 da representação).
“4 – RELAÇÃO DE ALUNOS ENVIADOS PARA SÃO PAULO 27/03/2019. DOCUMENTO 04 –
Auto de Apreensão. Trata-se de um conjunto de documentos denominado “Relação de Alunos
Enviados para São Paulo – 27/03/2019 – Alunos Especiais”, e que contém tabelas, impressão de
e-mails, formulários e contratos que revelam mais uma forma que a Universidade Brasil
utilizava para incrementar o número de vagas no curso de Medicina, para isso, os alunos
do 7º ou 8º período foram transferidos para a unidade em São Paulo, que não tem
autorização para ministrar o curso de Medicina. Segundo JULIANA, a ordem de
transferência dos alunos partiu do próprio reitor, FERNANDO COSTA, com o fim de
“desafogar” o campus de Fernandópolis/SP” (laudas n. 308 e 309 da representação).
Em complementação ao termo de colaboração premiada, a senhora colaboradora esclareceu,
ainda, que mesmo aceitando a tese decorrente de falsidades ideológicas praticadas pela
Universidade Brasil, que teria, com a devida vênia, aparentemente induzido a erro a Justiça
Federal da 1ª Região, “é sabido que o número de 1.845 já encontra-se ultrapassado em quase
2.000 alunos, conforme planilhas entregues anteriormente” (lauda n. 475 da representação, sic).
A baixa qualidade também é questionada pela autoridade policial em razão da forma de ingresso
no curso, bem como a frequência nos semestres e disciplinas. Confira-se:
“6 – EXEMPLOS DE ALUNOS EM SITUAÇÕES NÃO CONVENCIONAIS. DOCUMENTO 06 –
Auto de Apreensão. Trata-se de conjunto de documentos que demonstra a forma não
convencional de ingresso na Universidade Brasil, tais como indicações políticas e até
mesmo alunos que não fizeram prova para ingresso ou que foram matriculados antes
mesmo da realização do vestibular, conforme será demonstrado a seguir (...)
Consta a relação de vários alunos e no campo “PROVA” existem três alunos com a palavra
“FRIBOI” escrita. Segundo JULIANA, isso significa que tais alunos foram indicados por alguém
que tenha ligação com a empresa FRIBOI.(...)
JULIANA afirma que TALITA DE CAMARGO MELKE é sobrinha do advogado CARLOS MELKE e
foi matriculada na Universidade Brasil por meio de transferência. Segundo JULIANA, ela recebeu
um e-mail de ADEMIR informado que a aluna TALITA DE CAMARGO MELKE não poderia
estar matriculada no internato, contudo, após o seu processo de transferência, a aluna
cursou seis meses de medicina de acordo com a análise de seu currículo, após esse
período, segundo informações de JULIANA, TALITA entrou em contato com o reitor
FERNANDO COSTA e solicitou a ele que viabilizasse a sua matrícula no internato, o que foi
prontamente atendido por ele. Assim, a aluna “pulou” o sétimo e oitavo semestre e iniciou
o internato. JULIANA acrescenta que AMAURI confidenciou que chegou a ligar para
FERNANDO COSTA para conversar sobre essa situação, alertando-o da irregularidade, e
solicitou que FERNANDO COSTA convencesse CARLOS MELKE, contudo, FERNANDO foi
intransigente e praticamente chancelou a irregularidade (...)
Mais uma situação que revela irregularidades na Universidade Brasil foi explicada por JULIANA
em seu depoimento, é o caso de alunos que recebem os boletos para pagamento de
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matrícula e mensalidade antes da realização da prova.” (laudas n. 322-331 da representação,
grifos meus).
“Parte do Diálogo entre o investigado RICARDO SARAVALLI e ANDRESSA BASSO MESQUITA.
Chama a atenção o fato de que o próprio RICARDO diz que ANDRESSA deveria estar no
SÉTIMO SEMESTRE e que “não era pra estar onde ela está”. Em outras palavras, o próprio
investigado fornece provas de que o ingresso de ANDRESSA – no DÉCIMO SEMESTRE,
conforme já foi dito acima –, ocorreu de forma fraudulenta” (lauda n. 536 da representação,
grifos do original, referências ao índice 62624016).
Em outra situação indiciária do ingresso de alunos em desconformidade com as regras
acadêmicas aplicáveis, EDNA encaminha inúmeras mensagens de whatsapp à JULIANA
questionando como lidar com listas recebidas de ROSIVAL e MAURO VILANOVA, bem como
ordens do REITOR FERNANDO DA COSTA no sentido de realizar matrículas de alunos sem a
realização prévia de prova de vestibular ou transferência. Como Juliana diz que não concorda
com o ingresso de alunos sem prova, EDNA afirma que irá tratar com outras pessoas para que as
matrículas sejam efetivadas mesmo assim (laudas n. 410 e seguintes da representação).
Em verdade, o que se aparenta, por mais de uma vez, é o descontrole dos funcionários da
Universidade a respeito da quantidade de alunos e de sua situação acadêmica, o que importa não
só em desrespeito às regras do MEC, mas em uma formação deficiente dos profissionais que
serão responsáveis por cuidar da saúde de toda a população. A título de exemplo: “O trecho da
conversa ocorrida em 05/04/2019 demonstra bem o descontrole e a falta de zelo que a Instituição
de Ensino trata os discentes. O aluno DANIEL ANTONIO MOURA ALMEIDA preencheu
requerimento no dia 26/03/2019 e solicitou uma declaração de início e término do curso de
MEDICINA. EDNA envia para JULIANA a foto do requerimento e acrescenta que o aluno está em
sala de aula, sem registro de pagamento, contudo, afirmou que assinou documentos em São
Paulo e a funcionária CINTHIA o encaminhou para o campus em Fernandópolis/SP. EDNA ainda
diz para JULIANA que falou para o aluno que ele não tem nenhum documento no campus e o
orientou a procurar quem o atendeu em São Paulo. EDNA ainda envia para JULIANA a imagem
da tela do sistema onde consta que o aluno DANIEL ANTONIO não possui VÍNCULOS
ACADÊMICOS/CONTRATOS registrados” (laudas n. 419-420 da representação).
Note-se a gravidade da situação que se indicia: não só alunos iniciando o curso de
medicina sem prova ou sem nota mínima para aprovação, mas alunos “pulando”
semestres, realizando o internato (onde já pode haver contato com pacientes) SEM terem
realizado anteriormente todas as disciplinas necessárias para sua correta formação.
Nesses termos, quando o Exmo. Delegado afirma que as consequências para os pacientes
podem ser FATAIS, não parece estar exagerando.
 
2.3.
Ainda há fortes indícios de que a Universidade Brasil ofereça aos alunos a possibilidade de
cursarem medicina em São Paulo/SP, não havendo notícias de que assim esteja autorizada pelo
MEC.
Já foram vários os mandados de segurança impetrados em São Paulo (com competência
declinada para esta Subseção Judiciária de Jales, em razão da sede da autoridade impetrada ser
Fernandópolis) por pessoas residentes em São Paulo, que afirmam cursar medicina na
Universidade Brasil e alegam dificuldades em prosseguir seus estudos na fase de internato.
Enumero alguns dos que me recordo: 5008509-76.2019.403.6100, 5000594-98.2019.403.6124 e
5008384-11.2019.403.6100 (demandas cíveis, no sistema PJe).
Mais esse ponto de irregularidade foi destacado pelo Exmo. Delegado-Chefe: “Sendo certo que a
Universidade Brasil tem autorização para ministrar o curso de Medicina tão somente no campus
Fernandópolis/SP, logicamente não deveria haver nenhum aluno e muito menos turma de alunos
assistindo aulas do curso de Medicina em outro local. Todavia, conforme esclareceu a
colaboradora JULIANA, foi montada uma estrutura em Anhangabaú, São Paulo/SP, onde há
vários alunos fazendo o curso de medicina por referida instituição de ensino” (lauda n. 485 da
representação).
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DEGRAVAÇÃO DEPOIMENTO DELAÇÃO DIA 13[13/04/2019] COLABORADORA JULIANA
00h42min: 08 – (...) “esses alunos que tinham previsão de oitavo e nono período voltaram para
SÃO PAULO e criou-se então uma sala de MEDICINA no ANHANGABAÚ, e aí o aluno que
teoricamente tem previsão para ir para o internato, ele pode estar fora de FERNANDÓPOLIS,
isso legalmente está correto, porque o internato não necessariamente você precisa fazer na cede
na cidade cede do curso, o internato pode ser fora qualquer outro local. Mas o oitavo período
não, o oitavo período teoricamente tem que ficar em FERNANDÓPOLIS, mas ai para evitar
confusão levou os alunos para SÃO PAULO, e criou-se uma estrutura em SÃO PAULO
então foi contratada uma coordenadora na época era a professora DÉBORA que acabou
depois saindo e criou-se uma estrutura para atender os alunos lá. Só que contratando um
professor PJ entendeu? Então a coordenadora é PJ, os professores eram PJ enfim, eram tudo
pessoas jurídicas” (lauda n. 485 da representação, grifos do original).
A respeito dessa unidade Anhangabaú, que estaria sendo palco de aulas de medicina para os
alunos da Universidade Brasil, há fatos graves relatados na representação: “Segundo as
informações obtidas, até o ano de 2017, nessa unidade do Anhangabaú funcionava uma antiga
unidade do Grupo UNIESP (também de propriedade do investigado José Fernando Pinto da
Costa), onde, no ano de 2014, ocorreu um incêndio. Nessa ocasião, muitos documentos
relativos a alunos foram destruídos e uma funcionária da unidade veio a óbito. Convém aqui
abrir um aparte para informar que a pessoa que prestou tais informações – apesar de afirmar
que não tem provas contundentes a respeito do assunto (é bom que se frise) –, relatou que
entre os funcionários (que lá trabalhavam na época do incêndio) chegou a correr “à boca
pequena” que esse episódio foi uma “queima de arquivos” (literalmente, em relação às
documentações de alunos, e, intencionalmente, no tocante à funcionária morta – a qual,
“saberia demais”). Quanto aos alunos, relatou que muitos deles tiveram suas vidas acadêmica e
profissional prejudicadas, pois não conseguiram obter seus respectivos diplomas” (lauda n. 487
da representação, grifei)
Também explica o Exmo. Delegado-Chefe que, por meio de consultas em fontes abertas,
confirmou o fato de que a unidade Anhangabaú recebeu indevidamente alunos de medicina do
campus de Fernandópolis, mesmo sem possuir estrutura ou autorização do MEC para tal (laudas
n. 502-505 da representação). E prossegue: “As pessoas responsáveis pela captação e/ou
indicação dos alunos para o internato em Medicina no Campus do Anhangabaú eram conhecidas
pelos nomes de ÉLVIO, CARLÃO e ADELI, para os quais a Diretora ADAMARIS chegou a
destinar uma das salas daquela unidade para que o grupo exercesse suas atividades de
“consultoria estudantil”. Ainda por determinação de ADAMARIS, caso o grupo de captadores
necessitasse de algum auxílio por parte daquele campus, uma funcionária chamada ARIEL
estaria à disposição deles. Tal funcionária – ARIEL – já foi citada em conversas dos integrantes
do núcleo de captadores ORLANDO/RICARDO/OCLÉCIO, sendo que um deles (Ricardo
Saravalli) chegou a afirmar que realizou um pagamento para ARIEL”.
Da representação se extrai, inclusive, que “além da Unidade do Anhangabaú, os alunos também
eram direcionados para Timbó-SC e Mauá-SP” (lauda n. 522 da representação).  
 
2.4.
A esse estado de coisas se soma o interesse de fraudar o Financiamento Estudantil. E nesse
aspecto, não se está a falar “somente” sobre médicos que atenderão toda a população sem o
conhecimento técnico necessário para tal, mas sobre um programa de cunho assistencial no país
ser desvirtuado por práticas ilícitas.
A primeira das receitas do FIES é dinheiro público: “dotações orçamentárias consignadas ao MEC
” (art. 2º, I, Lei 10.260). Sendo assim, natural que existam requisitos próprios para que o
estudante a ele tenha acesso, pois será o dinheiro dos tributos pagos por toda a coletividade que
irá custear o estudo universitário do cidadão (ao menos em um primeiro momento). E esse
dinheiro é, por evidente, finito.
Cabe a quem se inscreve, então, responder a uma série de perguntas e buscar demonstrar que
preenche os requisitos necessários para ter em seu favor parcela desses recursos públicos. O
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sistema, porém, não é perfeito.
Da mesma forma como constatado anteriormente, cientes de fragilidades e do interesse de
alunos e pais de alunos em burlarem o sistema, há indícios de que foi montada complexa
estrutura criminosa para “facilitar” o acesso de alunos ao FIES, independentemente do
preenchimento dos requisitos próprios, por meio da prática de falsidades ideológicas ao
responderem os questionários do sistema, afirmando falsamente a a renda familiar, o curso
desejado etc.
Uma das fraudes é declarar no sistema do FIES um curso que não realiza, para que a obtenção
do financiamento seja mais fácil. Liberado o financiamento, o curso inserido inicialmente no
sistema é formalmente alterado nos cadastros do FIES para medicina, como se o aluno tivesse se
transferido, o que nunca ocorreu, pois desde o início já cursava medicina, mas mentiu nas
inscrições (afirmando estar cursando enfermagem, por exemplo), pois as vagas de financiamento
para medicina já estavam integralmente preenchidas ou a nota obtida no ENEM não seria
suficiente para financiá-lo.
Outra fraude, cometida ou não em conjunto com a anterior, se dá com a invenção de membros no
grupo familiar (para diminuir falsamente a renda per capita familiar) ou a prestação de informação
inverídica acerca dos rendimentos dos membros da família.
Estelionato em desfavor dos recursos do MEC, ou seja, majorado nos termos do art. 171, § 3º, do
Código Penal, com falsidade ideológica (art. 299, CP) e inserção de dados falsos em sistema de
informações (art. 313-A c.c. art. 327, CP).
Tudo mediante a participação de pais e alunos, assessorias educacionais externas e membros do
corpo administrativo da Universidade Brasil, com prejuízo à coletividade e ao ensino dos futuros
médicos do país. Conforme Polícia Federal: “No interior da Universidade Brasil, funcionários da
CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) devidamente autorizados
pelos seus superiores hierárquicos, - em alguns casos, mediante pagamento de propina pelos
“assessores educacionais” - validam as informações falsas e emitem a DRM ou DRI (Declaração
de Registro de Matrícula ou Declaração de Registro de Inscrição) dependendo o caso. Com este
documento em mãos, os interessados dirigem-se até agências da Caixa Econômica Federal para
assinar o contrato do FIES e a fraude está concretizada (...) concluímos que o comportamento da
direção da instituição foi fundamental e possibilitou que o número de alunos captados
extrapolasse as previsões e autorizações oficiais de inscrições, causando um colapso na
estrutura física e logística do curso de medicina. Salas de aula, professores, internatos, material e
locais de estudos não foram suficientes para abrigar todos os alunos” (décima segunda e décima
terceira laudas da representação).
Muito importante: uma assessoria para obtenção de FIES não é uma atividade em si ilegal. O
problema é inserir informações falsas no sistema para obter de forma fraudulenta um
financiamento público a que não se teria direito se a verdade fosse dita.
Os indícios são de que o corpo administrativo da Universidade, que se coloca como vítima
perante a sociedade, afirmando que foi alvo de estelionatários externos (conforme nota pública
mencionada a fl. 494 da representação), não somente sabe, como atua para que tais
irregularidades não cheguem ao conhecimento das autoridades, o que está claro em vários
excertos da representação. E, ainda, como se verá com mais detalhes adiante, há fortes indícios
de que alguns recebem dinheiro, a título de propina/suborno, para que os crimes possam
materialmente ser levados a efeito.
Confira-se alguns exemplos: “SILMARA concorda que seria interessante analisar os dados
levantados por JULIANA. Sobre o FIES, SILMARA diz que verificou, junto com NEIDE, que
existem CONTRATOS FEITOS DE FORMA IRREGULAR. Diz que tem contratos que estão em
processo de transferência para Universidade Brasil, mas nem todas as transferências estão
concluídas e que o número de FIES informado pelo JHOE é referente aos alunos que estão na
IES CORRETA, CURSO CORRETO e aptos para o aditamento 2019-1. SILMARA diz que, pelo o
que foi apurado até agora, os alunos que estão com a transferência concluída... teria que
ACRESCENTAR MAIS 89 ALUNOS COMO SENDO DE FIES. Diz também que existem muitos
contratos fora desse número, JUSTAMENTE POR NÃO ESTAREM EM SITUAÇÃO REGULAR
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JUNTO À UNIVERSIDADE BRASIL, e conclui: “ESSES EU ACHO ARRISCADO ESTAR
INFORMANDO” (conversa de whatsapp, obtida por meio de colaboração premiada, na qual o
corpo administrativo da Universidade, em grupo formado pelo seu Pró-Reitor ERICSON, discute o
que será e o que não será informado em virtude de requisição do MPF JALES, lauda n. 284 da
representação).
Em momento posterior, no mesmo grupo de whatsapp (fls. 285):

“Na mensagem eletrônica enviada por EDNA MARIA ALVES no dia 11/02/2019, ela questiona a
situação de dois alunos que estariam solicitando a regularização do financiamento no
segundo semestre de 2018. Ela explica que os alunos foram matriculados na área de saúde
no primeiro semestre de 2018 e agora estão exigindo a transferência para o curso de
Medicina. Importantíssimo dar destaque ao que EDNA explica no e-mail, já que esclarece que o
ingresso desses alunos foi realizado por determinação de ROSIVAL com anuência do
Reitor FERNANDO COSTA, e que são indicações da parte da empresa FRIBOI. Na tela
capturada por EDNA e anexa ao e-mail, é possível verificar ao menos o nome de uma aluna,
MARIA CLARA MAURÍCIO CHICAROLLI” (laudas n. 328-329 da representação, grifei).
A colaborada premiada também trouxe informações e documentos a esse respeito, confira-se: “
Ainda no bojo da colaboração premiada, JULIANA DA COSTA E SILVA apresentou, sponte sua,
documentos referentes a ANA CRISTINA OLIVEIRA GIMENES, sua esposa, e a sua sobrinha, 
BIANCA ZACAIB SILVA, os quais constituem materialidade delitiva quanto às fraudes praticadas
pelos integrantes da Organização Criminosa no programa de financiamento do governo federal
denominado FIES. Antes de passar à análise do que foi apresentado, registro que a atitude da
colaboradora, a qual inclusive obteve o consentimento formal de sua esposa e de sua sobrinha
quanto ao fornecimento dos documentos para a Polícia Federal, reafirmam sua real intenção de
colaborar bem como atestam a efetividade da sua colaboração. Conforme se pode verificar
abaixo, no caso de ANA, não houve a concretização do financiamento, todavia os dados falsos
foram incluídos no SisFIES, banco de dados do governo. Notam-se pelo menos duas
informações falsas, pois ANA estava cursando medicina, mas o pedido de FIES consta
ODONTOLOGIA, e a renda mensal bruta informada foi de R$ 1.500,00, sendo certo que
deveria constar tanto sua renda como a renda de sua esposa JULIANA, que girava em
torno de R$ 10.000,00. Ou seja, ao invés de informar a renda do “grupo familiar”, superior a R$
10.000,00, foi informada a renda individual para fraudar o sistema e conseguir o FIES e em
percentual mais elevado quanto ao valor do financiamento sobre o valor da mensalidade do curso
” (lauda n. 478 da representação, grifei).
 
2.5.
Nota-se, assim, que a sociedade brasileira está a pagar indevidamente pelo estudo de
profissionais que se formarão sem os conhecimentos técnicos para atendê-la com qualidade.
Enquanto isso, alunos, pais, e a suposta OrCrim se beneficiam, os dois primeiros, por obterem
um diploma de médico ou um financiamento público sem merecer, a última, na venda das vagas e
dos financiamentos.
E o resultado imediato disso é evidente: uma dívida gigantesca de estudantes junto ao FIES,
como amplamente noticiado pela imprensa nacional recentemente, a exemplo de notícia do Portal
Globo (https://oglobo.globo.com/sociedade/dividas-no-pagamento-do-fies-batem-recorde-chegam-
r-13-bilhoes-23623743, de 26.04.2019).
Não se está, por evidente, a generalizar todos os devedores. Tampouco a se negar o contexto de
crise econômica que assola o país há algum tempo, e dificulta em muito que pessoas honestas
paguem suas dúvidas. Porém, questiona-se: uma pessoa que paga dezenas de milhares de reais

18/02/19 16:55 - Ericson Diretor: Como estão os trabalhos?

18/02/19 16:55 - Leila Peruzo: chegamos no numero 1374

18/02/19 16:56 - Leila Peruzo: excluindo 356 especiais e 245 FIES

18/02/19 16:56 - Leila Peruzo: ainda precisamos localizar  144 para chegar no numero 1230
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pela obtenção fraudulenta de um financiamento estudantil terá interesse em quitá-lo no futuro?
Pode ser que sim, pode ser que não, mas, em tese, quem tem dezenas de milhares de reais para
comprar uma vaga em medicina e o acesso irregular ao FIES, tem renda superior à permitida pelo
Fundo para acessar o financiamento público. A conta não fecha, como também foi observado
pelo Ministério Público Federal: “Em consulta ao site do FIES, verifica-se que os últimos
processos seletivos tem definido como máximo da renda familiar bruta per capita a quantia de até
3 (três) salários mínimos. Quer dizer que é improvável que alguém que busca um financiamento
estudantil venha a desembolsar dezenas de milhares de reais, à vista ou em poucas parcelas,
somente para pagar por um serviço de assessoria que lhe ajude a se inscrever em um processo
seletivo, que aliás não apresenta maiores complicações, como se pode perceber do vídeo
explicativo contido no site do FIES, já mencionado. Em analogia, seria como se um indivíduo
interessado em se inscrever no programa Bolsa Família contratasse um serviço de intermediação
na ordem de milhares reais, o que também é inimaginável” (lauda n. 44 do parecer ministerial).
E a dívida, provavelmente, ficará para o Fundo Público, custeado pelos tributos de toda a
sociedade.
Embora a imprensa nacional noticie que o bilionário prejuízo ao FIES se dê por uma questão de
falta de recursos dos alunos para pagamento, em razão da crise econômica, a Polícia Federal de
Jales, por meio de um trabalho árduo, traz fortes indícios de que os financiamentos não deveriam
ser concedidos desde o início.
Evidente internalização do lucro e socialização do prejuízo, com repercussões sérias à ordem
econômica nacional.
E se quem não tem direito está a usar o financiamento, é bastante provável que pessoas de boa-
fé não estejam conseguindo acesso, pois as vagas são finitas. Como bem observou a autoridade
policial na sexta lauda da representação que analiso: “diversos alunos são prejudicados, mais
precisamente aqueles alunos que fazem jus a receberam a ajuda governamental por meio do
FIES ou do PROUNI, mas que, em razão dos crimes praticados, são impedidos de realizar seu
sonho de ingressarem em um curso superior”.
Conforme destaquei na segunda decisão que prolatei nos autos da interceptação telefônica
0000032-77.2019.403.6124, mencionando as afirmações do Exmo. Delegado:

“Em linhas gerais, após o início das investigações e deferimento judicial das
primeiras medidas restritas, os agentes policiais apuraram que o curso de medicina
da Unibrasil de Fernandópolis já está conhecido nacional e internacionalmente, mas
não por sua qualidade, e sim pela “facilidade” em obter vaga e financiamento para o
FIES. “Praticamente todos os alunos e funcionários que foram abordados de
forma velada, confirmaram este ‘balcão de negócio de vagas’ que está
ocorrendo sem nenhum tipo de receio” (fl. 95).
Até mesmo festas e outros eventos estariam sendo realizados para aumentar o
apoio às transferências irregulares e diminuir, assim, as denúncias dos alunos que
entraram regularmente na Unibrasil e estão se sentindo prejudicados.
“As informações colhidas em campo dão conta que o interessado em cursar
medicina na Universidade Brasil – UNIBRASIL em Fernandópolis não precisa
se preocupar com estudos, provas, etc. Ele apenas precisa dispor de recursos
financeiros vultosos para ‘comprar uma vaga’. Não importa o nível intelectual
(...) basta pagar (...) Caso este mesmo aluno que ‘comprou’ a vaga também
queira utilizar recursos financeiros subsidiados pelo Governo Federal para
pagar as suas mensalidades (...) – ainda que ele não se enquadre nos
requisitos obrigatórios para ter direito ao benefício, basta pagar outros R$
35.000.00 (trinta e cinco mil reais), que o grupo investigado garante a
aprovação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal (...) ele pode até
mesmo “comprar a alteração de notas” ou “a prova inteira” (fl. 98).
A questão é muito séria, pois de ampla repercussão social, conforme bem notado
pelo senhor agente policial a fls. 99 e 108: Os alunos que não estudam ou não
conseguem acompanhar a turma, às vezes fazem “vaquinhas“ para pagar estas
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“taxas”. Ao final do curso, são aprovados e, provavelmente, a camada mais
pobre da sociedade terá que se sujeitar a este tipo de “profissional”,
despreparado e desqualificado, que mesmo não tendo condições, poderá
atender doentes em todo o país, pois não terá que se submeter ao exame
REVALIDA (...) Este sistema nebuloso de acesso às vagas da UNIBRASIL, desleal
e protegido pelo total descontrole das instituições que deveriam fiscalizar estes
cursos e sustentado por um “balcão de negociação de vagas”, onde alunos de
outros países, muitas vezes despreparados e sem condições mínimas de se formar
em uma faculdade no nosso país, estão concluindo seus cursos, fraudando,
inclusive, o sistema de notas e provas da própria universidade e com isso, ao final,
pode gerar um problema muito sério para o futuro do já fragilizado sistema de saúde
pública brasileiro. Muito provavelmente, as populações mais carentes serão as que
mais sofrerão em eventuais atendimentos destes profissionais desqualificados, que
conseguiram diplomas e registros de classes baseados integralmente em fraudes,
propinas e mentiras” (em itálico, as palavras das autoridades policiais; grifei).  

E, também, em minha 5ª decisão naqueles autos:
“Fica bastante claro, da representação, indícios fortes de autoria de crimes quase
diários por esses investigados, cada um com seu papel na empreitada criminosa.
As investigações apontam no sentido de que existem dois principais grupos dentre
estas pessoas. Alguns (RICARDO, ORLANDO, OCLÉCIO, DAVI, PAULO, ROSIVAL
e ADELI) atuam na cooptação de alunos para o esquema criminoso, e na prática
dos atos materiais para obtenção de financiamentos indevidos junto ao FIES e
matrículas/transferências (cobrando altos valores de pais de alunos), pressionando,
ainda, pessoas de dentro da Universidade.
Outros atuam dentro da Universidade (AMAURI, EDNA, ANDRÉ e JOSÉ
FERNANDO), facilitando (recebendo dinheiro cobrado pelos primeiros) e
participando para que os crimes obtenham os resultados desejados (ingresso dos
alunos, por meio da ratificação das matrículas e transferências fraudulentas pelo
primeiro grupo).
De acordo com o senhor representante, há, ainda, o fato de que tanto integrantes do
primeiro, quanto do segundo grupo, em especial o Magnífico Reitor, ADELI,
AMAURI, estão atuando politicamente e até com violência fora da Universidade,
com vistas a suprimir os movimentos de apuração de seu esquema criminoso,
venham eles de alunos, imprensa ou mesmo autoridades públicas. De acordo com o
RIT, o Reitor abre “guerra” contra o MPF, Adeli agride alunos e Amauri, além de
supostamente receber dinheiro por traduções, ainda “pede a colaboração da filha
em um dos diálogos para sondar alunos sobre a possibilidade de manifestações
durante a audiência pública que ocorreu em Fernandópolis no último dia 14”.
(...)
Já apareceu o nome, por exemplo, de um Vereador de Fernandópolis que está
buscando “bolsa” para o filho, apontando os investigadores que bolsa nada mais
seria do que a concessão de um FIES fraudulento, pago indevidamente com
dinheiro público em favor do filho de um político que a ele não faria jus.
Também há menções do Magnífico Reitor de que já teria feito um acerto no MEC
(ao que tudo indica, esse “acerto” seria mais um aumento do número de vagas
autorizadas à Unibrasil de Fernandópolis para o curso de medicina, por meio do
qual a Universidade pode vir a tentar “regularizar” a posteriori o excessivo número
de alunos hoje existente, em descumprimento às regras existentes)” (grifos meus).

Retornando à presente representação, no entendimento do Exmo. Delegado:
 “Há diversas provas de que esta Organização Criminosa, responsável por praticar vários crimes
graves como estelionato majorado, inserção de dados falsos em sistemas de informação,
falsidade ideológica e fraude processual, vem atuando com a participação direta e conivência  de
funcionários e membros da administração da Universidade Brasil e as interceptações telefônicas
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apontaram o interesse e a efetiva execução, pelos integrantes da OrCrim, da ocultação e
destruição de provas; a tentativa de interferir no trabalho da imprensa; tentativa de
influenciar na atividade de autoridades públicas como Delegado de Polícia e membro do
Ministério Público; além de ações realizadas por meio do uso de violência e ameaça,
inclusive com a utilização de armas de fogo Os elementos de prova demonstram, ainda, que a
Organização Criminosa tem reiterado a prática de condutas ilícitas, mesmo após a atuação
explícita do Ministério Público Federal e operação deflagrada pela Polícia Civil,
especialmente quanto à continuidade na negociação espúria de vagas e ingresso em
número excessivo de alunos no curso de Medicina. Desde já, importante mencionar que
também estaria havendo o ingresso de alunos em excesso também no curso de Direito da
Universidade Brasil, em desrespeito aos limites impostos pelo Ministério da Educação, mais uma
vez revelando a forma assombrosa e audaciosa com que a Organização Criminosa atua” (sexta e
sétima laudas da representação em análise, grifei).
Aqui, vale mais uma explicação para tentar aclarar ainda mais as coisas: quando a autoridade
policial se refere à atuação explícita do MPF, faz referência ao inquérito civil, que culminou em
uma recomendação, e à ação judicial, o que já mencionado anteriormente. Quanto à Polícia Civil,
trata-se da Operação Asclépio, amplamente divulgada pela imprensa, que culminou em diversas
prisões cautelares, algumas em desfavor de pessoas também investigadas aqui.
 
2.6. 
O quadro indiciado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, portanto, é grave.
Os indícios de cometimento de crimes ao longo do tempo são inúmeros, e a reiteração
criminosa se aparenta diária. Ou seja, há contemporaneidade (as diligências presenciais, a
colaboração já realizada e as escutas telefônicas são todas de 2019) e reiteração delitiva
(presente a cada transferência/matrícula irregular de aluno na Universidade, a cada novo
FIES concedido com base em falsidades ideológicas). Logo, é evidente que o Poder Estatal
precisa agir de alguma forma a fim de que a atividade criminosa seja, ao máximo,
imediatamente cessada, bem como que, no futuro, após a apresentação de denúncia e com
respeito ao direito constitucional de defesa, os responsáveis pelos crimes sejam
condenados, e os inocentes absolvidos.
Esclareça-se, ainda, que as aparentes irregularidades continuam a produzir indícios mesmo após
a apresentação do arrazoado ora em análise. As investigações continuam, e os resultados
quinzenais do trabalho policial foram constantemente apresentados. Em vários índices telefônicos
documentados, a contemporaneidade da prática de ilícitos foi indiciada. Ou seja, na presente
decisão, em alguns momentos, a fim de fundamentar com base em questões ainda mais recentes
do que as já apresentadas, foram utilizados dados dos autos 0000032-77.2019.403.6124. A título
de exemplo, em ligação de 02.08.2019 (índice 64850731), os investigados AMAURI e SILVANA,
mencionando os investigados ERICSON e ANA, indiciam que alunos que prestaram o vestibular
já estavam estudando medicina antes da elaboração da lista de aprovados. A investigada NEIDE
fala que grande parte dos alunos que tem FIES ainda está em situação irregular, e essa ligação,
índice 64768544, é de 26.07.2019. O investigado NILTON, no índice 64824246 fala que mais mil
alunos irão ingressar na Medicina, e que a faculdade, além de se preocupar apenas com dinheiro
e “apavorar alunos”, dará o “migué do abandono” (o que interpreto como: formalmente, alunos
serão colocados na irreal situação de abandono, ou seja, há indícios de que novas falsidades
ideológicas serão realizadas, em ligação de 31.07.2019).  Essa matrícula de mais 1.000 novos
alunos, por uma instituição que já desrespeita o limite máximo do MEC, também está
indicada no índice 64826111, ligação de 31.07.2019.
Nota-se, assim, a atualidade, a contemporaneidade da questão.
Mas antes de se adentrar a respeito do que deve ou não ser feito, em análise dos pedidos da
Polícia Federal (33 laudas apenas de requerimentos) e do Ministério Público Federal, necessário
que algumas considerações a respeito da competência sejam feitas.
 
3. COMPETÊNCIA
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Em primeiro lugar, sequer há denúncia.
Nesse sentido, deliberar a respeito do tema é prematuro.
Porém, pela experiência do Juízo, é sabido que discussões processuais a respeito da
competência são frequentes, mesmo em fase policial.
Sendo assim, consigno não haver dúvidas a respeito da competência federal para avaliar crimes
envolvendo o FIES (art. 109, IV, CF).
Por outro lado, quanto aos supostos crimes envolvendo irregularidades nas
matrículas/transferências de alunos, é sabido que é tormentosa a discussão da competência em
processos que dizem respeito a temas universitários, tanto que recentemente houve divergência
a respeito entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal de Jales, cf. constou dos autos
do IPL 0129/2018. Naquele inquérito, assim decidi:

“Do despacho de fls. 354 e ss. do Exmo. Procurador da República oficiante, consta
que: “(...) durante a avaliação de títulos (...) foram observados indícios de
inidoneidade da documentação apresentada por alguns dos candidatos, dentre os
quais oito graduadas (...) pelo Centro Universitário (...) Considerando o que apurado
até aqui, há justa causa para instauração de inquérito policial, para investigar
possível ocorrência do delito tipificado no artigo 299 do Código Penal (falsidade
ideológica) por 571 vezes, cometidos em tese pela reitoria do UNI(...)”.
Tal situação, respeitado entendimento contrário, se amolda perfeitamente à Súmula
104 do C. STJ, in verbis: “Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos
crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular
de ensino” e a todo o histórico da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, razão
suficiente para o declínio de competência. A título de exemplo, confira-se, dentre
muitos outros:
“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETENCIA. FALSIFICAÇÃO DE
DIPLOMAS DE NIVEL SUPERIOR DE ENTIDADE PRIVADA OBJETIVANDO
OBTENÇÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. I - SÃO DE COMPETENCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL OS DELITOS PRATICADOS EM DETRIMENTO DE BENS
OU INTERESSES DE ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. II -
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUIZO
SUSCITADO. (CC 16.991/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/1997, DJ 15/12/1997, p. 66198)”.
“CONFLITO DE COMPETENCIA. PENAL. DOCUMENTO FALSO.
TRANSFERENCIA DE CURSO SUPERIOR DE ESCOLA PARTICULAR. SÃO DE
COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM OS DELITOS PRATICADOS EM
DETRIMENTO DE BENS OU INTERESSES DE ENTIDADES DE ENSINO
SUPERIOR PARTICULAR. CONFLITO CONHECIDO, COMPETENCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL”. (CC 14.897/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18757)
E em que pese a menção a julgados do STF e do TRF3, é do STJ a competência
constitucional para deliberar a respeito de conflitos de jurisdição entre a Justiça
Federal e Estadual (art. 105, I, d, CF), e a posição do Tribunal da Cidadania é clara
e reiterada”.

Há de se considerar, porém, existirem, também, decisões superiores em sentido contrário, ou
seja, o tema está longe de estar pacificado.
Não bastasse a divergência no atual estado da arte, há de se lembrar, ainda, das chamadas
regras de modificação de competência.
O art. 69 do CPP define que “Determinará a competência jurisdicional: I - o lugar da infração: II - o
domicílio ou residência do réu; III - a natureza da infração; IV - a distribuição; V - a conexão ou
continência; VI - a prevenção; VII - a prerrogativa de função”.
Entendo que somente após a melhor delimitação dos fatos pelas autoridades investigativas e
MPF, com clareza a respeito dos lugares da infração, domicílios dos réus e capitulação legal, bem
como somente depois da distribuição das denúncias, em que se verificarão conexão, continência
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e prevenção com outros processos, o Juízo poderá deliberar, com maior segurança e
eventualmente após o contraditório e informações mais concretas a respeito da Operação
Asclépio da Polícia Civil de Assis, a respeito da competência.
Por ora, não vejo ilicitude na investigação iniciada pela Polícia Federal, tampouco na atuação
federal do Ministério Público, pois há fortes indícios de crimes cometidos em desfavor do FIES
por assessorias que possuem influência e se confundem com a estrutura universitária da
Universidade Brasil, havendo indícios, ainda, que nas assessorias e na UNIBRASIL, além da
fraude ao FIES, também ocorrem crimes relativos à situação acadêmica de alunos (matrículas,
transferências, disciplinas cursadas, notas, provas, revalida), por meio das mesmas pessoas.
Parece, portanto, o suficiente para prosseguir, sem prejuízo de analisar-se com vagar e de forma
mais exauriente em momento oportuno.
 
4. PEDIDOS – CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

4.1. PRISÕES CAUTELARES: PREMISSAS
Embora o direito fundamental à liberdade seja de importância salutar, não resta dúvida de que
tais direitos devem conviver harmoniosamente com outros valores constitucionais igualmente
relevantes, inexistindo, em nosso ordenamento jurídico, direitos absolutos.
Neste sentido, ao delinear o regime jurídico das liberdades, a Constituição Federal permite que
sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade
do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa do catálogo de liberdades
públicas e privadas constitucionalmente albergado.
Nesse contexto, é sempre conveniente rememorar a célebre lição do Supremo Tribunal Federal,
nas palavras de seu decano, Exmo. Min. Celso de Mello, no sentido de que direitos fundamentais
não podem ser utilizados como escudo/salvaguarda para a prática de ilícitos.
E a situação descortinada nos autos, com a prática cotidiana de crimes pelos integrantes da
OrCrim (e, também, dos alunos e seus pais), não pode ser referendada pelo Poder Judiciário, que
deve autorizar medidas com vistas à cessação das práticas criminosas como forma de garantia
da ordem pública e da ordem econômica que estão sendo duramente afetadas ante a evidente
continuidade delitiva e os prejuízos diários ao FIES em razão de financiamentos públicos
fraudados, buscando evitar que a  lei penal não venha a ser aplicada no futuro e a instrução
criminal seja ainda mais comprometida, pois em algum nível ela já foi, conforme se percebe da
leitura dos autos: “No dia 12/04/2019 foi deflagrada operação pela Polícia Civil de Assis/SP junto
com o GAECO ocasionando a prisão de alguns dos investigados neste inquérito policial federal e
que estavam com seus telefones interceptados. Em razão disso, a Organização Criminosa, para
viabilizar a continuidade de suas atividades e tentar se furtar à ação da Justiça, intensificou
suas ações visando à destruição e ocultação de provas, o que realmente aconteceu em
diversas ocasiões” (décima sétima lauda da representação, grifei).
Nota-se, assim, em linhas gerais, a existência indubitável dos requisitos autorizadores de prisão
preventiva nos termos do caput do art. 312, bem como, em razão das penas arbitradas em
abstrato aos crimes em investigação, preenchido também o requisito do inciso I.
Por outro lado, por mais que o senhor Delegado esteja amparado legalmente ao requerer
medidas duras em face das pessoas a respeito das quais está vislumbra fortes indícios de
cometimento de crimes pernósticos a toda a sociedade, o sistema constitucional e legal de
liberdades do país, ao qual o magistrado está vinculado, pende para os investigados.
Independente do que este magistrado pensa ou não, a Constituição Federal é bastante clara ao
definir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória (art. 5º, LVII, CF), a legislação infraconstitucional coloca a liberdade como valor em
alto grau, e os Tribunais Superiores, salvo melhor juízo, têm tratado a prisão cautelar como
exceção, ultima ratio, autorizada apenas e tão somente quando a aplicação das medidas
cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não for suficiente.
Exige a jurisprudência do C. STJ, por exemplo, contemporaneidade entre os fatos e a decretação
da preventiva, conforme se nota em recente decisão que determinou a liberdade de acusado:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. PECULATO E CRIMES CONTRA
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A LICITAÇÃO COMETIDOS, EM TESE, ATÉ 2015. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA
DE CONTEMPORANEIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PEDIDOS
DEFERIDOS. 1. A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a
decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos
outros. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência
intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos
riscos que se pretende evitar com a prisão processual. 3. Constatadas a motivação
objetiva do acórdão da Sexta Turma e a similitude das situações do paciente e dos
requerentes, que, num mesmo contexto criminoso, também foram denunciados por
crimes de peculato e fraudes a licitações cometidos até 2015, sem a indicação de
fatos novos para evidenciar a atualidade do risco de reiteração delitiva, é de rigor o
reconhecimento do direito de extensão. 4. Pedidos de extensão deferidos para,
ratificada a liminar, conceder aos requerentes o direito de aguardar em liberdade o
julgamento da ação penal, ressalvada a possibilidade de nova decretação da prisão
preventiva caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos recentes que
indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar
alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. ..EMEN: (PEHC - PEDIDO DE
EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS - 442954 2018.00.70807-7, ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:19/11/2018 ..DTPB:.)

E, há muito, o tratamento para crimes cometidos sem violência acaba por ser, na prática, mais
favorável à liberdade do investigado/denunciado em comparação com crimes violentos, confira-
se:

APELAÇÃO EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. O paciente permaneceu solto
durante toda a instrução do feito e viu negado seu direito de apelar em liberdade da
condenação por crime de apropriação indébita, exclusivamente por força de
reincidência. A Turma concedeu a ordem ao fundamento de que, na hipótese, é
necessária concreta fundamentação com base nos pressupostos da prisão cautelar
para que se negue o direito de apelar em liberdade. A regra do art. 594 do CPP
deve ser abrandada quando se trata de réu reincidente, pela própria
excepcionalidade da custódia cautelar. Note-se que levada em consideração a
natureza do crime em tela, em que não há violência à pessoa. Precedentes citados:
RHC 8.727-SP, DJ 4/9/2000, e HC 8.477-SP, DJ 17/5/1999 (5ª Turma, RHC 9.796-
SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 7/6/2001, fonte: Informativo 99 do STJ).

Nesse estado de coisas, é necessária cautela judicial antes de decretar a prisão cautelar de
qualquer cidadão.
Considerando, ainda, que a maioria das construções jurisprudenciais trata das prisões
preventivas, pode-se perguntar: e a prisão temporária?
Diz a legislação aplicável (Lei 7.960/1989):

“Art. 1° Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade;
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”

O raciocínio deste magistrado quanto às prisões é bastante individualizado, e ele segue uma linha
principal: somente para os casos em que a aplicação de medidas cautelares substitutivas não se
faz suficiente, conforme será fundamentado.
A análise das prisões temporárias, embora medidas menos graves que as preventivas, deve ter
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os mesmos parâmetros.
O Juízo não pode ignorar, porém, os fortes elementos colhidos nos autos que indiciam risco
concreto, pelos atos de várias pessoas, com vistas à destruição de provas, o que somente poderá
ser evitado com a prisão enquanto perdurarem as diligências investigativas da Polícia Federal
com a deflagração da operação em análise.
Sendo assim, de início, faço três menções importantes:
- os indícios de que o incêndio na antiga unidade Anhangabaú da UNIESP tenha sido criminoso,
com vistas à “queima de arquivo”, conforme diligências da autoridade policial documentadas e já
mencionadas na presente decisão em momento anterior;
- os indícios, já apurados na presente investigação, de medidas de ocultação/destruição de
provas por parcela dos ora investigados; e
- ser possível a aplicação de interpretação extensiva/analogia da legislação processual penal nos
termos do art. 3º do Código de Processo Penal, pelo que se a Lei autoriza o decreto de prisão
temporária para o crime de quadrilha ou bando, por evidente, não há ilicitude na utilização de tal
medida cautelar quando das investigações de organizações criminosas (art. 2º, Lei 12850/13),
aparentando-se lapso do legislador, a ser corrigido pelo intérprete judicial, a ausência de
atualização expressa na Lei 7.960, de 1989, a respeito dos crimes tipificados na Lei 12.850, de
2013.
Os requisitos legais da temporária, portanto, se fazem presentes para grande parte dos
investigados, cf. art. 1º, I e III, Lei 7.960/1989.
Por fim, destaque-se que prisão cautelar não pode ser usada para fins de antecipação de pena ou
para estimular eventual colaboração premiada (o que, no caso concreto, seria lamentável alegar
em desfavor deste Juízo, do MPF ou da PF, pois antes mesmo da deflagração da operação, já
houve colaboração).
Tem-se, assim, um quadro normativo e jurisprudencial em que a liberdade é regra e a segregação
cautelar é exceção. E o juiz está obrigado a respeitar a Constituição e as Leis, sem se olvidar dos
entendimentos superiores. Enquanto as regras não forem alteradas pelos representantes
democraticamente eleitos pelo povo, devem ser aplicadas, independente do juízo pessoal que o
magistrado possa ter a respeito, pois não tem a magistratura legitimidade democrática para fazer
diferente do positivado pelo Congresso, exceto em casos de inconstitucionalidade. Em outras
palavras, a sociedade democrática deve arcar com as escolhas normativas dos políticos que
elege, pois é ato de sua responsabilidade sua chegada ao Poder, não se podendo esperar que o
Judiciário ignore o que existe no ordenamento.
É nesse contexto em que os pedidos de prisão serão analisados
 
4.2. BUSCA E APREENSÃO: PREMISSAS

De acordo com o Código de Processo Penal:
 
Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à
elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que
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alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra
h do parágrafo anterior.
 
Art. 241.  Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar
pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.
 
Art. 242.  A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer
das partes. (...)
 
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.

Quanto à busca e apreensão, regulamentando o art. 5º, XI, da CF, o artigo 240, do CPP, traz as
hipóteses nas quais a inviolabilidade domiciliar poderá ser relativizada por ordem judicial.
Nesse sentido, a busca e apreensão se apresenta como mecanismo de colheita de provas para a
instrução do processo/inquérito, estando os fins a que se destina tal diligência elencados no
dispositivo acima citado.
Evidentemente, a proteção do domicílio, da vida privada e da intimidade do indivíduo são
garantias de extração constitucional, tornando-se imperativo que qualquer determinação judicial
amparada nas exceções contempladas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal contenha
fundamentos bastantes dos quais possa se extrair a imprescindibilidade, a necessidade e a
eficácia da medida. Assim, a interpretação constitucional que se deve conferir ao disposto no
artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal é a de se exigir fundada suspeita da prática delitiva
como requisito essencial e indispensável para a realização da busca domiciliar.
Outrossim, é preciso deixar consignado, que o termo “domiciliar” do dispositivo em comento não
se restringe à definição do Art. 70, do Código Civil. A expressão “casa” da norma constitucional
(Art. 5º, XI, C.F.) é entendido como um local isolado, em que o cidadão se dedique, sem a
interferência de terceiros, de seus assuntos particulares e/ou profissionais; a exemplo de um
quarto de hotel ocupado, a boleia de um caminhão, um consultório médico, ou atrás de um balcão
de atendimento de um estabelecimento empresarial.
Pois bem.
A partir do verificado e relatado na representação, há indícios significativos da prática de
inúmeros crimes previstos no Código Penal (inicialmente: arts. 171, § 3º, 299, 313-A c.c. 327, já
tendo sido apurados outros) e na Legislação Penal esparsa (art 2º, Lei 12.850/13).
E conforme r. doutrina: “(...) O perigo da demora está quase sempre presente. Normalmente, a
busca na pessoa suspeita ou em residência deve ser realizada com urgência, sob risco de se
perderem vestígios do crime, relevantes para a demonstração do corpo de delito. (...) Assim, é
pressuposto essencial da busca que a autoridade, com base em elementos concretos, possa
fazer um juízo positivo, ainda que provisório, da existência de motivos que possibilitem a
diligência. Deve dispor de elementos informativos que lhe façam acreditar estar presente situação
legal que legitima a sua atuação”(GRINOVER, Ada Pellegrini e Outros, As nulidades no Processo
Penal, Malheiros, 1992, páginas 138/139.
Denota-se da representação policial e do parecer ministerial que a busca e apreensão solicitada
se faz imprescindível para que sejam colhidos em poder dos investigados (em suas casas,
escritórios ou nas instituições em que trabalham): 1. Dinheiro em espécie ou outros bens valiosos
obtidos por meio dos crimes praticados, havendo nas conversas interceptadas menções a
“pagamentos à vista”, por exemplo; 2. Listas de alunos, bem como outros documentos falsificados
ou contrafeitos para fins de perpetrar os crimes e ludibriar as autoridades, cujos fortes indícios se
extraem da colaboração premiada, inclusive em celulares, sistemas informáticos, HDs, pen drives
e quaisquer outros meios de armazenamento disponíveis; 3. Em relação a alguns investigados, a
exemplo de RICARDO e OCLÉCIO, os indícios são fortes de que possuem armas utilizadas no
contexto dos crimes em investigação (RICARDO teria colocado uma arma na barriga de ADEMIR,
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membro da Universidade Brasil); 4. Comunicações dos investigados com outras pessoas, por
meio de celular, por exemplo, a fim de se buscar colher maiores elementos de convicção e melhor
esclarecimento dos fatos, bem como envolvimento de outras pessoas até agora não identificadas.
Nesses termos, a busca requerida se mostra devidamente justificada, eis que necessária para
viabilizar a responsabilização criminal dos autores da infração penal, bem como para colher
quaisquer outros elementos de convicção, notando-se de forma concreta, a presença da
necessidade de busca e apreensão conforme quase todas as alíneas do § 1º do art. 240 do CPP
(alíneas b, c, d, e, f, h).
Objeto da busca e apreensão deferido conforme requerido: “Apreender quaisquer documentos,
bens, produtos e materiais que guardem relação com o caso, notadamente documentos (físicos e
em mídia: CDs, DVDs, pen drives, disquetes, cartões de memória etc), computadores e
equipamentos de informática (desktops, notebooks, tablets etc), aparelhos de telefone celular,
valores (em qualquer espécie de moeda, nacional ou estrangeira), de bens que foram utilizados
na prática dos delitos investigados”;
De qualquer forma, a fim de que não se alegue ausência de decisões individualizadas, em
reforço, a fundamentação será complementada no contexto dos indícios criminosos em desfavor
de cada um dos investigados. Isto porque, a partir do momento em que for verificada a
possibilidade de medidas mais duras em desfavor da liberdade de uma determinada pessoa –
ainda que com substituição por cautelares menos gravosas –, fatalmente estarão presentes os
requisitos para deferimento de medidas relativas a buscas e apreensões de bens pessoais em
seus imóveis residenciais/profissionais, que são muito menos rigorosos do que os necessários
para as medidas de segregação cautelar. Em outras palavras, é preciso muito mais para atingir a
liberdade de uma pessoa, do que os imóveis e os bens pessoais.
Considerando, por fim, que alguns dos investigados são advogados, quanto à busca e apreensão
em seus escritórios profissionais, diz o próprio Estatuto da Advocacia, Lei Federal n. 8.906:

Art. 7º São direitos do advogado: (...) II – a inviolabilidade de seu escritório ou local
de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência
escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da
advocacia; (...) § 6o  Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de
crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a
quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão
motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e
pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo,
em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos
objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. (Incluído pela
Lei nº 11.767, de 2008) § 7o  A ressalva constante do § 6o deste artigo não se
estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente
investigados como seus partícipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que
deu causa à quebra da inviolabilidade”.

