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Rua Victor Konder,, 898 - Bairro: Centro - CEP: 89820000 - Fone: (49)3700-9130 - Email: xanxere.criminal@tjsc.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5001229-83.2021.8.24.0080/SC

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ACUSADO: RENAN ZAMBENEDETTI MATIOTTI

ACUSADO: ARNALDO THOMAZ ALMEIDA LOVATEL

ACUSADO: TACIANE PAULA TEO

ACUSADO: EDSON ANTONIO CASSIANO

ACUSADO: DANIELLI CASSIANO

ACUSADO: GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

I

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,
representado  pelo  Promotor  de  Justiça  atuante  nesta  comarca,  nos  autos  do  Procedimento
Investigatório  Criminal  (PIC)  nº  06.2021.00000252-1,  representou  pela  BUSCA  E
APREENSÃO domiciliar nos endereços apontados no documento "3" do evento 1.

Narrou que: "[...]tomou conhecimento de uma suposta fraude no concurso público
realizado na Câmara de Vereadores do Município de Xanxerê (edital n. 01/2020), na qual a ex-
servidora, Taciana Paula Téo, inscrita no concurso sob a inscrição n. 000286, concorrendo
para o cargo de Contador, e o ex-servidor Renan Zambenedetti Matiotti, inscrito no concurso
sob  a  inscrição  n.  000236,  concorrendo  para  o  cargo  de  Controlador  Interno,  teriam,
juntamento  com  terceiros,  fraudado  o  referido  concurso  público,  porquanto,  em  tese,
compraram  os  gabaritos  das  provas[...]".  Disse  ainda  que  o  ex-presidente  da  Câmara  de
Vereadores de Xanxerê foi o responsável pela contratação da banca e o intermediador da compra
do gabarito da prova, na qual os investigados Renan e Taciana foram aprovados nas primeiras
posições. 

Em diligências, o Órgão qualificou os investigados e seus envolvimentos políticos
na cidade e nas redes sociais.  Mencionou que a empresa Sigma Assessoria e Consultoria já
figurou como investigada em procedimento instaurado na comarca de Concórdia e Jardinópolis.

II

A busca e apreensão pode ser determinada de ofício ou a requerimento das partes,
no curso da investigação ou do processo crime, em estabelecimento comercial,  domicílio ou
pessoa, com o objetivo de: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por
meios  criminosos;  c)  apreender  instrumentos  de  falsificação  ou  de  contrafação  e  objetos
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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 telefones celulares, smartphones e 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; e/ou, h) colher qualquer
elemento de convicção (arts. 240 a 250 do CPP).

Cabe ressaltar, contudo, que o acesso ao conteúdo de comunicação registrada em
telefone celular, smartphone, computador ou outro dispositivo apreendido, em formato de texto,