Disse o Supremo Tribunal Federal, diversas vezes:
Busca e apreensão em escritórios de advocacia. Possibilidade. Requisitos
analisados quando do deferimento da medida. Preclusão. Inviolabilidade
relativa. (...) 4. No caso, a presença dos requisitos da busca e apreensão foi
exaustivamente analisada quando do deferimento da medida. Preclusa a questão
pela ausência de irresignação no prazo legal para o recurso cabível. 5. Ademais, a
inviolabilidade profissional do advogado não é absoluta (HC 91610, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/10/10; Inq 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10), de modo que o próprio Estatuto da OAB (Lei
8.906/1994) permite que a autoridade judiciária competente, em decisão motivada,
decrete a quebra da prerrogativa (art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994). A vedação
constante da parte final do referido dispositivo não se estende "a clientes do
advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus
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participes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa a quebra da
inviolabilidade" (art. 7º, § 7º, da Lei 8.906/1994). 6. Em tese, teórica e
descritivamente, da narrativa dos fatos é possível extrair a característica da
habitualidade, elementar prevista no § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, na medida em
que são atribuídas condutas supostamente criminosas da mesma espécie ao longo
do tempo. 7. Da longa exposição descritiva constante na inicial, que esmiuçou os
laços alegadamente mantidos entre os acusados e em qual medida teriam
contribuído para as supostas práticas criminosas, é possível constatar que o
concurso de agentes (ou de pessoas) está descrito, indicando-se o grau de
envolvimento de cada um dos acusados nos diversos crimes narrados. Não é
relevante, nesse momento processual, a definição se os acusados se enquadram no
conceito de autores ou de partícipes dos crimes que lhes foram imputados. 8. Não
há como acolher alegações de “erro de tipo” – por desconhecimento da ilicitude (do
conteúdo recebido ou da origem dos recursos) - ou de atipicidade - por ausência de
dolo -, como se fossem questões teóricas, ou seja: de falha descritiva. Trata-se de
questões afetas ao mérito e não de inépcia da denúncia, quando a descrição é
satisfatória nesse quesito, como ocorre no caso, em que há expressa menção à
participação consciente dos acusados. 9. Para o recebimento da denúncia, exige-se
“a demonstração – fundada em elementos probatórios mínimos e líticos – da
realidade material do evento delituoso e da existência de indícios de sua possível
autoria” (Inq 3.507/MG, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de
11/6/14). 10. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem
aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir
coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em
verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. (...) (Inq 4074, Relator(a): 
Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 14/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-
2018 PUBLIC 17-10-2018, grifei).
O sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de
cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local
de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e
apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial. (HC 91610,
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe-
200 DIVULG 21-10-2010 PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-02 PP-00237
RTJ VOL-00216-01 PP-00346)
PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação de sinais óticos
e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período
noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial.
Invasão de domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de crime por
advogado, no escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Situação não
acobertada pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, da
CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada.
Votos vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o
próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e
consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da
profissão. 9. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade
das gravações. Desnecessidade. (Inq 2424, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-
03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00341, grifei)  

Conforme já fundamentado, e com autorização na Lei e na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a busca e apreensão pode e deve atingir, também, os escritórios profissionais dos
advogados investigados, havendo imperiosa necessidade de se respeitar, porém, as formalidades
específicas previstas no ordenamento jurídico.
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4.3. INDISPONIBILIDADE DE BENS: PREMISSAS
O Exmo. Sr. Delegado-Chefe da Polícia Federal de Jales, com a expressa concordância do
Ministério Público Federal de Jales, representa pela indisponibilidade de bens dos investigados,
por meio da utilização dos sistemas BACENJUD (aplicações financeiras), ARISP (imóveis) e,
ainda, inúmeros sequestros de bens (automóveis, dentre outros). Os fundamentos para o pedido
se encontram detalhados em relatório.
A respeito das chamadas medidas assecuratórias, diz o Código de Processo Penal:

 
Art. 125.  Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os
proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.
 
Art. 126.  Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens.
 
Art. 127.  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou
mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em
qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.
 
Art. 128.  Realizado o seqüestro, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de
Imóveis. (...)
 
Art. 132.  Proceder-se-á ao seqüestro dos bens móveis se, verificadas as condições
previstas no art. 126, não for cabível a medida regulada no Capítulo Xl do Título Vll
deste Livro. (...)
 
Art. 137.  Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor
insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos
termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.                 (Redação dada
pela Lei nº 11.435, de 2006).
§ 1o  Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-
á na forma do § 5o do art. 120.
§ 2o  Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo
juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.(...)
 
Art. 140.  As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas
processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do
dano ao ofendido.
 

Note-se que o CPP trabalha com uma lógica de sequestro de bens que tenham sido obtidos com
recursos advindos da atividade criminosa.
A isso, os Exmos. Delegado e Procurador da República acrescentam a necessidade de
indisponibilidade de bens para fins de descapitalização da Organização Criminosa e reparação
dos danos ao Erário.
Pois bem.
De início, é importante frisar que existe o risco de que os investigados, cientes da necessidade de
ressarcir o prejuízo causado pelos crimes perpetrados, se desfaçam dos seus bens, visando
frustrar a reparação do dano. Em suma, medida como tal visa a evitar o dano resultante da
demora da ação penal, através da garantia de que, ao seu final, o prejuízo causado pelos crimes
cometidos seja ressarcido, ainda que os bens já tenham sido transferidos a terceiros. Presente,
pois, o periculum in mora, não havendo perigo de irreversibilidade, pois em caso de absolvição,
não haverá óbice, em princípio, à liberação dos bens sequestrados.
Em outras palavras, a urgência decorre da necessidade de se garantir o resultado útil de eventual
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sentença de procedência de futura demanda judicial penal, o que possui amplo respaldo
legislativo considerando o art. 387, caput e IV, do CPP: O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...) fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido, e o art. 91, caput, II e § 1º, do CP: “São efeitos da condenação:
(...) a perda em favor da União (...) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Poderá ser decretada a
perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem
encontrados ou quando se localizarem no exterior”.
A esse raciocínio, porém, duas objeções são possível: 1. O MPF não apontou concretamente um
intuito de todos os investigados de dilapidarem seus bens a fim de se furtar de responder com
seu patrimônio em eventual condenação, logo, sob o prisma da urgência, não estariam
preenchidos os requisitos legais para deferimento da ordem inaudita altera parte, sob pena de
inadmissível desrespeito à presunção de inocência; e 2. Os art. 125 e ss. do CPP falam apenas
em sequestros para fins de bloqueio dos bens adquiridos com os proventos do crime.
Respondo.
A interpretação das normas deve ser sistemática. A presunção constitucional de inocência que é
respeitada pelo Juízo em alto grau não impede a prisão cautelar, muito menos, portanto, a
indisponibilidade de bens, medida menos gravosa. Caso não bastasse, a exemplo e com o devido
respeito, do senhor FRANK, há dentre os investigados indícios claros de ocultação de patrimônio
e tentativa de despistar autoridades quanto à localização de seus bens. Se assim o fazem sem
saber que são investigados, quiçá quando o descobrirem. A questão é concreta, não abstrata.
Mas ainda que assim não fosse, o ordenamento jurídico, em se tratando de prejuízos ao
patrimônio público por condutas ilícitas, prescinde da urgência para fins de indisponibilidade de
bens.
Conforme repetitivo do C. STJ, em se tratando de potencial prejuízo ao patrimônio público, a
indisponibilidade há de ser analisada sob o prisma da evidência, o que vincula a primeira
instância. Explico.
A caracterização de situação de tutela de evidência requer a demonstração da adequação do
caso concreto às hipóteses do art. 311, do NCPC, únicas que possibilitam decisão liminar, i. e.,
sem a oitiva da parte contrária, conforme parágrafo único do mesmo artigo:

 
“Art. 311 - A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto
custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.”

Não se tratando o caso em apreço da hipótese descrita no inciso III, a única possibilidade de
apreciação do pedido em sede liminar seria seu enquadramento na situação inserta no inciso II.
E, de fato, existe Recurso Especial do C. STJ julgado mediante a sistemática dos repetitivos, o
Resp n. 1366721/BA, que deu origem ao seguinte quadro:

 
Tema/Repetitivo 701        
 
Questão submetida a julgamento  
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO
ACIONADO. ART. DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN
MORA.
 
Tese Firmada     
É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não
demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de
risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado,
dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."
 
Delimitação do Julgado  
"percebe-se que o sistema da Lei de Improbidade Administrativa admitiu,
expressamente, a tutela de evidência. O disposto no art. 7º da aludida legislação,
em nenhum momento, exige o requisito da urgência, reclamando, apenas, para o
cabimento da medida, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de
improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito."
[...] "Inegável, pois, que a medida cautelar instituída pela Lei de Improbidade
Administrativa apresenta-se com caráter especial - que realça a necessidade de
segurança jurídica, não estando submetida, por essa razão, à compreensão geral
das cautelares, sob pena de serem suplantados os próprios propósitos da tutela a
ser alcançada pela ação de improbidade administrativa."

Conforme o NCPC, art. 927: Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos.
Nota-se, dessa forma, não haver liberdade ao julgador de primeiro grau de jurisdição a respeito
de tema julgado pelo C. STJ em sede de repetitivos, cabendo-lhe apenas reproduzir o
entendimento superior.
In casu, o tema de n. 701 deixa claro ser cabível tutela de evidência, em casos de ato de
improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou enseje enriquecimento ilícito.
Não se está em uma improbidade, mas em uma investigação de fatos criminais que também
importam em improbidades, já que em todo o momento, Polícia e Ministério Público Federal
apontam atos que importam em enriquecimento indevido de particulares, dano ao Erário e
desrespeito aos princípios da Administração Pública, sendo difícil negar, além da incidência do
repetitivo, o art. 7º da Lei 8.429: Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público
ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento
ilícito.
Colha-se, ainda, precedente da 2ª Turma do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
POSSIBILIDADE. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO NO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92. INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS.
DESNECESSIDADE. (...) 4. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no
sentido de que a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus
em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o
valor de possível multa civil como sanção autônoma. (...) 6. Em relação aos
requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte
Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de
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indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade
administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92,
ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da
verossimilhança das alegações formuladas na inicial (AgRG no REsp nº
1.311.013/RO, rel. Min. Humberto Martins, j. 04/12/2012, DJe 13/12/2012, grifei).

 Em sendo assim, uma interpretação sistemática do CPP, NCPC e LIA, que leva em consideração
o poder geral de cautela do magistrado, induz a concluir que a medida cautelar de
indisponibilidade dos bens também pode ser aplicada aos atos criminais que se constituem em
improbidade administrativa.
Estando, de forma plena, presentes indícios suficientes sobre a prática de atos
criminais/ímprobos (fumus boni iuris) mostra-se cabível o deferimento do pedido de
indisponibilidade de bens, o que tem o intuito de garantir a exequibilidade de reparação civil
porventura aplicada.
Conforme já dito em momento anterior, o art. 3º do CPP permite interpretações extensivas. O fato
de o art. 125 nada dizer sobre reparação do dano é simples: ele é anterior à reforma do CPP pela
Lei 11.719/2008, que determinou ao magistrado, em sentença condenatória, a fixação de valor
mínimo para reparação dos danos. Ora, a partir do momento em que o juiz tem “novo” dever nas
sentenças criminais, deve interpretar as normas com vistas a fazer cumprir as determinações do
legislador, logo, em seu poder de geral de cautela, faz-se de rigor medidas com vistas a impedir
que o art. 387, IV, não seja efetivamente cumprido ao final. Não se trata, a meu ver, de
interpretação extensiva, mas sim sistemática e histórica do ordenamento, ainda que o legislador
tenha sido omisso.
Em outras palavras, trata-se da máxima “quem pode o mais, pode o menos”, que, in casu, é
poder-dever. Se é possível realizar condenação de natureza cível em sentença criminal a fazer
coisa julgada material, é necessário utilizar meios instrumentais menores (cautelares) para assim
garantir ao final, ou seja, indisponibilidade de bens. 
O bloqueio deve se dar no valor estimado de prejuízo, 250 milhões de reais, em desfavor de cada
um dos investigados, já tendo o C. STJ, em situações semelhantes, delineado por diversas vezes
que em fases iniciais não é possível definir, desde logo, a suposta responsabilidade patrimonial
de cada um dos atingidos, prevalecendo, portanto, a proteção ao patrimônio público, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSALVA
QUANTO À POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
DE CADA ENVOLVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte
Superior é no sentido de que é solidária a responsabilidade pelo ressarcimento ao
erário, ressalvando-se a possibilidade de discussão a esse respeito em fase de
liquidação de sentença. 2. No caso em questão o acórdão recorrido afirma
expressamente que não é possível determinar desde já a efetiva participação de
cada um dos envolvidos na prática do ato de improbidade administrativa. 3. Assim,
deve ser mantida a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do
feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para
o ressarcimento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1687567/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 02/03/2018).
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO.
QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório,
a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros,
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do
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dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os
bens impenhoráveis. 2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de
bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de
Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). Com efeito, no
referido acórdão, o STJ defendeu a compatibilidade entre a solidariedade passiva e
as obrigações divisíveis para determinar que a constrição incidisse sobre cada
patrimônio na medida da responsabilidade de cada agente. 3. Contudo, tal
procedimento apenas pode se dar em casos em que a responsabilidade de cada um
dos agentes é clara e indubitavelmente determinada, o que não ocorre no caso dos
autos. 4. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a
responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se
poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.
Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com
efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode
deixar de ser no que tange à obrigação acessória. 5. No caso, não foi ainda apurado
o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela
qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos
bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito:
REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 03/08/2011. RECURSO ESPECIAL DE MARCELO DE OLIVEIRA
GUIMARÃES 6. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do Novo Código de Processo
Civil), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência
e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do
legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei
8.429/1992 (LIA). 7. Ademais, a análise das pretensões do recorrente, com o
objetivo de que o Superior Tribunal de Justiça reveja a ótica do Tribunal a quo,
demanda e reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
CONCLUSÃO 8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular
não provido. (REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017).

. Evidentemente, eventuais excessos serão analisados posteriormente.
Faço, contudo, ressalvas.
1. Se o Juízo proceder ao quanto requerido pelas autoridades que já se manifestaram: busca e
apreensão de bens físicos, aliada à indisponibilidade de imóveis e valores em contas bancárias,
questiono: como os investigados irão se manter em um primeiro momento e pagar seus
advogados de defesa?
O Bacenjud de pessoa física é possível no entendimento deste Juízo e feito reiteradamente, mas
cumulá-lo com a busca e apreensão e a indisponibilidade de todos os imóveis podem levá-los a
dificuldades em obrigações mais comuns do dia-a-dia.
Em situação semelhante, há elucidativo do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

 
“Trata-se de agravo de instrumento interposto neste Tribunal por LABORDIESEL
COM/ DE PEÇAS LTDA. - EPP e outros contra decisão que, em medida cautelar
fiscal, deferiu a liminar, tornando indisponível todos os seus bens de propriedade.  A
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agravante requer a atribuição de efeito suspensivo. Às fls. 70/73v., deferi
parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para liberar apenas 30% do total
bloqueado. Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo assim decidiu o então relator:
(...) “A União Federal aforou medida cautelar fiscal em face da ora agravante, com
escopo de que, liminarmente, fosse determinada a indisponibilidade de todos os
seus bens, bem como fosse efetivado o bloqueio do BACEN JUD, uma vez que ela
acumulava débito tributário no montante de R$ 2.269.211,43 (Dois milhões,
duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e onze reais e quarenta e três centavos)
(fls. 13/21) e não possui patrimônio conhecido e livre apto à satisfação sequer de
30% do débito. Posteriormente, a UNIÃO FEDERAL emendou a inicial pleiteando a
inclusão dos sócios e a indisponibilidade de seus Ben (...) A decretação de
indisponibilidade de bens está jungida no poder geral de cautela do magistrado e
tem por objetivo garantir a liquidez patrimonial dos requeridos e encontra respaldo
na lei anteriormente citada. Nesse sentido já decidiu o e. STJ (...) No caso em tela,
todos os bens da empresa e dos sócios ficaram indisponíveis, o que implica em não
funcionamento da empresa e não sobrevivência dos sócios, se persistir a decisão
como emanada. Para harmonizar a medida aplicada e em homenagem ao princípio
da razoabilidade, deve ser liberado o percentual de 30% do total do bloqueio do
BACEN JUD, a fim de que seja possível o funcionamento da empresa e
sobrevivência dos sócios. Desse modo, numa análise preliminar, denota-se que
estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da tutela
recursal. Com essas considerações, defiro parcialmente o efeito suspensivo
requerido, para apenas liberar 30% do total bloqueado. Dê-se ciência desta decisão,
com urgência, ao MM. Juízo "a quo". Intime-se a agravada, nos termos do inciso V
do art. 527 do CPC." Não há nos autos alteração substancial capaz de influir na
decisão proferida quando do exame do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto,
voto para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para que seja apenas
liberado 30% do valor bloqueado. É como voto” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0038805-51.2010.4.03.0000/SP, rel. Des. Marli Ferreira, j. 27.10.2011, grifei).

O precedente, por ser extremamente razoável, é adotado no presente caso. Não estou a negar a
gravidade dos fatos a mim relatados, tampouco os fortes indícios em desfavor da maioria dos
investigados, como se verá abaixo. Porém, ainda que possam ter cometidos erros, os
investigados precisam ser tratados com humanidade pelo Juízo. Nesses termos, exclusivamente
em relação às aplicações financeiras, realizado o bloqueio, devem ser liberados 30% dos valores
obtidos em aplicações de pessoas físicas para sustento e exercício do direito de defesa.
Evidente que, se algum dos investigados tiver, e. g., 10 milhões de reais investidos, não faz o
menor sentido que sejam liberados 3 milhões de reais, pois em muito se ultrapassaria a finalidade
de manutenção familiar e pagamento de defesa técnica em um primeiro momento. Sendo assim,
em juízo de proporcionalidade e razoabilidade (eis que elemento legal a respeito desconheço
existir), há de se limitar a liberação ao máximo de cem vezes o salário mínimo nacional (R$
99.800), montante suficiente para manter a família por um bom tempo ou pagar inicialmente os
trabalhos da defesa, sendo conveniente lembrar, ainda, que para os investigados em liberdade
não se está decretando prisão domiciliar ou impedimento de trabalhar, apenas vedação a
algumas atividades específicas.
Para pessoas jurídicas, por evidente, não se aplica a mesma lógica.
2. Diante do prejuízo até agora estimado pela Polícia Federal, algo entre 250 milhões a meio
bilhão de reais, em meu entender e com a devida vênia, não faz sentido bloquear bens de baixo
valor em comparação com o tamanho do “rombo”. Há de se ter em mente que, não para a Polícia,
mas para a Justiça Federal, a presente decisão, caso venha a ser mantida pelas instâncias
superiores, gerará inúmeros incidentes com vistas à liberação de bens. E também aparecerão,
com toda certeza, terceiros, que eventualmente já tivessem contratos “de gaveta” ou se sintam no
direito de requerer bens indisponiblizados, tenham ou não razão.
Nesse contexto, da mesma forma que os pedidos de prisão devem ser deferidos somente quando
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estritamente necessários/imprescindíveis, não faz sentido para garantir uma dívida de centenas
de milhões de reais realizar a apreensão de carros populares usados que em hastas públicas
talvez não alcancem, sequer, o valor de R$ 10.000,00.
Sendo assim, o pedido de bloqueio dos carros fica parcialmente indeferido, detalhando-se ao final
os bens móveis que serão efetivamente indisponibilizados.  
 De qualquer forma, a fim de que não se alegue ausência de decisões individualizadas, em
reforço, a fundamentação será complementada no contexto dos indícios criminosos em desfavor
de cada um dos investigados. Isto porque, a partir do momento em que for verificada a
possibilidade de medidas mais duras em desfavor da liberdade de uma determinada pessoa –
ainda que com substituição por cautelares menos gravosas –, fatalmente estarão presentes os
requisitos para deferimento de medidas relativas a seus bens materiais, que são muito menos
rigorosos do que os necessários para as medidas de segregação cautelar. Em outras palavras, é
preciso muito mais para atingir a liberdade de uma pessoa, do que seu patrimônio.
 
5. INDÍCIOS CRIMINOSOS DE CONDUTAS DOS INVESTIGADOS, E CONSIDERAÇÕES
INDIVIDUALIZADAS DO JUÍZO A RESPEITO DE CADA UM DELES, COM DELIBERAÇÃO
CONCRETA SOBRE OS PEDIDOS FORMULADOS EM SEU DESFAVOR.
Na presente decisão, em itens anteriores, várias das condutas dos investigados já foram
detalhadas. Não era possível tratar das irregularidades de forma geral sem apontar,
minimamente, quem supostamente as praticou. Sendo assim, o presente tópico deve ser
considerado como um acréscimo a tudo o que já foi dito, não como algo isolado. A interpretação,
portanto, deve ser conjunta, a fim de se alegar, indevidamente, ausência de fundamentação.
Busquei evitar repetições apenas para evitar que a presente decisão fique ainda mais longa.
 
5.1. NÚCLEO FAMILIAR
JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA
“Exerce posição hierárquica de destaque, tratando-se de quem detém o comando da Organização
Criminosa. Isso porque, além de ser proprietário da Universidade Brasil, também ocupa a função
de reitor, tendo arquitetado um elaborado esquema que garante enorme vantagem econômica
com o recebimento das mensalidades pagas pelos alunos, especialmente por meio do
recebimento dos valores do governo federal em razão dos programas citados, quais sejam, FIES
e PROUNI, mas também nos casos em que o aluno compra a vaga, não tem financiamento, mas
paga a mensalidade no valor de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (lauda n. 16 da
representação).
Engenheiro de acordo com a vigésima primeira lauda da representação, há anos estaria, em tese,
envolvido em práticas ilícitas envolvendo financiamento estudantil, a exemplo do projeto UNIESP
PAGA, incluindo “registros de incêndios nos prédios da instituição, que foram citados como
“queima de arquivo” das fraudes daquela época” (25ª lauda da representação).
A representação se estende para tratar sobre a família, o padrão de vida e as posses do
Magnífico Reitor, até chegar em um ponto fundamental na análise que faço de seu pedido de
prisão preventiva:

“OSWALDO SOLER NETO, empresário do ramo educacional de Jales/SP, que já foi
citado em inquéritos na Polícia Federal de Jales/SP, liga para FERNANDO e sugere
veladamente que ele faça um contato com o jurista (...), pois ele seria orientador de
um mestrado que o Procurador da República (...) estaria fazendo (...)
O Procurador da República (...) não é investigado, ele apenas foi citado nos diálogos
seguintes pelo investigado demonstrando a intenção de FERNANDO de utilizar um
orientador de mestrado para intimidar a autoridade do Ministério Público Federal no
sentido de que ele deveria saber (...): “QUEM SOMOS NÓS E QUEM SOU EU”, no
caso “NÓS” referindo-se à UNIVERSIDADE BRASIL. (...)
Em outro diálogo de FERNANDO, no mesmo sentido, tentativa de influenciar
autoridade que investiga a Universidade Brasil e por consequência ele próprio, o
delegado de Polícia Civil é mencionado, pois ele está à frente de uma investigação

Num. 20633189 - Pág. 82Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



(OPERAÇÃO ASCLÉPIO) que prendeu algumas pessoas próximas de FERNANDO
(...)
Em outra vertente, estranhas à investigação, mas relacionada ao comportamento de
FERNANDO, foram registrados diálogos que ele manteve com um interlocutor onde
demonstrou total desrespeito às leis, autorizando que uma casa fosse desocupada
no período noturno por homens que cumpriam suas ordens”.

Conforme indicam os autos da interceptação telefônica, o contato com o orientador do Procurador
da República foi feito, conforme o próprio jurista confirmou a seu aluno. Indícios fortes, portanto,
da tentativa de influenciar os trabalhos do Ministério Público Federal em relação à Universidade
Brasil.
O mesmo se dá em relação ao Delegado da Polícia Civil que comanda os trabalhos da Operação
Asclépio. Conforme índice 63460618, o senhor Fernando busca informações a respeito do Exmo.
Delegado, o que, no entendimento da Polícia Federal, indica intenção de interferência nas
investigações (lauda n. 500 da representação).
Prossigo.
Cf. 44ª lauda da representação, após uma aluna ligar para Fernando e relatar verbalmente suas
dificuldades relativas à utilização do FIES, mencionando o nome de outros investigados na
presente operação, o Magnífico Reitor pede para que a conversa continue pelo whatsapp.  Essa
conduta de ter receio de falar ao telefone, desviar ligações para whatsapp, somada a tudo que se
apura, e o cargo que ocupa, geram fortes suspeitas, e confirmam a existência dos indícios
razoáveis de crime exigidos pela lei para deferimento de medidas cautelares privativas de
liberdade.
Nota-se, ainda, uma alteração de postura pelo Reitor, provavelmente com medo de estar sendo
interceptado pelas autoridades. Antes da deflagração de recente operação pela Polícia Civil,
utilizava o telefone para dar ordens estranhas a respeito de ocupação de imóveis e atuava para
influenciar indevidamente autoridades. Após, passa a dizer que buscará corrigir o que está
errado, que realizará uma auditoria para saber onde estão as falhas.
Aparenta-se, com todo o respeito, uma tentativa de buscar despistar as autoridades, negando a
ciência das irregularidades que levaram à prisão de mais de uma dezena de pessoas pela Polícia
Civil. Porém, a mudança de comportamento ao telefone (pois, na prática, os indícios de práticas
ilícitas persistem) não traz frutos, pois já estava sendo investigado e a situação a respeito de sua
ciência e participação na OrCrim possui indícios suficientes para a finalidade de justificar medidas
mais duras em seu desfavor.
O ponto por mim observado também foi notado pela autoridade policial: “nos últimos diálogos
desta quinzena, aparentemente com receio de falar ao telefone, FERNANDO menciona que não
tem nenhum tipo de ingerência no FIES, contrariando tudo o que foi levantado e confirmado nas
investigações e diálogos até o momento” (46ª lauda da representação).
O diálogo na página seguinte é muito claro: mesmo ciente de que o marido da aluna interessada
no FIES era médico, ou seja, com presunção de renda superior à admitida pelo programa de
financiamento público, o Reitor havia orientado AMAURI a conseguir o financiamento em diálogo
presencial. Porém, após a operação da Polícia Civil, disse para a mesma aluna interessada que é
o Ministério da Educação quem decide os contemplados pelo FIES.
Evidente que em raciocínio pro reo, poder-se-ia alegar que após a deflagração da operação pela
Polícia Civil, o Magnífico Reitor mudou efetivamente sua postura, não havendo mais
contemporaneidade criminosa a justificar a prisão cautelar.
Não é o caso.
Até porque o Magnífico Reitor pode ter controle sobre o que fala, mas não sobre o que outros
falam, como a interessada a fl. 47, ou a ligação constante a fl. 46 da representação, na qual
ROSIVAL e outro afirmam que determinado aluno (político de cidade do interior de SP) teve nota
alterada a mando do Reitor Fernando.
O material obtido em razão da colaboração premiada segue a mesma linha: “Em 12/09/2018,
EDNA MARIA ALVES envia e-mail para JULIANA DA COSTA E SILVA no qual consta a lista de
alguns alunos que estariam enquadrados no 8º período do curso de Medicina e que estariam

Num. 20633189 - Pág. 83Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



interessados em realizar o internato em São Paulo. Em seu depoimento, JULIANA explica que
esses alunos, a pedido do Reitor FERNANDO COSTA, deveriam ser levados para São Paulo.
JULIANA ainda acrescenta que a aluna CLAUDIA BASTOS foi presa e STEFAN CEZAR ROCHA
sequer realizou prova, foi matriculado por ordem do Reitor FERNANDO COSTA” (lauda n.
331 da representação).  
 
Também temos a ligação de fl. 75, em que MARCIO diz: “Você acha que ele vai deixar alguma
coisa no computador dele? De burro aquele homem não tem nada né?” (subentende-se que
Fernando tenta não deixar rastros, com vistas à destruição de provas).
Índice 63361712, conversa entre AMAURI, homem de confiança do REITOR no campus
Fernandópolis, e EDNA, secretária acadêmica: “AMAURI diz que ELES CUMPREM ORDEM DO
REITOR... SE ALGUÉM GANHA DINHEIRO COM ISSO ELES NÃO TÊM NADA A VER...(...)
AMAURI diz que TUDO QUE ELES FAZEM É COM ORDEM DO REITOR (...)EDNA fala que
perguntaram de uma LISTINHA DO SENHOR ROSIVAL... QUE ELE (ROSIVAL) MANDA UMA
LISTINHA... COM ASSINATURA DO REITOR... (...) HOMEM INDECENTE (FERNANDO -
REITOR) (...)
ÍNDICE 63358306, conversa do investigado ORLANDO com a esposa: FABIANE comenta:
"PORQUE O ADELI TAMBÉM É O HOMEM DE CONFIANÇA DO CARA!" (FABIANE quis dizer
que ALÉM de ROSIVAL, que ADELI também É O HOMEM DE CONFIANÇA DO REITOR
FERNANDO COSTA). ORLANDO diz que É. FABIANE, então, comenta: "JOGOU NA 'PAIADA'
JÁ?" (querendo dizer que ADELI foi utilizado como uma espécie de 'boi de piranha', 'bode
expiatório', para que aqueles que estão acima dele no comando da quadrilha - como ROSIVAL e
FERNANDO COSTA - não sejam atingidos). ORLANDO responde: "JÁ!" (concordando que
ADELI foi abandonado pelos 'chefes' da quadrilha). E acrescenta: "JÁ PUBLICOU (dizendo)
QUE A UNIVERSIDADE É VÍTIMA DESSAS PESSOAS... QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO
NENHUMA" (dizendo que o REITOR já publicou uma Nota à Imprensa se passando por
vítima). FABIANE insinua: "E QUEM QUE DÁ VAGA?" (querendo dizer que nada acontece
se o REITOR não autorizar). E acrescenta: "VOCÊ ACHA QUE A PF (Polícia Federal) VAI
FUMAR ISSO DAÍ?" (que a PF não vai acreditar nessa nota à imprensa). ORLANDO diz: "CLARO
QUE NÃO... QUEM DÁ A VAGA É OOO..." FABIANE completa: "É O DONO DA VAGA!" (ou
seja: O REITOR FERNANDO COSTA).
No índice 63013235, a postura do Magnífico fica ainda mais indiciada. RICARDO e ORLANDO,
investigados, têm a seguinte conversa: “ORLANDO conta que AMAURI disse ao REITOR para
fazer um TAC (Termo de Acordo de Conduta) com o MPF; e que o REITOR disse que quem
manda lá é ele (Reitor) e que não IRIA FAZER TAC COM ESSE VAGABUNDO NEM A PAU (se
referindo ao Procurador da República). ELE QUE VÁ TOMAR NO C...” (última palavra não
reproduzida por este magistrado, por se tratar de baixo calão).
Enquanto, por um lado, as apurações trazem indícios de favorecimentos indevidos a políticos pelo
Magnífico Reitor (atendendo, por exemplo, demandas advindas do gabinete de um Deputado
Estadual, cf. fl. 391 da representação), por outra, nota-se a forma descortês como trata as
autoridades concursadas do país.
Aqui, faço desde logo um alerta: não observou este magistrado até o momento, na leitura dos
autos, prática criminosa cometida por ocupante de função com foro especial. Conforme se nota
no parágrafo supra, há indícios de um pedido advindo de um gabinete, não do parlamentar em si.
Caso não bastasse, bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem na
Ação Penal 937, decretou: “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu
questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função
aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas” (grifos meus). Por evidente, os indícios apurados até o momento não possuem
relação com as funções desempenhadas pelos senhores políticos.
Também são indiciados favorecimentos supostamente indevidos a pessoas vinculadas a
importantes figuras do setor privado brasileiro: “Em mensagem eletrônica enviada por EDNA
MARIA ALVES para GLEICE MACEDO no dia 06/02/2019, ela explica a situação do aluno
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RODRIGO RODRIGUES FERNANDES, o qual é oriundo da Fundação de Ensino e Tecnologia de
Alfenas e conseguiu bolsa de 100% deferida pelo Reitor FERNANDO COSTA no dia 16/07/2018
(...) Importantíssimo destacar os anexos contidos nos e-mails que foram trocados a respeito da
bolsa do aluno RODRIGO RODRIGUES FERNANDES. No requerimento de número 537
preenchido pelo próprio estudante, ele solicita a transferência da UNIFENAS para a UNIBRASIL
com direito a bolsa de estudo integral, conforme contato e autorização do Reitor FERNANDO
COSTA. Ainda consta no requerimento a inscrição manuscrita “DONO DA BAND”. O que
causa espanto é que no requerimento, o Reitor FERNANDO COSTA escreve que o aluno
deverá ser inscrito no FIES, ou seja, ele tratou com o estudante que iria fornecer bolsa
integral para seus estudos, contudo, ordena que o aluno seja incluído no FIES”. (laudas n.
335–337 da representação, grifos meus).
Há indícios, ainda, de ingressos de alunos por indicações de políticos e amigos, não por
vestibular ou processo regular de transferência, bastando o “De acordo” do Magnífico Reitor. É o
que se extrai de e-mails e outros documentos trazidos pela senhora colaborada à Polícia Federal,
a exemplo da situação do aluno Stefan Cezar Rocha (lauda n. 387 da representação).
“Ainda consta em uma conversa pelo aplicativo Whatsapp o pedido do reitor FERNANDO COSTA
para que a situação de uma aluna especial seja resolvida como se fosse aluna de Medicina, ou
seja, o reitor tinha a plena ciência de que o artifício dos alunos especiais era somente um período
de transição, e que na realidade, todos seriam alocados em algum momento como alunos de
Medicina” (lauda n. 394 da representação).
Em outro momento, indícios de que o REITOR determinava que certos alunos fossem
encaminhados diretamente para o internato, sem o cumprimento de todas as disciplinas
consideradas pré-requisitos para o contato com pacientes. Cf. relato de EDNA  à JULIANA: “
Essa aluna é sobrinha do Melk (MELKE, advogado investigado). Na verdade, foi ordens do
REITOR para o AMAURI para ela ir para o internato devendo várias disciplinas até o 8º
período” (lauda n. 410 da representação, grifei).
Em 06/03/2019, em conversa com a investigada NEIDE, índice 62744478, EDNA indicia que, a
mando do REITOR, alunos com dificuldades de pagar suas mensalidades foram orientados para
se inscreverem no FIES. Problema nenhum haveria, SE a inscrição não tivesse se dado por meio
da afirmação falsa, ao que tudo indica praticada, de que os alunos não estavam cursando
medicina, quando estavam: “Tem sete casos, NEIDE, que é pra validação de amanhã... Acho que
o André (Bianchi) não te copiou... dos cursos da área de saúde aqui... medicina nossa que se
inscreveram na área da saúde... os mesmos casos que em 18/2 (no segundo semestre de 2018)
a gente ligou, a pedido do REITOR (FERNANDO COSTA) pra recuperação financeira, pra eles se
inscreverem, lembra?”
Também, na gestão da Universidade, indícios de claro intuito de desrespeito à Lei. “A cópia do e-
mail enviado por FERNANDO COSTA aos Diretores da Universidade Brasil (segundo JULIANA,
os que fazem parte da Gestão, os mais seniores) em 16/11/2017 – 17:50, informa que “os
DIPLOMAS de Graduação e os DIPLOMAS de Mestrado e Doutorado expedidos por instituições
estrangeiras de ensino superior poderão ser revalidados e/ou reconhecidos, conforme o caso,
pela Universidade Brasil, após análise circunstancial de mérito, independentemente de
autorização do Ministério da Educação, em decorrência do princípio constitucional da autonomia
universitária” (lauda n. 353 da representação).
A lei atribuiu às universidades públicas, regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder
Público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente, a prerrogativa de
revalidar os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras. Assim, a Lei nº
9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, prevê que: Art. 48. Os
diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como
prova da formação recebida por seu titular. (...) § 2º Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do
mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou
equiparação.
Não desconheço a existência do Projeto de Lei 3052/11, que estende às universidades privadas o
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direito de revalidar diplomas estrangeiros, alterando, assim, a LDB. Porém, em consulta ao sítio
da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br/proposiçõesweb/fichadetramitacao), a última
ação legislativa registrada ocorreu em data de 21.10.2014, qual seja, “recebimento pela
Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF, apensado ao PL 7841/2014)”, de modo que,
atualmente, vige a norma de que a revalidação só pode ser feita por universidades públicas.
A norma legal também se encontra repetida em normativas educacionais infralegais recentes, a
exemplo do art. 3º da Resolução n. 3, de 22.06.2016, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação e do art. 1º, § 1º, da Portaria Normativa 22, de 13 de dezembro
de 2016.
A autonomia universitária, embora tenha matriz constitucional (art. 207), não é uma carta branca
para que sejam desrespeitadas a Lei e as normas infralegais educacionais, pelo que é incorreta a
postura de REITOR de Universidade PRIVADA de se voluntariar para a realização de revalidação
de diploma estrangeiro. Confira-se r. doutrina, no sentido da existência de limitações ao poder:

 
“Em síntese, o constitucionalismo material (neoconstitucionalismo) é o sinônimo de
limitação do poder absoluto (soberano) do Estado, agora num nível superior ao do
legalismo. As normas infraconstitucionais que desafiarem a Lei Maior passam a  ser
inválidas, porque eivadas de inconstitucionalidade. Bem compreendido, vê-se como
definhou o conceito tradicional de soberania. De fato, em sua formação tradicional
soberania significa ausência de limites; poder soberano é o que não conhece
nenhum limite além dele. Portanto, poder limitado não é soberano (ou não o é de
forma absoluto); não é absoluto, senão totalmente fragilizado” (GOMES, Luiz Flávio
e MAZZUOLI, Valério de Oliveira, O juiz e o direito: o método dialógico e a
magistratura na pós-modernidade, 2ª ed., p. 59).

Quanto à alegada coação no curso do processo, alvo de ação penal própria nesta Subseção
Judiciária, autos n. 50000495-31.2019.4.0.6124, ÍNDICE: 62890034, ligação entre RICARDO e
ORLANDO: “ORLANDO conta que acabou de receber uma ligação do Centro Acadêmico (pode
ter sido no telefone fixo ou via WathsApp, uma vez que não há registro dessa ligação).
ORLANDO diz: "Você acredita que o FERNANDO COSTA AMEAÇOU AS ALUNAS QUE
FIZERAM DENÚNCIA? Uma delas é do Centro Acadêmico"; que o FERNANDO COSTA falou
publicamente hoje que vai ARREBENTAR O CENTRO ACADÊMICO; que VAI PROCESSAR
o Centro Acadêmico; que TODO O PROBLEMA que ele tá enfrentando é culpa do Centro
Acadêmico; que ELE VAI DESTITUIR o Centro Acadêmico; que vai processar; e que os
caras (do Centro Acadêmico) estão todos apavorados ORLANDO diz que mandou eles
ficarem tranquilos. RICARDO dá risadinhas irônicas (pois ORLANDO é o advogado do Centro
Acadêmico, mas também faz parte do grupo de venda de vagas e FIES). ORLANDO conta que o
REITOR também disse que vai EXPULSAR A ALUNA QUE FEZ A DENÚNCIA e que os alunos
gravaram isso e enviaram o áudio pra ele (Orlando).(...) RICARDO hesita, gagueja e diz que o
HOMEM É PERIGOSO (o Reitor), já vou te avisar, ele é BANDIDO. ORLANDO pergunta;
"Qual deles? Os dois?" RICARDO responde: "O Presidente... O dono da Faculd... O
REITOR, tá. ELE É PERIGOSO, PERIGOSÍSSIMO".ORLANDO diz, timidamente: "Entendi".(...)
RICARDO diz que é pra compor; que não devem brigar não PORQUE O HOMEM É
PERIGOSO; que sabe que ele é GANGSTER, que é QUADRILHEIRO, é BANDIDO; que ISSO
ENVOLVE MUITO DINHEIRO” (grifos da autoridade policial).
Já em relação à influência do REITOR nas eleições para o centro acadêmico da faculdade de
Medicina: ÍNDICE 62797271: “Após os 04min40seg, ORLANDO conta que o REITOR quer
colocar UMA CHAPA BRANCA na direção do Centro Acadêmico, porque o Centro Acadêmico
(atual) fez TRÊS DENÚNCIAS junto ao Ministério Público, sobre VENDA DE VAGAS, VENDA DE
FIES e EXCESSO DE ALUNOS e que isso consta em todas as Atas como requerimentos deles...
E agora O REITOR QUER COLOCAR UMA CHAPA BRANCA pra ASSINAR tudo que eles
querem, pra não ter mais denúncias... E (em razão da suposta irregularidade) o REITOR ESTÁ
DIZENDO QUE A CHAPA (da diretoria atual) É ILEGÍTIMA... (...)”
Ainda: “Sendo inegável e incontestável a participação direta e o comando da Organização
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Criminosa por JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, o qual efetivamente tenta intervir até
mesmo na eleição para o Centro Acadêmico de Medicina para evitar outros questionamentos
sobre a má qualidade do curso e o excesso de vagas no curso de medicina” (lauda n. 275 da
representação).
Também na colaboração premiada, restam indiciados elementos acerca da influência do
Magnífico Reitor nas eleições do Centro Acadêmico da Medicina, bem como em escolher quem
poderia ou não participar de uma audiência que a Universidade chamou de pública. Conforme
áudios de whatsapp:
“Rosival, vamos ganhar essa chapa ai. É chapa... tá no nosso controle... essa chapa? Ta? Então,
carga total, se precisar de mim me aciona para a gente acionar todo mundo aí para votar nessa
chapa aí. Ta ok?” (AUD-20190216-WA0105);
“Vai ter um número limitado de alunos inscritos para participar da Audiência Pública. Então vamos
inscrever os nossos alunos que estão conosco. Entendeu? Para a neutralização desses alunos
que querem tumultuar aí a ação da Universidade. Vai ter uma lista aí. Então é importante você
estar e coordenar esses alunos todos que estão aí nessa chapa nova aí do Diretório Acadêmico,
para a gente fazer um grande projeto aí para a área de medicina e outras áreas da faculdade aí
de Fernandópolis. Tá ok?” (AUD-20190309-WA0037).
O interesse do REITOR, de acordo com indícios, era deslegitimar alunos que se manifestassem
contrariamente ao atual quadro irregular da Universidade Brasil, com mais alunos do que os
autorizados pelo MEC, compra de vagas, fraudes ao FIES, agressões etc. E para isso, até
mesmo teria simulado uma audiência pública, cf. pondera o Exmo. Delegado-Chefe: “Nota-se que
apesar de ser denominada AUDIÊNCIA PÚBLICA, na verdade o controle de acesso e
participação no evento ficou restrito àquelas pessoas que foram convidadas por interesse da
Instituição” (lauda n. 457 da representação).
Ainda em relação aos indícios de crimes praticados pelo Magnífico Reitor: ÍNDICE 62791775:
“RICARDO diz que o problema é que a faculdade não tem direção. Que o REITOR é um
BANDIDO, que o negócio dele é dinheiro, que está cagando e andando. Que o AMAURI sabe que
todo mundo faz, e NÃO QUER PERDER A TETA, faz vista grossa e deixa o pau torar”.
Tanto os indícios de crimes chamam a atenção, que na última decisão de prorrogação de
interceptação até o momento lavrada, de 08.08.2019, tomei conhecimento do índice 64806481,
em que, em conversa entre os investigados SUELI e KAYO datada de 29.07.2019, é dito que “
essa faculdade é uma quadrilha legalizada”, referindo-se a ele da seguinte forma: “uma desgraça
dessa que rouba todo pai de família não vai preso”
Pois bem.
O fumus comissi delicti foi detalhado em relatório e por mim complementado nas páginas
anteriores. Não tenho meios de ser mais detalhista, individualizar ainda mais todos os indícios
apurados até o momento.
O fumus existe na medida em que o Magnífico Reitor Fernando atuava na liderança e em
conjunto com outros atores (associação criminosa) para a manutenção irregular de alunos na
Faculdade de Medicina em Fernandópolis e em São Paulo (mesmo sem autorização do MEC
para tal), com a prática de falsidades ideológicas e a obtenção ilícita de recursos no FIES
mediante a inserção de informações falsas no sistema do FIES (estelionato majorado).
Há ainda indícios da grave conduta de autorizar que alunos ausentes nas aulas ou que não
tivessem todas as disciplinas necessárias, prosseguissem seus estudos, culminando, por
evidente, na formação deficiente de médicos que já estão cuidando (internato) da saúde da
população.
E o periculum libertatis parece evidente, não somente pela necessidade de cessar a continuidade
delitiva (ordem pública) de alguém que há anos está supostamente envolvido em práticas ilícitas
de prejuízo às finanças públicas (ordem econômica) e à coletividade, mas também para fins de
conveniência da instrução criminal, pois se está diante de pessoa que, por vias transversas,
busca influenciar autoridades investigativas e intimidar testemunhas de acordo com os indícios
existentes até o momento.
Entendo que a prisão de um Reitor Universitário gere reação contrária de algumas pessoas. Não
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surpreenderão manifestações públicas em seu favor, até pelo que já se indiciou até o momento.
Mas é relevante que se tenha em mente todo o contexto em que a ordem de prisão se dá. A
sociedade não pode aceitar o cometimento de crimes, ainda que, em tese, praticados por
pessoas que geram muitos empregos, como é o caso do REITOR, o que não se nega. Não se
trata, porém, de criminalizar a iniciativa privada, mas apenas de se aplicar a lei a todos.
O quadro indiciado é de inúmeras irregularidades em um curso de medicina, com desvios de
vultosos recursos públicos e formação de médicos sem a menor condição de atender a
população. Não há dúvidas de que é melhor tomar medidas duras agora, do que nada fazer, e
permitir que, no futuro, tenhamos falta de recursos públicos ainda maior e atendimento médico
por profissionais mal formados em todo o país. A prioridade deve ser a saúde, o patrimônio
público e a integridade física das pessoas ameaçadas.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do Magnífico Reitor JOSÉ FERNANDO
PINTO DA COSTA, pois se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos
requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Por consequência, inclusive cf. já fundamentado, em se tratando de pessoa cujos indícios
apontam papel de liderança nos crimes em investigação, é imprescindível permitir às autoridades
policiais a realização de diligências de busca e apreensão em seus endereços residenciais e
profissionais para colheita de provas, bem como proveitos da atividade ilícita, e ainda deferir a
indisponibilidade de seus bens para fins de futura reparação do vultoso prejuízo causado ao
patrimônio público.
 
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
Índice 63841076, conversa entre Neide e Marlon: “STEPHANO QUERIA JÁ COMEÇASSE O
PROCESSO DE REMATRÌCULA”.
“Em seu depoimento, JULIANA diz que, nessa época, o filho do reitor, STHEFANO assumiu as
responsabilidades da universidade, tendo em vista a viagem de FERNANDO COSTA para China,
e solicitou o número real de alunos matriculados em Medicina para saber o que deveria ser feito e
de que forma agir” (lauda n. 279 da representação, colaboração premiada e documento).
Destaco, ainda, constar de decisão por mim prolatada nos autos da interceptação, em
12.04.2019, seguinte excerto extraído do material indiciário: “10. Em conversa entre FERNANDO
e EDSON (63163046), auditor que seria encarregado de tentar realizar algum controle entre
alunos que cursam medicina, aquele menciona mais uma vez que STHEFANO está a frente
da Universidade Brasil, razão pela qual faz-se necessária sua inclusão, novamente, nas
interceptações telefônicas em andamento” (grifei).
Pois bem.
Em uma primeira linha de investigação, o jovem estaria mais interessado em ter uma vida social
proveitosa, inclusive sendo criticado pelo próprio pai em uma das ligações presentes na
representação por conta disso, tendo até alugado mansão do Exmo. Governador do Estado, tanto
que a interceptação de seus terminais telefônicos não foi das primeiras por mim deferidas, em
comparação com tantos outros investigados.
Porém, com o avanço das investigações, notou-se que SEU PRÓPRIO PAI, o Magnífico Reitor
Fernando, afirmou que ele está assumindo o papel de liderança na Universidade Brasil, instituição
fundamental para concretização das ilicitudes supostamente praticadas pela OrCrim em
investigação. E da colaboração premiada, também restam indícios nesse sentido, de participação
em reuniões, na ausência de seu pai, em reuniões com o Pró-Reitor ERICSON e outras em que
existem indícios de discussão a respeito da falsificação ideológica de dados que seriam
repassados ao Ministério Público Federal, como forma de despistar as autoridades quanto às
irregularidades supostamente praticadas.
De fato, a prisão preventiva se faz possível em razão de todos os indícios, mas acredito que
medida um pouco menos gravosa se faz suficiente em relação a este investigado, em especial
por dois argumentos: a) o pai já será preso preventivamente (ou seja, sem prazo pré-definido),
pelo que há de se ter cautela maior para prender mais um membro da família, por razões de
humanidade, como se verá adiante em outra situação familiar aqui em análise; e b) em havendo
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interesse de manipulação de provas ou dissipação de bens, prisão de menor duração pode se
fazer suficiente para evitar que STHEFANO não continue a atuar irregularmente como indiciado.
Não estou a diminuir a gravidade dos problemas ocasionados pelas condutas indiciadas, também,
de STHEFANO.
Porém, respeitado o posicionamento da Polícia Federal e do MPF, em juízo em prol do
investigado, não é o caso da prisão preventiva de STHEFANO.
Por outro lado, o Judiciário não pode agir de forma ingênua.
A partir do momento em que STHEFANO já está a assumir os negócios da família na
Universidade, tendo cobrado subordinados para realização de matrículas, e, de acordo com o
MPF, “determinou que subordinados manipulassem dados e falsificassem a planilha de número
de alunos matriculados no curso de medicina da Universidade Brasil em Fernandópolis para
apresentá-la ao Ministério Público Federal no interesse de Inquérito Civil Público que apurava o
excesso de vagas no aludido curso” (lauda n. 15 do parecer ministerial), é evidente que existe
risco de alteração/destruição de provas caso nada se faça quando da deflagração da operação.
Realmente, os indícios a respeito do envolvimento de STHEFANO aumentaram desde a
representação do Senhor Delegado. Como já explicado anteriormente, o trabalho de investigação
prossegue, e novas informações a respeito de um papel cada vez mais relevante vieram aos
autos da interceptação 0000032-77.2019.403.6124, como se vê, por exemplo, no índice
64852385, ligação de 02/08/2019, em que o diretor RODRIGO afirma que passará para
STHEFANO informações a respeito da distribuição de lucros, e no índice 64767059, ligação de
26/07/2019, NEIDE deixa bastante claro que na ausência do pai, REITOR FERNANDO,
STHEFANO fica como responsável, e que o pai confia nele.
Sabendo claramente das irregularidades e vendo pessoas tão próximas sendo presas, é bastante
possível que a ele seja pedido, ou mesmo que atue de ofício, para eliminar provas e dissipar
bens, seja como forma de “proteger” o pai, seja para proteger a si mesmo.
Nesses termos, está justificada sua prisão temporária, cf. art. 1º, I, bem como inciso III, l, da Lei
7.960.
Evidente que, em se tratando de pessoa cujos indícios apontam que está a assumir os negócios
da família, é imprescindível permitir às autoridades policiais a realização de diligências de busca e
apreensão em seus endereços residenciais e profissionais, bem como deferir a indisponibilidade
de seus bens (inclusive de suas pessoas jurídicas) para fins de futura reparação do vultoso
prejuízo pelo investigado causado ao patrimônio público, já que é de clareza solar que se
beneficia economicamente, com seu luxuoso padrão de vida, das irregularidades cometidas na
Universidade Brasil.
 
CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA e BÁRBARA IZABELA COSTA
Bárbara já apareceu anteriormente nas investigações, adquirindo um veículo com indícios de
ilicitude, ao colocar em seu nome veículo pago pelo pai (o REITOR) e se declarar, por sugestão
dele, produtora rural.
Extrai-se dos autos da interceptação telefônica: “Para BÁRBARA a situação já é diferente, pois ao
que tudo indica foi comprar um carro de luxo (Lexus) para seu pai, colocando porém o veículo em
seu nome e na qualidade de produtora rural, quando em verdade será seu pai, o Reitor Pinto da
Costa, quem pagará o veículo, e ainda por cima à vista. Os indícios razoáveis de crime aqui (no
mínimo, falsidade ideológica) também em desfavor da filha se fazem presentes (autos n.
0000032-77.2019.403.6124, decisão de 29.03.2019).
O MPF, em seu último parecer, ainda acrescenta que: “móveis e imóveis em nome do HARAS
ROYAL COBS, localizado em Porto Feliz/SP (que embora pertença a FERNANDO, foi colocado
no nome da filha)”.
Ainda que possam não parecer tão próximas dos crimes indiciados que supostamente seriam
praticados pelo Senhor Reitor, são fortes os indícios de que o REITOR está a usar o nome de
familiares para ocultar bens que são seus, em verdadeira confusão patrimonial familiar, o que
torna imperiosa deferir a indisponibilidade, também, dos bens de sua filha, para fins de futura
reparação do vultoso prejuízo causado pelos investigados ao patrimônio público, já que o elevado
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padrão de vida familiar se beneficia, como um todo, das irregularidades cometidas na
Universidade Brasil, sem prejuízo de busca e apreensão dos proveitos da atividade ilícita.
Com relação à esposa, disse a Polícia Federal: “CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA e BÁRBARA
IZABELA COSTA, esposa e filha, respectivamente, embora não sejam mencionadas pela maioria
dos investigados, informações recebidas dão conta que boa parte dos recursos retirados da
Universidade Brasil é direcionada para empresas e bens da família de FERNANDO, em
especial, para sua mulher e à filha” (lauda n. 28 da representação).
Não restou claro a este magistrado que informações são essas. E se foram relatórios do COAF,
por ordem da já detalhada determinação do Min. Dias Toffoli, não podem ser usadas.
Nesses termos, embora seja muito provável a confusão patrimonial familiar envolver também a
esposa, por ora, a fim de evitar alegações de responsabilização objetiva, indefiro o pedido em
desfavor da senhora CLÁUDIA quanto à indisponibilidade, embora medidas cautelares sejam
cabíveis, cf. detalharei em tópico próprio.
 
CLAUDETE MARIA PEREIRA
Em relação a indisponibilidade de seus bens e pessoas jurídicas, houve divergência entre a
Polícia e o Ministério Público Federal, tendo este concluído pelo indeferimento, “considerando que
não há, no presente momento, evidências de que tenha ela colaborado ou prestado auxílio para
as fraudes em comento” (lauda n. 16 do primeiro parecer ministerial).
De fato, ignorados os elementos obtidos junto ao COAF sem prévia ordem judicial, como
determinado pelo Exmo. Min. Dias Toffoli em decisão supramencionada, não há como deferir o
pedido, já que apenas do montante global das operações envolvendo CLAUDETE, não haveria
como se chegar à conclusão desejada pelo Exmo. Delegado. Apenas com análise mais
aprofundada é possível assim concluir, o que a mim foi vedado fazer em virtude da decisão do
Presidente do Supremo Tribunal Federal. É o quanto basta para o momento.
 
5.2. NÚCLEO ADMINISTRATIVO SÃO PAULO
“O núcleo administrativo da UNIVERSIDADE BRASIL em FERNANDÓPOLIS tem a função de dar
condições e soluções para que todas as inscrições provenientes de fraudes ocorram sem nenhum
tipo de entrave ou que permita questionamentos das autoridades fiscalizadoras da atividade fim
da instituição. (...) Na ocasião da deflagração da Operação ASCLÉPIO da Polícia Civil e
Ministério Público de Assis/SP, muitos integrantes agiram no sentido de ocultar ou destruir provas
” (fl. 51 da representação).
 
ERICSON DIAS MELO
PRÓ REITOR DA UNIVERSIDADE BRASIL, seria a figura mais importante desse núcleo,
submetido ao Reitor Pinto da Costa.
Em longa ligação retratada a partir de fl. 52 da representação, os indícios são muito fortes de que
tem ciência dos problemas envolvendo a quantidade de alunos da Universidade Brasil no curso
de medicina (número de alunos muito superior ao número de vagas autorizadas pelo MEC), mas
busca tranquilizar AMAURI (que à época estava sendo o representante da instituição de ensino
junto à apuração do MPF Jales a respeito desse problema) afirmando que a instituição iria buscar
regularizar a questão do ponto de vista jurídico e formal. Note-se que acompanhavam a ligação
outros investigados envolvidos nas irregularidades. Ou seja, indícios fortes de que ERICSON
estava ciente acerca das ilicitudes, tanto que disse expressamente existirem fragilidades (54ª
lauda) e que buscava “criar regularidade” (55ª).
E da mesma forma que o Magnífico Reitor, embora ERICSON possa controlar o que fala ao
telefone, não tem controle sobre o que outros falam, sendo referido por outros investigados
pejorativamente.
Em excerto de ligação “AMAURI explica que tem em torno de 600 a 700 alunos de medicina
em abandono (...) a ideia de ERICSON é manter os alunos em abandono na sala de aula
cursando somente algumas disciplinas diz que a sua preocupação jurídica é com o aluno
que entrou na vaga regular” (grifei).
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Os indícios de sua atuação ficam ainda mais claros no whatsapp e nos emails.
“Segundo JULIANA, foi criado um grupo denominado MPF no aplicativo Whatsapp com
SILMARA, LEILA e ERICSON para realizarem tratativas sobre a demanda e traçar um plano de
ação. O grupo denominado “MPF” foi criado por ERICSON em 16/02/2019, adiante segue o
extrato das conversas tratadas no grupo e apresentadas nesta Delegacia pela Colaboradora
JULIANA (...) Nesse áudio, ERICSON comenta que SILMARA já deu início aos trabalhos de
elaboração de planilha para ser apresentada ao MPF, mas pede ajuda para JULIANA ajudar na
confecção e cruzamento de dados. ERICSON é enfático e diz que os ALUNOS ESPECIAIS que
constam nesta planilha devem ser suprimidos, inclusive da base de dados. Acrescenta que
também devem ser excluídos os ALUNOS que não estão REGULARES (...)ERICSON explica
para SILMARA que os alunos mencionados por LEILA são os que fizeram o vestibular em 04/02,
cerca de 40 ou 50 nomes e que deve RETIRAR também (da planilha). ERICSON diz que é um
edital que ainda está sendo trabalhado, e só depois é que poderão considerar esses alunos,
contudo, já é de conhecimento que algum deles estão na coluna de matriculados, MAS ESSES
ALUNOS DEVEM SER RETIRADOS” (laudas n. 280-28 da representação).
“18/02/19 17:20 - Ericson Diretor: PTT-20190218-WA0159.opus (arquivo anexado) (Nesse áudio,
ERICSON explica para LEILA que tirando os alunos do FIES e os alunos ESPECIAIS, ficou em
torno de 1300 nomes. Mas ainda será necessário tirar uma parte desses 1300, já que eles não
estão alocados em alguma turma, são os alunos do 13º semestre, os quais serão colocados na
condição de PRÉ-MATRÍCULA. ERICSON estima que o número vai cair em torno de 200 nomes
então a lista vai constar em torno de 1100 alunos. ERICSON adverte que é preciso ter certeza de
os 1079 estão dentro desses 1100 nomes” (fl. 286 da representação).
“Ainda no dia 18/02/2019, ERICSSON DIAS MELLO envia e-mail para JOÃO MELKE, LIZIE,
JULIANA e LEILA, onde ele demonstra o total descontrole que a Instituição tem com as
matrículas dos estudantes. O e-mail com o título “Apoio para respostas ao MPF” descreve cinco
itens sobre o tipo de matrículas e situação dos alunos. No primeiro item, ERICSON explica que
existem 392 alunos matriculados na condição de estudantes especiais, e acrescenta que esses
alunos não estão vinculados a nenhum curso e estão cursando as disciplinas no campus São
Paulo da Universidade” (lauda n. 287 da representação).
“Várias mensagens eletrônicas demonstram que era de conhecimento de diretores e demais
funcionários que alunos de Medicina estavam matriculados no campus da Universidade Brasil em
São Paulo. No e-mail enviado por NEIDE SILVA – Gerente de contas a receber – em 23/01/2019
para GISELA ROMARIZ SEQUEIRA, com cópia para ERICSON DIAS MELLO, JULIANA DA
COSTA E SILVA, RODRIGO FERNANDES GONÇALVES, MARCIO HELBOK CREPALDI e
JHOE RAUL MORGATO SANTOS, ela informa a todos que os trabalhos de atendimento
financeiro aos ALUNOS DE MEDICINA MATRICULADOS NO CAMPUS ANHANGABAÚ, serão
iniciados naquela semana. ERICSON responde à mensagem dizendo que está “ótimo” e
agradece, ou seja, o Pró-Reitor da Universidade dá ciência à irregularidade e ainda agradece
” (lauda n. 270 da representação, grifos do original – a “irregularidade” apontada pelo Delegado é
o fato da Universidade Brasil NÃO possuir autorização do MEC para ter curso de Medicina em
São Paulo, o que já foi por mim relatado anteriormente).
Cf, colaboração premiada, havia participação de ERICSON, também, na questão das suspeitas
transferências de alunos de medicina do exterior para a UniBrasil: “JULIANA salienta que os
documentos entregues pelos estudantes destas Instituições de Ensino estrangeiras, a
Universidade Brasil não tem muito controle se são autênticos ou não, e que uma das formas de
validá-los seria oficiando aquelas Instituições de Ensino enviando cópias da “Constancia” (vínculo
com a escola) e do Histórico Escolar, consultando a veracidade dos mesmos, porém como
poderia “chamar atenção” esta iniciativa foi vetada pelo DÉCIO e pelo ERICSON” (lauda n. 374
da representação)
“As conversas mantidas entre ERICSON e JULIANA demonstram várias situações importantes
para investigação, inclusive o receio dos dois de sofrerem alguma sanção na esfera criminal,
inclusive, serem presos. Também fica evidente que ERICSON tinha plena ciência do número
inflado de alunos que cursam medicina, inclusive no campus de São Paulo. ERICSON
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ainda orientou JULIANA a apagar mensagens trocadas anteriormente” (lauda n. 403 da
representação, grifei).
“Mais uma manobra arquitetada pelo setor jurídico (DENISE) com o fim de manipular dados, já
que a sugestão é matricular alunos que cursam Medicina como sendo alunos especiais, tudo com
o conhecimento do Pró-Reitor da Universidade, ERICSON. No áudio PTT-20190320-WA0032,
ERICSON sugere que alguns alunos sejam matriculados em outro curso de graduação,
depois, matriculá-los em disciplinas da medicina como disciplinas eletivas, assim, os alunos
pagarão por crédito” (lauda n. 404 da representação, grifei).
“JULIANA ainda acrescenta que está apreensiva, já que se chegarem (Polícia, MP) aos
captadores poderão chegar até eles (JULIANA e ERICSON), acrescenta que o alvo seria o reitor
FERNANDO COSTA. ERICSON afirma que isso vai acontecer e propõe um encontro para
conversarem pessoalmente, ainda pede que JULIANA APAGUE TODAS AS MENSAGENS”
(lauda n. 406 da representação, grifos do original).
Ainda da parte da representação que cuida da colaboração premiada, extrai-se a existência de “
pedido de matrícula da aluna FABIANA PARRILHA MARINELLI para ingressar no curso de
Medicina, porém o Pró-Reitor ERICSON disse que ela tinha que ficar como Aluna Especial.
JULIANA alega que entre março e abril pediu para pararem de mandar coisas (irregulares) para
ela fazer que não iria fazer, então neste caso, o próprio ERICSON tratou com a NEIDE e a aluna
foi matriculada como aluna especial como consta no print da tela do sistema da UNIVERSIDADE
BRASIL anexado ao documento, indicando que FABIANA PARRILHA MARINELLI, R.A.
19122178-7, está matriculada no período 2019.1, no sétimo período como aluna especial”
(laudas n. 446-447 da representação).
Também em relação à audiência pública simulada, houve intensa participação do professor
ERICSON, que encaminhou e-mails a um seleto grupo no qual afirmou expressamente: “alguns
pontos são importantes para que alcancemos sucesso nessa iniciativa, em especial o controle
de acesso e participação” (lauda n. 459 da representação, grifei). Nota-se, assim e com a
devida vênia, indícios fortes de que PÚBLICA essa audiência não foi.
Já na complementação ao termo de colaboração premiada (lauda n. 474 da representação), a
senhora colaboradora destaca a importante participação do professor na prática de crimes de
falsidade ideológica em documentos apresentados à Justiça Federal, nos autos 5000423-
44.2019.4.03.6124.
A conclusão indiciária é fácil. ERICSON não só sabe das irregularidades, como comandou uma
série de falsidades ideológicas, tentando dar aparência de legalidade aos crimes cometidos no
âmbito da Universidade em desfavor da população, quando da apresentação das informações
requisitadas pelo MPF. Não só. Também consta da representação que quando o Magnífico Reitor
decidiu descumprir a lei para oferecer REVALIDA pela Universidade Brasil, ERICSON também
atuou na questão (lauda n. 354 da representação).
Na qualidade de Pró-Reitor, possui papel de liderança, indiciando-se tratar-se do número 2 na
realização das práticas ilícitas dentro do âmbito universitário. Natural, assim, que a autoridade
policial e o i. parquet requeiram sua prisão preventiva.
Evidentemente, faz-se necessária medida mais dura em seu desfavor, para fins de buscar cessar
a prática criminosa, sendo evidente, ainda, que sua liberdade põe em risco a obtenção de provas
pelas autoridades que apuram os fatos, dado sua ordem anterior de destruição de provas, que
certamente será aprofundada caso esteja em liberdade quando da deflagração da operação, bem
como sua liderança na situação.
Porém, em decisões das instâncias superiores, tenho observado não ter tido grande respaldo a
postura de juízes de decretarem prisões preventivas em havendo possibilidade de imposição de
medidas menos gravosas, como a temporária acompanhada de cautelares.
Não vejo meios de não cercear a liberdade do i. Pró-Reitor em um primeiro momento, por ser,
como já disse, evidente o risco de sua liberdade. Mas me parece, nesse mesmo contexto de
cognição atual, que iniciando a Polícia Federal as primeiras diligências ostensivas com vistas à
colheita de provas, a liberdade do investigado poderá ser devolvida por meio da imposição de
medidas cautelares após o fim da prisão temporária, a exemplo do afastamento de todas as

Num. 20633189 - Pág. 92Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



atividades relacionadas à Universidade Brasil, retirando o poder interno que possui para o
cometimento de crimes, o que já não se pode fazer para quem atua externamente, por exemplo,
já que tal controle não se faz possível.
Nesses termos, embora estejam, pela letra fria da lei, preenchidos os requisitos legais dos arts.
312 e 313, por tudo o que já se disse, em prol do direito de liberdade, substituo-a por prisão
temporária a ser seguida de cautelares. Preenchidos os requisitos dos arts. 1º, I, bem como
inciso III, l, da Lei 7.960, não havendo como não adotar nenhuma medida restritiva de sua
liberdade nessa fase inicial.
Não é crível que pessoa nesse alto grau da escala hierárquica não aufira benefícios com o
esquema criminoso indiciado, pelo que se faz imprescindível a indisponibilidade de bens para
reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, pela postura de determinar a
subordinados a eliminação de provas, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu
gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, bem como
proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais
que ocupa.
 
JULIANA DA COSTA E SILVA (colaboradora)
“Outro diálogo importante sobre JULIANA diz respeito a uma determinação que foi passada por
ela no sentido de que os diários de classe deveriam ser recolhidos, evitando assim uma
apreensão de documentos que comprovassem as fraudes em apuração, principalmente após os
questionamentos realizados pelo Ministério Público” (...) JULIANA explica a uma interlocutora os
números de alunos do curso de medicina além do permitido. JULIANA também explica o motivo
pelo qual alguns alunos, que deveriam estar em Fernandópolis/SP estão em São Paulo. Segundo
ela, FERNANDO encaminhou estes alunos para lá em razão do “problema” que estão tendo com
o Ministério Público e também confirma que quase dois mil alunos estão estudando medicina,
quase o dobro do permitido”
Na ligação, 59ª lauda da representação: “estão matriculados em Fernandópolis, mas assistem
aulas em São Paulo (...) hoje devem existir mais de 2.000 alunos(...) Juliana diz que poderia ter
1.230 alunos” (grifei).
Ou seja, A DIRETORA DE GRADUAÇÃO da Universidade afirma que embora só fosse possível a
manutenção de 1.230 alunos, o curso de medicina possuía mais de 2 mil. Não é difícil constatar,
portanto, que a formação desses alunos estará longe da ideal, pois em desacordo com a
autorização do MEC, logo, com a estrutura de ensino disponível.
Smj, não houve formulação de pedido pelo Ministério Público Federal em desfavor da
colaboradora.
 
MAURO VILLANOVA (Relações Institucionais)
Da representação: “também é diretor da Universidade Brasil e ocupa um cargo que foi criado para
acertar demandas principalmente relacionadas aos internatos. Ele também foi citado por vários
investigados como sendo parte fundamental nas fraudes”.
Em ligação entre EDNA e marido ANDRÉ, a primeira afirma que MAURO atua junto com
ROSIVAL para influenciar em validações de alunos (índice 62818761).  Em outros telefonemas,
também é indiciada relação estreita entre MAURO e ROSIVAL no tocante aos crimes ora
investigados.
Em ligação com EDNA, demonstra conhecer assessores que são aqui investigados, e que
buscará apoio deles para que seu sobrinho obtenha FIES, sendo que no índice 62833923,
MAURO e EDNA falam em fazer matrículas retroativas (lauda n. 81 da representação). Do
anexo: “MAURO indaga se NÃO DÁ PRA FAZER ISSO RETROATIVO; sugere que ainda dá.
EDNA diz que AÍ TEM QUE SER NA REITORIA, pois ELA NÃO TEM ACESSO (para isso).
MAURO indaga se pela REITORIA DÁ. EDNA acredita que talvez o T.I. CONSIGA COLOCAR A
MATRÍCULA RETROATIVA. MAURO diz que é legal; que vai ver lá” (...)
Em minha decisão de 29 de março de 2019, nos autos da interceptação telefônica, decidi da
seguinte forma: “Quanto a MAURO, o Índice 63056804 revela conversa entre ele e ROSIVAL, em
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que há explicitamente a indicação da existência de outro canal de comunicação, e registros de
que Mauro pede orientação a Rosival porque “os meninos e os pais estão pedindo para fazerem
os boletos com medo de alguma coisa”. E Rosival responde que já mandou DAVI e uma outra
pessoa “arrumarem toda a situação de todo mundo”. Há indícios razoáveis, portanto, de autoria
criminosa”.
Com o prosseguimento das investigações, há indícios de contemporaneidade das irregularidades,
eis que em decisão recente, de 22 de julho de 2019, extraí que: “15. Índices 64623249 e
64624160: MAURO menciona DAVI como alguém que pode “ajudar” com a obtenção de FIES”.
Os indícios são de que DAVI é investigado com papel fundamental nas fraudes junto ao FIES, cf.
melhor detalharei.
A polícia federal pediu sua prisão preventiva, o MPF, temporária.
Por todo o exposto em relatório e por mim aqui complementado, fortes indícios de participação de
Mauro, atuando junto a ROSIVAL (outro investigado importante) para validações de FIES no
âmbito da Universidade Brasil, e ainda, orientação à subordinada sobre realização de matrículas
com datas retroativas, falsidade ideológica para despistar as autoridades.
Se bem compreendo, trata-se de pessoa que ocupa cargo alto na Universidade Brasil - Diretor de
Relações Institucionais – e que atua como ponte entre as assessorias externas que praticam
irregularidades e a Universidade, que também os pratica.
Evidentemente, faz-se necessária medida mais dura em seu desfavor, para fins de buscar cessar
a prática criminosa, sendo evidente, ainda, que sua liberdade põe em risco a obtenção de provas
pelas autoridades que apuram os fatos, dado sua orientação anterior, na qualidade de Diretor,
para a realização de matrículas retroativas. Se assim buscou manipular as provas quando em
liberdade, sem saber que era investigado, há risco concreto de aprofundar a conduta caso esteja
em liberdade quando da deflagração da operação.
Nesses termos, está plenamente justificada sua prisão temporária, cf. art. 1º, I, bem como inciso
III, l, da Lei 7.960, não havendo outra medida apta nesse momento para resguardar o conjunto
probatório.
Não descuido que a Polícia Federal requereu sua prisão preventiva. Porém, em decisões das
instâncias superiores, tenho observado não ter tido grande respaldo a postura de juízes de
decretarem prisões cautelares com manifestação em sentido contrário do Ministério Público. Com
base em tais precedentes, tenho adotado a postura de que, a não ser em casos excepcionais,
não avanço o raciocínio além dos requerimentos processuais formulados pelo titular da ação
penal, pelo que a prisão cautelar do investigado, ora decretada, limita-se à requerida pelo MPF:
temporária a ser seguida de cautelares.   
Não é crível que pessoa nesse alto grau da escala hierárquica, responsável por relações
institucionais (diga-se, de forma indiciária, ponte com assessorias externas que praticam crimes)
não aufira benefícios com o esquema criminoso indiciado, pelo que se faz imprescindível a
indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, pela
postura de determinar a subordinados a adulteração de provas, forte a possibilidade de que em
seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor
apuração dos fatos, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que
ocupa, também para que possa haver apreensão dos proveitos da atividade ilícita.
 
RODRIGO GONÇALVES FERNANDES (Diretor Financeiro)
Da representação: “RODRIGO FERNANDES é o diretor financeiro do grupo Universidade Brasil,
assim como os demais diretores citados neste relatório, os diálogos demonstram sua participação
na organização criminosa, em especial na ocultação e destruição de provas, além de colaborar
nas fraudes relativas ao FIES e às vendas de vagas, incluindo a regularização de alunos
especiais”.
Em ligação entre OCLECIO e ORLANDO, na 67ª lauda da representação, extrai-se: “o cara já ai
passar os 80 (mil reais) pra acertar lá com o Rodrigo”.
Na lauda seguinte, “RICARDO diz que TEM QE PEGAR OS 100 MIL (Reais) e DAR PRO CARA
LÀ (Rodrigo)”.
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Em ligação de NEIDE, na 70ª lauda da representação, ela diz que “prenderam o ADELI, que é tal
do Picadinho, que é o cara que começou toda essa encrenca” (...) “namorado alerta lembrando
que essa quadrilha é o teu patrão. Neide dá risadinhas irônicas e diz Então (concordando com o
que foi dito pelo namorado)” (...) Aí o RODRIGO (RODRIGO FERNANDES – DIRETOR
FINANCEIRO) FALOU QUE É PRA... IGUAL EU JÁ TINHA LIMPADO A MÁQUINA, AÍ ELE DIZ
QUE É PRA LIMPAR A REDE... PRA JOGAR PAPEL FORA” (DESTRUIÇÃO DE PROVAS, em
razão de ORDENS superiores)”.
Em ligações mais recentes, a exemplo do índice 64777371, de 26.07.2019, NEIDE relata ao
namorado longo diálogo que teve com o diretor RODRIGO a respeito da existência de centenas
de FIES com irregularidades.
Por todo o exposto em relatório e por mim aqui complementado, fortes indícios de participação de
Rodrigo em várias das condutas ilícitas – atua nas fraudes nas situações acadêmicas dos alunos
para despistar as autoridades; recebe dinheiro das “assessorias” externas; e deu ordens para
eliminação de provas dos crimes cometidos pela organização criminosa.
Evidentemente, faz-se necessária medida mais dura em seu desfavor, para fins de buscar cessar
a prática criminosa, sendo evidente, ainda, que sua liberdade põe em risco a obtenção de provas
pelas autoridades que apuram os fatos, dado sua ordem anterior de destruição de provas, que
certamente será aprofundada caso esteja em liberdade quando da deflagração da operação.
Nesses termos, está plenamente justificada sua prisão temporária, cf. art. 1º, I, bem como inciso
III, l, da Lei 7.960, não havendo outra medida.
Não descuido que a Polícia Federal requereu sua prisão preventiva. Porém, em decisões das
instâncias superiores, tenho observado não ter tido grande respaldo a postura de juízes de
decretarem prisões cautelares com manifestação em sentido contrário do Ministério Público. Com
base em tais precedentes, tenho adotado a postura de que, a não ser em casos excepcionais,
não avanço o raciocínio além dos requerimentos processuais formulados pelo titular da ação
penal, pelo que a prisão cautelar do investigado, ora decretada, limita-se à requerida pelo MPF:
temporária a ser seguida de cautelares.
Os indícios ainda são fortes de que o Diretor Rodrigo recebe dinheiro em espécie de assessorias
externas, pelo que se faz imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos
milionários prejuízos à coletividade. Ainda, pela postura de determinar a subordinados a
eliminação de provas, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de
trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, o que faz ser de rigor a
busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa, também para que possa haver apreensão
dos proveitos da atividade ilícita.
 
SILMARA MARIA DE ALMEIDA (Tecnologia da Informação)
Da representação: “manteve alguns diálogos com NEIDE, outra colega de trabalho na
Universidade Brasil e, nestas ocasiões, revelou que em seu computador e de outros colegas de
trabalho havia muitas provas que não foram apreendidas pela polícia. Não registramos diálogos
que comprovem o recebimento de recursos financeiros da quadrilha por SILMARA, mas os
diálogos demonstraram que ela participou conscientemente das fraudes que a quadrilha
praticava, principalmente relacionadas ao curso de medicina. Assim como NEIDE, ela ocupa um
nível hierarquicamente inferior aos demais diretores”.
Ligação da 73ª lauda da representação: “SILMARA: Meu Deus, Neide!!!! Eu Tô preocupado,
porque no meu computador tá tudo aquelas planilhas... aquelas porcarias que a gente fez lá da
medicina. Neide comenta: Não! Imagina se eles passarem pelo meu (computador), SILMARA!”
(...) NEIDE acrescenta: “MAS OS CARAS (A POLÍCIA) NÃO SÃO BESTAS, SILMARA! O QUE
QUE OS VARAS VÃO FAZER LÁ EM FERNANDÓPOLIS? PEGAR PRONTUÁRIO... SE ELES
SABEM QUE A CABEÇA DO GRUPO TÁ AQUI EM SÃO PAULO?! TUDO ACONTECE AQUI EM
SÃO PAULO (...) QUERO VER (a coisa ficar feia) SE ELES FOREM LÁ NO ANHANGABAÚ” (...)
SILMARA relata que está preocupada com SEU COMPUTADOR, pois ELE ESTÁ LIGADO e TEM
TODOS AQUELES QUE A GENTE MONTOU conta que, aliás, lá (no seu computador) TEM O
HISTÓRICO DESDE DO UNIESP PAGA”.
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Lauda n. 75 da representação: ligação deixa claro que, quando da deflagração da operação pela
Polícia Civil, havia provas das irregularidades nos computadores de Márcio e Neide.
Lauda n 77: “NEIDE continua: ACHO QUE OS TRÊS (computadores) QUE TÊM MAIS COISA
HOJE É OS NOSSOS TRÊS (de Neide, de Silmara e de Joe). SILMARA concorda, dizendo: “
É.. É... TALVEZ ISSO SIRVA DE ALERTA PRA GANTE PEGAR E FAZAR ALGUMA COISA...
UM BACKUP EXTERNO...Alguma coisa, viu, Neide?!” (grifei).
Do quanto já consta em relatório e por mim complementado nessa fundamentação, fica indiciado
que SILMARA atuou materialmente para que os crimes investigados pudessem ser efetivados,
caso contrário, não teria provas em seu computador. A senhora investigada, inclusive, indicia a
tomada de alguma medida para que em sua máquina não sejam mais encontrados os vestígios
das irregularidades praticadas. A questão é interpretativa, mas indicia haver intenção de apagar
o que está no computador que se encontra no trabalho, fazendo uma cópia para um lugar
externo, o que gera a necessidade de busca e apreensão não só no trabalho, mas na residência
da investigada.
Quanto a sua prisão temporária, nos termos do art. 1º, I, da Lei 7.960/1989, há indícios de
participação nos crimes investigados, e ante a confissão de que existem relevantes informações
em seu computador e de que medidas poderão ser por ela tomadas (caso ainda não tenham sido
– (fazer) “alguma coisa, viu?”) para no mínimo alterar o lugar em que se encontram as provas,
faz-se imprescindível para as investigações a apreensão do que estiver em suas máquinas e
celular, e para isso, sua liberdade pode atrapalhar concretamente as diligências policiais.
Em se tratando, porém, de subordinada da Universidade, sem poder de comando, e não havendo
indícios de recebimento de valores, nota-se, concretamente, também com atenção ao quanto
decidido no Habeas Corpus Criminal nº 2104843-21.2019.8.26.0000 (que será esmiuçado ao se
falar da investigada EDNA e de mais alguns outros), que a medida pode se dar em termos de
medidas cautelares, que serão melhor detalhadas adiante, em voto de confiança do Juízo
para com sua pessoa.
Não vislumbro, ainda, necessidade na indisponibilidade de seus bens. Todavia, pelas discussões
a respeito das provas existentes, e da realização de backup externo, indispensável a busca e
apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
NEIDE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA (Administração de Alunos)
Da representação: “NEIDE é uma funcionária da Universidade Brasil que atua na sede em São
Paulo. Durante as investigações alguns diálogos dela bem como menções à sua pessoa
indicaram a participação ativa na organização das fraudes, principalmente relacionadas ao núcleo
comercial, liderado por ROSIVAL JAQUES MOLINA e ADELI DE OLIVEIRA, além de seus
asseclas ELVIO BATISTA CAMARGO e CARLOS LIBERATO, todos presos atualmente em razão
de prisão decretada nos autos da Operação ASCLÉPIO, que investigou fraudes semelhantes na
faculdade de medicina em Assis/SP. NEIDE tem pleno conhecimento das falcatruas que eram
arquitetadas na Universidade Brasil e, após a operação ASCLÉPIO, por orientação de outros
funcionários, destruiu ou ocultou provas que estavam em seu computador, que não foi
apreendido. Os diálogos mantidos entre ela SILMARA e NEIDE não deixam dúvidas quanto sua
participação consciente nas fraudes em investigação”.
Índice 63195756 anexo: “NEIDE diz que vai acessar (a base) Fernandópolis Base 1; orienta que
NÃO PODEM sair arrancando provas dos alunos pré-matriculados, porque ELES fizeram um
monte de transferências e os alunos que estavam MATRICULADOS passaram para (a condição
de) PRÉ-MATRICULADOS” (...)MARLON comenta: "55 que estão REALMENTE NA MEDICINA.
NEIDE diz que é isso; que estão na MEDICINA e como PRÉ-MATRICULADOS”
“NEIDE SILVA enviou e-mail para JÉSSICA MARIEL TANZERINO e EVERTON FERREIRA DA
SILVA, com cópia para JULIANA DA COSTA E SILVA, ERICSON DIAS MELLO, JHOE RAUL
MORGATO SANTOS e MARCIO HELBOK CREPALDI, na mensagem eletrônica, NEIDE pede
para EVERTON, conforme tratativas anteriores, que o job de matrículas do curso de Medicina
seja temporariamente excluído. Essa ação tinha o objetivo de manter os alunos
previamente matriculados na condição de pré-matrícula, o que não ensejaria uma vaga de

Num. 20633189 - Pág. 96Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



medicina preenchida por esses alunos, assim, os números verdadeiros não seriam
apresentados ao MPF” (lauda n. 277 da representação, grifei).
Reitero, ainda, tudo o que já foi colacionado a respeito de NEIDE, evitando assim repetições
desnecessárias, conforme relatório e, em especial, tópico anterior a respeito de SILMARA.
Mais uma vez, são indiciadas manipulações na quantidade de alunos. Se os números de alunos
fossem regulares de acordo com o que foi autorizado pelo MEC, não haveria sentido para assim
fazer.
Fica indiciado que NEIDE atuou materialmente para que os crimes indiciados pudessem ser
efetivados. Citei email com ordens para manipulação de dados à colaborada Juliana, além das
provas em seu computador (mencionadas em conversa com SILMARA, lauda n. 77 da
representação).
Conforme já constante em relatório, NEIDE orienta MARLON a “ficar esperto”, o que interpreto
como tomar cuidado para não ter as provas que possui pegas pela polícia, o que ratifica a
necessidade de busca e apreensão.
Também se poderia cogitar de sua prisão temporária, nos termos do art. 1º, I, da Lei 7.960/1989,
havendo fortes indícios de participação nos crimes investigados (a exemplo de associação
criminosa), e ante a confissão de que existem relevantes informações em seu computador e
indícios de que medidas por ela já foram tomadas (e podem ser reforçadas) para que as
autoridades não encontrem as provas, pelo que faz-se imprescindível para as investigações a
apreensão do que estiver em suas máquinas e celular, e para isso, sua liberdade pode atrapalhar
concretamente as diligências policiais.
Em se tratando, porém, de subordinada da Universidade, sem poder de comando, e não havendo
indícios de recebimento de valores, nota-se, concretamente, também com atenção ao quanto
decidido no Habeas Corpus Criminal nº 2104843-21.2019.8.26.0000 (que será esmiuçado ao se
falar da investigada EDNA e de mais alguns outros), que a medida pode se dar em termos de
medidas cautelares, que serão melhor detalhadas adiante, em voto de confiança do Juízo
para com sua pessoa.
Não vislumbro, ainda, necessidade na indisponibilidade de seus bens. Todavia, pelas discussões
a respeito das provas existentes, e da realização de backup externo, indispensável a busca e
apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
JHOE RAUL MORGATO SANTOS (Administração de Alunos)
“JHOE trabalha na sede da Universidade Brasil em São Paulo em atividade semelhante a NEIDE,
SILMARA e MÁRCIO. Os diálogos demonstraram que dados importantes das fraudes estavam
em seu computador e podem ter sido subtraídos, ocultados e destruídos por ele após a
deflagração da Operação ASCLÉPIO. Diálogos registrados demonstram que ele não só tinha
conhecimento e consciência das fraudes como também participava com outros funcionários da
organização das mesmas”.
Índice 63347169 – em conversa de NEIDE e MARCIO: “Márcio revela, dando risadas, que o Joe
falou que deu tempo de pegar o pen drive, que ele não sabe que pen drive que é, mas Joe falou
que deu tempo (de retirar o pen drive do alcance da polícia)” (grifei).
Índice 63347243 – em conversa de NEIDE e SILMARA: “e hoje o computador do Joe, que é outro
que tem muita coisa”.
Do quanto já consta em relatório e por mim complementado nessa fundamentação, fica claro que
JHOE é um subordinado no âmbito da Universidade Brasil que, quando da deflagração da
Operação Asclépio da Polícia Civil de Assis, furtou-se às ações policiais, evadindo-se do local da
busca e apreensão com um pen drive que, ao que tudo indica, teria provas das irregularidades
praticadas. Indicia-se, dessa forma, que JHOE atuou materialmente para que os crimes
investigados pudessem ser efetivados, caso contrário, não teria provas em seu pendrive.
Também fica clara a atuação com vistas a ocultar provas da polícia, o que gera a necessidade de
busca e apreensão não só no trabalho, mas na residência do investigado.
Pode-se cogitar de sua prisão temporária, nos termos do art. 1º, I, da Lei 7.960/1989, fazendo-se
imprescindível para as investigações a apreensão do que estiver em suas máquinas, pendrives e
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celular, e para isso, sua liberdade poderia atrapalhar concretamente as diligências policiais, como
já atrapalharam a Operação Asclépio da Polícia Civil.
Em se tratando, porém, de subordinado da Universidade, sem poder de comando, e não havendo
indícios de recebimento de valores, nota-se, concretamente, também com atenção ao quanto
decidido no Habeas Corpus Criminal nº 2104843-21.2019.8.26.0000 (que será esmiuçado ao se
falar da investigada EDNA e de mais alguns outros), que a medida pode se dar em termos de
medidas cautelares, que serão melhor detalhadas adiante, em voto de confiança do Juízo
para com sua pessoa.
Não vislumbro, ainda, necessidade na indisponibilidade de seus bens. Todavia, pelas discussões
a respeito das provas existentes, e da realização de backup externo, indispensável a busca e
apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
MÁRCIO HELBOK CREPALDI (Administração de Alunos)
Da representação: “MÁRCIO, assim como NEIDE, SILMARA e JHOE também trabalha na sede
da Universidade Brasil em São Paulo. Diálogos registrados com NEIDE, além de outros
correlatos, demonstram que ele não só tinha conhecimento e consciência das fraudes como
também auxiliou outros funcionários da organização no processamento e manutenção destas
fraudes nos sistemas de informática da instituição”.
O MPF, na lauda n. 29 de seu parecer, disse que o investigado “auxiliou na ocultação de provas
de interesse para as investigações (índices 63346841, 63347013 e 63347169)”.
Pois bem. De fato, das conversas envolvendo MÁRCIO, NEIDE e SILMARA, dizem que o
computador do primeiro também tinha muita coisa. Nesses termos, há indícios de se tratar não
apenas de pessoa ciente dos crimes praticados pela organização criminosa, mas que presta
apoio material para que os crimes se concretizem no âmbito da Universidade. Em outras
palavras, indicia-se participação nos crimes investigados, caso contrário não existiriam relevantes
informações em seu computador.
Relendo, porém, os três diálogos mencionados pelo MPF em seu parecer, que se encontram às
laudas n. 92-95 da representação policial, não consegui depreender (reconheço que a questão
é interpretativa) demonstração de concreta atuação de MÁRCIO para eliminação de provas.
Sendo assim, embora esteja patente a necessidade de busca e apreensão, indefiro o pedido de
prisão cautelar, pois, por ora, não visualizei concretamente que sua liberdade pode atrapalhar
concretamente as diligências policiais.
Evidentemente que, estando fortemente indiciada que também participa dos crimes investigados
prestando apoio material, além da busca e apreensão, outras cautelares devem lhe ser impostas,
em voto de confiança do Juízo de que medidas alternativas à prisão serão suficientes para cessar
a continuidade delitiva em sua conduta, em raciocínio garantista e pro reo.
Não é o caso de se determinar indisponibilidade de bens. Indispensável, porém, pelo que já se
disse, a busca e apreensão, pois as conversas retratam a existência de provas em seus
computadores.
 
MARLON ANDRES DA SILVA (Administração de Alunos)
Da representação: “Embora MARLON tenha ficado um certo período em Fernandópolis/SP ele é
funcionário da Universidade Brasil na capital. Diversos diálogos dele, principalmente com NEIDE
demonstram sua participação na administração e processamento das fraudes do núcleo
comercial capitaneado por ROSIVAL JAQUES MOLINA e ADELI DE OLIVEIRA. Ele também
mantinha contatos diretos com DAVI relativos à administração de alunos que contraíam FIES e
suas respectivas matrículas”.
Em diálogo na 96ª lauda da representação, índice 63189264, nota-se que MARLON trata a
respeito de alunos assessorados por ROSIVAL (na ligação anterior, por DAVI), e diz “que está
esperando a situação do MP (Ministério Público) para saber se adita ou não. MARLON
explica que o aluno nessa situação já estava estudando, mas na condição de pré matrícula,
não está regularmente matriculado. NEIDE diz que vai ver essa parte e depois retorna para
MARLON” (grifei).
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A questão dos alunos que já estudam na Universidade Brasil, mas estão em situação de pré-
matrícula, supostamente para ludibriar o MEC e a as autoridades quanto ao desrespeito das
vagas autorizadas, também é tratada na ligação índice 63195756.
Da mesma forma, no índice 63347730, dia da operação da Polícia Civil, NEIDE e MARLON
demonstram clara ciência de que há irregularidades. O MPF também percebeu o ponto: “
MARLON diz para NEIDE que está escondido, tendo em vista as buscas da Operação
Asclépio. NEIDE aconselha MARLON a “ficar esperto, porque como você é financeiro… e a
gente sempre alega que não tem financeiro, então… pra não levantar nenhum tipo de alarde”.
Índice 63347730 – pág. 99, em 12/04/2019” (lauda n. 30 do parecer ministerial).
Nota-se, assim, mais um integrante do corpo administrativo da Universidade, aparentemente
ciente das ilicitudes, e que pratica materialmente as irregularidades. Há indícios de ser, junto com
os colegas supramencionados, a ponta final, quem realmente pratica as alterações e
adulterações a fim de dar cumprimento às ordens superiores e efetivar os crimes contra o
patrimônio público (FIES) e a coletividade, que será atendida por médicos sem condições para
exercer a nobre profissão.
Mais uma vez, a questão me parece ser interpretativa. “Se esconder”, “ficar esperto”, quando
da operação da Polícia Civil é um tipo de comportamento e de linguagem que poderia indiciar
uma atuação disposta a dificultar o trabalho de investigação policial, porém, se bem compreendi
as palavras de NEIDE, as informações da Universidade às autoridades são de que não há um
setor financeiro, mas sendo MARLON justamente quem faz esse tipo de trabalho, sua pessoa não
poderia ser descoberta pela polícia.
Evidente que estando em um cargo que sequer é relatado para as autoridades, é imprescindível a
busca e apreensão, mas divirjo do pedido de prisão temporária, por não ter conseguido
vislumbrar, de forma concreta, no que sua liberdade pode atrapalhar concretamente as diligências
policiais.
Outras cautelares também lhe serão impostas, em voto de confiança do Juízo de que medidas
alternativas à prisão serão suficientes para cessar a continuidade delitiva em sua conduta, em
raciocínio garantista e pro reo.
Não é o caso de se determinar indisponibilidade de bens.
 
ARIEL DE CAMPOS MIRON BARNEI (Administração de Alunos - Campus Anhangabaú)
Da representação policial: “ARIEL é funcionária da Universidade Brasil em São Paulo e atua no
campus do Anhangabaú, um dos locais utilizados pela organização criminosa para abrigar alunos
que não faziam parte do quadro oficial de estudantes de medicina. Os diálogos demonstraram
que ela recebia documentos oriundos da ASSESSORIA FORO BRASIL, liderada por RICARDO
SARAVALLI e composta por outros indivíduos. Um dos diálogos demonstra que ARIEL recebeu
vantagem financeira de RICARDO SARAVALLI para dar andamento aos seus processos de
“assessoria” a alunos interessados nas negociações de vagas de medicina da Universidade Brasil
” (laudas n. 99 e 100 da representação).
Em conversa entre os investigados RICARDO e OCLECIO, índice 62638698, ARIEL é
mencionada como pessoa que iria inserir informações falsas no sistema da Universidade,
indicando que alunos teriam feito provas que nunca realizaram. Na ligação seguinte, índice
63013235, falam ser necessário subornar ARIEL para obter o que precisam. Diz o analista da
Polícia Federal a esse respeito: “Sugere-se aqui uma necessária medida de quebra de sigilo
bancário de RICARDO e ARIEL (cuja identificação segue adiante), pois é grande a possibilidade
de que esse pagamento possa ter ocorrido por meio de depósito bancário (já que RICARDO
estava em Fernandópolis naquela data, e, ARIEL, em São Paulo)” (lauda n. 507 da
representação).
No índice 63662432, “RICARDO continua contando: DAÍ EU PEGUEI E DEI 300 PRA ELA” (para
Ariel)(...) EU DEI TREZENTOS DA VERDE PRA ELA”.
Em seu parecer, o MPF ainda observa que “imagens, tiradas no campus Anhangabaú,
demonstram que ARIEL também tem ligação com ELVIO BATISTA CAMARGO e CARLOS
CÉSAR LIBERATO, ambos asseclas do núcleo liderado por ROSIVAL e ADELI – Informação n°
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07/2019 (pág. 512/516 da representação policial)” (lauda n. 32 do primeiro parecer ministerial).
Por todo o exposto em relatório e por mim aqui complementado, fortes indícios de participação de
ARIEL em várias das condutas ilícitas – atua nas fraudes nas situações acadêmicas dos alunos; e
recebe dinheiro (suborno/propina) das “assessorias” externas. Ou seja, há indícios de que ARIEL
é uma das pessoas que fornece meios materiais para que os crimes da associação criminosa
sejam efetivamente realizados no mundo dos fatos, e recebe ilicitamente para tal.
Evidentemente, faz-se necessária medida mais dura em seu desfavor, para fins de buscar cessar
a prática criminosa, sendo evidente, ainda, que sua liberdade põe em risco a obtenção de provas
pelas autoridades que apuram os fatos, dado sua ligação e comprometimento pessoal com a
situação, pelo que pode vir a atuar para dificultar os trabalhos de investigação da polícia. Não
pode haver ingenuidade do Judiciário, no sentido de que supostos membros da organização
criminosa não intensificarão os ataques às instituições e às autoridades e atuarão em desfavor
dos trabalhos de investigação que, se bem sucedidos, podem vir a comprometer os investigados
ainda mais.
Considerando os fortes indícios de recebimento de valores de forma ilícita, corre-se o risco, ainda,
de dispersão/ocultação destes bens assim que tiver ciência da deflagração da operação, se
estiver em liberdade. Entendo que a prisão deve ser ao máximo evitada, mas não consegui
enxergar efetividade possível desacompanhada de segregação cautelar, ao menos, por alguns
dias. Esclareça-se que a decisão de prender uma pessoa não traz qualquer satisfação pessoal.
Nesses termos, está plenamente justificada sua prisão temporária, cf. art. 1º, I, bem como inciso
III, l, da Lei 7.960, não havendo outra medida apta em um primeiro momento.
Não descuido que a Polícia Federal requereu sua prisão preventiva. Porém, em decisões das
instâncias superiores, tenho observado não ter tido grande respaldo a postura de juízes de
decretarem prisões cautelares com manifestação em sentido contrário do Ministério Público. Com
base em tais precedentes, tenho adotado a postura de que, a não ser em casos excepcionais,
não avanço o raciocínio além dos requerimentos processuais formulados pelo titular da ação
penal, pelo que a prisão cautelar do investigado, ora decretada, limita-se à requerida pelo MPF:
temporária a ser seguida de cautelares.
Os indícios ainda são fortes de que ARIEL recebe dinheiro em espécie de assessorias externas,
pelo que se faz imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários
prejuízos à coletividade. Ainda, sendo pessoa indiciada como responsável pela inserção de
informações falsas em sistema da Universidade, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou
em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, o
que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa, também para que
possa haver apreensão dos proveitos da atividade ilícita.
 
JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE Consultor da Universidade Brasil e ex-servidor funcionário do
MEC
Da representação: “Durante as investigações recebemos algumas informações que indicaram que
poderia haver um relacionamento atípico entre um ex-servidor do MEC identificado como
VALENTE e a Universidade Brasil objetivando a realização de “consultorias” para o grupo obter
facilidades dentro da pasta da educação. Tal informação não foi confirmada até o momento.”
Smj, não houve pedido em seu desfavor.
 
5.3. NÚCLEO ADMINISTRATIVO – Fernandópolis/SP
AMAURI PIRATININGA SILVA (Presidente do campus)
Da representação: “AMAURI PIRATININGA SILVA é o número um do campus de
Fernandópolis/SP, onde o curso de medicina da Universidade Brasil é oferecido. Ele também é
servidor público e cumpre horário no Fórum Estadual de Fernandópolis/SP. Assim como vários
outros investigados, AMAURI também tem um parente estudando medicina na Universidade
Brasil. (...) Desde o início das investigações, registramos citações a ele, bem como diálogos do
próprio declarando que tem conhecimento das fraudes, não só dos ingressos ilegais como
transferências e validações em desacordo com as regras vigentes. Todas as determinações da
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diretoria, principalmente de FERNANDO COSTA reitor e ERICSON, pró-reitor, são cumpridas por
ele, que declara que somente atua com autorização dos superiores. Algumas citações de
investigados, como RICARDO SARAVALLI, mencionaram pagamentos que AMAURI teria
recebido para facilitar procedimentos no interior da universidade, porém não registramos diálogos
de investigados que declararam pagamentos a ele em troca de benesses na universidade.
Analisando todo o contexto investigativo, concluímos que ele não só sabia, como permitia que
todas as fraudes ocorressem no interior do campus que presidia. Não há registros de denúncias
realizadas por ele descrevendo as fraudes, mas diálogos entre ele e a secretária acadêmica
EDNA demonstram a sua ciência das ilegalidades que ocorriam no campus” (lauda N. 110 da
representação).
Índice 62791767: “RICARDO diz que o problema é que a faculdade não tem direção. Que o
REITOR é um BANDIDO, que o negócio dele é dinheiro, que está cagando e andando. Que o
AMAURI sabe que todo mundo faz, e NÃO QUER PERDER A TETA, faz vista grossa e deixa
o pau torar” (grifei).
Índice 63085211: ORLANDO diz que falou; e que TAMBÉM PROMETEU UMA PARTE DA
GRANA PRA ELE; e que AÍ ELE FICOU DOIDO (insinuando que AMAURI teria aceitado).
RICARDO pergunta se Amauri vai publicar a Portaria (da Tradução). ORLANDO diz que vai.
RICARDO diz que então tem que preparar o lombo do seu tradutor (que vai ter muito serviço) (...)
ORLANDO relata que PROMETEU REPASSAR A AMAURI O VALOR DE R$ 500,00 POR
ALUNO (que necessite de tradução). RICARDO indaga quantos alunos teriam nessa situação.
ORLANDO acredita que tem mais de 500 ALUNOS (...)Após os 14min49seg, RICARDO volta a
se referir a AMAURI dizendo: "Mas o homem então está babando?" (se referindo à oportunidade
de ganhar dinheiro com o repasse das traduções). ORLANDO diz que o homem (Amauri) está
uma seda com ele agora; cita Deus, diz que eles vão amarrando as coisas devagarzinho;
comemora que AGORA ELES ESTÃO ACERTADOS COM O ADELI, COM O AMAURI, COM O
REITOR... E RICARDO completa: "COM O ÉLVIO... O CARLÃO... COM TUDO OS CARAS...
ESTÁ TUDO ALINHADO...". (...) (grifei).
ÍNDICE 63223582: RICARDO diz que o AMAURI não faz e não está autorizado a fazer esse tipo
de procedimento; que isso é feito no SISTEMA DELES (Rosival, Adeli), que ELES que colocam
na questão da vaga remanescente; frisa que QUEM MANDA É O ROSIVAL e que o AMAURI não
apita nada nisso aí (FIES).
ÍNDICE 63217105: DIEGO diz que o DURO É SABER O QUE FALAR... Acha melhor quebrar o
AMAURI, perguntar o que vai fazer pro AMAURI saber que ELE ESTÁ DEVENDO... Vão
combinar amanhã cedo no escritório e conversarão mais...
ÍNDICE 63586292: RICARDO DIZ: UM E-MAIL DO AMAURI COM O REITOR PEDINDO
INTERCESSÃO DAS VAGAS...TEM ATÉ OS NOMES DOS ALUNOS...". Tuti diz que vai ver se
acha isso...RICARDO DIZ: ISSO AÍ É A CARTA NA MANGA ENTENDEU... Ricardo diz que saiu
uma matéria "figurão envolvido na política é investigado".
ÍNDICE 63811284: “PAULO DIZ" E O AMAURI ESTÁ NAQUELA POSE AINDA?". ANDRÉ DIZ:
"O AMAURI SEMPRE A MESMA COISA NÉ IRMÃO... O CARA CERTO QUE SABE TUDO E
NUNCA FEZ NADA NÉ..." Paulo diz que não quer nem comentar dele... "diz que desde aquela
época lá..já sabe..."
Na colaboração premiada, há indícios de participação de AMAURI no ingresso irregular de alunos
na Universidade Brasil, que eram matriculados em razão de indicações, e não por vestibular ou
processo regular de transferência. Ciente da irregularidade do ingresso, competiria a AMAURI
tratar diretamente do assunto com o REITOR (e. g., lauda n. 342 da representação).
No mesmo sentido: “Em 04/10/2018, AMAURI PIRATININGA SILVA envia e-mail para o reitor
FERNANDO COSTA com o título “Cadastro FIES – Unidade Fernandópolis – Consulta –
Autorização” onde ele solicita expressamente a autorização do reitor para que a CPSA possa
incluir alunos do curso de Medicina no FIES em cursos da área da saúde para posterior
transferência para Medicina, ou seja, o Diretor do Campus em Fernandópolis solicita
autorização ao reitor para que uma irregularidade seja cometida, uma vez que era praxe na
Instituição de Ensino a matrícula de alunos em curso da área de saúde, e posteriormente, a
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transferência para o curso de Medicina” (lauda n. 348 da representação, grifos do original).
Também da colaboração, “Segundo JULIANA, AMAURI PIRATININGA enviou algumas telas de
conversas que ele manteve com ROSIVAL e tratam da atuação de ADELI no campus da
Universidade, que consistia no oferecimento de facilidades para contratação do FIES. Pelo que
consta, AMAURI também enviou um print da conversa em que uma aluna informa que ADELI está
na faculdade vendendo vagas do FIES, após AMAURI dizer que a direção foi comunicada e que
providências serão adotas, a aluna não suporta e desabafa, diz que será “Igual a todas as
outras vezes. Mas não fazem nada mais”. Assim, é possível inferir que a aluna já havia
avisado sobre a situação em outras ocasiões, mas os funcionários da Universidade não
tomaram medidas efetivas para que a venda de vagas do FIES não mais ocorresse no
campus” (lauda n. 358 da representação, grifei).
Do parecer do i. parquet: “A investigação revela, portanto, que o investigado AMAURI é
funcionário de alto escalão da instituição e atua em posição hierárquica superior aos demais no
campus da Universidade Brasil em Fernandópolis/SP, onde a maioria das fraudes foram
constatadas, para o sucesso do esquema criminoso praticado no âmbito da instituição,
repassando ordens recebidas da administração central para que seus subordinados atuem às
margens da lei e, inclusive, falsifiquem dados apresentados aos membros de persecução penal e
destrua evidências de importância para as investigações. Assim, se este investigado permanecer
em liberdade, haverá risco para a garantia da ordem pública, já que evidente que pode dar
andamento às ilicitudes praticadas pelo grupo, substituindo os administradores centrais. A
liberdade do investigado se demonstra inconveniente para a instrução criminal, diante do risco
concreto de promover destruição/alteração de provas, como já realizou, e influenciar
testemunhas, investigados e colaboradores da Justiça, diante de sua posição hierárquica
(Presidente do Campus em Fernandópolis). Haverá, por fim, risco à aplicação da lei penal , já que
o investigado, através do dinheiro e influência que possui, poderá se evadir do país, ao verificar a
real probabilidade de cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado. Por este motivo,
presentes todos os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva deste investigado é a
medida que se impõe, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(laudas n. 36/37 do parecer do MPF).
Também é AMAURI quem representa a Universidade Brasil perante o MPF, no procedimento em
que, ao que tudo indica, foram prestadas informações falsas às autoridades em relação à
quantidade de alunos.
Ora, é o PRESIDENTE do campus de Fernandópolis, justamente a matriz de grande parte das
irregularidades investigadas. Os indícios são fortes no sentido de que o senhor Amauri não
somente SABE, mas também ATUA para o cometimento dos crimes em investigação, seja de
forma comissiva, seja por uma conveniente e reiterada omissão de, como Presidente do campus,
atuar para ceifar as irregularidades.
Destaco importante excerto do parecer ministerial:
“3) JOSÉ FERNANDO planeja com AMAURI convidar (...) orientador de mestrado do procurador
da República (...), para realizar uma palestra em Fernandópolis/SP, na esperança de influenciar
as investigações do MPF sobre excesso de alunos de Medicina na instituição. Índice 63010094 –
pág. 116, em 21/03/2019; 4) RICARDO SARAVALLI e ORLANDO conversam sobre pagar a
AMAURI a quantia de R$ 500,00 por aluno que necessitasse de serviços de tradução de
documentos de faculdades estrangeiras, para fins de realizar transferência para a
UNIVERSIDADE BRASIL. Índice 63085211 – pág. 115, em 26/03/2019”;
Li algumas vezes o índice 63010094. A questão, mais uma vez, é interpretativa, mas com a
devida vênia, AMAURI não planejou a tentativa de influenciar autoridades. Disse que era algo
importante – ou seja, não discordou do superior que lhe comunicava o que pretendia fazer -, mas
o planejamento foi do REITOR.
Quanto à promessa de recebimento de dinheiro, são indícios graves de que se está diante de
alguém que faz parte da OrCrim.
Com o avanço das investigações, em momentos posteriores aos da apresentação da presente
representação em análise, documentados nos autos n. 0000032-77.2019.403.6124, novos
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indícios em desfavor do Sr. Presidente do campus são apresentados, a exemplo do
contemporâneo índice 64809532, ligação de 30.07.2019, em que o investigado RICARDO
SARAVALLI comenta acerca da posse de documentos que incriminariam AMAURI, envolvendo
30 mil reais. No índice 64746932, de 24.07.2019, RICARDO insiste: “está querendo ir atrás do
AMAURI, que irá pegar o papel e levara para o Delegado e por este vagabundo na cadeia”. No
índice 64802284, de 29.07.2019, RICARDO “conta que AMAURI recebia dinheiro de ORLANDO
para soltar despachos de alunos”.
Por fim, em trechos posteriores, e anteriores desta decisão, já foi possível notar como os demais
investigados falam a respeito de AMAURI, como sabedor das irregularidades e pessoa próxima
ao REITOR em suas práticas. Cf. se verá abaixo, outros investigados falam em “perna” de
AMAURI em FRANK no valor de 60 milhões.
Com base nesses indícios, Polícia Federal e MPF concordam com a necessidade de prisão
preventiva de AMAURI.
Por todo o exposto em relatório e por mim aqui complementado, fortes indícios de participação de
AMAURI em várias das condutas ilícitas.
Em síntese, evidentemente, faz-se necessária medida mais dura em seu desfavor, para fins de
buscar cessar a prática criminosa, sendo claro, ainda, que sua liberdade põe em risco a obtenção
de provas pelas autoridades que apuram os fatos, dado sua postura anterior de atuar para fins de
que as autoridades não descobrissem a realidade quanto ao desrespeito, pela Universidade
Brasil, da Lei.
Mais uma vez, o Judiciário não pode atuar com ingenuidade. Se AMAURI, em liberdade, foi a
pessoa da Universidade Brasil que se apresentou ao MPF como representante no procedimento
extrajudicial em que informações falsas foram prestadas (v., e. g., fl. 48 dos autos n. 0000032-
77.2019.403.6124, interceptação telefônica), antes de haver qualquer procedimento criminal em
seu desfavor, por evidente, com a deflagração da operação, dado seu comprometimento pessoal
com a situação, sua liberdade é um risco para a apuração inicial.  
Não vejo meios de não cercear a liberdade do i. Presidente do campus em um primeiro momento,
por ser, como já disse, evidente o risco de sua liberdade. Mas me parece, nesse mesmo contexto
de cognição atual, que iniciando a Polícia Federal as primeiras diligências ostensivas com vistas à
colheita de provas, a liberdade do investigado poderá ser devolvida por meio da imposição de
medidas cautelares após o fim da prisão temporária, a exemplo do afastamento de todas as
atividades relacionadas à Universidade Brasil, retirando o poder interno que possui para o
cometimento de crimes, o que já não se pode fazer para quem atua externamente, por exemplo,
já que tal controle não se faz possível.
A prisão preventiva, porém, não há de ser decretada nesse primeiro momento, considerando que
não está claro o grau de direção que AMAURI tinha da situação, bem como pelo fato de, em
minha interpretação, não ter sido ele quem planejou o ato que buscou influenciar indevidamente
autoridades. Sem prejuízo, a questão pode ser reavaliada futuramente.
Nesses termos, embora estejam, pela letra fria da lei, preenchidos os requisitos legais dos arts.
312 e 313, por tudo o que já se disse, em prol do direito de liberdade, substituo-a por prisão
temporária a ser seguida de cautelares. Preenchidos os requisitos dos arts. 1º, I, bem como
inciso III, l, da Lei 7.960, não havendo como não adotar nenhuma medida restritiva de sua
liberdade nessa fase inicial.
Não é crível que pessoa nesse alto grau da escala hierárquica não aufira benefícios com o
esquema criminoso indiciado – em verdade, os indícios são fortes e já foram indicados a respeito
de recebimento de valores de assessorias externas e se tratar de pessoa com muito dinheiro -,
pelo que se faz imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários
prejuízos à coletividade. Ainda, por atuar na linha de frente para representar a Universidade em
procedimento recheado de ilegalidades cometidas pela pessoa jurídica educacional, com vistas à
fabricação de provas ideologicamente falsas, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em
seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, o que
faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa, também para que possa
haver apreensão dos proveitos da atividade ilícita.
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EDNA ALVES BIANCHI (Secretária Acadêmica – solta pelo TJSP Habeas Corpus Criminal
nº 2104843-21.2019.8.26.0000)
Da representação: “EDNA ALVES BIANCHI ocupava o cargo de Secretária Acadêmica da
Universidade Brasil em Fernandópolis até o mês passado, ocasião em que foi presa em razão de
mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual de Assis/SP em razão de participação nos
crimes investigados na Operação Asclépio, que investiga venda de vagas em cursos de medicina.
Ela já era alvo de investigação nesta unidade policial bem antes e foi possível registrar vários
diálogos, muitos deles incluídos nos relatórios anteriores de interceptação, que demonstram não
só seu conhecimento sobre as ilicitudes que ocorriam no campus como também diálogo
entre ela e o marido demonstrou que recebia vantagens financeiras para facilitar atuação
do grupo. O marido de EDNA ocupava até pouco tempo depois da prisão da esposa cargo na
CPSA da faculdade, responsável por validar as demandas dos alunos, principalmente relativas ao
FIES. (...) EDNA manteve contatos com AMAURI, presidente do campus em Fernandópolis e com
NEIDE, servidora da sede da Universidade Brasil com assuntos relacionados principalmente às
irregularidades relacionadas aos alunos que vinham transferidos de outros países. Pouco tempo
antes de ser presa, em conversas com o marido ANDRÉ, ela também relatou que continuaria
fazendo as determinações de procedimentos relacionados à matrícula dos alunos provenientes
das captações das assessorias, principalmente de ROSIVAL e ADELI, mas em todas as
ocasiões, estava solicitando a anuência dos superiores, para assim, não ser responsabilizada por
suas ações” (lauda 119 da representação, grifei).
Índice 62525999: “Fala que a JULIANA pegou o ÉLVIO, ADELI, CARLÃO e EDNA dentro de uma
sala negociando, e a EDNA com um envelope cheio de dinheiro na mão”.
Índice 63361712: “EDNA diz que QUEM LOTA MEDICINA É SÃO PAULO... EDNA diz que TINHA
DINHEIRO EM CASA... ECONOMIAS... EDNA NÃO COLOCA DINHEIRO EM BANCO, SENÃO
TEM QUE MOSTRAR PRO LEÃO (Receita Federal)..”.
Índice 62815140: “EDNA não quer ir pro inferno POR CAUSA DESTAS MERRECAS, nem
DINHEIRO nenhum (...)EDNA diz que A CASA ESTÁ CHEIA DE COISA”.
Embora em mais de um dos índices EDNA se vitimize, confessa estar, no mínimo, em situação de
flagrância de sonegação tributária.
E embora tenha dito a AMAURI que não ganhasse nada com as irregularidades, a conversa
supra com o marido dá a entender que recebia sim, embora considerasse pouco.
Da colaboração premiada foram extraídas inúmeras mensagens de whatsapp indiciando
inúmeras irregularidades praticadas por EDNA, na gestão dos alunos da Universidade Brasil, com
vistas a efetivar matrículas em desconformidade com as regras legais e despistar as autoridades
públicas que investigavam os crimes praticados no âmbito da Universidade.
A título de exemplo, em conversa de whatsapp de 26/02/2019 com JULIANA, EDNA fala
abertamente que alunos foram cadastrados no 13º semestre, o que sabidamente é irreal e
questiona se, no futuro, os alunos poderiam ser alocados no semestre real. E assim justifica sua
pergunta à JULIANA: “Perguntei por causa do MP se tiver necessidade de mais relatórios” (lauda
n. 416 da representação).
Em 28/02/2019, nova conversa em que JULIANA orienta EDNA a matricular alunos como
“especiais”, com direcionamento para São Paulo, sendo que o campus de medicina fica em
Fernandópolis (lauda n. 417 da representação).
Em 06/03/2019, em conversa com a investigada NEIDE, índice 62744478, EDNA afirma a
respeito da aluna Isabella Cavalari Barbosa: “eles (o MEC) estão pedindo o histórico da menina,
mas o negócio da menina tá como especial... então a gente não vai ter histórico dela”.
Ainda na mesma ligação, reforça indícios de obtenção fraudulenta do FIES e/ou desrespeito ao
número de vagas da Universidade Brasil perante o MEC, por meio de inserções de dados falsos
no sistema, com indicação mentirosa do curso feito pelos alunos: “Tem sete casos, NEIDE, que é
pra validação de amanhã... Acho que o André (Bianchi) não te copiou... dos cursos da área de
saúde aqui... medicina nossa que se inscreveram na área da saúde... os mesmos casos que em
18/2 (no segundo semestre de 2018) a gente ligou, a pedido do REITOR (FERNANDO COSTA)
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pra recuperação financeira, pra eles se inscreverem, lembra (...)”. Na mesma conversa, EDNA e
NEIDE tratam sobre a impossibilidade do chamado “aluno especial” ter FIES, mas ainda assim,
alguns, a exemplo do aluno apelidado de GOIANO não só tinham, como estavam vinculados a
um curso da área de saúde. As duas investigadas discutem, ainda, a respeito da situação dos
chamados ‘alunos especiais’, que estão em sala de aula, assistem às aulas das disciplinas, mas
não são considerados alunos regulares pela Universidade. O nome de outros investigados é
constantemente mencionados como sabedores das irregularidades: REITOR, RODRIGO,
JULIANA, ROSIVAL, ANDRÉ, DAVI, além de advogados da Universidade.
Dessa conversa é possível reforçar fortes indícios de irregularidades: total descontrole a respeito
da situação dos alunos, sequer os semestres registrados no sistema são os corretos; inclusão de
alunos que cursam medicina como se fossem de outra graduação (“área da saúde”) ou não
estivessem matriculados (“alunos especiais”). A finalidade é dupla: burlar o sistema do FIES (pois
a depender da nota no Enem ou do número de financiamentos disponíveis, não é possível obter o
crédito estudantil para cursar medicina) e o MEC (pois há um limite de vagas autorizadas para o
curso de medicina).
Além disso, quanto à aluna Isabela a respeito da qual NEIDE e EDNA conversavam, concluiu a
autoridade policial: “Esta aluna (ISABELLA CAVALARI BARBOSA), inclusive, não está com seu
nome incluso em nenhuma das tabelas analisadas para a elaboração da presente
informação, quais sejam: a tabela “Medicina por Status 2019/1” (a qual, em tese, deveria conter
o nome de todos os alunos que possuíssem relação com a Universidade Brasil), e, a tabela
“Relação Candidatos Vunesp 2018”, novamente trazendo à tona uma omissão intencional e
fraudulenta de dados”. (grifos do original, lauda n. 557 da representação).
Muito mais já foi dito e deliberado a respeito de EDNA nas decisões a respeito das
interceptações telefônicas em seu desfavor, de forma individualizada, em que indícios
razoáveis de crimes foram apontados concretamente.
Trata-se, portanto, de inúmeros indícios fortes de se tratar de pessoa que, embora se faça de
vítima, faz parte da OrCrim, não só com atuação relevante para efetivação material dos crimes
em investigação, mas também com recebimento de valores, não se tratando, portanto, de apenas
uma simples funcionária que atua em desrespeito à lei sem qualquer ganho ou sem saber que
estava a atuar ilicitamente, um caso evidente, no mínimo, de prisão temporária, quiçá
preventiva.
Devo observar, porém, que em favor de EDNA, na operação ASCLÉPIO, foi concedido HABEAS
CORPUS em seu favor pelo E. TJSP, nos seguintes termos:

 
" 1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo advogado Matheus da Silva
Sanches em benefício de Élvio Batista Camargo, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da comarca de Assis. O paciente encontra-se preso preventivamente
e foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 2º caput da Lei nº
12.850/13.
(...)
2. A ordem deve ser concedida. A denúncia foi oferecida em 06.05 e recebida em
08.05 p.p. Muito embora aquela longa exordial afirme que ainda há fatos em
investigação, a serem, possivelmente, objetos de novas acusações, a propositura da
ação penal delimita, nos autos da ação penal a que se vincula o presente writ, as
imputações dirigidas a cada qual dos réus, dentre os quais o paciente.
(...)
Trata-se de membro subalterno da organização, que pertencia ao “grupo da área
acadêmica”, ou seja, encarregado da aplicação das provas e documentação de
transferência dos alunos, nada a apontar para eventual influência sua sobre outros
envolvidos, nem a indicar que, se submetido a medidas diversas da prisão, tornará a
delinquir.
O mesmo pode ser dito dos réus apontados como pertencentes ao grupo dos que se
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limitavam à “venda de vagas”. Acrescente-se a isso que o próprio Ministério Público,
titular da ação penal, que antes havia requerido a decretação da prisão preventiva
do paciente, manifestou-se, agora, pela desnecessidade da custódia, não apenas do
paciente ÉLVIO, mas igualmente dos corréus CARLOS DAVI SOLONETO DOS
SANTOS, IVO ZERIAL SEVERINO, JÚNIOR DE FREITAS, CÉSAR AUGUSTO
GORRÃO, BALTAZAR JÚNIOR MACHADO, CARLOS CÉSAR LIBERATO e EDNA
MARIA ALVES BIACHI. Ponderou o nobre Promotor de Justiça que esses
acusados “atuavam de modo relevante para a consecução dos fins da quadrilha,
mas não exerciam funções de liderança”. E acrescentou: “Estando com os bens
bloqueados e tendo sido citados, é possível impor-lhes medidas cautelares diversas
da prisão que tornem para eles mais difícil, senão impossível, atuar para turbar a
colheita de prova. Tampouco lhes será útil o eventual abandono do processo e não
conseguirão eventualmente movimentar dinheiro ou bens que possam auxiliar na
manutenção de alguma atividade ilícita. Desse modo, a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão se afigura suficiente como resposta processual neste
momento, para esses últimos acusados.
(...)
A manifestação do titular da ação penal, no sentido da revogação das prisões
preventivas dos réus que desempenharam papéis secundários na organização
(membros dos chamados grupos de “vendedores de vagas” ou “da área
acadêmica”), constitui fato novo, a reforçar a convicção de que se mostra excessiva
para eles a prisão preventiva, a qual, como sabido, é medida de todo excepcional.
Vejo, pois, como desnecessária a prisão preventiva do paciente e desses acusados,
que se encontram em situação semelhante à do paciente, bastando impor-lhes, por
ora, medidas cautelares diversas da prisão. Diante disso, concedo ordem de habeas
corpus a ÉLVIO BATISTA CAMARGO, com extensão em favor de CARLOS DAVI
SOLONETO DOS SANTOS, IVO ZERIAL SEVERINO, JÚNIOR DE FREITAS,
CÉSAR AUGUSTO GORRÃO, BALTAZAR JÚNIOR MACHADO, CARLOS CÉSAR
LIBERATO e EDNA MARIA ALVES BIANCHI. Acolhendo as ponderações do ilustre
Promotor de Justiça, imponho-lhes, a fim de evitar novas infrações, bem como
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, medidas cautelares
diversas da prisão”.  

Embora o próprio Exmo. Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
HERMANN HERSCHANDER, tenha dito, em meu entender, que sua decisão não se estende a
outros casos que pudessem vir a existir, limitando-se ao caso concreto que analisava, o que por
evidente não abrange a presente decisão prolatada por um juiz federal, há proximidade de
questões fáticas.
Caso não bastasse, é fato que passou alguns meses presa, já tendo havido tempo suficiente para
que as autoridades policiais recolhessem elementos probatórios a seu respeito. E o que não foi
recolhido pela Polícia Civil, convenhamos, dificilmente ainda existe após a soltura de vários dos
investigados pelo TJSP, embora medidas menos gravosas sejam possíveis, como busca e
apreensão, bem como pedido às autoridades que comandam a Operação Asclépio que se faça o
compartilhamento de provas.
Sendo assim, embora reconheça que, nos termos da Constituição Federal (art. 127, § 1º), há
possibilidade de posicionamentos divergentes para fatos semelhantes em razão da
independência funcional do i. parquet, a realidade do caso indica ser necessário pender para o
posicionamento em favor do direito à liberdade.
Não seria essa minha decisão se EDNA já não tivesse passado meses presa, mas passou.
Também poderia se pensar diferente se não houvesse determinação de prisão temporária de seu
marido, mas estou deferindo o pedido, pelo que, mais uma vez, em consideração à família, faz
sentido evitar que pai e mãe que têm filhos sem presos sem prazo determinado. Sem prejuízo,
cautelares diversas da prisão serão impostas em seu desfavor também por este Juízo Federal.
Os indícios são fortes e já foram indicados a respeito de recebimento de valores de assessorias
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externas, pelo que se faz imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos
milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por atuar materialmente no cometimento dos crimes
investigados, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho,
possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, o que faz ser de rigor a busca e
apreensão em desfavor dos locais que ocupa, também para que possa haver apreensão dos
proveitos da atividade ilícita.
 
ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI (CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento- (marido da Secretária Acadêmica))
Da representação: “ANDRÉ ocupa um cargo administrativo na Universidade Brasil em
Fernandópolis/SP, mais precisamente na CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento) e todas as documentações sobre as validações e aditamentos do FIES ficam
atreladas a este setor. Todos os requerimentos do FIES passam pela CPSA e, por esta razão, é
um setor importante para a organização criminosa, que no decorrer das investigações restou
comprovada o acesso dos investigados nesse setor, principalmente com contatos diretos com
ANDRÉ e também com sua esposa EDNA, que era a Secretária Acadêmica do mesmo campus.
Tal estrutura, em conluio com outros investigados tais como AMAURI, presidente do campus,
EDNA, esposa e secretária acadêmica e NILTON CÉSAR, outro funcionário do campus, com a
anuência dos superiores de São Paulo permitiu que todas as fraudes fossem praticadas, não só
em detrimento do FIES, mas também em relação às matriculas irregulares sem a devida
comprovação documental nas validações expedidas” (lauda 127 da representação).
Nas ligações com sua esposa (EDNA), nota-se da parte de ANDRÉ plena ciência e atuação com
vistas à efetivação das irregularidades perpetradas pelos “assessores” externos e por seus
superiores internos. Junto com sua esposa e outros, faz parte do braço operacional do esquema
de irregularidades.
Em outra ligação, na lauda n. 69 da representação: “ELE (ANDRÉ) é o presidente do CPSA, que
ele responde pela faculdade, que ELE (ANDRÉ) responde por todo o FIES da faculdade do polo
de Fernandópolis”.
Por meio da colaboração premiada, também restou indiciado que André Bianchi auxiliava
interessados a obterem de forma fraudulenta o FIES (lauda n. 479 da representação).
Da mesma forma que os outros investigados, o nome de ANDRÉ apareceu nos autos da
interceptação telefônica, tendo este magistrado consignado, em sua quinta decisão em
mencionado processo (0000032-77.2019.403.6124), o seguinte excerto do relatório policial à
época analisado: “Seu marido ANDRÉ LUIZ ALVES BIANCHI, usuário do terminal móvel (17)
99712-8612. Ele também trabalha na Universidade Brasil em Fernandópolis no setor denominado
CPSA, que é responsável por expedir as validações de matrículas e pleitos relacionados ao FIES.
As investigações demonstraram que ambos não só têm ciência das fraudes na Universidade
Brasil, mas também recebem recursos ilícitos de ADELI DE OLIVEIRA e mantém relações com
ROSIVAL e PAULO MARQUES da MP ASSESSORIA. Os diálogos abaixo demonstram a
participação do casal na investigação em curso” (decisão de 29.03.2019).
Elementos indiciários fortes também foram colacionados pelo MPF em seu parecer, cf. já indicado
no relatório da presente decisão não sendo necessário repetir, no sentido de atuação de ANDRÉ
junto a outros investigados na obtenção fraudulenta de FIES, a exemplo de PAULO e ADELI.
A situação de ANDRÉ, portanto, é muito semelhante a que já descrevi, de forma detalhada, em
relação à EDNA, sua senhora. Os indícios são fortes de que faz parte da OrCrim, não só atuando
como subordinado na Universidade, mas conforme apurado nos autos da interceptação telefônica
supramencionada, recebendo dinheiro “por fora”, propina para lesar os cofres públicos e o
interesse da coletividade com a concessão de financiamentos estudantis fraudulentos.
Não tenho clareza a respeito do quanto EDNA e ANDRÉ tinham poder de deliberação/comando.
O Exmo. Desembargador da Justiça Estadual, pelos elementos que lhe foram trazidos, entendeu
que EDNA não tinha poder de deliberação. ANDRÈ parece ocupar uma posição acima na
estrutura administrativa-universitária, por ser presidente do órgão.
Com elevado respeito, se, por um lado, a propina a EDNA e ANDRÉ pudesse ser, realmente,
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apenas um “agrado” para que cumprissem as determinações ilegais de seus superiores, por
outro, poder-se-ia cogitar não haver necessidade em pagar propina a quem estivesse apenas a
cumprir ordens de seus superiores no trabalho. Ou seja, é difícil precisar, na atual fase
processual, antes de maiores elementos probatórios e exercício do direito de defesa, o quanto
ANDRÉ e EDNA atuavam com liderança nas fraudes que praticavam – já que os indícios são
fortes de recebiam dinheiro por elas – e o quanto estavam apenas a cumprir ordens superiores.
Participação nos atos da OrCrim é indiciada de forma muito forte. Recordo-me de conversas
interceptadas de outros investigados (devidamente documentadas nos autos da interceptação já
tantas vezes mencionada), inclusive, que afirmaram que quem mandava no âmbito da
Universidade era EDNA.
Caso não bastasse, há um forte risco de, com a deflagração da operação e a ciência de que
também é investigado, ANDRÉ atuar para impedir o trabalho das autoridades cujas apurações
talvez o compliquem ainda mais, isso se, verdade seja dita, já não tiver destruído todas as provas
que existiam em seu desfavor quando da prisão de EDNA, buscando evitar o mesmo destino de
sua senhora.
Considerando os fortes indícios de recebimento de valores de forma ilícita, corre-se o risco, ainda,
de dispersão/ocultação destes bens assim que tiver ciência da deflagração da operação, se
estiver em liberdade. 
Somados todos esses elementos, em especial a decisão de segunda instância do TJ/SP
supramencionada que deslegitimou a prisão preventiva, mas, aparentemente, não viu óbice em
uma segregação mais curta com vistas à obtenção de provas e bens, entendo ser o caso de,
nesse momento, prisão temporária de ANDRÉ BIANCHI, com fundamento no art. 1º, I, bem
como inciso III, l, da Lei 7.960, não havendo outra medida apta para que sua presença não
impeça a apuração da verdade pelas autoridades em suas diligências.
A prisão preventiva, porém, não há de ser decretada nesse primeiro momento, por tudo o que já
ponderei. Sem prejuízo, a questão pode ser reavaliada futuramente.
Da mesma forma que já observado em relação a sua senhora, os indícios são fortes e já foram
indicados a respeito de recebimento de valores de assessorias externas, pelo que se faz
imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar materialmente no cometimento dos crimes investigados, forte a
possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas
provas para melhor apuração dos fatos, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor
dos locais que ocupa.
 
NILTON CÉSAR DA SILVA JÚNIOR (CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento)
“NILTON CÉSAR DA SILVA JÚNIOR, outro funcionário do campus de Fernandópolis/SP foi citado
desde o início das investigações como sendo um dos responsáveis pela facilitação de aprovação
no FIES. Registramos diálogos dele com outros envolvidos nas investigações, mais precisamente
a MP ASSESSORIA, integrados por PAULO, KAYO e MURILO. Nos contatos restou evidente que
NILTON prestava assessoria para eles e que, em alguns casos quis receber valores de
alunos, relativos a serviços das assessorias. Como ele integrava o quadro de funcionários da
Universidade Brasil, sua atuação foi facilitada e os relatos recebidos informalmente dão conta que
ele realmente cobrava vantagens indevidas para facilitar a aprovação de FIES dos alunos que
não se enquadravam como beneficiários” (lauda 130 da representação, ).
ÍNDICE: 63525532, ligação entre Paulo e Bianca: “BIANCA diz que quem assessorou ela NÃO
FOI O NILTON (E ele quer receber)...  PAULO diz que tem contrato com ela... PAULO diz que
NILTON tinha parceria com eles (MP ASSESSORIA), mas não tem nada concreto... PAULO fala
que ela não deve dar mais nada pro NILTON... BIANCA está com medo de TIRAREM O FIES
DELA (...)PAULO diz que a EDNA SECRETÁRIA está presa... O REITOR ESTÁ COM MEDO...
Conversou com um advogado em SÃO PAULO que disse que VÃO CHEGAR NO REITOR... EM
TODO MUNDO... PAULO diz que sabe... TEM CONSCIÊNCIA... Não é pra deixar o NILTON
AMEAÇAR ELES... NÃO PAGUEM NADA PRA ELES (SÓ PRA ELE - PAULO) (...)PAULO fala
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pra BIANCA falar que se ameaçarem cortar o FIES... Falar que vai fazer um Boletim de
Ocorrência... Deu 8.300 para o NILTON; outra aluna deu metade...”
ÍNDICE: 63673835, Ligação entre Kayo e Aurélia: “DIZ QUE ELE (PAULO) NÃO QUER DA NADA
PARA O NILTON, NEM DOS CINCO CLIENTES ELE NÃO QUER DAR NADA PARA O NILTON.
KAYO diz que eles estão comprando uma briga grande, grande, grande, grande. . AURÉLIA diz
que vai levar um tiro, que se eu fosse você nem ficava lá mais. KAYO diz "não tem como...ficar
longe...que a verdade é essa, eu no meio ou não, a pessoa mais próxima do PAULO que ele
sabe sou eu". diz que JÁ PERDEU TANTO DINHEIRO, FALA PARA ELE, ELAS RESCINDIRAM
O CONTRATO, TEM NOVE MIL PARA VOCÊ PEGAR, ELAS PASSANDO O DINHEIRO VOCÊ
VAI TER TEUS NOVE MIL E ACABOU (se refere ao dinheiro que teriam que passar para o
NILTON)”.
Em ligação bem recente, extraída dos autos n. 0000032-77.2019.403.6124, índice 64758815, de
25.07.2019, conversa entre terceiros indicia que NILTON teria recebido oito mil reais do pai de
uma aluna (beneficiária do FIES) para fazer sua rematrícula. Mais uma vez, chama a atenção
como o pai de uma beneficiária do FIES teria 8 mil reais disponíveis?
Conforme se nota das conversas por mim transcritas, além do que já foi apontado pelo MPF e
resumido em relatório, fortes indícios de participação de NILTON em várias das condutas ilícitas.
Até o presente momento, sua participação parece ser inclusive mais intensa do que alguns de
seus colegas servidores de Universidade, pois as ligações telefônicas indiciam que NILTON
recebeu valores diretamente e em dinheiro de alunos (beneficiários e/ou partícipes das fraudes),
inclusive disputando “clientes” com PAULO, um dos outros investigados.
Ou seja, aparenta se estar diante de pessoa que atua nas duas frentes: (1). dentro da
Universidade para o cometimento material das fraudes, mas (2). também fora, rivalizando com
“assessorias” externas dos demais investigados.
Evidentemente, faz-se necessária medida mais dura em seu desfavor, para fins de buscar cessar
a prática criminosa, sendo evidente, ainda, que sua liberdade põe em risco a obtenção de provas
pelas autoridades que apuram os fatos, dado sua ligação e comprometimento pessoal com a
situação, pelo que pode vir a atuar para dificultar os trabalhos de investigação da polícia. Não
pode haver ingenuidade do Judiciário, no sentido de que supostos membros da organização
criminosa não intensificarão os ataques às instituições e às autoridades e atuarão em desfavor
dos trabalhos de investigação que, se bem sucedidos, podem vir a comprometer os investigados
ainda mais.
Considere-se, ainda, os fortes indícios de recebimento de valores de forma ilícita EM DINHEIRO,
pelo que se corre o risco, ainda, de dispersão/ocultação destes bens assim que tiver ciência da
deflagração da operação, se estiver em liberdade. 
Nesses termos, está plenamente justificada sua prisão temporária, cf. art. 1º, I, bem como inciso
III, l, da Lei 7.960, não havendo outra medida apta.
Não descuido que a Polícia Federal requereu sua prisão preventiva. Porém, em decisões das
instâncias superiores, tenho observado não ter tido grande respaldo a postura de juízes de
decretarem prisões cautelares com manifestação em sentido contrário do Ministério Público. Com
base em tais precedentes, tenho adotado a postura de que, a não ser em casos excepcionais,
não avanço o raciocínio além dos requerimentos processuais formulados pelo titular da ação
penal, pelo que a prisão cautelar do investigado, ora decretada, limita-se à requerida pelo MPF:
temporária a ser seguida de cautelares.
Da mesma forma que já observado em relação a seus colegas de CPSA, mas de forma até mais
intensa, os indícios são fortes e já foram indicados a respeito de recebimento de valores de
alunos que cometeram as fraudes, pelo que se faz imprescindível a indisponibilidade de bens
para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por atuar materialmente no
cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com alunos, receber dinheiro em espécie,
forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser
localizadas provas para melhor apuração dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita, o que
faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
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5.4. NÚCLEO COMERCIAL – São Paulo/SP.
A maioria deste núcleo de captação comercial é o mais antigo e próximo da Universidade Brasil.
Ele atua em parceria direta com funcionários da Universidade Brasil com a anuência de
FERNANDO, como é o caso de ROSIVAL e ADELI que estão presos. DAVI, um dos principais
asseclas de ROSIVAL continua atuando em liberdade, enquanto ELVIO e CARLOS, ligados a
ADELI também estão presos com o patrão (lauda 133 da representação).
 
ROSIVAL JAQUES MOLINA
Da representação: “ROSIVAL JAQUES MOLINA é um dos principais investigados nesta
operação. Tem relacionamento pessoal e profissional com o reitor JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA há vários anos, desde os primeiros problemas com a justiça, relacionados com o FIES,
ROSIVAL estava com FERNANDO. (...) ROSIVAL conta com uma grande estrutura responsável
pela captação de alunos para Universidade Brasil, mas de acordo com as investigações também
tem uma rede própria de ensino, principalmente EAD (Ensino à Distância), onde ele também quer
implementar a mesma sistemática de fraudes ao FIES, afinal, com as atuais regras de
concessão, tornou-se muito fácil obter recursos de Governo Federal mediante fraudes
nesse financiamento. Assim como outros investigados, ele também está preso em razão da
participação do grupo criminoso desmantelado pela Operação Asclépio da Polícia Civil de
Assis/SP. ROSIVAL participava de reuniões na sede da Universidade Brasil e participava da
tomada de decisões sobre a situação dos alunos cooptados. De acordo com as
informações recebidas, ele e sua esposa (...) ficaram milionários com os recursos obtidos
pela estrutura criminosa composta por ROSIVAL e seus asseclas, em especial DAVI CORREIA
BONFIM, responsável pela inserção de dados ideologicamente falsos nos requerimentos do FIES
e outros, como JAIRO, JHONATAN e FERNANDO, que embora não estejam listados neste
relatório, participaram efetivamente da estrutura criminosa capitaneada por ROSIVAL. Centenas
de diálogos mantidos entre ROSIVAL e outros investigados foram registrados no decorrer
das investigações. Praticamente todos mantiveram contatos diretos ou indiretos ou o
mencionaram ele como sendo um dos principais responsáveis pelas fraudes, além de
JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e ADELI DE OLIVEIRA” (laudas 133 e 134 da
representação, grifei).
Índice 62932037, conversa entre ROSIVAL e a senhora sua esposa: “A partir de 17min e 13seg...
ROSIVAL fala para a esposa que em sua nova faculdade, existem alunos regulares e outros, que
estão aparecendo, que são FIES... Os alunos regulares pagam R$399, o alunos FIES pagam
R$ 800... A esposa quer saber quem paga esse valor de R$ 800... ROSIVAL fala que O
GOVERNO PAGA PRA NÓS... A esposa pergunta se é CERTEZA que recebe... ROSIVAL diz
que sim... RECEBE... (...)o filho está falando que o PAI está ganhando muito dinheiro...”
Há uma forte aparência de fraude ao FIES, se do aluno com recursos públicos se cobra o
dobro do preço do aluno sem. Uma espécie de superfaturamento, sobrevalorização do
preço da mensalidade de quem tem FIES. Socialização de prejuízo, internalização de lucro,
que levam a conversas sobre compras de carros importados e blindados.
Aparentemente, o filho de DAVI estaria dizendo que seu pai, um dos investigados e que atuaria
no braço organizacional comandado por ROSIVAL, estaria ganhando muito dinheiro.
ÍNDICE: 63081171, conversa entre ROSIVAL e REITOR: “FERNANDO COSTA diz que está
com o pai de uma aluna que está para aditar o FIES, pergunta para ROSIVAL se tem
notícias de quando vão aditar o FIES da Universidade. ROSIVAL  responde que ontem
desbloqueou o sistema e à noite já caiu de novo, que começaram iniciar os processos e caiu.
Acredita que hoje estará liberando o aditamento, mas que neste momento o sistema está caído
desde ontem à noite. FERNANDO COSTA diz que tem uma aluna, que precisa ver o
aditamento dela que ela está preocupada. ROSIVAL diz que está em São Paulo e que
passará para conversar com FERNANDO. ROSIVAL diz que falará com o VILANOVA (Mauro
Villanova).” (grifos do original).
Não deveria ser comum o Reitor de uma Universidade tratar sobre aditamentos FIES com um
membro de uma “assessoria” externa.
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ÍNDICE 63186213: “VALTER DE DRACENA liga para ROSIVAL e diz: " a gente fez aquela
Inscrição lá do FIES aquele dia.. e ficou tudo certo...qual que é o passo que a menina tem que
tomar agora..que a Faculdade parece que foi colocada NUM OUTRO CURSO...ela tem que ir
nessa Faculdade...não..e transfere pra outra...como que vai funcionar.”
Indícios do modus operandi tantas vezes relatado durante as investigações: a indicação dos
cursos não corresponde à realidade, como forma de burlar o FIES.
ÍNDICE 63506885: em ligação entre aluna e o Reitor a respeito de FIES, ela se refere a Rosival
como “o novo diretor”, o que indicia ingerência deste na Universidade Brasil, com a ciência do
Reitor.
ÍNDICE 63177654: em ligação entre os investigados ORLANDO e RICARDO, “ATÉ AS
PERRENGUE DO FIES AÍ QUE É O ROSIVAL QUE AUTORIZA AÍ..QUE QUE TÁ
ACONTENCENDO”.
ÍNDICE 63361712: em ligação entre os investigados EDNA e AMAURI, a primeira afirma sobre
“listinha” de alunos de ROSIVAL, com assinatura do REITOR.
Os indícios são de que ROSIVAL não atuava somente na questão do FIES, mas também em
transferências de alunos do estrangeiro para a Universidade Brasil: “como as Instituições de
Ensino em que os alunos estrangeiros estudavam às vezes demoravam para liberar os
documentos, conforme os alunos os recebiam entregavam para ROSIVAL e os outros captadores
que então encaminhavam para JULIANA ou para EDNA” (lauda n. 374 da representação)
Da colaboração premiada, também são retirados elementos a respeito da importância de
ROSIVAL, matrículas eram feitas com base em listas por ele encaminhadas à EDNA, com
rubricas do REITOR Fernando da Costa (e. g., lauda n. 419 da representação).
Em seu parecer, o MPF assim se posiciona a seu respeito: “O primeiro núcleo de “assessoria” é
liderado pelos investigados ROSIVAL MARQUES MOLINA e ADELI DE OLIVEIRA (...) ROSIVAL
JAQUES MOLINA , conhecido como “pastor de alunos”, é apontado como um dos principais
investigados e mantém relacionamento próximo com o reitor JOSÉ FERNANDO há vários anos,
com quem respondeu por problemas anteriores com a Justiça também relacionados à concessão
irregular de FIES. Também participava das reuniões na sede da Universidade Brasil e da tomada
de decisões sobre a situação dos alunos cooptados e conta com uma grande estrutura
responsável pela captação de alunos para a Universidade Brasil, que conta com a participação
necessária de seu assecla DAVI CORREIA BONFIM, responsável pela inserção de dados
ideologicamente falsos nos requerimentos do FIES” (laudas n. 43-45 do parecer ministerial).
E conclui para, da mesma forma que a Polícia Federal, requerer sua prisão preventiva.
O fumus comissi delicti foi detalhado em relatório e por mim complementado nas páginas
anteriores. Não há como ser mais detalhista, individualizar ainda mais todos os indícios apurados
até o momento, considerando, ainda, o que observo sobre ROSIVAL abaixo, quando analiso a
situação de ADELI.
O fumus existe na medida em que ROSIVAL atuaria, externamente, na liderança e em conjunto
com outros atores (associação criminosa) para a manutenção irregular de alunos na Faculdade
de Medicina em Fernandópolis, com a prática de falsidades ideológicas e a obtenção ilícita de
recursos no FIES mediante a inserção de informações falsas no sistema do FIES (estelionato
majorado).
E o periculum libertatis parece evidente, não somente pela necessidade de cessar a continuidade
delitiva (ordem pública) de alguém que há anos está supostamente envolvido em práticas ilícitas
de prejuízo às finanças públicas e com ela enriqueceu (ordem econômica) e à coletividade, mas
também para fins de conveniência da instrução criminal, a fim de que a liberdade do acusado
não atrapalhe as investigações de recolher os elementos necessários para uma correta apuração
dos fatos.
Além disso, entendo que as práticas das assessorias externas não podem ser combatidas com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
O Judiciário não deve prolatar decisões inexequíveis, sob pena de ser levado a descrédito
perante a população. Não há como impedir que ROSIVAL, em liberdade, não continue a
conversar com outros investigados, não tente dispersar/ocultar seus bens, não aja para que não
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seja implicado pelas investigações, não continue a dar ordens à distância ou a realizar
negociações por aplicativos que as autoridades têm enormes dificuldades em rastrear, cujos atos
materiais serão feitos, também, pela rede de computadores. Apenas a segregação cautelar pode
interromper a prática criminosa e garantir a manutenção das provas e dos bens de investigado
que possui papel de liderança de acordo com o que foi apurado, e enriquecimento em razão de
anos fraudando o patrimônio coletivo. 
O quadro indiciado, repita-se, é de inúmeras irregularidades em um curso de medicina, com
desvios de vultosos recursos públicos e formação de médicos sem a menor condição de atender
a população. Não há dúvidas de que é melhor tomar medidas duras agora, do que nada fazer, e
permitir que, no futuro, tenhamos falta de recursos públicos e atendimento médico por
profissionais mal formados em todo o país. A prioridade deve ser a saúde, o patrimônio público e
a integridade física das pessoas ameaçadas.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do senhor ROSIVAL JAQUES MOLINA,
pois se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e
313 do CPP.
Os indícios são fortes e já foram indicados a respeito de enriquecimento, por meio de seu papel
de liderança no complexo esquema em investigação de prejuízo ao Erário, pelo que se faz
imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com
alunos, membros da assessoria externa e funcionários da Universidade, forte a possibilidade de
que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para
melhor apuração dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca
e apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
ADELI DE OLIVEIRA
“ADELI DE OLIVEIRA, vulgo “PICADINHO”, assim como ROSIVAL JAQUES MOLINA encontra-
se preso em razão da participação na organização criminosa desmantelada pela OPERAÇÃO
ASCLÉPIO. De acordo com as informações recebidas, ADELI, assim como ROSIVAL, tem
acesso direto à Universidade Brasil e ao seu reitor JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA.
Informações obtidas em campo indicam que parte dos recursos obtidos por ele nas negociações
de vagas, transferências de alunos e fraudes no FIES foram entregues pessoalmente por ADELI
a FERNANDO durante encontros no Haras localizado na cidade de Porto Feliz/SP. Os principais
asseclas de ADELI são ELVIO BATISTA MACHADO e CARLOS CÉSAR LIBERATO, que assim
como seu patrão, também estão presos em razão da participação no grupo criminoso investigado
na Operação ASCLÉPIO” (laudas n. 144 e 145 da representação).
Durante as interceptações, disse eu o seguinte, em uma das minhas decisões: “Das transcrições
realizadas da representação, que ficam somadas às linhas gerais anteriormente delineadas, resta
bastante claro o possível envolvimento dos investigados em complexa rede criminosa. Em tese,
quem está a agir corretamente, não tem medo de falar ao telefone. Claro que se pode dizer que a
conduta de utilizar o whatsapp poderia ser para evitar o pagamento de interurbanos, por exemplo,
mas quase todos os números apurados são DDD 17, pelo que essa justificativa é pouco
convincente. Ademais, é fato notório que as operadoras de telefonia cobram pelas ligações, mas
também cobram pelo uso de internet. E, ainda, as ligações “normais” têm, via de regra, qualidade
superior às de whatsapp. Logo, a conduta de evitar falar ao telefone e preferir o whatsapp indicia
a preocupação com eventual monitoramento policial, que se concretiza de forma mais fácil pelo
primeiro do que pelo segundo”.
A conduta indiciada de ADELI é justamente essa.
ÍNDICE 62435867: “MNI pergunta se ADELI que mexe com transferência na faculdade
UNIBRASIL. ADELI pede para ligar no Zap e desliga. MNI (MNI = MULHER NÃO IDENTIFICADA)
”. ÍNDICE 63161997: “RODOLFO liga para ADELI... (...) RODOLFO pergunta se é ele quem
RESOLVE OS PROBLEMAS DOS ESTRANGEIROS... (fala com sotaque).... ADELI pede para
RODOLFO ligar no ZAP... Quer saber se ADELI resolve os problemas COM
ESTRANGEIROS... ADELI diz que é... Mas, pede pra ligar no ZAP (Whatsapp), que ele vai
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falar no zap... RODOLFO concorda” (grifei).
Evidente que se está em um juízo preliminar, não competindo ao magistrado absolver ou
condenar ninguém nessa fase. Porém, as máximas de experiência indicam que uma pessoa,
quando recebe ligação “por engano”, não a destina para o whatsapp para assim dizer. Logo, se
ADELI não tivesse qualquer envolvimento com transferências na Universidade Brasil, apenas
teria respondido não e desligado o telefone. Da mesma forma, se o negócio fosse lícito, não
haveria o que temer. Não foi o que fez. Lembre-se que “desviar para o whatsapp” foi a mesma
conduta do REITOR em áudio já transcrito anteriormente no corpo desta decisão, bem como por
outros investigados, o que ficou ainda mais indiciado na colaboração premiada.
Além disso, da mesma forma, por exemplo, que FERNANDO e ERICSON, ADELI, ainda que
possa tomar cuidado, não tem qualquer controle a respeito do que as outras pessoas falam sobre
ele.
ÍNDICE 62904109: “ORLANDO complementa: "Não mexe no CARA não, porque AGORA ELE É
NOSSO" (falando sobre a nova parceria com a turma de ADELI, ÉLVIO e CARLÃO). ORLANDO
diz que comentou com EDNA que o ADELI foi lá ontem (em seu escritório); conta que SEGUROU
UMA BOMBA da Faculdade que iria dar Imprensa; que o ADELI BATEU num ALUNO DENTRO
da FACULDADE realizando cobrança; que o ADELI sentou em sua frente pedindo misericórdia;
que comentou com ela: "E VOCÊ SABE QUE O CARA É O HOMEM DO REITOR, né?" Que
EDNA comentou: "ORLANDO, ELE FICA LÁ DENTRO DA REITORIA". Que aí ORLANDO
retrucou: "Então... Esse é o HOMEM QUE NÃO SE PODE MEXER... QUE É O HOMEM DO
REITOR... É O PITBULL DELE... ENTÃ, FIA, ENTÃO TEM QUE ENGOLIR". RICARDO indaga:
"Então ela sentiu que nós tá junto?" (junto com a turma de ADELI). ORLANDO conta que
valorizou o passe; conta que relatou a Edna que disse ao Adeli (na ocasião do encontro no
Escritório) que já segurou um monte de broncas, que tem um amigo dentro da faculdade; que
esse amigo se chama AMAURI PIRATININGA...” (grifos meus)
ÍNDICE 62925520, o "CARA QUE É O HOMEM DO REITOR", que é o CARA DO REITOR (está
falando de ADELI), que é o CAPANGA, que VAI NO PARAGUAI BUSCAR ALUNO; que esse
CARA BATEU num ALUNO dentro do CAMPUS da Universidade, realizando cobrança; que
ESSE ALUNO procurou por ORLANDO e, quando estavam saindo para a Delegacia, o CARA
chegou, o tal do ADELI, estacionou a LAND ROVER, e pediu pelo amor de Deus; que a princípio
o esnobou dizendo que não tinha compromisso nenhum com ele, pois não seriam ele e o
REITOR que o denegriam chamando-o (a Orlando) de malandro e bandido. ORLANDO conta que
disse a ADELI que só não ferrou a faculdade ainda porque o seu amigo AMAURI está lá dentro;
mas que a bomba vai acabar estourando no colo dele (de AMAURI); que não ferrou a faculdade
só por isso, pois tudo o que acontece de errado na faculdade acaba caindo lá no escritório dele;
que, então, ADELI pediu pelo amor de Deus, que vamos ser PARCEIROS daqui em diante; que
disse então, "ah!, agora eu sou parceiro?", porque até agora eu era inimigo; vocês querem ganhar
o bolo sozinho, comer a pizza sozinho; que ele (Orlando) só quer um pedacinho, que tem uma
filha que estuda lá (Catarine), que paga 9 Mil por mês e precisa ganhar dinheiro pra pagar a
mensalidade dela (...) Que então, ADELI disse que ESTAVA FECHADO e se era SÓ ISSO que
ORLANDO queria; que indagou o que ele poderia fazer pra livrar a cara dele (da ocorrência com
o aluno); Que ORLANDO perguntou quanto ADELI estaria cobrando dos dois alunos com quem
brigou; que ADELI respondeu que eram 160 MIL (Reais); que (Orlando) solicitou que ADELI
isentasse os alunos dessa dívida e ele não tomaria providência criminal; que ADELI concordou na
hora; Que aí ORLANDO chamou os DOIS ALUNOS, informou que conseguiu isentar a dívida e
pediu 10% (do valor da dívida) em honorários; dando risada, ORLANDO diz que segunda-feira os
alunos irão levar o dinheiro pra ele; Que aproveitou a situação com ADELI e exigiu a
TRANSFERÊNCIA DO GENRO e DE DOIS FILHOS de um CLIENTE do PARANÁ (CÁSSIO), dos
quais ele precisava AJEITAR A SITUAÇÃO; que ADELI concordou e solicitou os nomes e os
documentos dos interessados que ele iria ajeitar; que ORLANDO perguntou quanto ELES (a
direção da faculdade) iriam cobrar; que ADELI respondeu que não era NADA... (ORLANDO dá
risadas...); (...) Depois começa a falar mal de AMAURI, que estaria pagando agora por tudo o que
fez contra ele na Igreja; que AMAURI, junto com o REITOR, teria ameaçado os
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representantes do Centro Acadêmico e que os alunos teriam gravado...” (grifei)
ÍNDICE 63024951: “ORLANDO pergunta: "MAS E O DO ADELI?". RICARDO responde: "Dá 40
MIL PRO ADELI... 40 é NOSSO... E 20 DELE (do cara de Maringá)". ORLANDO assente.
RICARDO complementa: "É O JOGO... LÁ DOS CARAS É 40... LÁ NÃO TEM JEITO... LÁ É 40
PAU" (se referindo a ADELI e seus comparsas). ORLANDO diz que então vai falar pra ELE (pro
cara de Maringá) fixar o preço em 120 (Mil Reais por vaga)”.
Da colaboração: “Segundo JULIANA, AMAURI PIRATININGA enviou algumas telas de conversas
que ele manteve com ROSIVAL e tratam da atuação de ADELI no campus da Universidade,
que consistia no oferecimento de facilidades para contratação do FIES. Pelo que consta,
AMAURI também enviou um print da conversa em que uma aluna informa que ADELI está
na faculdade vendendo vagas do FIES” (lauda n. 358 da representação, grifos meus).
“Também como forma de demonstrar que ADELI era tido como responsável pelo processo de
obtenção de FIES, é necessário dar destaque ao e-mail enviado por MÁRCIA BALBINO DE
SOUZA ANTUNES em 13/02/2019 para ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO, com o
título “Denúncia de alunos fies”, no corpo da mensagem, MÁRCIA explica que recebeu alguns
prints de conversa do Whatsapp da aluna JOYCE THAMIRES do curso de Odontologia, onde ela
conversa com uma terceira pessoa que se identificou como sendo JULIANA DO ADELI (JULIANA
JACOMELI). Na conversa, JULIANA afirma que ADELI é o responsável pelo processo seleção
da Universidade Brasil e que todos os alunos de Medicina passar por ele” (lauda n. 360 da
representação, grifos do original). Note-se que nas mesmas conversas de whatsapp, também
são mencionados os nomes de DAVI e ELVIO.
Os indícios são de que ADELI não atuava somente na questão do FIES, mas também em
transferências de alunos do estrangeiro para a Universidade Brasil: “O nome PICADINHO escrito
no campo Cidade é o codinome de ADELI DE OLIVEIRA, principal captador de estudantes no
Paraguai para a Universidade Brasil, inclusive JULIANA cita que o mesmo comentou que já não
era mais preciso ir até aquele país porque os alunos é que o procuravam” (lauda n. 372 da
representação).
“No dia 21/03/2019, FERNANDO COSTA encaminha uma mensagem para JULIANA, nela, existe
o relato de que ADELI estaria cobrando por um serviço para que determinada aluna pudesse ser
matriculada no internato. A pessoa que encaminhou a mensagem para FERNANDO COSTA
ainda diz que não tem noção de quem seja esse tal de ADELI e que ele estaria utilizando a
Universidade para ganhos próprios. Nota-se que JULIANA respondeu a mensagem
encaminhada por FERNANDO COSTA, deu explicações e acrescentou que o cronograma do
internato está sendo cumprido, contudo, o assunto que mais chama a atenção – ADELI utilizando
o nome da Universidade para auferir lucros – não é mais abordado, nem por JULIANA, tampouco
por FERNANDO COSTA” (lauda n. 392 da representação).
Da colaboração premiada, restou ainda mais claro, com provas documentais, os indícios da forte
interferência de ADELI na Universidade. Os alunos que haviam contratado seus “serviços” eram
tratados “com carinho” pela colaborada JULIANA. Em troca, ADELI pagou mensalidades de curso
universitário realizado por cônjuge da colaboradora, cf. ratificado a fls. 431-434 da representação.
A fls. 398, dentre outras, da representação, nota-se que esse “carinho” se dava, por exemplo,
com pedidos de reanálise. Quando o aluno de medicina vinha de faculdade estrangeira
(transferência), a Universidade Brasil supostamente realizava análise de seu currículo, indicando
quais disciplinas poderiam ser aproveitadas e quais ainda deveriam ser cursadas. De acordo com
a autoridade policial, muitas vezes havia divergência entre o semestre que o aluno desejava
cursar e o semestre deferido pela Universidade após a análise curricular. ADELI, então, buscava
passar por cima da análise curricular e atender aos interesses dos contratados, sem se preocupar
com a formação dos futuros médicos.
Ainda da colaboração, foram trazidas referências elogiosas de ADELI a ROSIVAL, como se este
tivesse ajudado aquele em seus “serviços” (fl. 401 da representação), bem como uma tentativa de
aproximação entre a colaborada JULIANA e ROSIVAL, por iniciativa de ADELI. Indícios, portanto,
de associação criminosa.
Também a partir dos documentos trazidos pela colaboradora à PF, o Exmo. Delegado-Chefe diz:
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“Importante destacar que ADELI elabora uma declaração que consta em seu teor a informação de
que recebeu a quantia de R$ 875.143,83, referente a serviços prestados de consultoria
educacional, contudo, os pagamentos foram realizados na conta bancária da empresa
SORELLA ADMINISTRADORA DE BENS, CNPJ 06.369.917/0001-44” (lauda n. 468 da
representação, tabela a fl. 470, grifos do original).
São apresentadas na representação, ainda, listas de alunos “que teriam sido cooptados pelo
Grupo de Adeli (...) Desta lista, inclusive, há imagens de boletos e comprovantes bancários
expedidos em nome de alguns desses alunos (...)Imagem nº 4: Comprovante de transação
bancária em nome da aluna ÉRICA OLIVEIRA ALVES. Data do pagamento compreendida dentro
do período de tempo das informações obtidas. Segundo as informações, aluna cooptada pelo
investigado ADELI. Local do pagamento: Ponta Porã-MS (provavelmente trata-se de aluna
oriunda de faculdade localizada no Paraguai, corroborando com as denúncias iniciais que deram
origem a esta investigação)”. (laudas n. 509-510 da representação).
Destaco terem sido trazidos inúmeros comprovantes de pagamentos feitos a ADELI além do ora
indicado.
Ainda a respeito desses alunos, diz o Exmo. Delegado-Chefe: “segundo as informações obtidas,
todos estes também negociaram suas vagas com o trio ADELI/ÉLVIO/CARLÃO (...)
Acrescente-se que a aluna (...) (aluna regularmente matriculada no 10º Período do Curso de
Medicina para o período letivo 2019/1 – vide Imagem 13), além de estar classificada na
posição nº 218 do Edital de Processo de Seleção para as vagas remanescentes do Curso
de Graduação em Medicina: período 2018/2 (conforme demonstrado na Imagem 12),
também tem seu nome marcado com três asteriscos (também demonstrado na Imagem 12),
o que, segundo as regras do próprio edital (constantes da legenda da Imagem 12) já a
desclassificaria de imediato, uma vez que estaria na condição de não-habilitada por não
atender a dois dos critérios do Edital do Processo Seletivo. Mesmo assim, por meio dos
serviços espúrios prestados pela quadrilha investigada, tal aluna conseguiu efetivar sua
matrícula.” (lauda n. 518-521  da representação, grifos do original).
Ao longo das investigações, foram relatados, ainda, indícios de agressão física de ADELI a um
aluno da Universidade Brasil em Fernandópolis. Esse aluno teria buscado auxílio de ORLANDO,
na qualidade de advogado, a fim de que este tomasse medidas criminais em face de ADELI.
ORLANDO, então, em vez de atender o aluno, tratou diretamente com ADELI, tendo acertado
uma parceria nos negócios entre seu grupo e o de “Picadinho” (apelido que também causa
preocupação). Antes rivais e concorrentes, os diferentes grupos de “assessoria” buscaram
afinar o contato, com se estivéssemos diante de um cartel.
O fumus comissi delicti existe na medida em que ADELI atuava com outros atores para a
manutenção irregular de alunos na Faculdade de Medicina em Fernandópolis, sendo por diversas
vezes mencionado por adjetivos pejorativos, como se fosse pessoa responsável por garantir, pelo
uso da força, as ilicitudes comandadas pelo Magnífico Reitor, havendo indícios muito fortes de se
tratar de integrante com papel importante em grande associação criminosa. E o periculum
libertatis parece evidente, não somente pelos indícios de reiteração delitiva por alguém que está
supostamente envolvido em práticas ilícitas de prejuízo ao patrimônio da coletividade, mas
também para fins de conveniência da instrução criminal e ordem pública, pois se está diante de
pessoa em desfavor de quem há indícios de agressão a um aluno universitário que justamente
descortinava os crimes que supostamente comete.
Alguém inserido em uma organização criminosa que, não satisfeito em cometer delitos, usa da
força física para agredir denunciantes claramente gera risco, à sociedade e à instrução criminal
se mantido em liberdade, havendo evidente preenchimento dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva.
Evidentemente que, para cessar tais práticas, não é suficiente a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão. Não há como impedir que ADELI não mantenha sua postura agressiva
relatada nos autos se não por sua segregação cautelar.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do senhor ADELI DE OLIVEIRA, pois se faz
indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
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Os indícios são fortes e já foram indicados a respeito de enriquecimento, por meio de seu papel
de liderança no complexo esquema em investigação de prejuízo ao Erário, pelo que se faz
imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com
alunos, membros da assessoria externa e funcionários da Universidade, forte a possibilidade de
que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para
melhor apuração dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca
e apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
ELVIO BATISTA CAMARGO
“Como já relatado, ELVIO é um dos principais asseclas de ADELI DE OLIVEIRA. Ele atua em
conjunto com CALOR CÉSAR LIBERATO, vulgo CARLÃO nas tratativas e negociatas com
interessados em ingressar no curso de medicina em Fernandópolis. ÉLVIO mantinha contatos
diretos com funcionários da Universidade Brasil objetivando regularizar matrículas e FIES dos
alunos captados pelo grupo do qual faz parte. Diversos registros de diálogos de ÉLVIO e
menções a ele em outros diálogos de investigados comprovam a participação dele na
organização criminosa. Estes diálogos foram incluídos nos Relatórios de Interceptação (RITs)
produzidos anteriormente, que fundamentam as conclusões relativas à sua atuação no grupo
criminoso investigado. Em uma das diligências de campo, policiais federais acompanharam o
recebimento de R$ 80.000,00 de um médico na cidade de Jales/SP relativo ao pagamento de
inscrição de um dependente que está cursando medicina na Universidade Brasil que foi entregue
a ÉLVIO e CARLOS. Existem informações que indicam que as cártulas de cheque emitidas para
pagar este valor foram apreendidas com ÉLVIO na ocasião de sua prisão na Operação
ASCLÉPIO. (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 02/2019 - UIP/JLS/SP)” (lauda n. 156 da
representação).
ÍNDICE 62770602, diálogo entre os investigados RICARDO e OCLÉCIO: “Continua dizendo que o
ADELI e o ÉLVIO sumiram com os documentos... pra fazer análise do moleque (FIES)... que (o
ADELI) não quer abater o negócio do FIES que é direito do moleque lá (aluno)... que AQUELES
DOIS (ADELI e ÉLVIO) estão fazendo o maior rolo lá dentro da FACULDADE (Unibrasil)... Que
tem UNS 20 (alunos com problemas de documentação)... porque ELES (Adeli e Élvio) mexeram e
tiraram documentos lá dentro da Faculdade...”
ÍNDICE 62953387, conversa entre RICARDO e ALINE: “Teve que fazer um acordo violento
com ÉLVIO dentro da faculdade, senão não ia despachar aqueles formulários dele e do
ORLANDO. Que sentaram todo mundo e desembaraça cada um. ALINE pergunta se pagar
ÉLVIO ele não libera o semestre dela e RICARDO pede calma que irá conversar com ÉLVIO”
(grifei).
ÍNDICE 63322570, tratando a respeito de assunto que a autoridade policial entende relacionado à
investigação aqui analisada, ELVIO orienta seu suposto cliente, a não fazer transferências
bancárias, mas sim realizar o pagamento por cheque (dois de 40 mil reais).
ÍNDICE 63506885, em ligação entre aluna e o REITOR, “Então, a NEIDE FALOU assim pra mim,
na PRESENÇA DO ÉLVIO: 'Olha, seu financiamento tá liberado, mas eu preciso que a
DIRETORA JULIANA arrume seu sistema’. (...) FUI até a JULIANA... (Antes disso) E ainda a
NEIDE falou assim: 'ÉLVIO, arruma... É só arrumar o SISTEMA DELA que já libera'... O ÉLVIO
MANDOU MENSAGEM PRA JULIANA”.
“Imagem nº 5: Comprovante de transação bancária em nome da aluna GLÉDIA OLIVEIRA DE
CARVALHO QUEIROZ. Data do pagamento: 08/06/2018 (compreendida dentro do período de
tempo das informações obtidas). O investigado ÉLVIO aparece como intermediador” (lauda n. 511
da representação).
Nota-se, por meio dos áudios transcritos, indícios de envolvimento de ELVIO com as
irregularidades em apuração. RICARDO relata acordo com ELVIO (associação criminosa), aluna
relata a presença de ELVIO dentro da Universidade na questão de “regularização” de matrículas,
e serviços prestados por ELVIO são pagos em cheque, por orientação dele mesmo (como já se
disse anteriormente para outros investigados, no mínimo, há indícios de sonegação).

Num. 20633189 - Pág. 116Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



Porém, da mesma forma que para EDNA, ELVIO tem em seu favor o Habeas Corpus Criminal
nº 2104843-21.2019.8.26.0000, por meio do qual foi colocado em liberdade, cf. decisão do Exmo.
Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, HERMANN
HERSCHANDER, cujos principais excertos já transcrevi ao analisar a situação da outra
investigada.
Se bem havia entendido a análise da POLÍCIA FEDERAL e do MPF, ELVIO seria integrante da
“assessoria” externa, porém, não foi essa a conclusão do Exmo. Relator do HC no TJSP: “Trata-
se de membro subalterno da organização, que pertencia ao “grupo da área acadêmica”, ou seja,
encarregado da aplicação das provas e documentação de transferência dos alunos”.
Cf. já disse, em meu entender, sua r. decisão não se estende a outros casos que possam vir a
existir, limitando-se ao caso concreto que analisava, o que por evidente não abrange a presente
demanda conduzida por um juiz federal. Há, contudo, proximidade de questões fáticas.
Caso não bastasse, é fato que passou alguns meses preso, já tendo havido tempo suficiente para
que as autoridades policiais recolhessem elementos probatórios a seu respeito. E o que não foi
recolhido pela Polícia Civil, convenhamos, dificilmente ainda existe após a soltura de vários dos
investigados pelo TJSP, embora medidas menos gravosas sejam possíveis, como busca e
apreensão, bem como pedido às autoridades que comandam a Operação Asclépio que se faça o
compartilhamento de provas.
Sendo assim, embora reconheça que, nos termos da Constituição Federal (art. 127, § 1º), há
possibilidade de posicionamentos divergentes para fatos iguais em razão da independência
funcional do i. parquet, a realidade do caso indica ser necessário pender para o posicionamento
em favor do direito à liberdade.
Não seria essa minha decisão se não houvesse o Habeas Corpus em favor de ELVIO, pois,
conforme já destaquei, minha compreensão dos fatos é diferente, e acredito que seja difícil cessar
a continuidade delitiva de ELVIO sem a restrição a sua liberdade, apenas com a imposição de
cautelares. Mas é fato que o HC existe.
R. doutrina leciona que “havendo conflito entre o direito interno e o internacional, rege sempre a
regra mais favorável aos direitos e às liberdades da pessoa (nisso reside o princípio pro homine
ou pro persona)” (GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI, Valério de Oliveira, O juiz e o direito: o
método dialógico e a magistratura na pós-modernidade, 2ª ed., p. 78).  
Em analogia favorável ao investigado, em havendo duas compreensões diferentes – a minha e a
do Exmo. Des. Relator do TJSP – prevalece a mais favorável a ELVIO.
Sem prejuízo, outras cautelares diversas da prisão serão impostas em seu desfavor também por
este Juízo Federal.
Ademais, atuando em assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o
que foi fortemente indiciado em diligência externa velada da Polícia federal já relatada, faz-se
imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com
alunos e ser membro de assessoria externa, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em
seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, bem
como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos
locais que ocupa.
 
CARLOS CÉSAR LIBERATO,
“CARLOS CÉSAR LIBERATO, assim como seu patrão ADELI e o parceiro ÉLVIO está preso em
decorrência de sua participação nas investigações que culminaram com a deflagração da
Operação ASCLÉPIO. CARLOS e ÉLVIO normalmente andavam juntos cumprindo as
determinações de ADELI e faziam contatos diretos com alunos assessorados pelo grupo. Ele é
figura conhecida nas instalações educacionais, assim como ÉLVIO e ADELI como pessoas que
comercializam vagas, transferência e FIES para interessados em ingressar no curso de medicina
da Universidade Brasil com autorização para utilizar as dependências do campus. Em uma das
diligências de campo, policiais federais acompanharam o recebimento de R$ 80.000,00 de um
médico na cidade de Jales/SP relativo ao pagamento de inscrição de um dependente que está
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cursando medicina na Universidade Brasil que foi entregue a ÉLVIO e CARLOS. Existem
informações que indicam que as cártulas de cheque emitidas para pagar este valor foram
apreendidas com ÉLVIO na ocasião de sua prisão na Operação ASCLÉPIO. (RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO 02/2019 - UIP/JLS/SP)” (lauda 160 da representação).
ÍNDICE 62878932: RICARDO diz que tem uma notícia maravilhosa; conta que o ADELI "caiu lá
no escritório" do ORLANDO; o ADELI, ÉLVIO e o CARLÃO (...) RICARDO diz que virou o
AMIGUINHO NÚMERO UM do ADELI; que disse a CARLÃO que a CHAPA DELES está
IMPUGNADA; conta que CARLÃO ficou louco e quis retrucar”
Em outros índices, a existência de ligação de CARLOS com os outros investigados ELVIO, ADELI
e ROSIVAL são indiciadas.
Em decisão anterior de minha lavra: “ÉLVIO e CARLÃO aparecem no diagrama presente na 3ª
lauda da representação, como uma ponte entre ADELI e os alunos. No índice 62990397, “ADELI
diz que está no escritório... Ainda não almoçou... Estão ele e outras pessoas no escritório.
JULIANO, JUNINHO, CARLÃO, BREDA, NAYARA... esposa fica brava. Chama de vagabundas.
ADELI diz que elas são CAPTADORAS DE ALUNOS”. Ainda do RIT: “Também obtivemos a
informação de que ELVIO BATISTA CAMARGO, usuário do terminal móvel (18) 99707-7986 é um
dos principais auxiliares de ADELI DE OLIVEIRA em São Paulo, assim como CARLÃO (ainda não
identificado). Todos trabalham no mesmo escritório em conjunto com outras duas mulheres:
BRENA e NAYARA, também não identificadas até o momento. ELVIO, braço direito de ADELI,
assessora RICARDO SARAVALLI, usuário do terminal móvel (17) 99739-7357, ORLANDO
PEREIRA MACHADO JÚNIOR, usuário do terminal móvel (17) 99787-5858 e OCLÉCIO DE
ALMEIDA DUTRA, usuário do terminal móvel (17) 99702-5767 outro núcleo de “assessoria”
educacional baseado em Fernandópolis/SP (...) Acrescento que no índice 62878967, RICARDO e
ORLANDO conversam sobre transferências de alunos do Paraguai e do Paraná, afirmando que
ELVIO atuaria conjuntamente na prática. Menções a ELVIO na prática dos ilícitos novamente no
índice 63024951 e 62932037. Também há muitas menções ao não identificado Carlão”.
Ainda, em diligência presencial, descrita no Relatório Circunstanciado nº 02/2019-UIP/JLS/SP
mencionado na representação ora em análise, houve registro policial do encontro ocorrido entre
JOSÉ FRANCISCO QUEDA, ÉLVIO BATISTA CAMARGO e CARLOS CÉSAR HONORATO. De
acordo com a linha investigativa policial, o primeiro pagou ao segundo e terceiro a quantia de 80
mil reais, a fim de que seu filho pudesse cursar medicina na Universidade Brasil, chamando a
atenção dos policias “a classificação obtida pelo aluno no Vestibular da Vunesp (posição nº 618 –
pouco mais de 3 vezes acima da quantidade de vagas ofertadas, ou seja: 205)” (lauda n. 546 da
representação). Em caráter indiciário, causa estranheza que um aluno classificado em tal posição
consiga ingressar no curso. Também é estranho que alguém que tivesse realmente obtido o
direito regular a se matricular precisasse pagar 80 mil reais em dois cheques de 40 mil para
pessoas estranhas ao corpo administrativo da Universidade. 
A situação, nesses termos, é muito semelhante a de ELVIO, tanto que fazem parte, ao que tudo
indica, do mesmo grupo (associação criminosa), para os serviços relativos a matrículas
irregulares de alunos de medicina, com serviços pagos em cheque (como já se disse
anteriormente para outros investigados, no mínimo, há indícios de sonegação).
Porém, da mesma forma que para EDNA e ELVIO, CARLOS LIBERATO tem em seu favor o
Habeas Corpus Criminal nº 2104843-21.2019.8.26.0000, por meio do qual foi colocado em
liberdade, cf. decisão do Exmo. Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, HERMANN HERSCHANDER, cujos principais excertos já transcrevi ao analisar a situação
da outra investigada.
Se bem havia entendido a análise da POLÍCIA FEDERAL e do MPF, CARLOS seria integrante de
“assessoria” externa, porém, não foi essa a conclusão do Exmo. Relator do HC no TJSP: “Trata-
se de membro subalterno da organização, que pertencia ao “grupo da área acadêmica”, ou seja,
encarregado da aplicação das provas e documentação de transferência dos alunos, nada a
apontar para eventual influência sua sobre outros envolvidos, nem a indicar que, se submetido a
medidas diversas da prisão, tornará a delinquir. O mesmo pode ser dito dos réus apontados como
pertencentes ao grupo dos que se limitavam à “venda de vagas”. Acrescente-se a isso que o
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próprio Ministério Público, titular da ação penal, que antes havia requerido a decretação da prisão
preventiva do paciente, manifestou-se, agora, pela desnecessidade da custódia, não apenas do
paciente ÉLVIO, mas igualmente dos corréus (...)CARLOS CÉSAR LIBERATO”.
Cf. já disse, em meu entender, sua r. decisão não se estende a outros casos que possam vir a
existir, limitando-se ao caso concreto que analisava, o que por evidente não abrange a presente
demanda conduzida por um juiz federal. Há, contudo, proximidade de questões fáticas.
Caso não bastasse, é fato que passou alguns meses preso, já tendo havido tempo suficiente para
que as autoridades policiais recolhessem elementos probatórios a seu respeito. E o que não foi
recolhido pela Polícia Civil, convenhamos, dificilmente ainda existe após a soltura de vários dos
investigados pelo TJSP, embora medidas menos gravosas sejam possíveis, como busca e
apreensão, bem como pedido às autoridades que comandam a Operação Asclépio que se faça o
compartilhamento de provas.
Sendo assim, embora reconheça que, nos termos da Constituição Federal (art. 127, § 1º), há
possibilidade de posicionamentos divergentes para fatos iguais em razão da independência
funcional do i. parquet, a realidade do caso indica ser necessário pender para o posicionamento
em favor do direito à liberdade.
Não seria essa minha decisão se não houvesse o Habeas Corpus em favor de CARLOS, pois,
conforme já destaquei, minha compreensão dos fatos é diferente, e acredito que seja difícil cessar
a continuidade delitiva de CARLOS sem a restrição a sua liberdade, apenas com a imposição de
cautelares. Mas é fato que o HC existe.
R. doutrina leciona que “havendo conflito entre o direito interno e o internacional, rege sempre a
regra mais favorável aos direitos e às liberdades da pessoa (nisso reside o princípio pro homine
ou pro persona)” (GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI, Valério de Oliveira, O juiz e o direito: o
método dialógico e a magistratura na pós-modernidade, 2ª ed., p. 78).  
Em analogia favorável ao investigado, em havendo duas compreensões diferentes – a minha e a
do Exmo. Des. Relator do TJSP – prevalece a mais favorável a ELVIO.
Sem prejuízo, outras cautelares diversas da prisão serão impostas em seu desfavor também por
este Juízo Federal.
Ademais, atuando em assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o
que foi fortemente indiciado em diligência externa velada da Polícia federal já relatada, faz-se
imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com
alunos e ser membro de assessoria externa, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em
seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, bem
como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos
locais que ocupa.
 
DAVI CORREIA BONFIM
“DAVI é o homem da tecnologia do núcleo comercial liderado por ROSELI e ADELI. Ao contrário
de seus comparsas, não foi preso na deflagração da Operação ASCLÉPIO. Diálogos
demonstraram que ele atua diretamente nos sistemas de internet relacionados ao FIES e tem
conhecimento de todas as artimanhas para burlar o sistema e conseguir a pré aprovação do
financiamento com o maior índice possível de contrapartida do Governo Federal. Também foi
possível registrar diálogos que demonstram que ele dispõe de senhas restritas à
Universidade Brasil e ou ao MEC, pois em contatos entre outro núcleo, liderado por RICARDO
SARAVALLI, esta informação é relatada. Como relatado, DAVI também é mencionado por outras
assessorias como parceiro nas fraudes do FIES. Registramos diálogos que indicam sua
participação em negócios conduzidos pela MP Assessoria e Foro Brasil assessoria, além do
serviços prestado para ROSIVAL e ADELI” (lauda 163 da representação, sic - o correto é
ROSIVAL, não ROSELI, grifei).
ÍNDICE 62447338: “Reafirma que RICARDO irá amanhã levar uma grana para DAVI, irá chegar
cedinho entre 07:00h e 07:15h na casa do DAVI...OCLÉCIO fala pro DAVI NÃO DAR A CHAVE
DO BAGULHO NÃO!!!! (Chave = Senha do sistema de cadastro interno de alunos da
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Universidade Brasil. DAVI tem essa senha)”.
ÍNDICE 63087691: “OCLECIO diz que ELE (DAVI) VIROU EMPREGADO DO ADELI...”
ÍNDICE 62743276: “DAVI está com a ANA (esposa)... Ligou pro DIAS... Está no VIVAVOZ... DAVI
pergunta sobre o que ele falou do ROSIVAL do negócio em SP... Vão conversar lá... 90% já está
certo...”
ÍNDICE 62748325: “ALUNA liga pra DAVI e diz que foi o ADELI quem passou o contato dele pra
resolver um problema com o FIES (...)ALUNA então pergunta se depois pra FAZER A MUDANÇA
se é SÓ EM AGOSTO. DAVI responde: "SÓ EM AGOSTO... Tá bom?! EU VOU GERAR OS
PAPÉIS PRA VOCÊ... VOCÊ VAI LEVAR NO BANCO E VAI FAZER O CONTRATO, tá?! EU SÓ
PRECISO DO SEU CPF e DO SEU NOME COMPLETO aí..." DAVI ainda indaga: "A SENHA
QUE VOCÊ UTILIZOU QUAL QUE FOI? DO 1 ao 9?" ALUNA diz sim. DAVI diz: "Tá bom, então!"
Indicia-se o cadastro de um curso, já com a intenção de transferir o financiamento para outro, o
que vai ao encontro das fundadas suspeitas no sentido de inserção de informação falsa no
sistema do FIES e estelionato majorado. Havendo poucas vagas em medicina, a pessoa mente
no sistema, afirmando fazer outro curso (in casu, biomedicina). São indícios, não estou a fazer
pré-julgamento.
ÍNDICE 63130110: “DAVI liga para VALTER e diz que ROSIVAL passou o contato dele para falar
sobre o FIES... DAVI quer saber se ELA (aluna) foi cadastrada... VALTER diz que ela fez o
CADASTRO lá... que O ROSIVAL fez por aí... Saiu um curso de FONOAUDIOLOGIA de R$
6.000,00... (...) DAVI pergunta qual a faculdade que ela fez... VALTER diz que não... Ela (aluna)
está cursando a faculdade ESTÁCIO em RIBEIRÃO, mas depois que ela estiver lá e der certo o
FIES, VALTER vai tentar "dar um tombo" lá pro FERNANDO (Transferir pra medicina na
UNIVERSIDADE BRASIL)...(...) VALTER quer saber se ELE (VINÍCIUS) deve fazer o cadastro do
FIES NO MESMO CURSO e DEPOIS MUDA, ou como faz? (...) DAVI pergunta no VIVA VOZ que
quer saber o percentual de financiamento... VINÍCIUS DIZ QUE SÃO R$ 998 A RENDA
INDIVIDUAL, e a mãe dela (ALUNA) com RENDA ZERO... DAVI diz que "dá pra incluir mais
gente AÍ" (fictícios)... Pede pra VINÍCIUS colocar em CADASTRO DOS MEMBROS, MAIS TRÊS
PESSOAS, SÓ PRA AUMENTAR O PERCENTUAL, SÃO MAIS TRÊS PESSOAS, MAS NÃO
TÊM NOME (FICTÍCIOS)... Pede pra VINÍCIUS COLOCAR A DATA DE NASCIMENTO
10/10/2010... VINÍCIUS obedece... DAVI pede pra COLOCAR NOME E CPF... NO NOME
COLOCAR TRÊS PONTINHOS (...), no grupo coloca OUTROS ... VÍNÍCIUS FAZ TUDO E
PERGUNTA SE TUDO É RENDA ZERO? DAVI CONFIRMA... DAVI pede pra incluir mais um
com data de nascimento 11/11/2011, mais DOIS PONTOS (..) DAVI pede pra colocar
SEMESTRES CONCLUÍDOS: ZERO (...) DAVI diz que é isso aí mesmo...VINÍCIUS quer saber se
esse percentual é COMPATÍVEL com o curso que ela VAI TRANSFERIR (MEDICINA) DAVI diz
que  o percentual vai junto com ela... (pro outro curso)”.
Além do que já disse no penúltimo parágrafo, mais uma vez indiciado (mudando apenas o curso,
agora fonoaudiologia), indicia-se, também, a criação de pessoas fictícias e inserção de
informações falsas no sistema para diminuição da renda familiar real, com vistas à obtenção de
financiamento indevido.
Por meio da colaboração premiada, também restou indiciado que DAVI auxiliava interessados a
obterem de forma fraudulenta o FIES (laudas n. 479 e 480 da representação).
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei, estou de acordo.
O fumus comissi delicti foi detalhado em relatório e por mim complementado nas páginas
anteriores. Não há como ser mais detalhista, individualizar ainda mais todos os indícios apurados
até o momento, considerando, ainda, o que está documentado a respeito de DAVI em outros
trechos desta decisão.
O fumus existe na medida em que DAVI é peça fundamental para que as fraudes em face do
FIES ocorram. Trata-se de pessoa que além de orientar alunos e pai de alunos que estão a
fraudar o financiamento público, ainda atua materialmente no SisFIES junto aos outros atores
(associação criminosa) das chamadas assessorias externas para os estelionatos majorados que
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estão a ocorrer.
E o periculum libertatis parece evidente, não somente pela necessidade de cessar a continuidade
delitiva (ordem pública) de alguém que é fundamental para as práticas ilícitas de prejuízo às
finanças públicas – havendo indícios de que está enriquecendo ilicitamente - (ordem econômica)
e à coletividade, mas também para fins de conveniência da instrução criminal, a fim de que a
liberdade do acusado não atrapalhe as investigações de recolher os elementos necessários para
uma correta apuração dos fatos, considerando se tratar de pessoa vista pelos demais integrantes
da associação criminosa com amplos conhecimentos de informática, que pode ter maiores
facilidades para dificultar o trabalho investigativo.
Além disso, entendo que as práticas das assessorias externas não podem ser combatidas com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
O Judiciário não deve prolatar decisões inexequíveis, sob pena de ser levado a descrédito
perante a população. Não há como impedir que DAVI, em liberdade, não continue a conversar
com outros investigados, não continue a realizar negociações por aplicativos que as autoridades
têm enormes dificuldades em rastrear, cujos atos materiais serão feitos, também, pela rede de
computadores. Ou é possível ao Estado, sem a prisão, impedir que DAVI use computadores e a
internet? Evidente que não, a medida é imprescindível. Apenas a segregação cautelar pode
interromper a prática criminosa e garantir a manutenção das provas e dos bens de investigado
que possui papel de liderança de acordo com o que foi apurado. 
O quadro indiciado, repita-se, é de inúmeras irregularidades em um curso de medicina, com
desvios de vultosos recursos públicos e formação de médicos sem a menor condição de atender
a população. Não há dúvidas de que é melhor tomar medidas duras agora, do que nada fazer, e
permitir que, no futuro, tenhamos falta de recursos públicos e atendimento médico por
profissionais mal formados em todo o país. A prioridade deve ser a saúde, o patrimônio público e
a integridade física das pessoas ameaçadas.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do senhor DAVI CORREIA BONFIM, pois
se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do
CPP.
Ademais, atuando em assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o
que foi fortemente indiciado pelo quanto documentado até o momento, faz-se imprescindível a
indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por
atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com alunos e ser membro de
assessoria externa, tendo papel fundamental na prática de ilicitudes por meio do uso de
computadores, internet, senhas, sistemas do FIES, é fundamental a busca e apreensão em sua
residência e locais de trabalho, para que possam ser localizadas provas para melhor apuração
dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita.
 
5.5. FORO BRASIL
“O trio de advogados fernandopolenses RICARDO, OCLÉCIO e ORLANDO, juntamente com o
assecla JOÃO (TUTI) fazem parte do FORO BRASIL ASSESSORIA. No decorrer das
investigações registramos centenas de diálogos, principalmente do investigado RICARDO
SARAVALLI, tendo como interlocutores ORLANDO e OCLÉCIO indicando a realização de
diversas fraudes, tanto no FIES quanto no ingresso ou transferência de alunos de medicina para
a Universidade Brasil. O Relatório Circunstanciado 14/2019 demonstrou a ligação entre os
investigados nesta assessoria com o núcleo comercial da Universidade Brasil. No encontra para
acertar assuntos relacionados aos alunos captados, RICARDO, ORLANDO, OCLÉCIO,
ROSIVAL, ADELI e outro indivíduo não identificado foram acompanhados por policiais federais
em diligência velada” (lauda 170 da representação).
 
RICARDO SARAVALLI (Advogado - sócio)
“RICARDO SARAVALLI é um dos principais integrantes da FORO BRASIL ASSESSORIA. Além
desta função ele também é um dos diretores do clube de futebol da cidade de Fernandópolis/SP.
Durante as investigações, registramos diálogos em que ele menciona diversos investigados como
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sendo parceiros nas fraudes e em outros casos, concorrentes na captação de alunos, como é o
caso de ADELI DE OLIVEIRA. RICARDO e seu grupo também utilizou os serviços de DAVI
CORREIA BONFIM, assecla de ROSIVAL JAQUES MOLINA e ARIEL, funcionária do campus
Anhangabaú da Universidade Brasil em São Paulo. Ele foi flagrado, juntamente com seus sócios
ORLANDO e OCLÉCIO em uma reunião oficiosa em São Paulo, capital, com ROSIVAL, ADELI e
outros, onde fez negociações sobre valores a receber de assessorias e sobre a administração da
Universidade Brasil, que sairia das mãos de AMAURI PIRATININGA SILVA e iria para o sócio
ORLANDO. Registramos diálogos de RICARDO que indicaram a posse de armas e ocasiões
em que teria ameaçado desafetos que não o auxiliavam com a documentação na
Universidade, como foi uma situação descrita por ele próprio com ADEMIR, um dos
coordenadores do curso de medicina de Fernandópolis/SP” (lauda n. 170 da representação,
grifei)
De fato, indícios de atitudes violentas, bem como de associação criminosa aparecem em algumas
ligações, a exemplo de:
ÍNDICE 63662432, “RICARDO diz por várias vezes que ORLANDO é VAGABUNDO, comenta
que vai ACABAR COM A VIDA DELE”; “OCLÉCIO diz que vai acabar com ELE (Orlando)”.
ÍNDICE 62811817: “RICARDO diz que encontrou o Coordenador do curso de medicina
(ADEMIR BARIANI) e o ame(a)çou colocando um revólver na barriga. Disse que não é para
estragar o ganha pão. Comenta que ADEMIR disse que ele não manda nada lá, nem o
AMAURI. Que quem manda é a EDNA. RICARDO disse: "você é o coordenador do curso, o que
está acontecendo com os meus análises que não está saindo... meus análises vai ter que sair,
você sabe, você conhece". RICARDO diz que o encontrou no posto de gasolina, agora a pouco.
RICARDO o ameaçou: "Cê fala lá na polícia... vai na delegacia, fala que eu te pus um revólver
no meio da tua barriga, vai lá pro'cê vê se eu não te prego bala no cê e na tua família inteira
". Diz: "Chega! Estou perdendo dinheiro com isso aí, entendeu?". ORLANDO fala que acha que
nem é culpa dele (ADEMIR) e RICARDO diz que não quer nem saber de quem é a culpa, que ele
está lá dentro, que é coordenador de curso. Perguntou a ele: "cê tá mordendo quanto? dos caras
aí? cê tá na quadrilha também?". Diz que ADEMIR respondeu que a quadrilha é outra... que o
AMAURI não está envolvido". RICARDO diz que perguntou quem está envolvido e foi dando os
nomes: ADELI, EDNA... "...cê é vagabundo, cê é pilantra igual aquela quadrilha que tá lá dentro...
cê sabe que cêis fuderam com minha mulher lá dentro, cê sabe...(...) Cê vai resolver todos os
meus anários que tá lá, que está escrito ORLANDO PEREIRA MACHADO, tá lá, cê resolve".
RICARDO diz que ADEMIR irá ligar para ORLANDO. ORLANDO diz que irá falar que esses
alunos foram trazidos por RICARDO e que ORLANDO fez o requerimento e protocolou, que fez a
parte dele. Que a EDNA sabe. RICARDO diz que a EDNA faz parte da quadrilha. ORLANDO diz
que a EDNA, o AMAURI... sabem (que foi o RICARDO que trouxe os estudantes), que ORLANDO
não esconde de ninguém. RICARDO fala que os alunos o procuraram e quem faz o anário é o
ORLANDO... "(...) RICARDO falou para ADEMIR: "o Dr. ORLANDO precisa receber os honorários
dele... eu passei o serviço para ele, ele fez certinho... cê sabe que você já deu canetada nos
negócios dele já... por que, o que está acontecendo que você não está dando canetada num
negócio que é legal?". ADEMIR disse para RICARDO ir amanhã no consultório dele para
conversarem. RICARDO perguntou a ADEMIR se ele tem medo de morrer, porque ele não
tem. RICARDO diz para ORLANDO que como a quadrilha está montada, na boa não vai, que não
vão dar dinheiro para vagabundo... então a única saída que ele tem, vai ser na boa ou vai ser
na bala... "sabe aquele rapaz moreninho... vamos falar em código porque aqui nós estamos
falando pelo telefone... aquele um lá... já vai rezar a missa dele semana que vem... e aquele
outro também lá, dois lá, vai rezar missa". ORLANDO diz: "vai ser tudo demitido" e RICARDO
responde: "é, vai ser demitido por DEUS, pro outro lado lá... sabe aquele cara que canta
para subir? vai cantar os dois pra subir". ORLANDO fala: "tá doido. Para com isso".
RICARDO diz que não para com isso não, que está perdendo TRÊS MILHÕES E MEIO DE
REAIS, para dois vagabundos, que atravessaram em dois negócios dele que era para estar
sossegado... tem que tirar os dois da rota. Diz que a EDNA vai junto, mas não é agora.”
ÍNDICE 62811821: RICARDO diz que AQUILO LÁ (ameaças de morte) que ele falou que ele
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vai fazer mesmo... ORLANDO diz pra ele mudar de ideia... RICARDO diz que não muda de
ideia não...
ÍNDICE 63087691: “OCLECIO conta que o ADELI bateu num aluno da Faculdade e que ia dar
Polícia e prisão; mas que os caras (os alunos agredidos) caíram no ESCRITÓRIO LÁ COM NÓS
(no Escritório de Orlando)... que o ADELI descobriu o Escritório e foi até lá; mas, que o RICARDO
estava lá também e (negociou) disse que TINHA UM MONTE DE COISA PENDENTE PRA
RESOLVER (em troca de não fazer a ocorrência da agressão)”.
ÍNDICE: 62624016: “RICARDO diz que ALINE (sua namorada) voltou pro SÉTIMO SEMESTRE
por causa do CEARÁ... Vai PREGAR BALA NESTES CARAS TODOS”.
A contemporaneidade dos indícios de violência praticados por RICARDO se demonstrou,
também, nos dados trazidos a meu conhecimento na última prorrogação de interceptação, em
minha decisão de 08.08.2019. No índice 64738566, RICARDO fala que “vai na boa ou vai na ruim
”. No índice 64758273, em conversa de 25.07.2019, RICARDO fala que “ele (...) vai gritar quando
colocar um revólver na cabeça dele e que aí vai ser diferente”, diz, ainda, que “já pagou um cara
pra dar um pau no AMAURI”.
No mesmo índice também são trazidos comentários desrespeitosos às autoridades
democraticamente constituídas: “principalmente no fórum, você manda o juiz tomar no c... o
promotor tomar no c... por isso que eu gosto do cê” (palavras de baixo calão por mim cortadas).
Em outra ligação, também recente, documentada nos autos 0000032-77.2019.403.6124, índice
64748029, de 24.07.2019, RICARDO FRANCO afirma que a namorada de RICARDO
SARAVALLI teria dito que este é “louco, bandido e que JÁ TENTOU MATÁ-LA VÁRIAS VEZES
”, ao que ORLANDO respondeu: “ele batia nela” (grifei).
Os indícios na prática das fraudes junto ao FIES em conjunto com outras pessoas também se
fazem presente.
ÍNDICE: 63024951, falam em dezenas de milhares de reais, com repartição entre as pessoas, em
razão de vagas em faculdade.
ÍNDICE 62429187: “RICARDO diz que agora "aparece grupo familiar... pá, pá, pá... pá, pá, pá...";
diz que VÃO COLOCAR UM SALÁRIO DE 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO)...”
ÍNDICE 62439169: “SILVANA pergunta se não pode parcelar mais, se só assim como RICARDO
havia proposto, R$60.000, dividido em 3 vezes de R$20000. Diz que está difícil nesta primeira de
20000, se não pode ser uma de R$10000 e depois ele vê. RICARDO fala então que pode ser
uma de R$10000 para dia R$15.000 agora, R$20.000 para 15/03, R$ 10.000 para 15/04 e
R$20.000 para 15/05”.
ÍNDICE 62501433: “MNI diz que é de Santo Antônio do Aracanguá, e o RODRIGO, prefeito da
cidade pediu para entrar em contato com RICARDO, pois ela tem interesse no FIES para a filha
KAREN. RICARDO pede para MNI chamar no ZAP por volta das 16:00h, pois agora está
atropelado, está indo a São Paulo, tem reunião na REITORIA”.
ÍNDICE 62645237: “RICARDO diz que falou com o DAVI; diz que o DAVI já SUBIU já (Prédio); 
conta que o DAVI falou que ESSE NEGÓCIO VAI TER QUE SER COM O ROSIVAL (sobre as
TRÊS vagas que ORLANDO está vendendo). RICARDO diz a OCLÉCIO que ORLANDO vai
adiantar para eles o valor de 100 MIL para pagar o ROSIVAL; conta que se PAGAR AQUELES
100 MIL (dívida que Ricardo e Orlando têm com Rosival, sobre a vaga de um aluno chamado
CHARLES, que comprou a vaga, se transferiu para outra faculdade e NÃO PAGOU a quadrilha.
Este aluno foi indicado por ORLANDO), O ROSIVAL COLOCARÁ os TRÊS (3 vagas para
Medicina); que passarão 120 (mil) de 600 (mil) para ROSIVAL; que colocará TRÊS por 80 À
VISTA e o ROSIVAL vai querer metade, 40. Irá passar 120 para ele (para Rosival)... RICARDO
conta que o DAVI falou "SEGURA AS PONTAS AÍ QUE TÁ EMBAÇADO AQUI EM CIMA".
OCLÉCIO fala que tudo bem, que ganhando dinheiro está bom. RICARDO fala que para acertar
com o ROSIVAL, para chegar junto, tem que ir RICARDO e OCLÉCIO, para pagá-lo. OCLÉCIO
concorda e pergunta quando vai pagar. RICARDO responde que até sexta-feira; que o
ORLANDO já vem e eles passam pra ele. Diz que vão ganhar uns 400 Mil”.
ÍNDICE 62638698: “RICARDO diz que ORLANDO ligou e disse que aumentaram a proposta
para 600 mil para colocar, no dinheiro (sobre três alunos interessados em vagas para
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Medicina em Fernandópolis). OCLÉCIO se espanta com o valor e diz: "QUALQUER COISA
NÓS VAMOS NO REITOR" (para ajeitar essas vagas). (...) RICARDO conta: "Mas que que eu tô
fazendo... Eu JÁ MANDEI para a ARIEL... E a ARIEL vai lá (no sistema da Universidade)... JÁ
MANDEI OS DOCUMENTOS e OS NOMES (dos alunos interessados) e a ARIEL VAI
COLOCAR COMO (se) ELES (os alunos) FIZERAM A PROVA, entendeu?" OCLÉCIO diz que
entendeu. RICARDO esclarece: "PORQUE TEM QUE TER ISSO (a prova). Senão, NÃO TEM
JEITO, entendeu?" OCLÉCIO diz: "Então tá bom!". Após isso começam a falar sobre assuntos do
FEFECÊ” (grifos da autoridade policial)
Indícios de ocultação/destruição de provas e obstrução de Justiça, ÍNDICE 63347011: “
RICARDO liga para TUTI e MANDA este IR NA CASA DELE CORRENDO E PEGAR UMA MALA
GRANDE QUE ESTÁ LÁ e TIRAR O COMPUTADOR, PORQUE A POLÍCIA FEDERAL TÁ NA
FACULDADE. RICARDO repete as ordens: "VAI EM CASA VOANDO, TIRA OS DOCUMENTOS
DE LÁ"... RICARDO manda separar apenas o da (...) (a documentação inerente à sua namorada);
MANDAR LIMPAR TUDO O QUE TIVER...”.
ÍNDICE: 63347152 – mesmos indícios.
ÍNDICE: 63347279 – mesmos indícios, inclusive com troca de telefone.
Indícios de sonegação/ocultação de patrimônio, ÍNDICE: 63662432: “OCLECIO adverte: "VOCÊ
DEIXOU ESSES DÓLARES TUDO EM CIMA DA MESA AÍ, rapaz!" RICARDO questiona.
OCLECIO diz viu tudo esparramado. RICARDO retruca, dizendo QUE ESTÁ MAIS MOCOSADO
DO QUE OCLÉCIO IMAGINA (Ricardo tem dólares encondidos). OCLECIO repete que estava
solto. RICARDO diz que não está mais. OCLECIO diz: "TEM QUE ESCONDER... ESSE
APARTAMENTO UMA VEZ FOI ARROMBADO JÁ..."
A partir do índice 62976025, a Polícia pondera acerca de conversas de RICARDO com o pai de
um aluno: “RICARDO fornece informações sobre o modus operandi da quadrilha quando se trata
de TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR: os alunos são levados para a cidade de SÃO PAULO,
em uma das unidades da Universidade Brasil (“dentro da Reitoria”), onde são submetidos a uma
“provinha lá” (ou, “prova de migué”, como o próprio Ricardo diz em outros áudios) e o REITOR
(Fernando Costa) já assina (autorizando a matrícula desse aluno). Há, também, a hipótese de
que LITON FILHO possa ter sido incluído fraudulentamente no FIES (hipótese a ser averiguada
posteriormente), uma vez que LITON PAI – um produtor de soja e comprador de ouro por quilo,
como ele próprio afirma no áudio – discute essa possibilidade e RICARDO o informa que LITON
FILHO já lhe passou os dados (necessários para inclusão no sistema). Outro ato que também
merece apuração e explicação é o fato de LITON FERNANDO VIEIRA FILHO estar matriculado
no 13º Período (num curso, que, em tese, tem a grade composta por apenas doze períodos, isto
é, doze semestres, ou, seis anos)” (lauda n. 550 da representação).
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei, estou de acordo.
Do ponto de vista processual, e com o devido respeito à pessoa do acusado, não me parece
haver qualquer dúvida a respeito da imperiosa necessidade da prisão preventiva do advogado
RICARDO. As condutas indiciadas são graves e recentes, e envolvem de ameaça de morte com
arma de fogo, à obstrução de justiça e associação criminosa com papel de liderança em seu
grupo (fumus comissi delicti), representando sua liberdade efetivo perigo não somente para a
investigação, por atuar para ocultação de prova (conveniência da instrução criminal), mas
também à ordem pública e econômica, pela patente reiteração delitiva dos crimes investigados,
por dizer expressamente que irá cumprir suas ameaças de morte e por existirem indícios de
dinheiro em espécie que pode ser utilizado para reparar os prejuízos ao Erário e que fatalmente
seria dispersado/ocultado em caso de deflagração de operação sem sua prisão (periculum
libertatis).
Observe-se, cf. corretamente disse o MPF na lauda n. 69 de seu parecer: “É importante destacar
que o investigado tomou as medidas ilícitas acima citadas apesar de não ter, até então,
conhecimento da existência de qualquer procedimento investigatório que lhe atingisse
pessoalmente, como é o caso desta investigação”.
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Ou seja, não se duvide de que, se solto, atuará de forma ainda mais incisiva em desfavor da
apuração criminal e do recolhimento de bens com vistas a ressarcir o patrimônio da coletividade.
Entendo que as práticas enunciadas não podem ser cessadas/evitadas com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do senhor RICARDO SARAVALLI, pois se
faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do
CPP.
Ademais, liderando assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o que
foi fortemente indicado pelo farto conjunto indiciário, faz-se imprescindível a indisponibilidade de
bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por atuar no cometimento
dos crimes investigados, lidar diretamente com alunos e ser membro de assessoria externa, forte
a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas
provas para melhor apuração dos fatos, arma, bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz
ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
OCLÉCIO DE ALMEIDA DUTRA
“No dia da deflagração da Operação ASCLÉPIO, nenhum dos investigados desta assessoria
foram alvo, mas mesmo assim OCLÉCIO e outro assecla do grupo, identificado como JOÃO
BATISTA BOER ocultaram e destruíram provas, conforme os diálogos registrados e já inseridos
nos relatórios de interceptação demonstraram” (lauda n. 170 da representação).
“OCLÉCIO é advogado e presidente do Clube de Futebol de Fernandópolis/SP, mas também é
sócio da FORO BRASIL assessoria e vários diálogos entre os investigados e terceiros
demonstram as atividades ilícitas do grupo. Na ocasião da deflagração da Operação Asclépio,
como RICARDO estava em São Paulo com o outro sócio, ORLANDO, as determinações de
RICARDO foram direcionadas para OCLÉCIO e JOÃO BATISTA BOER, vulgo TUTI ocultarem e
destruírem provas relativas às “assessorias” ilegais que realizam para interessados em cursar
medicina na Universidade Brasil em Fernandópolis/SP” (lauda n. 193 da representação).
ÍNDICE: 63662432: “Aos 4min25seg, OCLÉCIO diz: "O ORESTES CHEGOU PRA MIM (e
disse)... NÃO... EU VOU AJUDAR VOCÊS... Não sei o quê... (ORESTES é o prenome do
Delegado Seccional de Polícia de Fernandópolis)” (grifei).
No ÍNDICE 63674113, OCLÈCIO dá a entender que foi informado pelo mesmo Delegado a
respeito de possível investigação em seu desfavor, bem como orientado de como proceder e de
quais seriam os próximos passos em eventual avanço das investigações.
ÍNDICE: 63662432, “RICARDO pergunta se OCLÉCIO vai passar no VAGABUNDO (Orlando)
amanhã. OCLÉCIO diz que sim; por volta das 10h30min. (...) RICARDO indaga: "Como nós
vamos CONSERTAR ISSO? Fala pra mim". OCLÉCIO responde: "Então... Quero ver... Como que
cê vai consertar um negócio que cê fez?" (se referindo à pergunta que fará a Orlando).
OCLÉCIO diz que vai acabar com ELE (Orlando)”.
ÍNDICE 62912850: “No início falam sobre o futebol. Após os 30seg, RICARDO diz: "FECHEI OS
TRÊS HOJE... 210 MIL (Reais)... JÁ ENTROU DENTRO DA FACULDADE JÁ". (...) Voltam a falar
sobre os ALUNOS  e OCLÉCIO pergunta se DEU CERTO ATRAVÉS DO ADELI. RICARDO diz
que É... e conta que AQUELE LITON lá não quer PAGAR NÃO; que alegou que vai dar bosta
(sobre o processo do MPF) e que já tinha falado com o pai dele (pai de Liton)... OCLECIO diz pra
RICARDO ameaçar com o cancelamento (da vaga)...” (grifei).
Indícios de destruição de provas, cf. ÍNDICE 63347279, “RICARDO pergunta se TUTI chegou lá...
Pergunta do OCLÉCIO... TUTI responde que ele está lá fora levando uns negócios lá... RICARDO
diz que TEM DOCUMENTOS NO ARMÁRIO ONDE TEM OS SANTOS...  Pede para falar com
OCLECIO... TUTI PASSA O FONE PRA OCLÉCIO... RICARDO fala pra OCLÉCIO que é PRA
DESLIGAR O TELEFONE QUE VAI TER QUE TROCAR O TELEFONE... QUE O ORLANDO
TAMBÉM VAI TROCAR O TELEFONE... QUE O TUTI também TERÁ QUE TROCAR O
TELEFONE... QUE É PRA PEGAR TODOS OS DOCUMENTOS E COLOCAR NA MALA
GRANDONA E LEVAR NA IVONETE (Macumbeira)... RICARDO diz que é uma (mala)
grandona, de viagem, que está no quarto dele...OCLÉCIO diz que OK...” (grifos da autoridade
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policial)
ÍNDICE: 62727686, “ORLANDO comenta que o RICARDO (Saravalli) sumiu. OCLECIO diz
que ele está viajando (Porto Seguro-BA) e que nem ligou o telefone. ORLANDO diz que
precisa falar com RICARDO com URGÊNCIA, pois aquela SITUAÇÃO DAS TRÊS VAGAS,
que são DOIS INGRESSOS e UMA TRANSFERÊNCIA...OCLÉCIO diz que sabe... ORLANDO
diz que a respeito da TRANSFERÊNCIA, eles foram pegar o Histórico e a Declaração de Vaga,
mas a FACULDADE DO PARAGUAI falou que é só daqui há 30 dias; que, aí, comentou (com os
interessados pela vaga) que o RICARDO TEM UM CONTATO LÁ (no Paraguai) que SAI
RAPIDINHO (os papéis necessários); que até enviou uma mensagem de wathsapp para o
Ricardo, mas ele não respondeu; quer que OCLECIO tente falar com RICARDO, para que este
faça contato lá no PARAGUAI para conseguir esses papéis com urgência...OCLÉCIO diz:
"Talvez ele consiga com o ROSEVALDO aqui SEGURAR 30 dias; dá um prazo... SE FOR
COM O REITOR CONSEGUE 90 DIAS"...ORLANDO indaga se consegue falar com ELE (com
o Reitor???). OCLÉCIO responde que sim. OCLÉCIO comenta que está indo se encontrar com
o WILLIAN de Urânia (jogador de futebol).ORLANDO (voltando ao assunto das vagas) diz: "Ó,
ESSE NEGÓCIO AÍ, esse negócio aí vai mudar muita coisa pra nós... ESSAS TRÊS VAGAS...
Vai mudar muiiita coisa".OCLÉCIO comenta: "Mas ele já acertou isso aí, parece". ORLANDO diz:
"O CARA JÁ VAI PASSAR OS 80 (Mil Reais) PRA ACERTAR LÁ COM O RODRIGO... VAI
PASSAR isso ou QUARTA ou QUINTA-FEIRA... JÁ VAI DEPOSITAR NA MINHA CONTA e EU
JÁ TRANSFIRO (para o Rodrigo)" (grifos da autoridade policial).
ÍNDICE: 63667316, “a HORA QUE EU APRESENTAR O NEGÓCIO CANCELA A MATRÍCULA
DELA..NÃO COLA GRAU...E OUTRO DETALHE..SE TRANSFERIR.. NA FACULDADE EU
ENTRO COM O DOCUMENTO..” (grifos da autoridade policial).
ÍNDICE: 63702286, “Ricardo manda ir levando mas não "pode dar sopa" Ricardo diz que se vir
vai ser por precatória. Oclécio diz que amanhã depois do almoço - precaver eu e você né...
(Oclécio vai para São Paulo junto de Ricardo) estão com medo de serem presos. Ricardo
recomenda ficar muito esperto...” (grifos da autoridade policial).
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei, estou de acordo.
Do ponto de vista processual, e com o devido respeito à pessoa do acusado, também não me
parece haver dúvida a respeito da imperiosa necessidade da prisão preventiva do advogado
OCLECIO.
Os indícios são fortes de intensa participação na associação criminosa já descrita, realizando
fraudes em FIES e transferências universitárias ao longo do tempo e recentemente (fumus
comissi delicti, necessário atuar em prol da ordem pública e ordem econômica), com atuação
mais próxima do que a recomendável com autoridades investigativas e atuando junto com os
outros membros para, supostamente, destruir provas em prejuízo das investigações (prejuízo à
instrução criminal).
Quanto ao caráter potencialmente violento do senhor OCLÉCIO, disse que iria acabar com
ORLANDO. Em um primeiro momento, poder-se-ia dizer, em raciocínio favorável à liberdade do
acusado que sempre deve ser feito, tratar-se de “força de expressão”, e não intuito de praticar
fato mais grave.
Porém, considerando que as interceptações continuam em andamento até a deflagração da
operação, por decisões quinzenais fundamentadas e individualizadas, há ligação retratada em
minha decisão de 22.07.2019, nos autos n. 0000032-77.2019.403.6124, no seguinte sentido: “
EDGAR fala com OCLÉCIO sobre uma arma deste que estava na casa de sua mãe. OCLÉCIO dá
a entender que não há arma lá”. Ou seja, indicia-se que além de RICARDO, OCLÉCIO também
está armado.
Entendo que as práticas enunciadas não podem ser cessadas/evitadas com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do senhor OCLÉCIO DE ALMEIDA
DUTRA, pois se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts.
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312 e 313 do CPP.
Ademais, atuando em assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o
que foi fortemente indicado pelo conjunto indiciário até o momento, faz-se imprescindível a
indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por
atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com alunos e ser membro de
assessoria externa, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de
trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, arma, bem como
proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais
que ocupa.
 
ORLANDO PEREIRA MACHADO JÚNIOR
“ORLANDO é outro advogado do grupo, no caso dele a função de operador do direito é exercida
em paralelo com as atividades da FORO BRASIL ASSESSORIA. Ele fez diversas viagens a São
Paulo para tratar de assuntos relativos às assessorias com os sócios RICARDO e OCLÉCIO.
Tentou negociar três vagas para ingresso em medicina no valor de duzentos mil reais cada, mas
não foi possível confirmar as diligências. (...) ORLANDO também advogou para alunos da
Universidade Brasil, e em alguns diálogos é possível concluir que ele atuava nos dois pólos da
lide, de acordo com seus interesses. Tal afirmação deverá ser mais esmiuçada com o transcorrer
das investigações” (lauda N. 199 da representação policial)
Sendo advogado, foi procurado por um cliente para a tomada de medidas criminais em razão de
uma agressão física.
O que fez Orlando? Os indícios são de que se uniu ao agressor (de acordo com as investigações,
ADELI), com troca de favores, e associação para a prática de crimes, sem qualquer andamento
formal na questão relativa à denúncia pelo crime de lesão corporal do qual seu cliente fora vítima.
Isso é muito grave. Procurar um advogado por ter sido agredido fisicamente, e esse advogado se
unir ao agressor, sem comunicar as autoridades a respeito do crime de lesão corporal praticado.  
E assim o teria feito, pois embora se apresente como advogado, há indícios de que ORLANDO
atua com RICARDO e OCLÉCIO em uma das “assessorias” que praticam os crimes aqui
investigados, cujos interesses foram atendidos por meio de uma composição entre ORLANDO e
um grupo até então rival, do qual o suposto agressor do aluno (ADELI) fazia parte.
Ou seja, os indícios são de que ORLANDO foi o grande artífice de um acordo que aproximou dois
grupos então rivais no negócio ilegal investigado (transferências de alunos e obtenção de FIES de
forma fraudulenta). E assim o fez por trair os interesses de um cliente que buscava seus serviços
como advogado.
No índice 63013235, RICARDO e ORLANDO, investigados, têm importante conversa em que as
irregularidades são mais uma vez expostas, com o segundo afirmando ao primeiro que “a
faculdade é seu ganha pão também”. Faço esse destaque, pois é muito comum, em algumas
decisões, a utilização do critério de “emprego fixo” para converter prisões em medidas cautelares
diversas da prisão. Porém, quando o emprego fixo se confunde com a prática de ilicitudes, o que
é indiciado aqui, tal raciocínio não pode ser utilizado.
ÍNDICE 63358306, conversa do investigado ORLANDO com a esposa: “ORLANDO confirma e
acrescenta: "E aí sabe o que a Faculdade falou? QUE NÓS SOMOS VÍTIMAS DESSAS
PESSOAS... DESSA QUADRILHA... SOMOS VÍTIMAS..." (dá uma risadinha irônica, sugerindo
que toda a cúpula da faculdade está envolvida). FABIANE, por sua vez, também comenta com
ironia: "Ãhã... Ãhã... Parabéns!" ORLANDO complementa: "É BRINCADEIRA, rapaz!" (Ainda se
referindo à nota de imprensa divulgada pelo comando da Universidade)”. (...)ORLANDO diz que
está COMPLICADA A COISA; conta que O FRANK PEDIU PARA O SAMUEL FALAR COM
ORLANDO PARA VER SE ORLANDO SABIA ALGUMA COISA... PRA AJUDAR ELE (Frank); que
aí ORLANDO cobrou: "Uai! Lembrou de mim? EU SOU BANDIDO E AGORA TÁ LEMBRANDO
DE MIM? Interessante, né?" FABIANE comenta: "É... Ainda bem que nossa memória é boa, né?"
(sentimento de vingança: querendo dizer que não se esquece de quem não os tratam como
gostariam). FABIANE acrescenta: "IMAGINA SE A ANDRÉIA DESCOBRIR AS PALHAÇADAS
DELE (de Frank), né, DESSA FORMA! (pela atuação da Polícia)" (Andréia pode ser esposa de
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Frank). ORLANDO diz: "AÍ A COISA PEGA". E FABIANE acrescenta: "ELE TÁ MORTO!"
ORLANDO concorda. FABIANE repete: "ELE TÁ MORTO, PORQUE A MULHER DELE É
BRAVA, HEIN!" (confirmando que Andréia é esposa de Frank). (...)
FABIANE comenta: "PORQUE O ADELI TAMBÉM É O HOMEM DE CONFIANÇA DO CARA!"
(FABIANE quis dizer que ALÉM de ROSIVAL, que ADELI também É O HOMEM DE CONFIANÇA
DO REITOR FERNANDO COSTA). ORLANDO diz que É. FABIANE, então, comenta: "JOGOU
NA 'PAIADA' JÁ?" (querendo dizer que ADELI foi utilizado como uma espécie de 'boi de piranha',
'bode expiatório', para que aqueles que estão acima dele no comando da quadrilha - como
ROSIVAL e FERNANDO COSTA - não sejam atingidos). ORLANDO responde: "JÁ!"
(concordando que ADELI foi abandonado pelos 'chefes' da quadrilha). E acrescenta: "JÁ
PUBLICOU (dizendo) QUE A UNIVERSIDADE É VÍTIMA DESSAS PESSOAS... QUE NÃO TEM
PARTICIPAÇÃO NENHUMA" (dizendo que o REITOR já publicou uma Nota à Imprensa se
passando por vítima). FABIANE insinua: "E QUEM QUE DÁ VAGA?" (querendo dizer que nada
acontece se o REITOR não autorizar). E acrescenta: "VOCÊ ACHA QUE A PF (Polícia Federal)
VAI FUMAR ISSO DAÍ?" (que a PF não vai acreditar nessa nota à imprensa). ORLANDO diz:
"CLARO QUE NÃO... QUEM DÁ A VAGA É OOO..." FABIANE completa: "É O DONO DA VAGA!"
(ou seja: O REITOR FERNANDO COSTA). ORLANDO tenta disfarçar: "...É O ÉLVIO, né? É O
ÉLVIO... NÃO... NÃO... EU NÃO SEI DE NADA..." FABIANE comenta: "AS MENINAS AQUI (do
Estágio de Direito) ESTAVAM NA MAIOR FALAÇÃO... DO ANDRÉ..." ORLANDO pergunta: "Que
ANDRÉ?" FABIANE responde: "O ANDRÉ, O MARIDO DA ÉDNA". ORLANDO diz, demonstrando
conhecimento de causa sobre as falcatruas: "AH, SIM! ELE QUE OPERA TUDO, NÉ! ELE QUE
OPERA TUDO!". ORLANDO conta que pegaram (a Polícia) o CELULAR DELA (de Edna) e AÍ JÁ
VIU, NÉ? (sugerindo que encontrarão muitas provas). ORLANDO se despede dizendo que vão
ver que bicho vai dar (o resultado das investigações).
ÍNDICE: 62791775 - ORLANDO conta que o GENRO de seu contato do PARANÁ está estudando
no PARAGUAI; está cursando o NONO PERÍODO. Que o FILHO e a FILHA são FORMADOS
em ODONTOLOGIA, e, uma OUTRA FILHA está no 5º período de ODONTOLOGIA.
ORLANDO orientou para que ela entrasse agora no Paraguai, fazer um semestre e vir no
próximo semestre para cá. Aproveitaria o 1º semestre do Paraguai e os semestres da
odontologia. Sugeriu que academicamente é melhor transferir, também os portadores de
diploma, no próximo semestre. RICARDO diz que tudo bem; que AGORA SÓ SEGURA AS
VAGAS.
ÍNDICE: 62674272, “ORLANDO diz que está em casa almoçando. RICARDO pergunta o que
virou o negócio lá (interesse na transferência de três alunos para a UNIBRASIL) e
ORLANDO responde que o cara está vindo (intermediador), e irá falar com o interessado e
passará para ORLANDO o telefone do interessado.
ÍNDICE: 62674272, “ORLANDO diz que o cara recebeu a grana e irá mandar os 80 (mil).
RICARDO diz que passará no escritório de ORLANDO...”
ÍNDICE: 62878973, ORLANDO pergunta se tem como trazer o moço lá do Paraguai agora,
aquele um lá do Paraná, que os outros dois podem ficar para o semestre que vem e
RICARDO pergunta por quanto que é que vai passar essa aí, se trezentos mil. ORLANDO
responde que eles não tem como passar agora. RICARDO diz que aí é difícil porque os caras ali
é tudo no dinheiro. ORLANDO pergunta se eles não tinham liberado três vagas para ele.
RICARDO pergunta quanto ele vai ganhar nisso e ORLANDO responde: "aquele um milhão lá".
RICARDO pergunta se os documentos deste cara está pronto, só precisa dos documentos dele,
que ele só vem para fazer matrícula, que passará os documentos para o ÉLVIO amanhã, o
ÉLVIO faz a matrícula desta cara, põe na lista lá em São Paulo. RICARDO pergunta quando
esse cara irá pagar e ORLANDO responde que mais uns 15 dias ele conseguirá pagar, fala que
na verdade o cara irá dar um dinheiro a ele e que irá pagar essa matrícula será ele (ORLANDO),
que será crédito dele. RICARDO fala que tudo bem e pede para ORLANDO levar os
documentos (fotos 3 x4, histórico do 2º, RG, CPF, certidão de nascimento, reservista, título
de eleitor) e diz que ali quem pilota é o ÉLVIO.
Necessário destacar, ainda, que os indícios apontam para irregularidades cometidas por
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ORLANDO, em conjunto com RICARDO e DAVI, inclusive em favor da filha do primeiro, para
obtenção de FIES de forma fraudulenta, por meio da inserção de dados falsos no sistema do
FIES, com declaração de renda mentirosa (abaixo da real), cf. se denota pelo índice 62429187.
A questão foi bem percebida pela Polícia Federal: “pelo teor do diálogo podemos inferir que
utilizarão dados que não condizem com a verdade, como, por exemplo, na parte em que
RICARDO afirma que “vão colocar um salário de R$ 998,00”, uma vez que: CATARINE reside
com os pais; seu pai é um advogado renomado na cidade; sua mãe é funcionária do fórum local;
e, numa breve análise, seus ganhos somados não permitiriam que CATARINE se encaixasse no
critério da renda familiar para obtenção do financiamento” (lauda n. 544 da representação).
E os indícios em desfavor de ORLANDO, continuam aparecendo. Além de tudo o que já se disse
aqui, nesse tópico e em outros, no índice 64802284, de 29.07.2019, RICARDO “conta que
AMAURI recebia dinheiro de ORLANDO para soltar despachos de alunos”. E no dia seguinte,
índice 64809532, ligação de 30.07.2019, RICARDO afirma que se denunciar o que sabe às
autoridades, ORLANDO irá preso. Ligações recentes, documentadas nos autos da interceptação.
 
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei, estou de acordo.
Em seu desfavor, há indícios fortes da prática de crimes de falsidades ideológicas, estelionato
majorado, patrocínio infiel, associação criminosa e sonegação tributária (fumus comissi delicti) e
cuja liberdade põe em risco tanto a ordem pública e econômica, em razão dos riscos da
reiteração delitiva, mas também a instrução processual penal, diante de sua postura de não dar
andamento a denúncias de agressão feitas em desfavor de membros da organização criminosa
em investigação, fazendo, supostamente, acordos com agressores da Lei em vez de proteger
seus clientes, vítimas. Em outras palavras, há concreto risco de que, em liberdade, atrapalhará a
instrução criminal, já que foi essa sua postura quando sequer sabia que era investigado pela
Polícia Federal, não havendo motivos para não ter convicção de que a postura incorreta pode ser
inclusive aprofundada a partir do momento da ciência da condição de investigado, caso em
liberdade esteja.
Entendo que as práticas das assessorias externas não podem ser combatidas com a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão.
O Judiciário não deve prolatar decisões inexequíveis, sob pena de ser levado a descrédito
perante a população. Não há como impedir que ORLANDO, em liberdade, não continue a
conversar com outros investigados, não continue a realizar negociações por aplicativos que as
autoridades têm enormes dificuldades em rastrear, cujos atos materiais serão feitos, também,
pela rede de computadores. Ou é possível ao Estado, sem a prisão, impedir que ORLANDO
converse com outras pessoas? Evidente que não, logo, a segregação cautelar é medida
imprescindível. Apenas ela pode interromper a prática criminosa e garantir a manutenção das
provas e dos bens de investigado que possui papel importante de união de diferentes grupos, de
acordo com o que foi apurado. 
O quadro indiciado, repita-se, é de inúmeras irregularidades em um curso de medicina, com
desvios de vultosos recursos públicos e formação de médicos sem a menor condição de atender
a população. Não há dúvidas de que é melhor tomar medidas duras agora, do que nada fazer, e
permitir que, no futuro, tenhamos falta de recursos públicos e atendimento médico por
profissionais mal formados em todo o país. A prioridade deve ser a saúde, o patrimônio público e
a integridade física das pessoas ameaçadas.
De rigor, portanto, a decretação da prisão preventiva do senhor ORLANDO PEREIRA
MACHADO JÚNIOR, pois se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos
requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
E por essas mesmas e detalhadas razões, decretar a indisponibilidade de seus bens, para fins de
preservar a possibilidade de reparação à coletividade, e a realização de busca e apreensão,
como forma de buscar se entender melhor o tamanho do suposto esquema, o número de pessoas
envolvidas (inclusive alunos e pais) – ou seja, elementos de instrução, bem como apreender
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proveitos dos crimes.
 
JOÃO BATISTA BOER (TUTI)
Da representação: “JOÃO BATISTA BOER é um dos mais novos identificados que participam do
grupo FORO BRASIL ASSESSORIA. Ele também participou da ocultação e destruição de provas
promovida por RICARDO e ORLANDO na ocasião da deflagração da Operação Asclépio e partir
deste momento começou a fazer parte dos investigados deste núcleo. Considerando RICARDO,
OCLÉCIO e ORLANDO ele encontra-se em um nível inferior de decisão, cumprindo as
determinações de RICARDO e OCLÉCIO. ORLANDO, por sua vez, mantém contatos mais
freqüentes com RICARDO e OCLÉCIO”.
ÍNDICE: 62654726: “RICARDO liga para TUTI, que diz que está em casa. RICARDO fala que é
para ir à casa dele (RICARDO) para pegar os papéis e carimbos e sumir com tudo. Fala para
TUTI guardar que o da ALINE depois farão. Só fazer da ALINE e depois sumir com tudo. Diz que
é para deixar lá que assim que ele (RICARDO) chegar, já farão o da ALINE, sumirão com tudo”
(grifei).
ÍNDICE: 62836346: RICARDO orienta para que TUTI entre em sua casa e guarde tudo lá no
fundo (o material) para que OCLECIO não veja. RICARDO orienta também para que TUTI pegue
OS DOCUMENTOS daquela MARIANA, com as fotos, AQUELAS PASTINHAS DAS TRÊS, que é
pra separar, pois assim que ele retornar amanhã já vai RESOLVER A QUESTÃO DESSES
MENINOS AÍ...
ÍNDICE 63586292: (...) Tuti diz que vai ver se acha o documento.. e vai dar uma vasculhada nos
que foi baixado porque DO TEU E-MAIL FOI APAGADO TUDO...DO TEU E-MAIL NÃO DO TEU
ZAP (WHATSAPP) FOI APAGADO TUDO NÉ... Ricardo diz: "DO ZAP EU COISEI..ZAP EU
EXCLUI ELE"..Tuti diz que "até as mensagens que mandou pra mim..foi apagado tudo.." Tuti diz
que vai procurar...e pergunta se tem algum texto... RICARDO DIZ: UM E-MAIL DO AMAURI COM
O REITOR PEDINDO INTERCESSÃO DAS VAGAS...TEM ATÉ OS NOMES DOS ALUNOS...".
Tuti diz que vai ver se acha isso...RICARDO DIZ: ISSO AÍ É A CARTA NA MANGA ENTENDEU...
(...) RICARDO DIZ QUE SE VIM...JOGO TUDO NOS CARAS..." RICARDO DIZ QUE AQUILO LÁ
É PROVA VIOLENTA.... Tuti diz que amanhã...6 horas da manhã..(tem que ficar...-) (receio de
operação policial). Ricardo diz que amanhã está em São Paulo. RICARDO DIZ QUE AQUELES
NEGÓCIOS LÁ..TÃO TUDO JÁ DERRETIDO TÁ" (PROVAS). Tuti DIZ:
"NÃO..SOSSEGADO...EU TROUXE OS COMPUTADOR AQUI PRA BAIXO...TUTI FALA QUE
NINGUÉM SABE ONDE EU TÔ TAMBÉM... Ricardo diz: "MAS O ALEMÃO VAI TIRAR AS
PLACAS DELE... (placas do computador)" TUTI DIZ: VAI..ISSO MESMO...É O HD..VAI POR
OUTRO HD.." Ricardo diz que "mas antes de levar pro Estádio...a gente tem que trocar
esse..(referindo a troca do HD do computador - ). Tuti diz que vai pegar o HD externo do
Ricardo... e Tuti falou pro OCLÉCIO BUSCAR POIS ACREDITA QUE ESTÁ ONDE ELE
(OCLÉCIO) LEVOU AS COISAS LÁ...(GUARDA DAS PROVAS),  POIS AÍ EU PASSO TUDO
DENTRO DAQUELE HD EXTERNO E """ EU ESCONDO""". AMOITO...ENTERRO.. Ricardo
diz: " PÕE FOGO". Tuti diz: "não..porque se precisar de alguma coisa..nós temos lá dentro...nós
também não podemos jogar arquivo fora Ricardo..." Ricardo diz: a sim..nós vai separar... Tuti diz
que "principalmente as tradução...tudo certinho..." O RESTO TORA O PAU"..  Ricardo pergunta o
Tuti está achando... Tuti diz que está quieto... Ricardo diz que não pode dormir no ponto... Tuti diz
que a repercussão na cidade deu uma "quietada" . (...). Ricardo diz que até o ORLANDO TINHA
ESSE E-MAIL... Ricardo diz que se esse documento CAIR LÁ NA POLÍCIA...VAI
AMAURI...VAI FAUSTO..TUDO MUNDO PRO SACO...ATÉ O ARAKAKI... Tuti diz que eles
têm poder mas até provarem o negócio estão fudidos... Ricardo diz: "até provar já era"
(grifei).
A Polícia Federal requereu sua prisão preventiva, o MPF, temporária.
Cf. já disse em outros momentos, com o avanço das interceptações em momento posterior ao da
representação ora em análise, foram registrados outros diálogos de interesse para a apuração em
andamento, a exemplo de: “1. Índice 64604702: MEIRE pede conselhos a TUTI (JOÃO BOER)
sobre como fraudar documentos. Um dos interlocutores, ainda, diz que quem entende de
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“maracutaia” é PAULO” (decisão nos autos da interceptação, por mim lavrada em 22.07.2019).
TUTI dá uma serie de explicações de como fazer para fraudar documentos.
Do que foi possível apurar até o momento, TUTI também participa das irregularidades
perpetradas por RICARDO SARAVALLI, sendo pessoa que atuou materialmente para cumprir as
ordens deste com vistas à ocultação de provas/obstrução de Justiça.
Trata-se de pessoa, portanto, cujos indícios apontam participação nos atos da OrCrim em
investigação, bem como cuja liberdade coloca em risco a investigação penal, pois se antes de
saberem de investigação em seu desfavor já atuaram para a eliminação de provas, certamente a
efetividade das diligências policiais corre risco se ele estiver solto quando da deflagração da
operação, a exemplo do cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Nesses termos, está plenamente justificada sua prisão temporária, cf. art. 1º, I, bem como inciso
III, l, da Lei 7.960, não havendo outra medida apta para dificultar a continuidade dos crimes e
assegurar a instrução criminal.
Não descuido que a Polícia Federal requereu sua prisão preventiva. Porém, em decisões das
instâncias superiores, tenho observado não ter tido grande respaldo a postura de juízes de
decretarem prisões cautelares com manifestação em sentido contrário do Ministério Público. Com
base em tais precedentes, tenho adotado a postura de que, a não ser em casos excepcionais,
não avanço o raciocínio além dos requerimentos processuais formulados pelo titular da ação
penal, pelo que a prisão cautelar do investigado, ora decretada, limita-se à requerida pelo MPF:
temporária a ser seguida de cautelares.  
Ademais, atuando em assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o
que foi fortemente indicado pelo conjunto indiciário até o momento, faz-se imprescindível a
indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por
atuar no cometimento dos crimes investigados, ser membro de assessoria externa e ter
supostamente atuado para cumprir ordens de ocultação de provas, forte a possibilidade de que
em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor
apuração dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e
apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
5.6. MP ASSESSORIA
Da representação: “Este grupo é composto por PAULO, MURILO, KAYO e a advogada SUELI. O
principal trabalho do grupo é a “assessoria” a alunos que querem obter o FIES. Eles oferecem
facilidades desde que os interessados estejam dispostos a pagar altas quantias para incluir os
alunos em cursos na área de saúde e posteriormente promoverem uma transferência para o
curso de medicina e levar o FIES junto, concretizando a fraude. Diversos diálogos do grupo, em
especial de PAULO, MURILO e KAYO demonstram a atividade única de assessorar alunos que
querem obter o FIES utilizando as artimanhas do grupo. Nos últimos dias, após a deflagração da
Operação Asclépio, PAULO e MURILO mudaram para São José do Rio Preto/SP onde
pretendem permanecer atendendo os interessados no FIES. KAYO ficou em Fernandópolis na
sede da MP Assessoria. A MP assessoria também utilizou dos “serviços” de facilitação na
aprovação do FIES prestados por DAVI CORREIA DE LIMA, assecla de ROSIVAL e DAVI e
NILTON CÉSAR DA SILVA JÚNIOR, funcionário da Universidade Brasil em Fernandópolis/SP. O
relatório de vigilância 03/2019 – UIP/JLS/SP (digite CTRL e simultaneamente clique aqui para
abrir o arquivo) descreve acompanhamento velado dos investigados e a coleta de documentos
descartados na rua em sacos de lixo que foram recolhidos por policiais federais defronte o
escritório da MP Assessoria em Fernandópolis/SP. O relatório demonstra a atuação criminosa
deste grupo descrita nas investigações em curso e contém alguns nomes de alunos
assessorados bem como modelos de contratos de prestação de serviços”.
 
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES
“PAULO é o principal integrante do grupo e em alguns diálogos menciona que os demais
trabalham para ele. Ele já foi funcionário da Universidade Brasil da CPSA e, segundo ele, foi
neste período que aprendeu como fazer as fraudes que realiza no FIES. Ele também
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mencionou em alguns diálogos que tem facilidade em conseguir registros profissionais na OAB e
no CRM. Nos últimos períodos verificamos uma ligação dele com outro núcleo de assessoria
liderado por FRANK RONALDO SOARES, que teria ligações com o CRM e na avaliação do
REVALIDA. Tais informações sobre a participação dele nestes crimes deverão ser
pormenorizadas e investigadas” (lauda 209 da representação, grifei).
ÍNDICE 62824295: “HNI fala se PAULO quer ganhar R$ 70 mil... A menina está lá fora... HNI
mandou todas as mensagens para o MURILO... A MENINA está lá fora esperando...”.
ÍNDICE 62842428: “DOUTOR pergunta se consegue CARTEIRA DA OAB MAIS OU MENOS
(Carteira Falsificada). PAULO diz que em SÃO PAULO consegue BASTANTE. DOUTOR
pergunta quanto seria o valor. PAULO diz que ouvir dizer 80 (Mil Reais). DOUTOR acha o valor
muito alto. PAULO pergunta para quem seria. DOUTOR responde que é para uma Secretária
dele; que ela já terminou a faculdade, mas não passou na OAB. PAULO diz que consegue e que
às vezes compensa. DOUTOR diz que não. PAULO diz que se ela tiver grana compensa
PORQUE É QUENTE (a Carteira falsa), pois É COM O PRESIDENTE DA ORDEM. DOUTOR diz
que é muito dinheiro; em seguida como se faz pra TRANSFERIR de uma Faculdade de
Engenharia para a UNESP; que é a mesma grade; que é da UNILINS... PAULO diz que NUNCA
FEZ da UNESP...” (grifei).
ÍNDICE 63238873: “KAYO pergunta quem foi o cara que fechou mais um FIES, por trinta...
..PAULO responde KAYO VELASCO?.....KAYO responde que é lógico....é o melhor né.....toma
essa retardado.....semana que vem já entra quatro mil na conta.....(tem mais dois fieszinho....35,
30, de 30, 28?) ....28 depois nós divide em três? falei divide em três pra você filho.....nós
estamos pegando até avião caindo... (...)PAULO diz que consegui fazer um negócio muito bom e
passou para São Paulo e ela não modificou nada e só vai atualizar.....entendeu?....KAYO diz tudo
bem, é assim que funcionam as coisas.....(...) PAULO diz que tem um negócio bom para
eles...uma festa agora.....já manda ver o negócio do (?) lá que vou colocar na festa....o GOIAS
veio aqui e quer fazer um negócio de uma festa lá.....parceria.....KAYO diz pelo amor de Deus
você não foi na idéia do GOIAS não né......PAULO diz que não...é pessoal da festa só.....vai ser
toda turma 19.....é a maior turma que tem.....KAYO diz que sabe quem é o GOIAS.....não tem um
cara para conhecer (GOIAS) mais do que ele....PAULO sorri e pede para ele passar lá....KAYO
diz tá......”.
ÍNDICE 63297201: “ (...) Bianca não acha justo pois "quem mexeu em tudo foi você". Bianca
pergunta o que poderia estar fazendo...pois já deu um rolo com a Maria Alice...pois o combinado
foi um valor no começo..em parcelar...em tudo...e aí ele ia dividir até em 5, 6 vezes..o valor da
mensalidade... a gente assinou o contrato que era de 30 (30 mil). Bianca diz que depositou mil
(reais) na conta do advogado. Paulo diz que chegou (os mil reais). Bianca diz que o certo é ficar
29 mil e parcelado na quantidade antes combinada... Paulo diz que ele pode responder pois
ele quem assessorou.. Bianca fala que o negócio era sempre o Nilton. Mas quem resolveu
foi Paulo. Bianca diz que ele (Nilton ) falou que o valor subiu para 37 mil (mesalidade cheia).
Paulo manda não fazer isso. (...)Bianca está com medo de possível retirada do FIES. (...) Paulo
manda Bianca pagar o que está no contrato e nada mais (30 mil). Bianca diz que Nilton disse que
sempre foi 4 mensalidades. Bianca diz que "trouxe um monte de gente" (pra Faculdade).
Nilton ia "fazer de graça por causa disso??" Paulo diz que eles não tem moral igual o ADELI E
O ELVIO para peitar nada não (receio de perder o FIES). Bianca diz que jurava que ele
(Nilton) estava junto com Paulo. Paulo nega. (...) Paulo diz que Bianca está aditada normal no
FIES. Bianca passa seu CPF e senha para acessar o sistema. Bianca passa 170119 (senha).
Nilton tinha prometido que seria 100% no FIES. Paulo diz que o contrato está vinculado ao CNPJ
do irmão dele. Bianca diz que está com a DRM na mão. Paulo entra no sistema e troca a senha e
vai para o e-mail dela (Bianca). Bianca não acha justo pagar para o Paulo e pagar para o
Nilton também. Paulo diz que eles podem ameaçar Bianca, mas não conseguem tirar o
FIES. (...) Paulo fala do contrato assinado (assessoria no valor de 30 mil). Paulo diz que se
arrependeu de fazer parceria com pessoas que tão mentindo".. Paulo manda Bianca falar
direto com o Hamilton e não com o Nilton. Bianca diz que pagou a transferência - sem
prova - veio há 2 anos (30 a vista) dinheiro na mão” (grifei). Conversa semelhante também
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está no ÍNDICE: 63525532.
ÍNDICE 63537480: “VITÓRIA conversou com ELES... Geraram um boleto pro dia 26 no valor de
TRINTA E POUCOS MIL, sem JUROS... PRA PAGAR... Mas ela diz que o PAULO falou pra
deixar pra JUNHO... VITÓRIA quer saber o que deve fazer... KAYO diz que eles estão espertos...
Agora não tem como mais... KAYO passou a tarde analisando... O FIES  não vai cobrir isso...
VITÓRIA diz que a mensalidade até o meio do ano dá 60 mil... Se pagar, não vai poder
pagar OS OITENTA DO PAULO... (...)VITÓRIA está com o DINHEIRO NO PAULO NA MÃO...
KAYO diz "ISSO A GENTE NÃO CONVERSA POR TELEFONE"... Fala pra VITÓRIA ir até o
ESCRITÓRIO... VITÓRIA concorda”.
ÍNDICE 63587373: “KAYO pede para PAULO advinhar o que ele acabara de descobrir. PAULO
pergunta se é coisa boa. KAYO diz que é coisa boa, em JUNHO SAI O PRIMEIRO VESTIBULAR
DE MEDICINA EM SANTA FÉ DO SUL PORTANDO O FIES. PAULO exclama NOOOOOOSSA
SENHORA!!! KAYO diz que SÃO SESSENTA VAGUINHAS... JÁ VAI ABRIR O ESCRITÓRIO LÁ
(Santa Fé do Sul). PAULO parece não acreditar e pergunta SESSENTA VAGAS?!?! KAYO
confirma. PAULO pergunta se a informação é quente. KAYO diz que sim... (...) PAULO pergunta
se VAI TER O FIES. KAYO responde em tom irônico: "VAI TER O FIES!". PAULO se
empolga e começa a fazer planos, diz que tem que fazer um controle preventivo antes...
precisa de uma lista de inscrição... ter um escritório lá... fomentar, fazer algumas coisas
que sejam voltadas para lá... panfletar, deixar cartões de visita em cursinho preparatório.
KAYO concorda (...)  KAYO começa a simular como seria o atendimento no escritório e diz "ALÔ,
ASSESSORIA EDUCACIONAL O SENHOR ENTROU EM MEDICINA, O SENHOR GOSTARIA
DE UM FINANCIAMENTO ESTUDANTIL?, ALÔ, O SENHOR GOSTARIA DE TER UM
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.... ALÔ, O SENHOR GOSTARIA DE TER UM
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL... " PAULO DÁ GARGALHADAS.... KAYO diz que na hora em
que perceberem, já estão entrando lá, vão entrar 60, 15 com financimento, 45 com assessoria...
PAULO dá mais gargalhadas... explica que como ele já trabalhou nessa área e gosta bastante... 
é importante que eles tenham uma CPSA firme... dá para fazer um consultivo lá... dá para
fazer uma parceria... (...) KAYO diz que o Dr. FERNANDO está indo com tudo... PAULO
pergunta quem está intermediando. KAYO diz que ESTÁ TENDO ENVOLVIMENTO
POLÍTICO, porque por vias normais, ele não estava conseguindo... PAULO diz que pode
ser um blefe, pois ele tentou fazer isso em Rio Preto antes... até o FRANK deu uma
intermediada também... (...) PAULO sugere que façam assessoria direta ao alunos, pois como
60 vagas de FIES... o critério para conseguir a validação, a nota vai lá embaixo... pessoas que
estão com 680 (pontos) conseguem, então a adesão vai ser grande. PAULO pergunta se KAYO
vai para Brasília amanhã. KAYO diz que mandou mensagem para JOSÉ MARTINS, mas ele
não respondeu... PAULO diz que vai amanhã à noite (para Brasília). Namorada de KAYO diz
alguma coisa ao fundo, KAYO então se recorda de algo e diz que vai contar a "maior" para
PAULO, diz que LORIANE (sua namorada) recebeu uma ligação de uma mulher
perguntando sobre o endereço... diz que era para confirmar a presença no casamento da
BABI... PAULO pergunta quem é BABI. KAYO diz que é a filha do Dr. FERNANDO
(BÁRBARA COSTA). PAULO pergunta se KAYO vai. KAYO diz que acha que não... começa
a brincar dizendo que corre o risco de o casamento ser cancelado ou o FERNANDO COSTA
vai entrar via SKYPE da CADEIA. PAULO dá gargalhadas... PAULO diz que MURILO vai
para Fernandópolis aí o "pau tora" (grifei).
ÍNDICE 63607494: “Paulo acabou de sair do Advogado. Paulo diz que fizeram Delação Premiada
e quando chegarem aqui (Rio Preto) Paulo conta e diz que "não é interessante falar ao
telefone". Murilo? pergunta se Paulo está chorando...Paulo diz que "não é interessante
falar no telefone...fizeram a DELAÇÃO PREMIADA..VAI CHEGAR EM TUDO..ATÉ NO
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL...NA HORA QUE VOCÊ CHEGAR...AVISA O KAYO..." Paulo
diz que PRECISA MUDAR MUITO OS PLANOS...PORQUE AGORA VAI COMEÇAR A
INVESTIGAR TUDO NÉ...A MULHER QUE ERA PRÓXIMA AO REITOR DELATOU....DELATOU
ELE..DELATOU TUDO..TODO MUNDO... Murilo diz: beleza...beleza.. a hora que encontrar a
gente conversa.. Murilo diz que já está indo...”
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ÍNDICE 63660469: “com isso Paulo acharia melhor tentar a transferência PARA OUTRAS
FACULDADES NÉ...Paulo recomenda não TRANSFERIR PARA UNIVERSIDADE BRASIL NO
MOMENTO PELAS DIFICULDADES QUE ESTÃO ATRAVESSANDO (operação Policial). DIZ
QUE HÁ UM NÚMERO EXCEDENTE DE ALUNOS. PAULO ACREDITA QUE EM DOIS ANOS
NÃO IRÃO ABRIR VESTIBULAR E PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA (...)PAULO
DIZ QUE ESTEVE CONVERSANDO COM A CPSA DE PORTO NACIONAL E NA CONVERSA -
PROFUNDO INTERESSE - Lorena que o FIES é uma coisa segura para instituição - não tem
como eles não terem interesse. Paulo diz "sim". Paulo diz que vai assessorar nesse sentido
(FIES). Paulo diz que precisa se encontrar com Lorena para assinar contrato” (ligação de
06.05.2019).
Paulo falava abertamente ao telefone sobre valores, e divergências que têm com NILTON. Fala
sobre carteira da OAB obtida de forma fraudulenta e divisão de valores com Kayo. Porém, ficou
com medo de falar ao telefone, após a notícia da delação premiada de JULIANA. Mas os
problemas envolvendo a Universidade Brasil não interromperam o modus operandi com
fortes indícios criminosos, apenas mudam as Universidades alvo.
Se os negócios fossem lícitos, não teriam medo de falar ao telefone. Se alguém realmente tivesse
direito a obter um financiamento estudantil, não pagaria dezenas de milhares de reais para uma
“assessoria” com vistas a obtê-lo. Isso pelo simples fato de que quem tem dinheiro para comprar
vaga certamente tem renda superior à permitida para obter o FIES. O ponto também foi
observado pela autoridade policial: “Relativo à obtenção do FIES, convém ressaltar, por hipótese,
de que poderá ocorrer que algum aluno identificado nessa situação realmente possa se encaixar
nos quesitos meritórios do financiamento. Todavia, levando-se em conta os valores cobrados
pelos serviços – em média R$ 25.000,00 –, é difícil crer que tal situação ocorreu (não se
descartando aqui, por consequência, uma futura análise caso a caso)” (lauda n. 557 da
representação).
Não é só. Até para o casamento da filha do Magnífico Reitor os membros das assessorias são
convidados, o que indicia de forma bastante clara a ligação entre as pessoas de dentro e de fora
da estrutura universitária. Da mesma forma a Polícia aponta que PAULO “aprendeu” a cometer os
crimes investigados no período em que passou trabalhando internamente na Universidade
(UniBrasil ou UNIESP).
Também em ligações de outros investigados, cf. já transcrevi acima em razão da continuidade
das interceptações, no índice 64604702, outras pessoas dizem que PAULO entende de
“maracutaia”.
Ainda, em ligações entre KAYO e a senhora sua mãe, ambos falam que PAULO acabaria sendo
preso em razão de suas práticas.
Por fim, no ÍNDICE 63511141, KAYO e PAULO discutem valores. Dezenas de milhares de reais,
enquanto mencionam pais de alunos. Após tratarem sobre questões envolvendo contração de
advogados criminais, falam expressamente em queima de cartões. A questão é interpretativa,
podem ser cartões de visita que foram substituídos por novos, mas também pode se estar diante
de destruição de provas, já que a ligação é de 22 de abril de 2019, ou seja, posterior à
deflagração da Operação da Polícia Civil que preocupa os investigados, podendo cartões
significar outras coisas.
 Transcrevo excertos: “Paulo manda manter em 18 e 21 (mil) . Kayo fala do Pai da Ana
Rodrigues o advogado.. Kayo achou por bem... que gera uma certa desconfiança...(Paulo
falou que ele é meio espertão) - (Kayo passa recados e tarefas para Paulo - valores e como
agir, ou seja, recomendações sobre os processos do FIES). Fala do Fábio que está
enrolando...Julia Castro... Paulo diz que o Pai dela é de Assis, pai dela é advogado.. Paulo
manda Kayo ligar para ele (falar sobre o aditamento - Paulo passou o contato dele). Kayo
diz que daquele dinheiro, passou 1.500,00 pro Murilo, (Kayo diz que ele foi pagar umas
contas - (Murilo está em Fernandópolis trabalhando normalmente). (...) Paulo pergunta dos
"Cartões QUE ESTAVAM AÍ" se "dirimiu" eles já. Kayo diz que "QUEIMOU TUDO ELES....E
CHEGOU...OS OUTROS QUE A GENTE TINHA PEDIDO... " Paulo dá RISADAS E DIZ:
PERFEITO...PERFEITO...PERFEITO...A MINHA DEU BAIXA..."
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No ÍNDICE 63585118, porém, fica ainda mais indiciada a destruição de provas por este grupo de
assessoria. A fim de evitar repetições, seu detalhamento foi postergado para o tópico envolvendo
KAYO VELASCO.
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei, estou de acordo.
Evidente que sua liberdade é risco à ordem pública e econômica, pois os indícios são de que os
crimes continuam a ser praticados, inclusive com mudança de endereço para São José do Rio
Preto, com vistas a chamar menos a atenção, diminuindo sua presença física em Fernandópolis
após a deflagração de operação Asclépio pela Polícia Civil que culminou na prisão, dentre outros,
de EDNA, secretária acadêmica da Unibrasil. Também existem indícios de que as práticas
criminosas se estendem a outas instituições de ensino – a respeito do curso de medicina em
Santa Fé do Sul -, e em desfavor até mesmo da OAB.
Exerce papel de liderança em um dos grupos criminosos (associação criminosa), de acordo com
o que foi apurado atualmente, envolvendo-se, como visto, em outras fraudes além do já grave
estelionato majorado (FIES).
Entendo que as práticas das assessorias externas dificilmente podem ser combatidas com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo fortes os indícios de que o meio de
vida de PAULO é a prática dessas irregularidades, pelo que não há como acreditar que, solto, irá
cessar as atividades ilícitas, já que são estas as garantidoras de seu sustento.
De rigor, portanto, decretar a prisão preventiva do senhor PAULO ROBERTO PEREIRA
MARQUES, pois se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos
arts. 312 e 313 do CPP.
Ademais, liderando assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o que
foi fortemente indicado pelo conjunto indiciário até o momento, faz-se imprescindível a
indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por
atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com alunos, deles receber
dinheiro, e ser membro de assessoria externa, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou
em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos,
bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor
dos locais que ocupa.
 
MURILO FERREIRA DE PAULA
“Registramos vários diálogos de MURILO que evidenciam sua participação ativa na maioria das
negociações da MP Assessoria. Em muitos deles ele menciona PAULO como sendo o principal
integrante do grupo, mas em muitos outros ele mesmo oferece as informações aos pais,
responsáveis ou alunos interessados na aprovação de um FIES em medicina. Após a
deflagração da Operação Asclépio, que não prendeu nenhum integrante deste grupo, ele
foi para São José do Rio Preto/SP juntamente com PAULO, objetivando distanciar de
Fernandópolis/SP e dos seus “assessorados” (laudas n. 219 e 220 da representação, grifei).
ÍNDICE 62756858: “MARIA MÁRCIA, amiga da ROSE, que foi ontem falar com eles, deixou o
fone dela, quer falar sobre os DOIS MENINOS QUE ESTÃO NO PARAGUAI... MURILO diz
que o PAULO que resolve este tipo de SITUAÇÃO... MURILO diz que CUIDA DO FIES junto
com PAULO... MARIA diz que um filho formou em VETERINÁRIA... Descobriu que COMO ERA
FORMADO, NÃO TINHA DIREITO ao FIES... Resolveu ir pro PARAGUAI... Tá no TERCEIRO
ANO... MURILO diz que NÃO É VERDADE QUE FORMADO NÃO TEM DIREITO AO FIES...
NO FIES NOVO, PODE... MURILO diz que não pode estar pagando um FIES... (...) MARIA
quer ver se tem jeito de transferir os DOIS ou pelo menos ELA... (...) MURILO diz que dá pra
fazer sim... TRAZER e FAZER O FIES... MURILO diz que tem que FALAR COM O PAULO...
MARIA diz que PODE LIGAR MAIS TARDE SIM... Ou PAULO ou CAIO vai ligar pra MARIA...
CAIO também está junto, trabalha com eles... MURILO diz que PAULO ou CAIO vão ligar pra
ela e explicar o processo E OS VALORES... MARIA diz que é de RIO PRETO... MARIA diz que
ESSAS COISAS A GENTE TEM QUE CONVERSAR PESSOALMENTE... MURILO diz que eles
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vão marcar um horário, se for necessário vão até eles em RIO PRETO... MURILO vai falar com
PAULO pra dar um retorno pra ela” (grifei, destacando que CAIO é Kayo Velasco, a respeito de
quem tratarei adiante em detalhes).
ÍNDICE 62881834: “MURILO diz que no caso, precisa da justificativa da Instituição explicando o
motivo de a aluna estar matriculada em um curso e está pleiteando o FIES em outro curso. MNI
repete "FIES EM UM CURSO e ELA ESTÁ MATRICULADA EM OUTRO". MURILO diz "exato".
MNI pergunta se ela está realmente matriculada em dois cursos. MURILO RESPONDE QUE
NÃO e explica que ela está matriculada em MEDICINA, mas no FIES o curso está como
ENFERMAGEM, então a Instituição tem que VALIDAR para posteriormente SER
REALIZADA a transferência para o curso de MEDICINA. MNI diz que vai dar uma olhada
naquelas portarias e vai fazer a JUSTIFICATIVA . MURILO diz que a QUESTÃO DA
TRANSFERÊNCIA está na Portaria 25. MNI diz que acha que imprimiu essa Portaria. MNI diz que
qualquer dúvida retorna a ligação para MURILO, por fim, diz para MURILO que o telefone que ela
está utilizando é o fixo do ESCRITÓRIO”.
ÍNDICE 62883893: “ILDA pegunta sobre assessoria do FIES. MURILO responde que é com
ele mesmo. (...) MURILO explica que o critério para conseguir o FIES na fase regular são as
notas, que no caso de medicina foi em torno de 746 pontos a nota de corte... continua
explicando que alunos que não conseguiram essa nota, eles tentam colocar em algum outro
curso na área da saúde, por exemplo, odontologia, farmácia... que não tem a nota de corte
tão alta, então a concorrência é menor... MURILO diz que depois de conseguir o FIES para
o curso relacionado à área de saúde, após três meses, existe um aditamento de
transferência, onde é realizada a transfefência do curso da área de saúde para o de
MEDICINA. ILDA diz que a sua filha já está cursando (MEDICINA). MURILO explica que o
QUE ELA CURSA NA INSTITUIÇÃO É UMA COISA, E O QUE ELES TRABALHAM EM CIMA
DO FIES É OUTRA, UMA NÃO TEM RELAÇÃO COM A OUTRA. MURILO acrescenta que não
vai matricular a aluna em outro curso, é somente para criar um vínculo contratual com o
FIES para posteriormente, após seis meses, realizar a transferência (para o curso de
MEDICINA). (...)”.
O interessado no FIES faz medicina desde o início, mas considerando as limitações existentes
quanto à oferta de financiamentos ou à nota necessária no ENEM para fazer o FIES, as pessoas
(alunos e seus pais) mentem em seus cadastros, informando falsamente ao Poder Público que
realizam outro curso mediante a “assessoria” de MURILO. O Código Penal Brasileiro chama isso
de CRIMES (por exemplo, arts 171, § 3º, 299 e 313-A).
Além disso, outra fraude indiciada se dá em relação a dizer que formados têm direito a FIES.
Nesse sentido, a conduta parece se ligar (em conluio, fraude) a de funcionários da Universidade
Brasil, que permitem que pessoas já formadas em medicina, para não se submeterem ao
REVALIDA, façam algumas matérias no Brasil e obtenham, após, diploma de graduação em
medicina pela UniBrasil.
Também quanto a mentir a renda familiar no SisFies para obter o financiamento de forma
fraudulenta, aponta o MPF na lauda n. 75 de seu parecer: “4) MURILO orienta interessada, que
tem empresas em seu nome, como obter FIES (omissão de renda)”.
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei, estou de acordo com a
necessidade de prisão cautelar.
Evidente que sua liberdade é risco à ordem pública e econômica, pois os indícios são de que os
crimes continuam a ser praticados, inclusive com mudança de endereço para São José do Rio
Preto, com vistas a chamar menos a atenção, diminuindo sua presença física em Fernandópolis
após a deflagração de operação Asclépio pela Polícia Civil de Assis, da mesma forma que
PAULO.
O nome MP Assessoria indicia “Murilo e Paulo”. Além disso, interceptações telefônicas fazem
com que se indicie papel de liderança nesse grupo criminoso (associação criminosa), de acordo
com o que foi apurado atualmente, envolvendo-se, como visto, em estelionatos majorados
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(fraudes ao FIES).
Entendo que as práticas das assessorias externas não podem ser combatidas com a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão, sendo fortes os indícios de que o meio de vida de
MURILO é a prática dessas irregularidades, pelo que não há como acreditar que, solto, irá cessar
as atividades ilícitas, já que são estas as garantidoras de seu sustento.
De rigor, portanto, decretar a prisão preventiva do senhor MURILO FERREIRA DE PAULA, pois
se faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do
CPP.
Ademais, liderando assessoria externa que recebe diretamente dinheiro de pais e alunos, o que
foi fortemente indicado pelo conjunto indiciário até o momento, faz-se imprescindível a
indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à coletividade. Ainda, por
atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com pais de alunos, e ser
membro de assessoria externa, forte a possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete
de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração dos fatos, bem como proveitos
da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
KAYO VELASCO

“KAYO VELASCO é filho da advogada SUELI VIEIRA DE SOUZA e mora em
Fernandópolis/SP. Ele já estudou Veterinária, mas atualmente está cursando
medicina na Universidade Brasil. Ao que tudo indica, ele pode ter sido cooptado por
PAULO e MURILO e posteriormente foi integrado ao grupo, assim como integrou
sua mãe para atuar como assessoria jurídica.
O relatório circunstanciado 03/2019 (...) que descreve a apreensão de
documentos descartados da MP Assessoria e um dos documentos indica que
KAYO já fundou sua própria assessoria denominada KV Assessoria,
especializada em FIES, PROUNI e SISU:
(imagens 2 e 3)

Banner exposto na entrada da Exposição Fernandópolis/SP 2019
No decorrer das investigações também identificamos diálogos em que KAYO
providenciou contato a um amigo que queria comprar comprimidos para uma
mulher fazer um aborto. KAYO repassou o contato e, de acordo com os
diálogos emprestou mil reais para que quatro comprimidos da droga fossem
adquiridos pelo amigo e também orientou como o aborto deveria ser feito. Não
foi possível identificar a mulher e confirmar se o aborto ocorreu ou não, mas
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os diálogos indicam que a compra da droga ocorreu. Este crime poderá ser
investigado em procedimento apartado” (laudas 223 e 224 da representação,
grifei).

ÍNDICE: 63527107: “PEDRO liga para KAYO... Diz que deu um B.O. tem uma mulher prenha de
mim... KAYO não acredita... PEDRO diz que tem que ir em RIO PRETO comprar remédio pra
ela ABORTAR... Ela é velha e já tem filho e concordou em tomar... Só tem em RIO PRETO e é
difícil encontrar... Talvez nos camelôs em RIO PRETO... KAYO diz que sabe que é
ILEGAL...CRIME FEDERAL se pegar... KAYO diz que o CAMELÔ vai VENDER FARINHA... FEZ
CURSO DE FARMÁCIA... Tem que conseguir alguém que venda o verdadeiro... Tem que
TOMAR e INTRODUZIR na VAGINA... PEDRO diz que é a GINECOLOGISTA dela... KAYO não
acredita... PEDRO diz que ela TEM DOIS FILHOS...  NÃO QUER ESSE... Precisa do
REMÉDIO... PEDE PRA KAYO CONSEGUIR... KAYO CONCORDA, MAS DIZ QUE ISSO VÃO
FALAR PESSOALMENTE...
ÍNDICE: 63555397 “(Na ligação anterior, KAYO informa a PEDRO que o INTERMEDIÁRIO
acabara de ligar para MURILO - para checar a procedência de PEDRO). Então: PEDRO liga
novamente para KAYO e pede pra ele falar pro CARA (Murilo) que é pra dizer pro CARA (o
intermediário do fornecedor do medicamento abortivo) que ELE (Pedro) é de confiança, pois,
senão, ELE (o intermediário) não vai passar o CONTATO (do FORNECEDOR do remédio para
aborto). KAYO diz: "Já falei (para o Murilo)... ELE (o intermediário) já ligou aqui AGORA
(para Murilo) e ELE (Murilo) falou que (Pedro) é de confiança". KAYO pergunta quantos
comprimidos serão. PEDRO responde que são dois... KAYO (que cursou Farmácia) orienta
que KAYO deve saber os meses, as semanas e os dias (para saber a quantidade de
medicamento que deve ser ministrada). PEDRO responde: "A GINECOLOGISTA PEDIU
DOIS (comprimidos)".KAYO diz: "Tá bom, então! Falou!" PEDRO diz que vai ver se arruma
dinheiro emprestado com o MANOEL, pois diz que só terá dinheiro no dia 20 do outro mês.
KAYO diz que EMPRESTARÁ o dinheiro. PEDRO diz que o pagará no dia 20 do outro mês.
Encerram a ligação”.
O Exmo. Delegado, ao relatar que KAYO auxiliou outras pessoas a respeito de um aborto, disse
que “este crime poderá ser investigado em procedimento apartado”.
Este poder, na verdade, é poder-dever, ainda que, por evidente, não seja da competência da
Polícia Federal de Jales.
A vida de um ser humano que pode ter sido ceifada é muito importante.
Entendo a preocupação da autoridade policial no sentido de que, em havendo comunicação,
poderia colocar em risco todo o sigilo da presente investigação, pois ficaria evidente que KAYO
estava sendo interceptado.
Porém, além de a prioridade ser sempre a vida humana, com a presente decisão, por meio da
qual se está a autorizar a deflagração de grande operação, não há mais motivos para manter o
sigilo dessa informação, pelo que requisito ao Exmo. Delegado que, caso ainda não tenha feito,
em 48 horas da deflagração da operação, proceda às comunicações necessárias ao órgão
policial competente, instruindo-a com os documentos disponíveis, a respeito do aborto do qual
Kayo pode ter participado, nos termos do art. 29 do Código Penal, o que faço por imposição do
art. 40 do CPP ao magistrado.
Dito isso, prossigo.
“KAYO atendeu várias ligações de interessados em adquirir o FIES e em várias explicou como as
fraudes ocorriam. Ele não tem nenhum tipo de receio em falar ao telefone sobre as fraudes e,
após a ida de PAULO e MURILO para Fernandópolis/SP com medo de serem preso em razão da
Operação Asclépio ele assumiu os atendimentos na MP Assessoria em Fernandópolis/SP” (lauda
n. 226 da representação).  
O índice 63238873 já foi transcrito anteriormente e dá indícios claros da atuação de KAYO na
venda dos serviços de “assessoria” com vistas à contratação criminosa de FIES.
O índice 63537480, também já transcrito, indica que KAYO, em determinado momento, evita
conversar por telefone.
No índice 63809882, KAYO discute com a mãe o que fazer tendo em vista as investigações já
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incidentes perante a Universidade Brasil, que estão a dificultar a transferência de alunos. Afirma
que irá começar a transferi-los para outras Universidades.
No ÍNDICE 63511141, já transcrito anteriormente no item relativo a PAULO, KAYO afirma ter
destruído cartões após a deflagração da Operação Asclépio pela Polícia Civil de Assis, o que
pode se tratar de destruição de provas. A questão, reconheço, é interpretativa, mas o diálogo
seguinte deixa poucas dúvidas quanto ao intuito do grupo de eliminar provas.
ÍNDICE 63585118: “Aos 04:26, SUELI pergunta como estão as coisas... KAYO responde que
PAULO mandou mensagem falando que a Polícia Civil foi até a faculdade na sexta-feira e
RECOLHEU DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS ALUNOS DE TRANSFERÊNCIA. SUELI
exclama "MISERICÓRIDA!"... pergunta se TRANSFERÊNCIA INTERNA, TUDO?. KAYO diz que
tudo, tudo... explica que PAULO falou que recolheu TODOS OS DOCUMENTOS. SUELI diz que
sabendo que estavam fazendo isso (Operação da Polícia Civil) ELES DEVERIAM TIRAR OS
DOCUMENTOS (da Faculdade) DE LÁ. KAYO concorda e explica que estão PASSANDO OS
ALUNOS PARA ALUNO ESPECIAL, NO CURSO DA ÁREA DA SAÚDE. KAYO explica que se
alguém chegar e perguntar: "QUEM É ESSE ALUNO?" então é possível separar entre os
ALUNOS DE MEDICINA e ALUNOS DA ÁREA DE SAÚDE, conclui dizendo que É POR ISSO
QUE NÃO APARECEM MATRICULADOS. KAYO diz que não vai aparecer mesmo (ALUNOS
MATRICULADOS NO CURSO DE MEDICINA). KAYO diz que PAULO explicou que
(ininteligível)... KAYO diz que são 530 vagas por ano... diz que vão chamar um por um e pedir
que se inscrevam no vestibular, VAI POR TODO MUNDO PARA SE INSCREVER NO
VESTIBULAR, E TODO MUNDO VAI FAZER O VESTIBULAR. SUELI diz que entendeu. (o áudio
fica ruim, mas KAYO continua explicando a maneira como a Faculdade vai tentar sanear a
questão dos alunos matriculados em Medicina)... TODO MUNDO VAI FAZER O VESTIBULAR E
TODO MUNDO VAI PASSAR... TODO MUNDO QUE PRESTAR VAI APROVAR... KAYO cita
FRANK (áudio ruim, não foi possível entender o contexto). KAYO diz que para regularizar, vai ter
que esperar o vestibular... aí vai ser feita uma segunda (?),  e nessa segunda (?) vai elimnar
algumas matérias. SUELI compreende e repete "elimina essas matérias". KAYO confirma e
continua explicando, diz que o aluno de curso especial na área da saúde, mesmo com as
matérias sendo cursadas nesse semestre (áudio ruim)... KAYO explica que a única coisa que não
pode perder é o VESTIBULAR DA FACULDADE pois tem (?) vagas, e ele vai dar um jeito de
POR TODO MUNDO PARA DENTRO... SUELI diz que saiu uma matéria dizendo que está sendo
investigada uma pessoa que é o chefe e que não tem nada a ver com a faculdade... KAYO diz
que é uma coisa política... SUELI diz que alguém que tem influência política... (...)  KAYO diz que
PAULO falou uma coisa que é verdade, disse que com tudo que está acontecendo na faculdade,
se SUELI pegasse uns quinze dias para atender no escritório em Fernandópolis, ia ganhar
cinquenta ações... KAYO sugere ver uma porcentagem para PAULO, já que ele tem os contatos e
ESTÁ FAZENDO MAIS DE SESSENTA PEDIDOS DE FINANCIAMENTO...” (tratar-se-á mais de
FRANK adiante, grifei).
E mesmo após a apresentação da representação, as conversas com indícios de irregularidades
continuam. Cf. se extrai do índice 6745038, ligação de 24.07.2019, documentada nos autos n.
0000032-77.2019.403.6124, KAYO continua a orientar pessoas a respeito de como obter FIES de
forma fraudulenta, em outros cursos, mesmo que a pessoa faça medicina.
Nota-se, em relação a Kayo Velasco, que embora o linguajar seja de pessoa jovem, há indícios
de importante participação nos crimes em investigação. Tem assessoria própria, “fecha” FIES
irregulares, trata sobre ocultação de provas, discute divisão de valores, vangloria-se pelos crimes
que supostamente pratica, trata sobre passos que serão dados para que os crimes investigados
ganhem falsos ares de legalidade e, nas “horas vagas”, auxilia amigos a praticarem aborto em
suas senhoras, pois a gravidez não era desejada, ou seja, contribui para que amigos utilizem o
aborto como se método anticoncepcional fosse, embora após a concepção (ou seja, crime).
Tenho ciência de que não tenho competência para o julgamento do crime de aborto, mas não
posso deixar de observar indícios de uma personalidade realmente voltada para o crime, de
pessoa cuja liberdade coloca concretamente em risco a ordem pública, e que continua a praticar
crimes, ocultar provas e trabalhar ativamente para que a investigação policial em curso seja
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ludibriada.
Concretamente, a falta de repressão das autoridades aos atos criminosos atos está a estimular a
postura de KAYO, que já abriu a “assessoria” própria, e combina com PAULO a realização do
esquema criminoso em outras instituições de ensino, já que na Universidade Brasil, após a
deflagração de operação pela Polícia Civil, a conduta corre mais riscos.
Apenas a segregação cautelar é apta a cessar essa atividade criminosa continuada e reiterada
com fortes indícios de prática por KAYO (fumus comissi delicti), cuja liberdade põe em risco a
ordem pública e econômica, bem como as investigações, pois indícios existem no tocante à
destruição de provas por ele e PAULO (periculum libertatis).
De rigor, portanto, decretar a prisão preventiva do senhor KAYO VELASCO, pois se faz
indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Ademais, liderando uma, e participando de outra assessoria externa que recebe diretamente
dinheiro de pais e alunos, o que foi fortemente indicado pelo conjunto indiciário até o momento,
faz-se imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar no cometimento dos crimes investigados, lidar diretamente com pais
de alunos, tratar com PAULO sobre “queimar cartões”, com sua mãe sobre retirar documentos da
Universidade Brasil, e ser líder de assessoria externa, forte a possibilidade de que em seus
imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas provas para melhor apuração
dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de rigor a busca e apreensão em
desfavor dos locais que ocupa.
 
SUELI VIEIRA DE SOUZA
“A advogada SUELI foi incluída nas investigações em razão dos seus diálogos mantidos com seu
filho KAYO, relativos às assessorias e eles demonstram que ela atua em conjunto com os
investigados. Ela também foi citada em ligação recente à Universidade Brasil, após a suspensão
das validações em razão da Operação Asclépio, como sendo integrante do corpo de assessoria
jurídica do grupo. Diversos diálogos registrados entre ela e seu filho demonstram sua participação
e conhecimento amplo de todas as falcatruas realizadas pela MP assessoria e seus sócios”
(lauda n. 232 da representação).
“Comentário do Analista: Importante lembrar que em conversa anterior entre KAYO e PAULO,
PAULO pede para que o dinheiro de um cliente seja depositado direto na conta de Dra
SUELI (o nome da mãe de KAYO é SUELI VIEIRA DE SOUZA)” (lauda n. 234 da representação).
ÍNDICE 63809882: “ Sueli diz: " como que a Universidade Brasil fez isso gente...sabendo
que não pode...não tem..não tem autorização pra esse tanto de aluno...pra que mete o carro
na frente do boi... " Kayo diz que vai tentar transferir para UNILAGO em Rio Preto".. Sueli
diz que ficar até Julho e fazer uma matricula ou fazer uma transferência para outro lugar se
não der aí.... Kayo diz " a questão não é ver um lugar para transferir... é estar matriculado em
Julho".. NO CURSO DE MEDICINA... "SE NADA DER CERTO..NÃO SEI.. OU VIM
TRABALHAR...VOU PEDIR UM SERVIÇO PRO FRANK... VOU TRABALHAR PRO FRANK...
TOCAR A VIDA.." (...) Kayo diz que "A QUESTÃO MÃE É QUE NÃO TINHA VAGA NÉ... NÃO
TEM VAGA..PODE SER NA TRANSFERÊNCIA INTERNA..PODE SER... TIROU ATÉ O POVO
QUE VEIO DE TRANSFERÊNCIA DO BRASIL... O POVO QUE VEIO DE LIMEIRA JÁ RODOU..
." Kayo diz para não se preocupar ... """ Limeira D'Oeste é a terra de Aurélia - sobrinha de
Frank"
ÍNDICE 63481537: “SUELI diz que ESSA INVESTIGAÇÃO VAI CHEGAR NELE (PAULO)... JÁ
PRENDEU UM MONTE DE GENTE...(...) KAYO diz que PAULO transferiu a faculdade e ESTÁ
MORANDO EM OUTRA CIDADE.(...) SUELI diz que FOI GANÂNCIA... A PESSOA NÃO PODE
QUERER SUBIR DA VIDA FÁCIL... QUANDO A COISA É MUITO FÁCIL, É SINAL QUE É
ERRADO... A VAIDADE TOMA CONTA E SUBESTIMA QUALQUER PERIGO. (...) KAYO diz que
PAULO não pode FICAR em Fernandópolis... DAR UM TEMPO... tem os clientes... PAULO
perguntou se a SUELI de KAYO poderia tocar (os negócios). KAYO falou para PAULO que iria
ver com sua SUELI. SUELI diz que agora NÃO!... tem que esperar para ver o que vai acontecer.
KAYO diz que PAULO NÃO TEM MAIS A PRETENSÃO DE VOLTAR PARA FERNANDÓPOLIS...
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JÁ TRANSFERIU... Ele ainda tem 65 CLIENTES (em Fernandópolis). (...) SUELI diz que a
validação do FIES não tem nada decidido ainda... a faculdade está com essa bagunça toda... já
ligou DUAS VEZES PARA FALAR COM ANDRÉ, mas não decidiram... KAYO pergunta se a
SUELI falou com ANDRÉ. SUELI confirma que falou com ANDRÉ, duas vezes. KAYO diz
que a faculdade é malandra demais... SUELI diz que eles são muito desorganizados...
KAYO pergunta se estão validando (FIES). SUELI diz que sim, mas não está o dele (PAULO)
porque ELES QUEREM QUE PAGUE. KAYO diz que a questão é a seguinte... SÓ TEM UMA
COISA QUE A FACULDADE FAZIA DE ERRADO... O FIES EXIGE QUE SEJA COMPROVADO
75% DE APROVEITAMENTO ACADÊMICO... caso o aluno reprove em duas matérias, ele não
perde o financiamento, MAIS DE TRÊS, ELE PERDE (FIES)... KAYO explica o que a
FACULDADE está fazendo... diz que chamam os alunos para fazer prova... por exemplo, o aluno
contratou para o curso de ODONTO, então a faculdade chama para fazer a prova lá... a tese que
eles querem usar é que não tem como validar os FIES dele (PAULO) porque não tem
aproveitamento acadêmico. KAYO diz que é com isso que ele (PAULO) está puto. SUELI diz que
falou com ele (PAULO) que tem que aguardar sair as coisas, para entrar com Mandado de
Segurança, sem a decisão da Faculdade, não tem jeito... KAYO diz que AMAURI PIRATININGA
está bem tranquilão. SUELI exclama: "Mala, né!?" KAYO confirma: "Mala!". SUELI reafirma que é
um reitor mala... KAYO diz que NÃO É SÓ O REITOR, É FECHADO... KAYO diz que ele
(AMAURI) deu uma "perna" no FRANK de SESSENTA MILHÕES... KAYO diz que almoçou
com AURÉLIA... diz que o FELIPE mora em Fernandópolis e está fazendo faculdade... diz ainda
que ela (AURÉLIA) toca as NOVE EMPRESAS que o tio dela tem... o FRANK tem nove
empresas...  ela cuida de toda a parte financeira... KAYO explica que almoçou com AURÉLIA e
FELIPE e no almoço que teve com eles, FELIPE falou que o TIO vendeu uma fazenda que tinha
no Mato Grosso... KAYO conta que AURÉLIA falou que o dinheiro foi depositado em sua conta.
KAYO diz que FELIPE perguntou se foi todo o dinheiro. KAYO diz que AURÉLIA respondeu que
foi tudo, mais de TRÊS MILHÕES... KAYO diz que FRANK tem dois buffets, uma empresa de
viagem... (..) KAYO diz que FRANK está em Portugal, em missão (caridade). SUELI diz que ele
viaja, né? Tem dinheiro... KAYO diz que AURÉLIA mostrou que ele tinha duas carretas e comprou
mais uma... a carreta é um consultório... SUELI diz que já tem um padrão do Ministério da
Saúde... KAYO diz que FRANK quer abrir uma franquia do restaurante COCO BAMBU em Rio
Preto... a franquia é mais de um milhão e meio... precisa de um sócio...KAYO diz que o CAMBIRA
que divulga o FEFECÊ, anda de Ferrari... (perceba-se mais um dos investigados fazendo
comentários a respeito de AMAURI, grifei).
SUELI parece ter algum tipo de envolvimento. A Polícia Federal fala em depósito de cliente de
PAULO (entenda-se por cliente, na visão dos policiais, pessoa que praticou crimes para obter o
FIES) diretamente a ela. SUELI aparenta ter ciência das irregularidades praticadas por PAULO e
pelo filho KAYO orientando-o em relação aos próximos passos que deve dar para manutenção da
empreitada criminosa. SUELI conversou com ANDRÈ BIANCHI (um dos investigados, servidor da
Universidade Brasil, cuja esposa EDNA foi presa pela Operação Asclépio) a respeito de validação
de alunos pelo FIES. Há, assim, indícios de participação nos crimes em investigação.
Cf. observado pelo MPF na lauda n. 79 de seu parecer, a Polícia Federal disse: “No caso da
advogada SUELI VIEIRA DE SOUZA (item “III.5- INTEGRANTES E NÚCLEOS DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”), há vários indícios de que faz parte do NÚCLEO MP
ASSESSORIAFernandópolis/SP, mas em alguns casos não ficou demonstrado que sua atividade
está completamente dissociada daquelas vinculadas à legítima atividade advocatícia. Além disso,
não foi possível comprovar que sua conduta tenha configurado “obstrução da justiça”, motivo pelo
qual, neste momento, irá se requerer apenas BUSCA E APREENSÃO em sua residência e em
seu escritório profissional.” (pág. 278)”.
Também constatado, no ÍNDICE 63585118, que SUELI faz especulações a respeito do que a
Universidade Brasil deveria fazer com os documentos que supostamente incriminam a instituição
de ensino, sugerindo que fossem levados para outro lugar.
Por tudo o que foi exposto, a medida de busca e apreensão é de rigor, para fins de coleta de
provas e uma correta apuração dos fatos, cujo cumprimento, porém, deve ser cauteloso cf.
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inúmeras ressalvas que a Lei coloca para que as autoridades públicas tomem medidas em
desfavor de advogados ou seus locais de trabalho.  
 
5.7. FRANK SOARES ASSESSORIA
“O mais novo grupo criminoso identificado, porém mais antigo de atuação, integrado até o
momento por FRANK, sua esposa ANDREA e a assecla AURÉLIA surgiu após vários diálogos
que mencionam a participação de FRANK nas fraudes da Universidade Brasil. De acordo com as
análises, ele conta com o apoio de AMAURI PIRATININGA SILVA e com EDNA ALVES BIANCHI
(presa) no campus da Universidade Brasil em Fernandópolis/SP. FRANK também estaria atuando
em fraudes relacionadas à aprovação no exame REVALIDA. Sua atuação, em conluio com os
demais no grupo deverá ser mais bem esclarecida no próximo relatório. AURÉLIA e sua esposa
ANDREA, além de outras pessoas ainda não identificadas, dão suporte a FRANK nas negociatas
relacionadas ao curso de medicina, incluindo o exame REVALIDA do qual seria um dos
coordenadores da Universidade Brasil. AURÉLIA também atua como uma espécie de “laranja” de
FRANK e o auxilia em todas as negociações financeiras e relativas à matrícula de novos alunos
que pleiteiam aprovação no curso de complementação do REVALIDA. Na ocasião da prisão da
secretária acadêmica da Universidade Brasil, EDNA ALVES BIANCHI, por participação da
organização criminosa investigada na Operação Asclépio, o marido de EDNA, ANDRÉ BIANCHI
comentou em um dos diálogos que FRANK estava pagando pela defesa de EDNA e em outros
diálogos de outros envolvidos, ORLANDO comenta que ele deve estar muito preocupado com a
prisão de EDNA. Muitas informações estão surgindo e todas indicam que a estrutura criminal
liderada por FRANK é uma das maiores identificadas até o momento, com várias empresas
registradas em nome dos envolvidos e muitos empréstimos sendo negociados. Tais informações
deverão ser mais bem esmiuçadas para que o tamanho das fraudes relativas a este grupo sejam
descobertas e reprimidas” (laudas n. 236 e 237 da representação).
Destaco que, para esse núcleo, é muito importante que os indícios sejam analisados em conjunto,
cf. passo a expor.
 
FRANK RONALDO SOARES
“O médico FRANK RONALDO SOARES é um empresário de sucesso no ramo da educação
relacionada à medicina. Encontramos registros em seu nome que remetem à faculdade
Unicastelo, a antecessora da Universidade Brasil. Também coletamos informações nas
investigações que demonstram que ele é o responsável pela coordenação do curso de
complementação exigido pelo revalida aos alunos que não são aprovados. A Universidade
Federal de Mato Grosso teria feito um convênio com a Universidade Brasil objetivando
disponibilizar um número maior de vagas, pois a maioria dos alunos que prestam a prova do
REVALIDA não são aprovados, mas tem a possibilidade de fazer um curso de complementação
para que consigam esta aprovação. FRANK teria facilidades para os interessados que garantem
a aprovação, desde que paguem. Diálogos entre AURÉLIA e ex alunos e propensos alunos
demonstram que altas quantias em dinheiro são cobradas de alunos de outros Estados
interessados em comprar as facilidades do grupo. FRANK, com auxílio de AURÉLIA e ANDREA,
sua esposa, estaria adquirindo muitos bens móveis e imóveis com os recursos obtidos nas
fraudes do REVALIDA e também nos alunos interessados em cursar medicina na Universidade
Brasil. Os diálogos registrados até a presente data não deixam dúvidas quanto a existência de um
grupo criminoso composto por FRANK, ANDREA e AURÉLIA, dentre outros, porém diligências
complementares deverão ser realizadas visando determinar a quantidade e os detalhes das
fraudes perpetradas por FRANK e seus asseclas” (lauda n. 237 da representação).
ÍNDICE 63660658, FRANK e a esposa ANDREA: Andrea pergunta por que ele está "assim".
Frank diz: ''nada...essa notícia hoje aí.. da Faculdade...os alunos foram expulsos que estavam
estudando aqui... " Andrea diz: "é.. os de São Paulo aí?". Frank diz: "é..tá...muita coisa ainda vai
rolar viu..." Andrea diz: "vixe..." Frank diz: "é.." Andrea diz: "mas quem expulsou eles?" Frank diz:
"a própria faculdade...NÃO POSSO TÁ FALANDO POR TELEFONE ISSO AÍ".. Andrea diz:
"humm..credo".. Frank diz: "Tchau..depois eu te falo no Whatsapp"..(grifei).
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ÍNDICE: 63862516, 17.05.2019: AURÉLIA liga para FRANK e diz que é 85...FRANK diz que
então esta excedido em 85 mil. AURÉLIA diz que é, e diz que depois tem que depositar os 85
para pagar o cheque...FRANK diz que então é para depositar 100 mil...ai transfere daquela conta
e o resto deixa estourado lá que depois nós vamos transferindo aos poucos...
ÍNDICE: 63706198, 08.05.2019: Aurélia liga para Frank. Aurélia pergunta: "A RESPEITO DO
FECHAMENTO COM OS ALUNOS.. É PRA PARAR OU É PRA CONTINUAR..." Frank diz: "SÓ O
QUE FOR A VISTA". Aurélia diz: "só o que for a vista que é pra dar andamento.." Frank diz "é
outro não... (inaudível). Aurélia pergunta se Frank falou com a ANA PAULA. Frank diz que falou
com ela .. Aurélia diz que ela está dando trabalho.. Frank diz que com Ana Paulo só até o mês
que vem só.. Frank manda Aurélia falar (com Ana Paula) QUE É SÓ A VISTA... ALGUMAS
VAGAS A VISTA... (INAUDÍVEL) SEM RESERVA DE VAGA.. Aurélia diz que vai responder pra
ela. Aurélia diz que mandou ela falar com a Jéssica... Aurélia diz que ela tem um MONTE DE
ALUNO PARA FECHAR MAS A MAIORIA É PARCELADO...
As condutas de fato são estranhas. Com a deflagração da Operação Asclépio pela Polícia Civil de
São Paulo, fica claro que FRANK não quer falar ao telefone (medo de interceptação), ordena
transferências de valores de contas e somente quer fechar negócios à vista (para deixar menos
rastros).
Em conversas de KAYO e PAULO, também presentes na representação, FRANK é retratado
como alguém “forte”, com contatos políticos e ganhando muito dinheiro, a ponto de comprar um
hospital que também seria de interesse do REITOR Pinto da Costa, e de ter tomado uma “perna”
do investigado AMAURI no valor de 60 milhões de reais. Ganhar dinheiro não é crime, e a livre
iniciativa deve ser preservada, mas há muita fumaça em desfavor de Frank, a exemplo, de tantos
outros, do índice 63587373.
Cf. já constante em relatório, o MPF ainda destaca o índice 63358306. De acordo com a ligação
transcrita na lauda n. 154 da representação policial, FRANK estaria preocupado por ter feito uma
transferência de dinheiro para o (também) investigado AMAURI, para que ele “assinasse
diplomas”.
Com o avanço das investigações e manutenção das interceptações, novos indícios foram
apresentados em desfavor de FRANK. São frequentes, por exemplo, suas conversas com sua
esposa, também investigada senhora ANDRÉA, para fins de ocultação de patrimônio por meio da
utilização de laranjas (falsidade ideológica), que possivelmente desaguam, também, em crimes
contra a ordem tributária.
Confira-se excerto de decisão deste Juízo Federal, lavrada em 27.06.2019, por i. magistrado que
me substituiu temporariamente na condução dos trabalhos da interceptação telefônica:

“6. Índice 63837360: os investigados KAYO VELASCO e PAULO falam a respeito da
fortuna feita por FRANK (...)
13. Índice 63974109: FRANK e interlocutor falam sobre transferências de alunos,
cobranças, manobras para evitar processos de alunos, conversa que indicia
irregularidades em curso. FRANK é visto por outros como pessoa influente no MEC
(...)
15. Investigados discutem alterações societárias como forma de “regularizar” a vida
de ANDRÉA, o que causa estranheza. No entender do MPF: “6) conforme já
apontado no parecer anterior, FRANK e ANDREA conversam sobre empresas em
nome de AURÉLIA, que na verdade são de FRANK, o que demonstra a
preocupação deste investigado de ocultar sem patrimônio verdadeiro e o crime de
falsidade ideológica cometido por integrantes deste núcleo. Índice 63946245 – em
23/05/2019”;

E em minha decisão, de 22.07.2019:
“11. Índice 64445434: FRANK e ANDRÉA demonstram preocupação, mais uma vez,
com o casamento de AURÉLIA, pois, ao que tudo indica, trata-se de pessoa que é
laranja do casal. Cogitam escolher novos laranjas, a exemplo do funcionário KAKÁ e
de do motorista MIZAEL (índices 64508988 e 64534526). Também conversam sobre
não estarem no inquérito (ao que tudo indica, na operação ASCLÉPIO). E, ainda,
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falam da ajuda de FRANK a EDNA, bem como do fato do noivo de AURELIA, o
investigado PAULO, ter envolvimento com “rolos” da faculdade;
- o fato de FRANK pagar o advogado de EDNA por si só não é um crime, mas
parecem cada vez mais fortes os indícios de que há muitas irregularidades que lhe
envolvem, dado o interesse no inquérito da Polícia Civil, os laranjas etc”;

Já no último relatório sobre as interceptações telefônicas em andamento, documentadas nos
autos próprios tantas vezes já mencionados, FRANK relata que mandou deletar todos os seus
e-mails, inclusive do i-cloud: índice 64796559, de 29.07.2019.
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
Somando o que foi dito pelas demais autoridades ao que ora acrescentei – além do que se
encontra no tópico abaixo a respeito de AURÉLIA -, estou de acordo com a necessidade de
prisão cautelar.
De acordo com os indícios, FRANK ocupa papel de liderança em um dos grupos que fazem parte,
no entender das autoridades policiais, da grande Organização Criminosa que atua em fraudes
envolvendo a situação acadêmica de alunos de medicina.
Se, em liberdade e sem saber que é investigado, FRANK atua de forma consciente e reiterada
para manter, mas esconder seus negócios (aceitando somente clientes que paguem à vista e
com medo de falar ao telefone) e patrimônio (laranjas) das autoridades, parece evidente que sua
liberdade é risco à ordem pública, pois os indícios são de que a continuidade delitiva persiste,
bem como à instrução criminal, dado o risco concreto de atuar, ainda mais incisivamente, para
despistar as autoridades com eliminação de provas e dissipação de bens caso esteja em
liberdade quando da deflagração da operação Vagatomia.
Caso não bastasse, como tenho dito, entendo que as práticas das assessorias externas não
podem ser combatidas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Como o
Judiciário pode impedir, sem o encarceramento cautelar, que FRANK não irá continuar a lidar de
forma criminosa com os membros do seu núcleo (sua esposa, inclusive), continuando a fazer
negócios em dinheiro combinados pelo whatsapp, ocultando seu patrimônio por meio de laranjas,
destruindo provas, situação deveras contemporânea cf. já destaquei?
Embora não se queira fazer prejulgamento em desfavor do investigado, se a obtenção de
recursos, de sua parte, fosse lícita, não faria sentido somente aceitar pagamentos à vista, tratar
por whatsapp e, principalmente, ocultar os seus bens, com a utilização de laranjas, indiciando-se,
somente nessa prática, crimes de associação criminosa e reiteradas falsidades ideológicas, sem
prejuízo do que ainda não se apurou.   
De rigor, portanto, decretar a prisão preventiva do senhor FRANK RONALDO SOARES, pois se
faz indubitável sua necessidade diante do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do
CPP.
Ademais, liderando uma assessoria externa com indícios de fraude ao REVALIDA no entender da
autoridade policial, e, em meu entender, com indícios fortes de associação criminosa para fins
ocultação de patrimônio com utilização de laranjas (falsidades ideológicas e potenciais crimes em
face da ordem tributária), contatos com outra assessoria externa (Kayo diz que pode ir trabalhar
com Frank, Paulo fala que Frank fez algum tipo de intermediação), aceitação apenas de
pagamentos à vista, e recusa de falar ao telefone (mas sem problemas de falar pelo whatsapp),
faz-se imprescindível a indisponibilidade de bens para reparação dos milionários prejuízos à
coletividade. Ainda, por atuar no cometimento dos crimes investigados, e ser líder, forte a
possibilidade de que em seus imóveis, ou em seu gabinete de trabalho, possam ser localizadas
provas para melhor apuração dos fatos, bem como proveitos da atividade ilícita, o que faz ser de
rigor a busca e apreensão em desfavor dos locais que ocupa.
 
AURÉLIA SOUZA FERREIRA
“AURÉLIA é a secretária do casal FRANK e ANDRÉA. É ela quem mantém contato direto com
alunos e coordena as atividades da empresa que presta serviços na área do REVALIDA. De
acordo com os diálogos registrados, FRANK passa orientações para AURÉLIA que as cumpre
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prontamente. ANDRÉA e AURÉLIA também auxiliam FRANK no sentido de realizar transações
suspeitas relacionadas à movimentação financeira incluindo registros de empresas, bens móveis
e imóveis, além de semoventes que estão diretamente relacionados às negociações de FRANK.
Outro fato importante é que AURÉLIA é um dos pontos de ligação entre a assessoria liderada por
PAULO e MURILO, com a participação de KAYO e SUELI. De acordo com as informações mais
recentes, PAULO vai se casar com AURÉLIA e, por esta razão, FRANK, seu patrão, orientou a
esposa a providenciar a transferência de urgente de empresas e bens que estão em nome dela
com receio de PAULO tomar posse deles” (lauda n. 247 da representação).
ÍNDICE 63750349: “HNI  liga pra Aurélia e diz: "O FRANK FAZ AS COISAS E NÃO FALA PRO
CÊ MEU ANJO... ELE ME MATA DO CORAÇÃO... " "TÁ NO NOME DO FRANK...POR QUE VAI
COLOCAR O TERRENO LÁ PRA NÃO FICAR TUDO NO NOME DA ANDREA..PRA NA HORA
DE FAZER U...U... A AVALIAÇÃO... COMO A ANDREIA COLOCOU AQUELA CASA NO NOME
DELA.. A RENDA FICA COMPROMETIDA ENTENDEU... Aurélia diz: "a tá..não tá bom então.. é
porque eu assustei... depois.."  Hni diz: "não..eu fiz a unificação adiantado.. PRA NÓS NÃO TER
DOR DE CABEÇA LÁ NA FRENTE ENTENDEU..." Aurélia diz: "tá".. Hni diz "porque já tá
contemplado..já vai por os terreno no nome entendeu..."  Aurélia diz: "tá..então tá bom..mas não
tirei tá o comprovante...assim que liberar os individual eu te mando se precisar '" Hni diz: "tá...mas
já tá pago já né.." Aurélia diz: "tá pago..ahamm paguei antes das 10".
ÍNDICE 63822512: “Doutor liga para Aurélia dizendo que na Sexta Feira "seu TIO (FRANK) tinha
comentado com você...quanto aos pagamentos que estavam sendo feitos... Aurélia diz: "A...DA
EDNA!!". Doutor diz: "isso.." Aurélia diz que não passou ainda.. Doutor diz que tranquilo.. que não
precisa ser de imediato não.. só passou para lembrar... " Doutor diz que a única coisa que Aurélia
tem que falar exatamente "como que foi a estorinha..."comecei pagando tanto... depois emprestei
na data..tanto.. na data tal..tanto..acho que foi 20 mil né... " Aurélia diz "foi...aham" Doutor diz: "aí
depois..  pegou uns cheques como forma de garantia.. mas se no final ainda se não me engano o
FRANK AINDA ACABOU PERDOANDO A DÍVIDA... QUANDO FALTAVA POUCO.. " Aurélia diz:
"foi.." Doutor diz: "aí ele começou a pagar um valor maior...2 mil... "Aurélia diz: "foi..foi isso
mesmo.. 10 parcelas de 2 (mil reais)..mas eu tenho tudo aqui anotado..aí eu te passo tá.. Doutor
manda ficar tranquilo (passar pro e-mail) e diz que vai para Rio Preto pegar dinheiro com Aurélia
que Eduardo tinha que ter passado o recado (800 reais - duas viagens - 400 por viagem) Doutor
precisa "ter para saber exatamente o que tem que fazer.. E TALVEZ EU VOU TER QUE FAZER
UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DATA RETROATIVA COM ELA... AÍ EU
JÁ FAÇO O CONTRATO.. LEVO PRA ELA.. E DEPOIS VOU TER QUE FAZER UM
ADENDO..DE QUANDO AUMENTOU O VALOR... Aurélia diz que tá bom e que depois passa”.
ÍNDICE 63833261: Hni está no Cartório e fala que o ITBI 35.184,00 (Aurélia diz que é sim - "é
caro" - é em cima do valor do Imóvel. Hni diz que a mulher do Cartório está fazendo sobre o valor
de 1 milhão e meio R$1.500,000,00. Hni questiona Aurélia se não é sobre o valor do
financiamento R$ 654.000,00 Aurélia diz que é sobre o valor do imóvel, "MAS O IMÓVEL NÃO
VALE UM MILHÃO E MEIO O IMÓVEL FOI AVALIADO EM 845 MIL - ESSE VALOR QUE ESTÁ
NO CONTRATO...FOI AVALIADO EM 845 (MIL)"  Hni questiona a mulher do Cartório. Hni diz que
no contrato está em 1 milhão e meio.. "o recurso próprio deu 845" Cobrando em cima de 845 (mil)
- 3% e mais 1,5% de 654 (mil) - Hni diz que o cálculo de 654 mil de 1,5% e 845 de 3% que dá o
total de 35.184,00 (reais). Aurélia diz que não sabe e manda Hni perguntar em outro cartório e
que seja impressa a guia para antes de pagar confirmar.
ÍNDICE: 63946181: Andrea liga para Frank. Frank diz que está saindo de Limeira. Andrea diz que
está indo pra casa. Andrea diz: "é..a Aurélia vai casar em Julho mesmo tá". Frank diz: "ó..eu
fiquei sabendo hoje..que era essa semana..." Andrea diz que está marcado para Julho. Frank diz:
"ENTÃO TEM QUE TIRAR AS EMPRESAS DO NOME DELA URGENTE..TÁ". Andrea diz: "É"
Frank pergunta o que ela (Aurélia) pretende - "sair da empresa". Andrea acredita que ela vem
falar para eles (sobre isso - casamento e empresa).  Frank pergunta se a Rosa vai em casa
conversar com a Andrea... Andrea diz que ela já vai embora já.. Frank manda ver o que ficou
definido.. Andrea diz que já definiram que vão casar em Julho. que estão apaixonados. (Aurélia e
Paulo).  Frank diz que "tá... agora é a nossa conversa.. ela vai continuar com eles..vai ficar em
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Rio Preto... "NÓS TEMOS QUE TIRAR TODO O NEGÓCIO..ORGANIZAR A VIDA DELA
NÉ..ENTENDEU.." Andrea diz "UHUMM" Frank diz: "AGORA NÓS TEMOS QUE
PROFISSIONALIZAR A VIDA DELA NÃO DÁ... . " Andrea diz: "uhumm"
Há indícios de várias irregularidades envolvendo FRANK, ANDREA e AURELIA:
- as empresas dos “tios” FRANK e ANDREA estão no nome da “sobrinha” AURELIA como
“laranja”. Com o casamento desta, realizarão algum tipo de alteração societária “pró forma”.
Também em relação a um imóvel que teria sido colocado no nome de ANDRÉA há certa
estranheza. Parece haver uma confusão patrimonial entre as três pessoas, do ponto de vista
formal;
- os valores são muito altos e recentemente só passaram a aceitar pagamentos à vista, o que
gera suspeitas na licitude dos negócios, fala-se em cheques de mais de 100 mil reais;
- há imóvel avaliado em 845 mil reais e cujo contrato fala em 1,5 milhão, indício evidente de
irregularidade;
- as transferências de valores, pagamentos à vista, cheques indiciam sonegação de tributos e
reforçam a suspeita de origem ilícita de valores;
- FRANK estaria pagando o advogado de EDNA (presa pela Operação Asclépio), com indícios de
prática de falsidade ideológica com elaboração, pelo advogado, de contrato com data retroativa (o
que é crime, diga-se de passagem).
Por tudo o que foi colocado em relatório, MPF e Polícia Federal requereram sua prisão
preventiva.
De fato, a prisão preventiva se faz possível em razão de todos os indícios, mas acredito que
medida um pouco menos gravosa se faz suficiente em relação a esta investigada, em especial
por dois argumentos: a) o marido já será preso preventivamente (ou seja, sem prazo pré-
definido), pelo que há de se ter cautela maior para prender mais um membro da família, por
razões de humanidade, como se verá adiante em outra situação familiar aqui em análise; e b) em
havendo interesse de manipulação de provas ou dissipação de bens, prisão de menor duração
pode se fazer suficiente para evitar que AURÉLIA não continue a atuar irregularmente como
indiciado.
Não estou a diminuir a gravidade dos problemas ocasionados pelas condutas indiciadas, também,
de AURÉLIA.
Mas os indícios são de que AURÉLIA atua materialmente para as fraudes de FRANK e se coloca
prontamente como sua laranja. Evidentemente, assim não faz de graça, contribuindo, portanto,
materialmente para as fraudes indiciadas a respeito das transferências de alunos e assumindo no
papel bens que não são seus em troca de alguma coisa.
Não se vislumbra, porém, papel de liderança.
Épossível que com a prisão do “tio” FRANK e do marido PAULO, assuma postura de gerir os
negócios do marido e do tio, ambos presos. Porém, o que se presume é a inocência. A
Constituição assim obriga.
E diferentemente de outros membros das assessorias externas, sua participação parece material
e subordinada. Ou seja, seguindo a linha do Habeas Corpus já concedido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, dificilmente uma ordem de prisão preventiva seria mantida.
Por outro lado, sabendo claramente das irregularidades que já cometeu e ainda comete, e vendo
pessoas tão próximas sendo presas, é bastante possível que a ela seja pedido, ou mesmo que
atue de ofício, para eliminar provas e dissipar bens, seja como forma de “proteger” marido e “tio”,
seja para proteger a si mesmo. Ela assim já faz em liberdade, sendo laranja de terceiros.
Sendo assim, além de se fazer manifesta a necessidade de bloqueio dos bens que estão em seu
nome e de realização de busca e apreensão para colher documentos indispensáveis à instrução e
proveitos de crimes; sua liberdade, de forma concreta, pode ser utilizada para dificultar as
apurações policiais. Nesses termos, ao menos em um primeiro momento, de deflagração da
operação, a prisão temporária é importante, e estão presentes os requisitos do art. 1º, I e III, da
Lei 7960, como visto. Após, medidas cautelares serão impostas.
 
ANDREA SANTOS SOUSA SOARES
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“A médica ANDREA é esposa de FRANK RONALDO SOARES e também atua na organização
criminosa que representa este grupo juntamente com o marido e AURÉLIA. Em razão do pouco
tempo de acompanhamento deste grupo ainda não foi possível determinar a individualização de
sua conduta, restando a confirmação que os recursos declarados nos diálogos circulam entre os
nome de ANDREA e AURÉLIA” (lauda n. 245 da representação).
As ligações mais relevantes envolvendo ANDREA por mim já foram parcialmente reproduzidas
acima e também serão destacadas abaixo, já que envolvem FRANK e AURELIA. Os indícios de
seu envolvimento com as irregularidades praticadas, usufruindo valores supostamente obtidos
irregularmente e, certamente, possuindo bens ocultados das autoridades, são muito fortes.
Não houve, porém, pedido de segregação cautelar em seu desfavor.
Transcrevo excerto da lauda n. 84 do parecer ministerial: “Justificada, portanto, a medida
requerida pela Autoridade Policial de bloqueio das contas bancárias e bens imóveis em nome de
ANDREA e de suas empresas (CNPJ 21.622.228/0001-93 e 17.217.484/0001-28), a fim de
garantir o ressarcimento dos danos causados ao Erário mediante as condutas praticadas por este
núcleo, considerando a real possibilidade de dilapidação de patrimônio por parte desta
investigada e seu esposo após a deflagração desta operação”.
Trata-se de medida razoável, com a qual, por tudo que já se desenvolveu a seu respeito, faz-se
pertinente. Se em liberdade e sem saber da posição de investigados já ocultam seu patrimônio
das autoridades, quiçá se com a deflagração da operação se nada for feito em seu desfavor.
 
5.8. NÚCLEO JURÍDICO
“Considerando que JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO são
advogados de JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, certamente deve-se analisar sua atuação
com bastante critério, antes de se afirmar que fazem parte da Organização Criminosa liderada por
seu “cliente”. Não se desconhece a importância do advogado, constitucionalmente reconhecido
como indispensável à administração da Justiça (artigo 133 da CF: O advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei). Por outro lado, a advocacia não pode ser utilizada para transgredir a
lei, situação em que passa a ser vista como instrumento e estratagema para práticas criminosas.
E, com relação aos advogados citados, é exatamente o que se conclui a partir da análise dos
elementos de prova colhidos na investigação, podendo-se afirmar que referidos advogados não
estão atuando na condição de causídicos em busca da defesa dos interesses de seus
clientes, tratando-se efetivamente de seus comparsas na prática de crimes e integrando,
assim, a própria Organização Criminosa. De acordo com a colaboradora, CARLOS
AUGUSTO MELKE FILHO e JOÃO PEDRO PALHANO MELKE participaram ativamente nos
atos para falsificar as informações que foram prestadas para o Ministério Público Federal
(...) nos autos da ACP 5000423-44.2019.4.03.6124, com a participação e coordenação direta
dos advogados JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e LIZIÊ KASSAB, foi apresentado
documento ideologicamente falso (...) Ainda mais grave, entretanto, são as afirmações da
colaboradora JULIANA quanto ao crime vulgarmente conhecido como “obstrução de Justiça”,
tratando-se na verdade de “obstrução à Investigação de infração penal de organização
criminosa” previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013: “Nas mesmas penas incorre
quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que
envolva organização criminosa” (...) participar de uma reunião com o advogado JOÃO
PEDRO PALHANO MELKE; QUE o advogado disse que ele havia tido acesso aos autos da
investigação da Polícia Civil, e (...) e o advogado disse que ela deveria apagar todas as
conversas e tudo que tivesse registrado, por exemplo, conversas com ADELI, ÉLVIO e
outras pessoas envolvidas (...) JOÃO PEDRO PALHANO MELKE disse que todos deveriam
destruir as provas que havia dentro do celular e inclusive já tinham comprado um celular
novo para DÉCIO, ou seja, ele já havia se desfeito do celular dele (excertos retirados das
laudas n. 254-257 da representação, grifos do original e meus).
Da colaboração premiada, indícios de que a versão apresentada à Justiça Federal a respeito das
vagas em medicina é ideologicamente falsa, confira-se: “No dia 20/03/2019, JULIANA envia o
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áudio PTT-20190320-WA0042 e explica que saiu de uma reunião onde estava presente o
advogado JOÃO MELKE, ao qual foi apresentada a tabela com os alunos. JULIANA diz que
dentro da tese que acabou de surgir, que consiste em trabalhar com o período mínimo e médio
de integralização, JOÃO MELKE entende que o número de alunos regulares deveria ser 205
vezes 9 (anos) e não mais seis anos. JULIANA ainda diz que não acredita nessa tese, mas foi
orientada por JOÃO MELKE a não realizar movimentação do cadastro dos alunos. JULIANA
pede a opinião de ERICSON” (lauda n. 405 da representação).
Da complementação ao termo de acordo de colaboração premiada, diz a autoridade policial: “nos
autos da ACP 5000423-44.2019.4.03.6124, com a participação e coordenação direta dos
advogados JOÃO MELKE e LIZIÊ KASSAB, foi apresentado documento ideologicamente
falso, como podem comprovar os emails apresentadas pela colaboradora. Além de plenamente
demonstrado e documentado que agiram para ludibriar o Ministério Público Federal,
criminosamente, quanto ao número de alunos no curso de medicina, a ação ardilosa também foi
utilizada para enganar o Poder Judiciário” (lauda n. 472 da representação, grifei).
Disse a colaboradora que, diferentemente do que foi documentado e dito pela Universidade
perante a Justiça Federal, “a Universidade Brasil nunca ofertou a matrícula em seus cursos de
graduação no modelo de regime de créditos/disciplinas (...) A alteração do regime de matrícula
por disciplina foi alterado recentemente no mês de março/abril de 2019 na tentativa de criar teses
para defender o excesso de alunos matriculados no curso de medicina que vem ocorrendo desde
os processos seletivos de 2017, 2018 e 2019, e uma das teses foi alterar o regime de
matrícula por crédito de forma retroativa, mudando o regimento da instituição no intuito de
fazer crer que o curso era ofertado no regime de crédito desde o final de 2017, o que não
condiz com a verdade e muito menos com a realidade praticada com o aluno,
principalmente os ingressantes” (laudas n. 473-4 da representação, grifei).
A colaborada parece usar a palavra “tese” como um eufemismo para o cometimento de falsidade
documental/ideológica.
De acordo com o relato, são muito fortes os indícios de prática de fatos típicos penais praticados
pelos advogados. Se há ilicitude e culpabilidade, discutir-se-á em momento oportuno, mas a
materialidade e a autoria dos fatos típicos de falsidade ideológica e obstrução de Justiça está
fortemente indiciada.
Com base em tudo o que foi apurado, Polícia Federal e Ministério Público Federal requerem a
prisão preventiva dos advogados da Universidade Brasil.
A discussão é enorme e antiga: até que ponto pode ir um advogado para defender seu cliente? O
problema dessa discussão é que ela não é desinteressada. A nenhuma classe interessa ser
investigada, punida, contestada etc.
Porém, ainda que o advogado possa muito, não pode praticar crimes, como produzir documentos
ideologicamente falsos ou destruir provas.
O que se pode discutir, a meu ver, são as orientações. Orientar um cliente a destruir provas é
crime? De acordo com o tipo penal do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850, que é aberto, diga-se a
verdade, não resta dúvidas: “Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”. 
Porém, ideias como a tipicidade conglobante exigem uma análise do ordenamento como um todo,
pelo que se trata de discussão complexa, sendo difícil fazê-la desde logo, também, porque os
advogados ainda não puderam se defender, e o contraditório e a ampla defesa são regra, não
exceção no sistema, com exceção às medidas de urgência – o que se analisa aqui.
Prossegue a representação: “Sendo assim, os advogados JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e
CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO na realidade fazem parte da Organização Criminosa,
inclusive coordenando ativamente fraudes e falsificação de informações prestadas ao
Ministério Público Federal, Poder Judiciário e Ministério da Educação, locupletando-se
ilicitamente com os valores amealhados pela OrCrim e agindo deliberadamente para obstruir
investigação de organização criminosa em curso pela Polícia Civil de Assis/SP. Quanto à
advogada LIZIÊ, embora existam inúmeros elementos que demonstram que ela tem
conhecimento e até mesmo participou da falsificação dos dados encaminhados ao Ministério
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Público Federal, segundo a colaboradora ela não pediu que as provas fossem destruídas. Por
essa razão, a princípio, ela não pode ser colocada no mesmo patamar de envolvimento de seus
sócios JOÃO MELKE e CARLOS MELKE, os quais efetivamente são integrantes da Organização
Criminosa e agiram deliberadamente para obstruir a ação da Justiça sendo premente a
decretação de sua prisão preventiva juntamente com seus comparsas. No caso da advogada
SUELI VIEIRA DE SOUZA (item “III.5-INTEGRANTES E NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA”), há vários indícios de que faz parte do NÚCLEO MP ASSESSORIA-
Fernandópolis/SP, mas em alguns casos não ficou demonstrado que sua atividade está
completamente dissociada daquelas vinculadas à legítima atividade advocatícia. Além disso, não
foi possível comprovar que sua conduta tenha configurado “obstrução da justiça”, motivo pelo
qual, neste momento, irá se requerer apenas BUSCA E APREENSÃO em sua residência e em
seu escritório profissional. As situações de LIZIÊ e SUELI demonstram que se está sendo
criterioso no pedido de prisão de JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS AUGUSTO
MELKE FILHO, não se tratando aqui de meras suposições, mas de fatos concretos que justificam
a necessidade e indispensabilidade da segregação cautelar de ambos, tendo em vista que estão
atendidos os requisitos da prisão preventiva como se detalhará no momento oportuno”. 
Sim, de fato o Exmo. Delegado está sendo criterioso, o que deve se perquirir é se cautelares
diversas da prisão podem ou não ser utilizadas em desfavor dos advogados da Universidade
Brasil.
A prisão preventiva é difícil, pois: - não tenho competência para tratar sobre lavagem de dinheiro;
- não posso fazer análises de relatórios do COAF obtidos sem intervenção judicial e que
extrapolem a mera indicação dos montantes globais, por determinação do Min. Dias Toffoli, já
explicada; e - os indícios, em razoável parte, são advindos de colaboração premiada.
Mais recomendável parece ser o meio termo.
E isso vale para os dois. Não se alegue que não estou a individualizar condutas, o nome de
ambos foi mencionado pela colaboradora como pessoas que determinaram a destruição de
provas, e os trechos já foram transcritos.
Em se tratando de advogados que atuam para a Universidade, sem aparente poder de comando
no âmbito da OrCrim, e, ignorados os relatórios do COAF, não havendo indícios de
recebimento de valores por consequência, nota-se, concretamente, também com atenção ao
quanto decidido no Habeas Corpus Criminal nº 2104843-21.2019.8.26.0000 (já esmiuçado
quando tratei da investigada EDNA), que a medida pode se dar em termos de medidas
cautelares, que serão melhor detalhadas adiante, em voto de confiança do Juízo para com
suas pessoas.
Evidentemente, como os indícios apontam poder de comando em relação à obstrução de Justiça
e falsidade ideológica supostamente praticadas, não é possível deixar de tomar qualquer medida.
Quanto à indisponibilidade, ela se faz de rigor porque a atuação indiciada desbordou, e muito, da
atividade regular da advocacia, sendo os atos materiais supostamente praticados pelos senhores
advogados fundamentais para o despiste das autoridades judiciárias do Distrito Federal que, se
não fosse a fraude processual, certamente já teriam limitado as condutas da Universidade Brasil
quanto ao excessivo número de alunos em desconformidade com as regas do MEC, o que teria
diminuído o número de profissionais de saúde inaptos para atendimento da população e a sangria
dos cofres públicos pelo grande número de financiamentos estudantis irregulares. São assim, em
cognição sumária, também responsáveis pelo enorme prejuízo à coletividade que terá de lidar
com médicos sem preparo e pelos milionários desfalques aos cofres públicos em atuação que
extrapolou a regular defesa de seus clientes, pelo que seus bens devem ser indisponibilizados
como forma de permitir a reparação futura dos cofres públicos. 
Além disso, pelos indícios de terem dado ordens para destruição de provas e ainda terem
fabricado documentos ideologicamente falsos, indispensável a busca e apreensão em desfavor
dos locais que ocupam, com o cuidado determinado legalmente quando da diligência em
escritório de advocacia.
 
5.9. ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO
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Em relatório, já foram colocadas, em detalhes, as razões da autoridade policial e do MPF para
sua prisão temporária.
Discordo das conclusões.
Ainda que indiciado, fortemente, o fato de que mencionada senhora foi responsável pelo
vazamento da deflagração da Operação Asclépio, sua postura, em primeiro lugar, interessa mais
à Polícia Civil de Assis e respectivas autoridades do Ministério Público e Justiça Estaduais do que
a este Juízo Federal, ao menos até o momento.
Em segundo lugar, o fato de ter ciência de uma operação sigilosa da Polícia Civil, em meu
entender, não se traduz em risco, caso esteja livre quando deflagrada a Operação Vagatomia
pela Polícia Federal.
Por fim, as autoridades não requereram a prisão de todos os membros da Universidade Brasil em
todos os seus campi. É evidente que risco ao comprometimento das provas sempre existe, pois é
bastante possível que existam pessoas não identificadas pelas autoridades policiais que estejam
a atuar no esquema criminoso, ou ao menos estariam dispostas a ajudar algum familiar/amigo etc
com a destruição de provas. Ainda assim, a prisão de “todos” não seria razoável.
Não ignoro que, sendo Diretora de Graduação, mencionada várias vezes na representação como
participante de reuniões, e tendo sido supostamente responsável pelo vazamento das
informações, indícios de irregularidades em seu desfavor existem. Também não ignoro que a
conduta praticada de vazar informações pode ser entendida como indício de crime previsto no art.
2º, § 1º, da Lei 12.850, dado o tipo penal ser aberto: “qualquer forma”.
Porém, por ora, e sem prejuízo de reavaliação caso novos elementos venham a ser trazidos ao
conhecimento do Juízo, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais, respeitado o
entendimento contrário, indefiro o pedido.
Indubitável, todavia, a necessidade da busca e apreensão requerida pela autoridade policial, pois
como bem destacou o senhor Delegado a seu respeito, “evitar-se-á que (...) documentos e provas
sejam ocultados ou forjados, (...) lembrando, mais uma vez, que ainda pode haver provas sob a
detenção desta investigada, pois ela teve acesso até mesmo à informação sobre o cumprimento
de mandados judiciais, a qual repassou para a colaboradora JULIANA” (lauda n. 567 da
representação policial).
Bem como de cautelares substitutivas da prisão, a fim de minorar as chances de que
irregularidades venham a ser novamente praticadas.
 
6. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Conforme já restou claro, o Exmo. Delegado-Chefe de Polícia requereu mais de três dezenas de
prisões preventivas e uma prisão temporária. O Ministério Público Federal requereu o mesmo
número de prisões cautelares, embora tenha defendido um número menor de preventivas e maior
de temporárias. E este magistrado entendeu, em virtude de entendimentos das instâncias
superiores de que a prisão cautelar é a última ratio, por deferir apenas 11 prisões preventivas.
Isso não quer dizer, porém, que não existam fortes indícios de posturas incorretas pelos
investigados que foram mantidos em liberdade, ou cuja prisão tem prazo determinado
(temporárias). A esse respeito, reporto-me ao extenso detalhamento dos itens anteriores.
Sendo assim, em relação aos investigados que não tiveram a prisão preventiva decretada, faz-se
mister a imposição de medidas cautelares substitutivas da prisão, como forma de diminuir as
chances de continuidade da indiciada atuação criminosa.
Nesse aspecto, em razão do poder geral de cautela, o magistrado não está adstrito às medidas
requeridas pelo MPF, até porque, não faria sentido ao MPF requerer cautelares em desfavor de
quem pediu a prisão sem prazo determinado (preventiva). Por outro lado, há de se reconhecer
que as medidas pleiteadas são deveras razoáveis, pelo que entendo possível a adoção da
maioria delas, com adaptações e divisão em alguns grupos.
 
6.1. MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DE CLÁUDIA, BÁRBARA E CLAUDETE
De acordo com os indícios trazidos, são familiares próximos do Magnífico Reitor Pinto da Costa, e
estão sendo investigadas. De acordo com a autoridade policial, nessa fase de investigações,
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existem indícios de confusão patrimonial familiar e recebimento de proveitos decorrentes das
práticas ilícitas em investigação.
Não há qualquer notícia de poder de liderança ou envolvimento mais direto, mas a aplicação de
medidas cautelares se faz necessária para impedir, em especial, que dificultem o trabalho das
investigações que pode comprometer seu atual padrão de vida ou assumam papéis de liderança
nas instituições de ensino, no lugar dos investigados presos cautelarmente.
Reporto-me aos tópicos anteriores, a fim de evitar repetições, para maior detalhamento dos
indícios existentes em desfavor de cada um.
Nesse sentido, entendo por suficientes a aplicação das seguintes medidas cautelares em seu
desfavor:
- para evitar comprometimento às diligências de apuração iniciais:
a) afastamento por 10 (dez) dias das atividades que exercem na, ou em favor da Universidade
Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do Magnífico Reitor José
Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou sede, bem como
qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;
b) proibição, por 10 dias, de manter contato de qualquer espécie com alunos, professores e
funcionários da Universidade Brasil;
c) proibição, por 10 dias, de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE BRASIL ou de
qualquer empresa do grupo UNIESP;
d) proibição, por 10 dias, de acesso a qualquer dos locais que tenham sido alvo de deferimento
judicial de medida de busca e apreensão, exceção feita apenas a onde mora (ou seja, o local em
que exerce a profissão TAMBÉM está proibido, se foi alvo de deferimento de medida de busca e
apreensão);
- para evitar insistência na atividade delitiva indiciada (ordem pública e econômica) e
comprometimento à futura instrução, bem como à futura aplicação da lei penal:
e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto se
genitor, filho, irmão ou cônjuge), e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;
f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/  transferência
de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;
g) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização
judicial; e
h) proibição de se ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de
passaportes, se houver.
Alerta: o descumprimento de qualquer das medidas cautelares substitutivas importará em
quebra do voto de confiança e imposição de prisão preventiva. Nesse sentido: “como
primeira providência, decreta o juiz a medida cautelar alternativa, se não o contiver, passa-se à
prisão preventiva” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 17ª ed.,
p. 846).
 
6.2. MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DE SILMARA, NEIDE, JHOE, MÁRCIO,
MARLON E ANA MARIA
De acordo com os indícios trazidos, todos são funcionários da Universidade Brasil, que atuaram
na participação material dos crimes em investigações, e alguns deles até dificultaram o trabalho
da Polícia Civil durante a deflagração da Operação Asclépio, seja se escondendo das
autoridades, se evadindo com um pen drive que teria conteúdo relevante para a investigação
criminosa, bem como, após a deflagração, discutindo formas de omitir das autoridades os dados
em seus computadores que os poderiam comprometer. Porém, e smj, não foram vislumbrados
indícios de recebimento de dinheiro das assessorias externas, ou contatos mais próximos e,
principalmente, poder de liderança.
ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA MELO, cuja prisão temporária indeferi, se aproxima desse
grupo. Embora seja, se bem compreendi os indícios, diretora de graduação da Universidade
Brasil – ou seja, posição mais alta do que os outros colegas mencionados no presente tópico -,
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não foram trazidos aos autos indícios de maior participação delitiva no esquema, embora seu
cargo seja importante demais para, com a devida vênia, nada saber. Tanto os indícios são fortes
de que sabe, que contou à colaboradora e demais investigados sobre a operação da Polícia Civil
que seria deflagrada, ou seja, soube do vazamento de informações e comunicou aos demais.
Nesse sentido, ainda que tenha eu indeferido seu pedido de prisão temporária, medidas menos
gravosas em seu desfavor também são necessárias.
Reporto-me aos tópicos anteriores, a fim de evitar repetições, para maior detalhamento dos
indícios existentes em desfavor de cada um.
Nesse sentido, entendo por suficientes a aplicação das seguintes medidas cautelares em seu
desfavor:
- para evitar comprometimento às diligências de apuração iniciais:
a) afastamento por 10 (dez) dias das atividades que exercem na, ou em favor da Universidade
Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do Magnífico Reitor José
Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou sede, bem como
qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;
b) proibição, por 10 dias, de manter contato de qualquer espécie com alunos, professores e
funcionários da Universidade Brasil;
c) proibição, por 10 dias, de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE BRASIL ou de
qualquer empresa do grupo UNIESP;
d) proibição, por 10 dias, de acesso a qualquer dos locais que tenham sido alvo de deferimento
judicial de medida de busca e apreensão, exceção feita apenas a onde mora (ou seja, o local em
que exerce a profissão TAMBÉM está proibido, se foi alvo de deferimento de medida de busca e
apreensão);
- para evitar insistência na atividade delitiva indiciada (ordem pública e econômica) e
comprometimento à futura instrução, bem como à futura aplicação da lei penal:
e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto se
genitor, filho, irmão ou cônjuge), e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;
f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/  transferência
de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;
g) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização
judicial; e
h) proibição de se ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de
passaportes, se houver.
Alerta: o descumprimento de qualquer das medidas cautelares substitutivas importará em
quebra do voto de confiança e imposição de prisão preventiva. Nesse sentido: “como
primeira providência, decreta o juiz a medida cautelar alternativa, se não o contiver, passa-se à
prisão preventiva” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 17ª ed.,
p. 846).
 
6.3. JOÃO PEDRO e CARLOS AUGUSTO
Esse grupo, de advogados, de acordo com os indícios listados na representação, tem algum
envolvimento quanto a orientações no sentido de ocultação/destruição de provas e realização de
falsidades ideológicas, tanto que, em seu desfavor, houve pedido expresso da Polícia, ratificado
pelo Ministério Público, para a imposição de prisão.
Reporto-me aos tópicos anteriores, a fim de evitar repetições, para maior detalhamento dos
indícios existentes em desfavor de cada um.
Dito isso, embora, em prol do direito de liberdade, este Juízo entenda pela aplicação de medidas
cautelares em voto de confiança para com os investigados, estas necessitam de ser ligeiramente
um pouco mais duras em comparação com as anteriores, sendo imperioso notar que até nas
cautelares substitutivas este Juízo está buscando individualizar o máximo possível:
- para evitar comprometimento às diligências de apuração iniciais, insistência na atividade
delitiva indiciada (ordem pública e econômica) e comprometimento à futura instrução, bem

Num. 20633189 - Pág. 152Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/08/2019 13:30:09

http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19081313300942700000018945101

Número do documento: 19081313300942700000018945101



como à futura aplicação da lei penal:
a) proibição, por 10 dias, de acesso a qualquer dos locais que tenham sido alvo de deferimento
judicial de medida de busca e apreensão, exceção feita apenas a onde moram (ou seja, o local
em que exercem a profissão TAMBÉM está proibido, se foi alvo de busca e apreensão);
b) proibição, por 10 dias, de manter contato de qualquer espécie com alunos, professores e
funcionários da Universidade Brasil;
c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em favor de
Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do
Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou
sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;
d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da
UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;
e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto se
genitor, filho, irmão ou cônjuge), e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;
f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/  transferência
de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;
g) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização
judicial; e
h) proibição de se ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de
passaportes, se houver.
- alerta: o descumprimento de qualquer das medidas cautelares substitutivas importará em
quebra do voto de confiança e imposição de prisão preventiva.
 
6.4. MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DE STHEFANO, ERICSON, MAURO,
RODRIGO, ARIEL, AMAURI, EDNA, ANDRÉ, NILTON, ELVIO, CARLOS, JOÃO (TUTI),
AURÉLIA E ANDRÉA
Esse grupo, de acordo com os indícios, tem maior envolvimento com as práticas em investigação,
tanto que, para alguns deles, houve deferimento de prisões temporárias. Há fortes indícios do
exercício de papel de liderança, recebimento de dinheiro, destruição ou orientação para
destruição de provas, falsidades ideológicas em proveito próprio, ocultação de patrimônio etc.
Reporto-me aos tópicos anteriores, a fim de evitar repetições, para maior detalhamento dos
indícios existentes em desfavor de cada um.
Dito isso, para este grupo, as medidas cautelares precisam de ser ainda mais duras, tanto que
algumas prisões temporárias já foram decretadas (e as cautelares devem ser aplicadas
concomitantemente e continuarem após o fim da prisão de prazo determinado, o que esclareço
antes que se alegue contradição em minha decisão; já expliquei, exaustivamente: para quem
decretei a prisão, realmente não vi meios de evitá-la):
- para evitar comprometimento às diligências de apuração iniciais, insistência na atividade
delitiva indiciada (ordem pública e econômica) e comprometimento à futura instrução, bem
como à futura aplicação da lei penal:
a) proibição, por 10 dias, de acesso a qualquer dos locais que tenham sido alvo de deferimento
judicial de medida de busca e apreensão, exceção feita apenas a onde mora (ou seja, o local em
que exerce a profissão TAMBÉM está proibido, se foi alvo de busca e apreensão);
b) proibição, por 10 dias, de manter contato de qualquer espécie com alunos, professores e
funcionários da Universidade Brasil;
c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em favor de
Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do
Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou
sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;
d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da
UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;
e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto se
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genitor, filho, irmão ou cônjuge), e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;
f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/  transferência
de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;
g) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo onde reside, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades;
h) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização
judicial; e
i) proibição de se ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de
passaportes, se houver.
- alerta: o descumprimento de qualquer das medidas cautelares substitutivas importará em
quebra do voto de confiança e imposição de prisão preventiva.
 
6.5. EXPLICAÇÕES COMPLEMENTARES A TODOS OS INVESTIGADOS
De início, destaco que, para fins de melhor apuração dos fatos, o ideal seria deferir, como
requerido pela Polícia Federal e pelo MPF, que todos os investigados fossem presos
cautelarmente, bem como fossem proibidos de tratar com alunos, corpo técnico-administrativo e
docentes da Universidade Brasil/UNIESP. Assim se diminuiria, em muito, a chance de intimidação
de testemunhas, comprometimento dos indícios, destruição de provas etc. Por outro laudo, o
magistrado deve atuar sempre para que o exercício da ampla defesa seja respeitado, por isso,
2/3 das prisões preventivas foram indeferidas, e muitas cautelares substitutivas foram deferidas
apenas por 10 dias, ocasião em que os investigados sequer são denunciados e que a colheita
isenta durante os atos de busca e apreensão é fundamental. A escolha dos 10 dias se deu por
ser o prazo máximo de uma prisão temporária. Dessa forma, se respeita o direito das autoridades
de apurar os fatos, sem comprometer o exercício da ampla defesa.
Entendo perfeitamente que mesmo buscando o razoável, o meio-termo, a fundamentação
detalhada em respeito ao direito de defesa dos investigados, minha decisão irá gerar profundo
descontentamento em algumas pessoas. Pessoalmente, lamento, e em muitas oportunidades
indeferi pedidos mais duros em sinal de humanidade, mas como sempre tenho dito em audiências
de custódia, os indícios em desfavor dos investigados são fortes quanto a terem praticado crimes,
e a escolha de fazer diferente era deles, não minha. Ao magistrado, não há outra opção que não
seja aplicar a Lei. Foi o que fiz, respeitado entendimento contrário das partes.
 
7. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E COMUNICAÇÕES
Além da busca e apreensão, o Exmo. Delegado-Chefe requer “acesso a quaisquer bancos de
dados informatizados, incluindo celulares, que forem eventualmente arrecadados, objetivando o
conhecimento e extração dos dados que interessarem aos fatos em apuração” (laudas n. 568 da
representação).
Ao tutelar o direito à privacidade e à intimidade a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
XII, dispõe ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas. Estabelece, contudo, exceção à regra, desde que a quebra de
sigilo seja autorizada por “ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigação criminal ou instrução processual penal”, sendo conveniente reiterar a célebre
lição do STF, nas palavras de seu decano, Exmo Min Celso de Mello, no sentido de que direitos
fundamentais não podem ser utilizados como escudo/salvaguarda para a prática de ilícitos.
Ao regulamentar a norma constitucional, a Lei nº 9.296/1996, em seu artigo 2º, prevê os
requisitos autorizadores da interceptação telefônica. São eles: a) a existência de indícios
razoáveis de autoria; b) a participação em infração penal punida com pena de reclusão; e c) a
imprescindibilidade da medida, exigindo-se que a prova do crime não possa ser feita por outros
meios. Além disso, o parágrafo único do artigo 2º exige que, “em qualquer hipótese deve ser
descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação
dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada”.
Não se está, no caso concreto, a se requerer interceptação telefônica, mas sim quebra de
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sigilo de dados, cujos requisitos são menos intensos, eis que não se está interceptando
uma ligação em tempo real.
Porém, se bem compreendo o pedido do Exmo. Delegado, ele incluiu dados informatizados
constantes de celulares.
No mesmo sentido, o MPF na lauda n. 89 de seu parecer: “a fim de apreender quaisquer
documentos, bens, produtos e materiais que guardem relação com a presente investigação, em
especial documentos, computadores, celulares, valores e bens obtidos com os recursos ilícitos ,
requerendo, ainda, autorização para acessar e extrair dos aparelhos arrecadados
quaisquer dados que interessarem aos fatos em apuração” (grifei).
Ora, estão nos bancos de dados celulares as mensagens trocadas por SMS, bem como os
históricos de aplicativos a exemplo de whatsapp.
Nesses termos, por cautela, faço juízo com base na lei de interceptações, cujos requisitos são
mais restritos.
Prossigo.
Verifico, inicialmente, o cumprimento do requisito objetivo de que trata o artigo 2º, inciso III, da Lei
nº 9.296/1996, pois os crimes sob investigação são punidos com a pena de reclusão, na forma do
art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/13, art. 299, do Código Penal, art. 313-A do Código Penal e
art. 171, § 3º, do Código Penal. Além disso, no curso das investigações, outros crimes foram
sendo desvendados, o que já expliquei.
E, tendo em vista os fatos narrados, extrai-se que a quebra de sigilo dos dados dos celulares,
HDs, pen drives, mídias apreendidas se revela imprescindível e adequada à investigação. Não
faz sentido deferir a busca e apreensão de HDs, pen drives, celulares etc, se o acesso a seu
conteúdo não for autorizado, pela Justiça Federal, às autoridades investigativas. Trata-se de
medida decorrente, sob pena de a busca e a apreensão, já deferidas de forma detalhada e
individualizada, se tornarem inócuas.
Quanto aos indícios razoáveis de autoria, conforme ensinamentos do professor Renato Brasileiro
de Lima: “Como a lei exige a presença de, pelo menos, indícios de autoria ou participação na
infração penal, depreende-se que a interceptação telefônica não pode ser deferida para dar início
a uma investigação. Logo, apesar de se tratar de prática investigatória rotineira, “não existe
interceptação telefônica pré-delitual, fundada em mera conjectura ou periculosidade (de uma
situação ou de uma pessoa). Não é possível interceptação telefônica para verificar se uma
determinada pessoa, contra a qual inexiste qualquer indício, está ou não cometendo algum crime.
É absolutamente defesa a chamada interceptação de prospecção, desconectada da realização
de um fato delituoso, sobre o qual ainda não se conta com indícios suficientes. No nosso ius
positum, em suma, só se admite interceptação pós-delitual. E a finalidade última dessa medida
cautelar tem que ser uma investigação criminal (ou instrução penal). A interceptação, em suma,
destina-se a provar um delito que já está sendo investigado, não a comprovar se o agente está ou
não delinquindo”.
E prossegue: “Se a lei demanda a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em
infração penal (Lei nº 9296/96, art. 2º, I), uma simples manifestação policial ou ministerial, por si
só, não autoriza a decretação da interceptação telefônica. É necessário que a representação da
autoridade policial ou requerimento do Ministério Público estejam acompanhados de mais dados,
de elementos informativos ou de provas já obtidas, que possibilitem ao juiz formar suas
convicções” (Legislação Criminal Especial Comentada, Renato Brasileiro de Lima, 2ª Edição,
2014, pág. 149).
Na mesma linha, ensina o professor Guilherme de Souza Nucci: “(...) Em conclusão: para a
interceptação telefônica é fundamental haver elementos suficientes, demonstrando que
determinada pessoa é agente da infração penal. Por isso, não se admite começar uma
investigação criminal com a interceptação telefônica. Esta é apenas um dos instrumentos
utilizados, após a colheita suficiente de outras provas” (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, Guilherme de Souza Nucci, 10ª Edição, 2017, pág. 569).
Ora, a presente quebra de sigilo de dados e comunicações está longe de ser uma medida
prospectiva, ou inicial. Várias outras diligências já foram realizadas, como já se destacou na
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presente decisão.
Para todas as pessoas que se deferiu a medida de busca e apreensão, houve visualização
concreta de indícios razoáveis, por parte dos investigados atingidos, de participação de crimes
puníveis com pena de reclusão. Tudo já foi detalhado. Em desfavor de nenhuma pessoa foi
deferida busca e apreensão de bens sem manifestação individualizada deste Juízo com base nos
indícios existentes de irregularidades.
Mesmo para pessoas com participação, até agora, menos intensa, foram descritos indícios de
ilícitos criminais antes de se deferir busca e apreensão, a exemplo de ocultação de patrimônio,
falsidade ideológica, sonegação tributária e obstrução de justiça.
E, por fim, não há outro meio disponível, pois conforme é possível depreender da colaboração
premiada e das interceptações telefônicas já deferidas em andamento, a conduta de vários dos
investigados é “jogar para o whatsapp” as conversas envolvendo os crimes em investigação,
justamente pelo medo de interceptação telefônica.  Logo, são informações que interessam
concretamente às investigações, não havendo outro meios de obtê-las que não a presente
autorização judicial.
De rigor, portanto, o deferimento do pedido de acesso a dados comunicações na forma em que
formulado – o que inclui e-mails, whatsapp, telegram, SMS, e quaisquer outras comunicações –
em desfavor de quem seja deferida ordem de busca e apreensão, para fins de obtenção de
informações imprescindíveis para a investigação que não poderiam ser colhidas por outra forma
pela própria postura dos investigados já retratada várias vezes.
 
8. PEDIDO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA UNIVERSIDADE BRASIL
Lembrando do já mencionado art. 22 da LINDB, transcrito no início da presente fundamentação,
bem como do princípio da reserva do possível, entendo que a Justiça Federal de Jales não tem
condições de administrar uma Universidade que tem, smj, 61 unidades distribuídas por diversos
Estados da Federação. Ainda que a Administração se faça, como sugerido pelo Exmo. Delegado,
por pessoa ou empresa a ser nomeada por este magistrado, a própria autoridade policial deixa
claro que a supervisão seria judicial, mas este Juízo não tem estrutura, tampouco conhecimentos
técnicos necessários, para supervisionar a Administração de uma Universidade.
Não é a Justiça Federal de Jales vara especializada em recuperações de empresas e falências,
na qual a figura do “administrador judicial” é comum e difundida. Em verdade, é uma Vara Única
com Juizado Adjunto responsável pela jurisdição federal de 7% dos municípios do Estado mais
importante do país.
O pedido, com elevado respeito, também me parece contrariar a separação constitucional dos
Poderes.
Quem administra, no setor público, é o Poder Executivo. E o ensino educacional universitário
privado resulta de delegação do Ministério da Educação, tanto que mandados de segurança em
face de Reitores de Universidades privado são de competência da Justiça Federal, pois os
Magníficos são tratados como se autoridades federais fossem, em razão da delegação recebida.
O que se descortina nos autos é uma situação, dentre outras, de gestão de uma Universidade em
descumprimento às normas legais. A má prestação do serviço público delegado, seja qual ele for,
com a devida vênia, não leva a sua assunção pelo Poder Judiciário, competindo a quem delega
o serviço acompanhar sua prestação e intervir na existência de irregularidade.
Destarte, por tudo o que foi dito e apurado, resta claro que não há condições de prosseguir a
Administração da Universidade como tem sido feita, independentemente ou não das prisões ora
determinas, competindo ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO intervir na Administração da
Universidade, zelando pela regularidade das matrículas, transferências e do ensino prestado.
Oficie-se diretamente e com urgência ao Exmo. Ministro da Educação, Professor Abraham
Weintraub, para ciência da presente decisão e indicação a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias,
das medidas adotadas pelo MEC com vistas à regularização da Administração da Universidade
Brasil, que por todo o exposto, não pode prosseguir da forma em que está sendo feita, conforme
fartamente documentado.
Não cabe ao juiz federal dizer ao Exmo. Ministro o que e como deve fazer, havendo de se
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respeitar a autoridade do Poder Executivo. A situação de irregularidades de um serviço delegado
e supervisionado pelo MEC está documentada e o Ministério informado judicialmente acerca da
imperiosa necessidade de agir diretamente.
E quanto ao FIES, “um programa do Ministério da Educação” conforme palavras extraídas de site
oficial do próprio MEC (http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies), espera-se que o Ministério
tenha atenção às palavras da Polícia Federal: “Com o atual escopo de concessão do FIES, com
tantos poderes dispensados às universidades privadas, na sistemática em que o aluno declara as
informações e a universidade, que receberá os recursos financeiros, as confirma (na prática sem
nenhuma auditoria por parte do Governo Federal) é possível concluir que este tipo de fraude
esteja ocorrendo em todo o país em várias instituições de forma semelhante há vários
anos. Uma reavaliação deste modelo de concessão é urgente e necessária” (décima terceira
lauda da representação policial, grifei).
Nessa quadra, no mesmo prazo de 10 (dez) dias anteriormente concedido, aguarda-se
informação acerca das medidas adotadas com vistas a combater as fraudes na concessão do
FIES e eventual reavaliação dos moldes de concessão do programa em sua forma atual, pois fica
bastante claro que, da forma em que o programa está a funcionar (confiando nas mentiras que as
pessoas interessadas em obter o financiamento contam), ele é mais um foco de corrupção no
Brasil.
 
9. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS E SIGILO DOS AUTOS/DESTA DECISÃO
Cf. relatado, o MPF pede autorização judicial para destinar, após a deflagração da operação, as
provas produzidas nestes autos para o Procedimento Preparatório n° 1.34.030.000045/2019-10,
instaurado no MPF Jales para apurar irregularidades na concessão de FIES e PROUNI pela
CPSA da Universidade Brasil, bem como para a Procuradoria Regional da República da 1ª
Região e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para serem utilizadas, eventualmente,
no interesse da ACP n° 5000423-44.2019.403.6124, em trâmite na 2ª Vara Cível Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, e eventuais ações dela originadas/dependentes.
Pois bem.
Os elementos obtidos nos autos, sem dúvida, são de interesse do inquérito civil, bem como das
ações judiciais em que se discute a regularidade do curso de medicina da Universidade Brasil. Há
de se perquirir, porém, se tal compartilhamento de provas não é vedado pelo ordenamento.
Diz a Lei 9296/1996:

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando
ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da
autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros
meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no
máximo, com pena de detenção.
 
Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá
em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo
criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições
respectivas.

Tem-se, dessa forma, em uma primeira leitura do dispositivo legal, que as provas são sigilosas e
se destinam a processos penais, pelo que não poderiam ser compartilhadas com outros
procedimentos, de natureza diversa.
Porém, há muitos precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam o compartilhamento
para o âmbito não criminal. Confira-se, dentre outros:

 
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Documentos.
Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de
delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito
policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra outros servidores,
cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à colheita dessa prova.
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Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc.
XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Precedentes. Voto vencido. Dados
obtidos em interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas
para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal,
bem como documentos colhidos na mesma investigação, podem ser usados em
procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em
relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos
teriam despontado à colheita dessas provas. (Pet 3683 QO, Relator(a):  Min.
CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-
2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-05 PP-01012 RMDPPP v. 5, n. 28,
2009, p. 102-104).
 
Ementa: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO. DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO
CURSO DAS DILIGÊNCIAS, DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR DO
DELITO APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A JUSTIÇA
MILITAR. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL
COMUM. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilícita a prova obtida mediante
interceptação telefônica autorizada por Juízo competente. O posterior
reconhecimento da incompetência do Juízo que deferiu a diligência não implica,
necessariamente, a invalidação da prova legalmente produzida. A não ser que “o
motivo da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da decisão judicial de
que se cuida” (HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 2. Não há
por que impedir que o resultado das diligências encetadas por autoridade judiciária
até então competente seja utilizado para auxiliar nas apurações que se destinam a
cumprir um poder-dever que decola diretamente da Constituição Federal (incisos
XXXIX, LIII e LIV do art. 5º, inciso I do art. 129 e art. 144 da CF). Isso, é claro, com
as ressalvas da jurisprudência do STF quanto aos limites da chamada prova
emprestada 3. Os elementos informativos de uma investigação criminal, ou as
provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante
interceptação telefônica devidamente autorizada por Juízo competente, admitem
compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal ou mesmo
procedimento administrativo disciplinar contra os investigados. Possibilidade
jurisprudencial que foi ampliada, na Segunda Questão de Ordem no Inquérito 2.424
(da relatoria do ministro Cezar Peluso), para também autorizar o uso dessas
mesmas informações contra outros agentes. 4. Habeas corpus denegado. (HC
102293, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011).
 
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE
PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade
de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não
suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas
administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência
material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Dados obtidos em interceptações
telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de
instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em
processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da
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Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não
provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art.
1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa. (RMS 30295 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-
02-2019 PUBLIC 13-02-2019).
 
EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2.
Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas
disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo.
Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7.
Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de
testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o
procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de
testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações
e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD.
Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas.
Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes
de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RMS 33579 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2019 PUBLIC 27-
05-2019).

Buscando conciliar o sigilo previsto em Lei com as reiteradas decisões do Pretório Excelso
favoráveis ao pleito do Ministério Público Federal, defiro o compartilhamento com ressalvas.
Dada a natureza sigilosa das investigações com interceptação telefônica em andamento deferida
por este Juízo Federal, o compartilhamento de provas deve ser restrito, evitando-se o acesso a
um número muito grande pessoas/instituições a fim de resguardar o sigilo da prova.
Nesses termos, o compartilhamento fica autorizado APENAS com as instituições
supramencionadas (primeiro parágrafo deste tópico), com a condição de imposição de sigilo (ou
seja, visualização apenas pelas partes e seus procuradores) de tais documentos nos
procedimentos extrajudiciais em que eles sejam inseridos, e, caso sejam juntados em autos
judicias, com pedido expresso de decretação de sigilo à autoridade judicial responsável pela
condução do feito em que os documentos advindos de interceptação telefônica vierem a ser
juntados.
Em reforço de fundamentação, pontuo que o Ministério Público, nos termos da Constituição, é
uno e indivisível (art. 127, “caput”, da CF/88), logo, não faria muito sentido indeferir o
compartilhamento com procedimento do próprio órgão, ou com outra repartição ministerial.
Ficará a cargo do MPF velar pelo resguardo do sigilo.
E quanto a este processo/decisão, por um lado, há inúmeras transcrições de interceptações
telefônicas em seu conteúdo. Por outro, é patente o interesse público em praticamente tudo o que
se disse aqui, e a Lei de Acesso à Informação também se aplica ao Poder Judiciário.
Embora o interesse público prevaleça sobre a intimidade dos investigados, é mais prudente
conferir caráter restrito ao presente feito, cuja visualização deve ficar disponível apenas ao
Judiciário, MP, Polícia, Investigados e seus Defensores, sem prejuízo de eventuais
esclarecimentos a serem prestados à sociedade caso os demais operadores do direito que atuam
no caso entendam necessário, desde que não importarem em indevida quebra do sigilo de
telecomunicações, pois não pode haver divulgação, nos termos legais, de “gravações e
transcrições”.
 
10. AÇÃO CONTROLADA E DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO
A fim de que se evite futura alegação de nulidade, consigno que o pedido de deflagração da
Operação pelo Exmo. Delegado-Chefe da Polícia Federal de Jales é bastante anterior ao final de
um dos prazos intermediários concedidos nos autos 0000032-77.2019.403.6124 para ação
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controlada.
Sendo assim, a manutenção da situação sem deflagração de atos concretos em desfavor de
pessoas que se encontravam em permanência de flagrância criminosa se dá, também, em razão
do excessivo volume de trabalho do Juízo, bem como da complexidade da OrCrim em
investigação, que levou as autoridades policiais a apresentar arrazoado maior do que a maioria
dos livros disponíveis no mercado. Tudo isso, somado às rigorosas exigências das instâncias
superiores quanto à fundamentação individualizada e pormenorizada no âmbito processual penal,
leva tempo.
Nesses termos, considero válida por todo o período a ação de postergar flagrantes, ficando a
critério das autoridades policiais, ainda, o momento para deflagração, no prazo de 60 dias, dada a
complexidade e grandeza das ações a serem realizadas.
 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
11.1. AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
Cf. art. 13 da Resolução n. 213 do CNJ: “A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24
horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de
mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos
previstos nesta Resolução”.
Há de se ponderar, porém, algumas questões:
1. Foram várias as prisões determinadas, com mandados a serem cumpridos em cidades nas
quais este magistrado não possui jurisdição;
2. O prazo para sua realização é de apenas 24 horas, cf. art. 1º da Resolução n. 213/2015, CNJ: “
toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade
judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou
apreensão, observados os termos da Resolução CNJ nº 213/2015”. É impossível a um único
magistrado fazer todas as audiências em 24 horas – foram decretadas 20 prisões cautelares.
3. O parágrafo único do art. 13 de mencionada Resolução diz: “Todos os mandados de prisão
deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a
pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição
da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz
processante, à autoridade judicial competente” (grifei).
4. Caso não bastasse, a realização de audiência de custódia por videoconferência é excepcional,
nos termos expressos da Resolução Conjunta Pres/Core n. 02, de 1º de março de 2016:

Art. 2º-A Admite-se a realização de audiências de custódia por meio de sistema de
videoconferência, a fim de assegurar a realização do ato no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contados da prisão da pessoa a ser apresentada à autoridade
judiciária, sempre que identificada uma das seguintes circunstâncias
excepcionais: (Incluído pela Resolução Conjunta PRES/CORE nº 8/2017)
I - risco evidente à preservação da vida ou incolumidade física do preso ou dos
agentes responsáveis por sua prisão ou condução, em caso de deslocamento do
custodiado até a autoridade judiciária; (Incluído pela Resolução Conjunta
PRES/CORE nº 8/2017)
II - impossibilidade absoluta de efetivação de escolta e de deslocamento do preso
até a autoridade judiciária, no prazo previsto no caput, especialmente durante o
recesso judiciário previsto no art. 62, I, da Lei n.º 5.010/66, nos finais de semana e
nos feriados, nos locais onde a jurisdição seja prestada em regime de plantões
regionalizados ou unificados em uma única unidade judiciária da respectiva Seção;

5. Não faz sentido deslocar presos em outras localidades para JALES para realização de
audiências de custódia, seja em razão dos altos custos, seja porque se estando a 580 km da
capital, não necessariamente se conseguiria cumprir o prazo de 24 horas.
Considerando todo o exposto, fica deferido o pedido do Ministério Público Federal para que
sejam deprecadas todas as audiências de custódia relativas a pessoas que sejam presas fora
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dos 40 municípios jurisdicionados pela Subseção de Jales, com presidência pelo juízo deprecado,
em razão da normativa já mencionada.
Por evidente, dispensada a audiência de custódia caso algum investigado já esteja preso por
outro motivo, quando do cumprimento do mandado, respeitando-se, ainda, eventual entendimento
de autoridade judicial competente pelo local em que ocorreu a prisão, no sentido de que a
audiência de custódia seja somente necessária em caso de flagrante, o que não é o caso aqui
(em outras palavras: ainda que o magistrado que prolata a presente decisão entenda que a
audiência de custódia é necessária também em casos de prisão temporária e preventiva, meu
entendimento, evidentemente, não vincula outros juízes).
 
11.2. PRISÃO DE ADVOGADOS
Estou ciente de que a prisão de um advogado é sempre tormentosa, pois como existe o
entendimento de muitas pessoas de que o advogado é defensor da democracia, medida em
desfavor da liberdade de seus membros pode ser vista como um desrespeito ao Estado
Democrático de Direito.
Destaco, ainda, que a legislação produzida pelo Congresso Nacional traz inúmeras garantias
pessoais aos advogados, dentre elas, art. 7º, V, do Estatuto da OAB, que é Lei Federal: não ser
recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com
instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão
domiciliar.
Não me cabe juízo de valor. As garantias de qualquer carreira se justificam, ou não, em razão da
importância da função exercida, a ser protegida. O Congresso entendeu que deve proteger o
advogado. O Congresso foi eleito pelo povo. A norma não foi declarada inconstitucional. Cabe-me
cumpri-la.
Porém, o fato de advogados possuírem direitos diferenciados nos termos da Lei não os exime de
cumprir com seus deveres, pois não estão imunes à Lei. Confira-se r. doutrina: “O humano é
sujeito de direitos, mas também titular de responsabilidades. A ênfase na construção dos direitos
não pode ignorar a contrapartida das responsabilidades” ((GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI,
Valério de Oliveira, O juiz e o direito: o método dialógico e a magistratura na pós-modernidade, 2ª
ed., p. 100).
Há de se observar, ainda, que as prisões de advogados aqui determinadas não se dão
pelas práticas na qualidade de advogado.
A prisão se dá em razão de atos diversos da prática da nobre profissão.
Sendo assim, embora entenda que críticas poderão advir da prisão de um advogado por parcela
da sociedade, há de se deixar muito claro que este juiz NÃO está a criminalizar o exercício da
advocacia, mas sim em aplicar a lei processual penal.
A formação e habilitação como advogado não pode ser usada como escudo para a prática de
supostos crimes que, ademais, em nada se relacionam com o exercício da profissão de
advogado.
Prossigo. O direito à sala de Estado Maior deve ser observado pela autoridade policial, em
cumprimento à Lei aprovada pelos parlamentares eleitos pelo povo e como forma deste Juízo de
respeitar a advocacia. Espera-se que a classe também aja com respeito perante a Polícia, o
Ministério Público e o Juízo.
Cf. informou Exmo. Procurador da República oficiante em Jales, em recente audiência de
custódia (02.08.2019, autos n. 0000167-89.2019.403.6124), sala de Estado Maior só haveria em
São Paulo/SP. No CDP de Riolândia, muito mais próximo a Jales, já haveria cela separada em
condições dignas, inclusive, advogado nela permanece preso. Nesses termos, determino, dentro
da brevidade possível, a transferência dos investigados advogados presos para sala de Estado
Maior disponível. Considerado que Jales se encontra a 580 km da capital, e providências
administrativas tenham de ser realizadas, é natural que isso demore um pouco, sendo necessária
paciência aos custodiados e defesa, cf. princípio da reserva do possível, consagrado no
ordenamento positivo no art. 22 da LINDB. Até lá, deve ser reservada sala condigna com o direito
do advogado.  
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Não há necessidade de comunicação de representante da OAB, pois não há prisão em flagrante
por motivo ligado ao exercício da advocacia. Porém, nas buscas e apreensões em desfavor de
advogado sim, cf. infra mencionado.
 
11.3. PRISÃO DE PESSOAS COM NÍVEL SUPERIOR, QUE NÃO SEJAM ADVOGADOS
De acordo com o CPP, Art. 295.  Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição
da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva: art. VII - os
diplomados por qualquer das faculdades superiores da República.
O dispositivo legal deve ser observado pelas autoridades policiais aos presos que comprovem
nível superior.
 
11.4. CUMPRIMENTO DAS BUSCAS E APREENSÃO
Premissas no item 4.2.
Análise individualizada a respeito da necessidade para cada um dos investigados nos indícios
tratados ao longo de toda a decisão, em especial item 5.
Reporto-me a eles para evitar repetições desnecessárias.
Objeto: “Apreender quaisquer documentos, bens, produtos e materiais que guardem relação com
o caso, notadamente documentos (físicos e em mídia: CDs, DVDs, pen drives, disquetes, cartões
de memória etc), computadores e equipamentos de informática (desktops, notebooks, tablets etc),
aparelhos de telefone celular, valores (em qualquer espécie de moeda, nacional ou estrangeira),
de bens que foram utilizados na prática dos delitos investigados”.
Autorização já concedida judicialmente, também, para acesso ao conteúdo desses dados e
comunicações.
Endereços: laudas n. 568-573 da representação. Deferimento integral, inclusive no HARAS da
família do Magnífico Reitor, por haver indícios de que nele estão bens obtidos como proveito dos
crimes, bem como pela possibilidade de ser utilizado como local para guarda de documentos. É
local ocupado pela família, pelo que a medida nele também se insere.
Dado o número grande de locais e complexidade da operação, Fixo em 60 (sessenta) dias o
prazo para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Fica permitido o arrombamento, desde que previstas, em concreto, as situações legais
autorizadoras (art. 245, § 2º e § 4.º, do CPP).
Consigno que a diligência de busca e apreensão deverá ser cumprida da forma mais discreta
possível pela Autoridade Policial e/ou por seus agentes, visando, assim, a preservar a intimidade
dos moradores/funcionários.
A diligência deverá ser realizada durante o dia, salvo consentimento do morador e proprietário
(art. 5º, XI, da CF/88), devendo a Autoridade Policial se haver com a máxima cautela, de modo
que não se moleste o morador mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248 do
CPP), de tudo lavrando-se auto circunstanciado (art. 245 do CPP), encaminhando-se a este Juízo
no prazo de 30 (trinta) dias, em razão do quanto já ponderado na fixação do prazo para
cumprimento.
A fim de que não sejam anuladas as buscas e apreensões, a d. Secretaria e a Polícia Federal
devem ter extrema atenção com o que determina o Estatuto da OAB, por mim já transcrito em
momento anterior. Mandado de busca e apreensão há de “ser cumprido na presença de
representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das
mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes”, exceto em relação “a
clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus
partícipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade”.
Pela lógica, a obrigatoriedade de representante da OAB deveria ser apenas em seu escritório.
Parece-me ser o objetivo da Lei.
Porém, é bastante possível que os advogados atingidos aleguem que também trabalham em suas
casas, e que seus celulares são instrumentos de trabalho. Nesses termos, a fim de evitar
nulidades, é importante que também se busque a ida de representante da OAB quando das
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diligências de busca e apreensão não só nos endereços profissionais de advogados, mas
também residenciais.
Expedidos os mandados de busca e apreensão, deverá ser imediatamente comunicada a
Autoridade Policial Federal representante, Dr. Cristiano, procedendo-se ao necessário para que
tenha ciência, de forma sigilosa, dos deferimentos e acesso aos mandados.
Cientifique-se, ainda, que o Fórum Federal funciona na Rua Seis, 1.837, Jardim Maria Paula,
Jales/SP, CEP 15704-104, PABX (17) 3624-5900.
 
11.5. CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE INDISPONIBILIDADE: BACENJUD
Premissas no item 4.3.
Talvez não seja do conhecimento do Exmo. Delegado e do MPF como funciona, na prática, o
sistema bacenjud, a ser utilizado para arresto de numerário nas contas bancárias e aplicações
financeiras dos investigados, já que este poder-dever é cláusula de reserva jurisdicional. Sendo
assim, faz-se necessário explicar que ao protocolizar uma ordem de restrição bancária ao
BACEN, assim é indicado pelo sistema: “As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos
dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas
simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As
ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e
disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente
posterior”.
Nesses termos, embora seja possível a determinação de bloqueio somente no dia da deflagração,
como requerida pelo Delegado, para fins de buscar diminuir a chance de insucesso das
diligências policiais, evitando-se alarde dos investigados e destruição de provas, tentativa de fuga
etc, esclareço que o cumprimento do bacenjud não é automático e extrapola os poderes deste
Juízo, que não tem ingerência direta no Banco Central.
Realizado o bloqueio de todos os ativos financeiros dos investigados pessoas físicas, com a
resposta dos bancos, deve-se desbloquear até 30% do valor obtido, limitado o desbloqueio total
em favor de cada pessoa física a 100 salários-mínimos, conforme justificado em detalhes
anteriormente, transferindo-se o restante para conta judicial à disposição deste Juízo, a fim de
que a quantia não se desvalorize. Competirá à d. Secretaria, dentro de suas possibilidades,
acompanhar atentamente as respostas do BACEN, a fim de evitar que 100% dos ativos do
investigado fiquem bloqueados por muito tempo. Por outro lado, as partes deverão ter em mente
a reserva do possível a um Juízo que possui mais de 8 mil processos ativos, bem como que a
prioridade serão as medidas relativas à liberdade, não ao patrimônio dos investigados e pessoas
jurídicas.
Cf. já explicitado e fundamentado, devem ser alvo da ordem de indisponibilidade via sistema
BACENJUD as pessoas físicas de: JOSÉ FERNANDO, STHEFANO, BÁRBARA, ERICSON,
MAURO, RODRIGO, ARIEL, AMAURI, EDNA, ANDRÉ, NILTON, ROSIVAL, ADELI, ELVIO,
CARLOS, DAVI, RICARDO, OCLÉCIO, ORLANDO, JOÃO (TUTI), PAULO, MURILO, KAYO,
FRANK, ANDRÉA, AURÉLIA, JOÃO PEDRO E CARLOS AUGUSTO.
Indeferidos quanto aos demais investigados – CLÁUDIA, SUELI e CLAUDETE -, seja por não
haver indícios de recebimento de dinheiro, seja porque eventuais podem ter sido obtidos por meio
de relatório do COAF obtido sem autorização judicial, o que me impede de tomar conhecimento
de seu conteúdo, cf. determinado pelo Exmo. Min. DIAS TOFFOLI.
Quanto ao bloqueio de bens de pessoas jurídicas, o futuro desbloqueio de 30% não se justifica,
em razão das premissas adotadas.
Segundo, somente deverá haver seu deferimento quando as pessoas jurídicas, por seus nomes e
atividades, possam estar relacionadas às atividades criminosas em análise, ou quando faça
sentido que tenham recebido recursos obtidos com as atividades ilícitas (entidades educacionais
recebem FIES, administradoras de patrimônio são comumente utilizadas para concentrar os bens,
e as empresas de cobrança de investigados e familiares possivelmente também se beneficiam
das ilicitudes). A análise a respeito é sumária, de acordo com as informações constantes da
representação que possam ser analisadas.
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Terceiro, além do que já disse ao longo da decisão acerca de indícios de confusão patrimonial,
ocultação de patrimônio, utilização de terceiros etc, não é o momento para análises mais
aprofundadas acerca de desconsideração de personalidade jurídica e desvio de recursos, em que
pessoas físicas utilizam pessoas jurídicas para blindar/ocultar o patrimônio pessoal, obtido ou não
ilicitamente, seja porque não se está diante de análise de lavagem de dinheiro, seja pela
proibição ao uso dos dados obtidos junto ao COAF, já que não houve autorização judicial prévia
para obtê-las, estando sua utilização, portanto, suspensa.
Nesses termos, devem ser alvo da ordem de indisponibilidade via sistema BACENJUD, apenas
as pessoas jurídicas de: Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda (José Fernando
Pinto da Costa); BÁRBARA IZABELA COSTA (Haras Royal Cobs); UNIESP S/A (José Fernando
Pinto da Costa); STBA – COBRANÇAS E SERVIÇOS EIRELI (Sthefano Bruno Pinto da Costa);
ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI (Adeli de Oliveira); THE PRICE BOSS
PUBLICIDADE TREINAMENTO CONSULTORIA LTDA ME (Rosival Jaques Molina); FORO
BRASIL NEGOCIOS ERECUPERADORA DE CREDITOS LTDA (Orlando Pereira Machado
Júnior); FORO BRASIL NEGOCIOS E RECUPERADORA DE CREDITOS LTDA-ME (Orlando
Pereira Machado Júnior); AF SOARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. (Frank
Ronaldo Soares); AMERICA MEDICINA EDUCACIONAL LTDA (Frank Ronaldo Soares);
INSTITUTO EDUCACIONAL RIO PRETO EIRELI (Aurélia Sousa Ferreira/Frank Ronaldo Soares);
IGM – MEDICINA EIRELI (Andrea Sousa Santos Soares); CAMES – CENTRO AMÉRICA DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE EIRELI (Andrea Sousa Santos Soares); ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
LEMOS DE CASTRO (José Fernando Pinto da Costa); DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE
ENSINO (José Fernando Pinto da Costa); ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMPO GRANDE
(José Fernando Pinto da Costa); IESP (José Fernando Pinto da Costa); CMP COBRANÇAS
ADMINISTRATIVAS EIRELI-ME (CLAUDETE MARIA PEREIRA: cunhada de José Fernando
Pinto da Costa). (Transformada recentemente para ML Cobranças Administrativas – CNPJ
mantido).
Indeferidas em relação às demais.
 
11.6. CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE INDISPONIBILIDADE: SEQUESTRO DE IMÓVEIS
Insere-se no mesmo contexto do bacenjud a utilização do sistema ARISP. Fica decretada a
indisponibilidade, portanto, dos bens imóveis de titularidade dos investigados bem como das
pessoas jurídicas que tiveram o BACENJUD deferido, com utilização do sistema (ou meio
disponível à d. Secretaria) apenas na data da deflagração da operação, pelas mesmas razões já
apontadas no tópico supra.
A restrição é de transferência, não de uso.
Os proprietários dos bens, bem como representantes legais das pessoas jurídicas, ficam
nomeados como depositários, sendo de sua responsabilidade o custeio de sua manutenção,
sendo necessário o respeito às decisões judiciais.
Embora não caiba ao depositário infiel a prisão (Súmula Vinculante n. 25), isso não significa que o
desrespeito à ordem judicial de indisponibilidade e restrição de transferência/circulação de bens
não gere consequências negativas a quem a tenha descumprido, a exemplo da aplicação de
outras medidas cautelares ou apuração de crime de desobediência.
 
11.7. CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE INDISPONIBILIDADE APREENSÃO DE BENS
MÓVEIS
Analiso no mesmo contexto dos dois tópicos anteriores.
A autoridade policial dividiu os bens em alguns grupos em sua representação (laudas n. 588 e
seguintes):
 - que estariam em nome do CNPJ: 06.120.096/0001-08 (Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda): aeronaves, de 1 a 3; embarcações, de 1 a 5; veículos, de 1 a 43; e
- que estariam em nome de HARAS EM PORTO FELIZ (CNPJ: 17.377.116/0001-47): veículos
de 1 a 7
De início, é sabido que a efetiva apreensão, remoção e custódia de bens é difícil e custosa ao
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Poder Público. A título de exemplo, a Justiça Federal de Jales não possui um pátio disponível
para tal.
Nesse sentido, o que me parece mais razoável, como forma de não aumentar o desgaste do
patrimônio público ou deferir medidas desnecessárias, é, primeiro, indeferir o bloqueio de veículos
cujos valores, em eventual alienação judicial, venham a ser muito pequenos em comparação com
o valor do prejuízo que a Polícia Federal está a estimar. Nesse sentido, quanto aos veículos do
CNPJ 06.120.096/0001-08, ficam indeferidos os de n. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 33, 34, 35, 35,
36, 39, 40, 41, 42, 43.
Segundo, utilizar, quanto aos demais veículos, o sistema RENAJUD, na data da deflagração da
operação, por razões já fundamentadas.
Com limitação de transferência, para os veículos que, o conhecimento comum, indicaria terem
valor econômico razoável, mas não tão expressivo: CNPJ 06.120.096/0001-08, n. 1, 2, 3, 4, 8, 9,
10, 12, 14, 16, 18, 30, 31, 32; CNPJ 17.377.116/0001-47, n. 2, 3, 4. A restrição é de transferência,
não de uso.
E para os veículos importados, ou mesmo nacionais de maior valor, limitação de transferência e
circulação (ou seja, uso), diminuindo-se e muito, dessa forma, a possibilidade de dissipação, pois
se circularem, seus condutores serão parados pelas autoridades policiais: CNPJ
06.120.096/0001-08, n. 5, 7, 11, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 37 e 38; CNPJ 17.377.116/0001-47, n.
1, 5, 6, 7.
Quanto às aeronaves e embarcações, presumindo seu alto valor, devem todas ter sua
transferência e circulação restringidas. Comuniquem-se Capitania dos Portos e ANAC para
ciência e adoção das medidas cabíveis.
Os proprietários dos bens, bem como representantes legais das pessoas jurídicas, ficam
nomeados como depositários, sendo de sua responsabilidade o custeio de sua manutenção, e
necessário o respeito às decisões judiciais.
Embora não caiba ao depositário infiel a prisão (Súmula Vinculante n. 25), isso não significa que o
desrespeito à ordem judicial de indisponibilidade e restrição de circulação/transferência de bens
não gere consequências negativas a quem a tenha descumprido, a exemplo da aplicação de
outras medidas cautelares ou apuração de crime de desobediência.
Fica autorizada a d. Secretaria, caso dessa forma se permita maior celeridade e segurança,
decretar a indisponibilidade de todos os veículos dos CNPJs supramencionados, procedendo-se
após e de forma pontual, o desbloqueio do excedente.
 
11.8.  EXPLICAÇÕES COMPLEMENTARES AOS EXMOS. SENHORES PROCURADORES DA
REPÚBLICA E ADVOGADOS DE DEFESA
Em sendo grande a quantidade de investigados, situados em diversas cidades, determinou-se
sua digitalização como importante meio de facilitação da defesa.
O processo eletrônico é a escolha das instâncias superiores do Poder Judiciário com vistas,
também, à redução de custos, não cabendo, portanto, a apresentação de petições em papel, por
mais urgentes que sejam. Até porque, em se tratando de urgência, a via eletrônica e o protocolo
de petição na sede profissional do advogado são muito mais rápidos do que a impressão e o
protocolo na sede física da Justiça.
Sendo assim, manifestações apresentadas em papel não serão conhecidas, sendo
responsabilidade dos senhores procuradores e advogados possuírem os meios tecnológicos
necessários, a exemplo de computadores, acesso à internet e certificados digitais, para que suas
manifestações sejam apresentadas validamente e possam ser conhecidas. O processo eletrônico
é realidade há mais de uma década no Brasil. Com a devida vênia, já houve tempo suficiente
para diligenciar o necessário para nele atuar.
Destaco, ainda, que também não serão conhecidos pedidos de liberação de indisponibilidades, ou
cancelamento/reavaliação de prisões e cautelares substitutivas que sejam apresentados no corpo
destes autos.
O CPP, em diversos momentos – a título de exemplo, art. 120, § 1º e § 2º, art. 129 e at. 138 –
determina que impugnações aos bens constritos devam ser discutidas em autos apartados.
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Da mesma forma, pedidos de liberdade provisória devem ser autuados em apenso.
Nesse sentido, havendo interesse em impugnações desse tipo, sob pena de não conhecimento, o
i. advogado responsável por defender o cliente atingido pessoalmente ou por seus bens, deve
distribuir incidente, a ser por ele corretamente nomeado, por dependência aos presentes autos,
e não apresentar petição no corpo dos presentes autos, que fica reservado apenas para: 1.
cumprimento das medidas; e 2. interposição de recursos que a lei exija apresentação nos
próprios autos em que prolatada a decisão. Nada mais, a fim de evitar tumulto e
comprometimento, ainda maior, à celeridade, o que será prejudicial às defesas, em especial
àquelas que tiverem clientes com a liberdade cerceada ou bens restringidos.
Por fim, desde logo alerto as partes que pedido de reconsideração não tem previsão legal e
embargos de declaração não se prestam para questionar o entendimento do magistrado a
respeito da causa (é um direito da parte, mas a forma adequada é outra). Utilizações indevidas
dos termos “erro material, “ambiguidade”, “omissão”, “contradição” e/ou “obscuridade”, bem como
manejo de embargos declaratórios para fins de efeitos infringentes ou prequestionamento (que
não se justifica em primeira instância), poderão ser sancionados. E multa processual não é
acobertada pelo manto da gratuidade.
 
12. TÓPICO SÍNTESE
Especial atenção: cumprimento efetivo apenas na futura data da deflagração. Expedições e
preparos prévios que sejam necessários estão autorizados.
PRISÕES PREVENTIVAS (tópico 5): JOSÉ FERNANDO, ROSIVAL, ADELI, DAVI, RICARDO
(ADVOGADO), OCLÉCIO (ADVOGADO), ORLANDO (ADVOGADO), PAULO, MURILO, KAYO e
FRANK.
PRISÕES TEMPORÁRIAS + CAUTELARES (tópicos 5 e 6): AURÉLIA, JOÃO (TUTI)
(ADVOGADO), STHEFANO, ERICSON, MAURO, RODRIGO, ARIEL, AMAURI, ANDRÉ e
NILTON.
Especial atenção nas cautelares, pois são diferentes para cada grupo de investigados, e nas
prisões de portadores de diploma superior e advogados.
SOMENTE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO (tópico 6): EDNA, CLÁUDIA,
BÁRBARA, SILMARA, NEIDE, JHOE, MÁRCIO, MARLON, ELVIO, CARLOS, ANDRÉA, JOÃO
PEDRO (ADVOGADO) E CARLOS AUGUSTO (ADVOGADO).
BACENJUD E ARISP (tópicos 4.3, 11.5 e 11.6), pessoas físicas: JOSÉ FERNANDO,
STHEFANO, BÁRBARA, ERICSON, MAURO, RODRIGO, ARIEL, AMAURI, EDNA, ANDRÉ,
NILTON, ROSIVAL, ADELI, ELVIO, CARLOS, DAVI, RICARDO, OCLÉCIO, ORLANDO, JOÃO
(TUTI), PAULO, MURILO, KAYO, FRANK, ANDRÉA, AURÉLIA, JOÃO PEDRO e CARLOS
AUGUSTO;
Especial atenção no bacenjud: posterior desbloqueio parcial em relação às pessoas físicas.
BACENJUD E ARISP (tópicos 4.3, 11.5 e 11.6), pessoas jurídicas: Sociedade Administradora
e Gestão Patrimonial Ltda (José Fernando Pinto da Costa); BÁRBARA IZABELA COSTA (Haras
Royal Cobs); UNIESP S/A (José Fernando Pinto da Costa); STBA – COBRANÇAS E SERVIÇOS
EIRELI (Sthefano Bruno Pinto da Costa); ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI (Adeli
de Oliveira); THE PRICE BOSS PUBLICIDADE TREINAMENTO CONSULTORIA LTDA ME
(Rosival Jaques Molina); FORO BRASIL NEGOCIOS ERECUPERADORA DE CREDITOS LTDA
(Orlando Pereira Machado Júnior); FORO BRASIL NEGOCIOS E RECUPERADORA DE
CREDITOS LTDA-ME (Orlando Pereira Machado Júnior); AF SOARES ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S.A. (Frank Ronaldo Soares); AMERICA MEDICINA EDUCACIONAL LTDA
(Frank Ronaldo Soares); INSTITUTO EDUCACIONAL RIO PRETO EIRELI (Aurélia Sousa
Ferreira/Frank Ronaldo Soares); IGM – MEDICINA EIRELI (Andrea Sousa Santos Soares);
CAMES – CENTRO AMÉRICA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE EIRELI (Andrea Sousa Santos
Soares); ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LEMOS DE CASTRO (José Fernando Pinto da Costa);
DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO (José Fernando Pinto da Costa); ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO DE CAMPO GRANDE (José Fernando Pinto da Costa); IESP (José Fernando Pinto da
Costa); CMP COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS EIRELI-ME (CLAUDETE MARIA PEREIRA:
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cunhada de José Fernando Pinto da Costa). (Transformada recentemente para ML Cobranças
Administrativas – CNPJ mantido).
 
RENAJUD (tópicos 4.3. e 11.7): com restrição de transferência, CNPJ 06.120.096/0001-08,
veículos n. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 30, 31, 32; CNPJ 17.377.116/0001-47, veículos n. 2,
3, 4; com restrição de transferência e circulação, CNPJ 06.120.096/0001-08, n. 5, 7, 11, 13, 15,
24, 25, 26, 27, 28, 37 e 38; e CNPJ 17.377.116/0001-47, n. 1, 5, 6, 7.
COMUNICAÇÃO À CAPITANIA DOS PORTOS e ANAC (tópicos 4.3. e 11.7): aeronaves e
embarcações listadas na representação, deferimento integral.
Especial atenção quanto aos bens: depositários, se necessário.
BUSCA E APREENSÃO (tópicos 4.2. e 7.): laudas n. 568-573 da representação, deferimento
integral.
Especial atenção às restrições legais às residências e escritórios de advogados.
OFÍCIO AO MEC (tópico 8.).
REQUISIÇÃO AO EXMO. DELEGADO (tópico 5.6., KAYO VELASCO).
Mantido sigilo absoluto até deflagração da operação, em data a ser agendada pela autoridade
policial e comunicada ao Juízo.
Dê-se ciência imediata ao Exmo. Delegado-Chefe da Polícia Federal de Jales e ao Exmo.
Membro do Ministério Público Federal que oficia no presente caso.
Deflagrada a operação, acesso nos termos do tópico 9.
Cumpram-se.
   JALES, 13 de agosto de 2019.
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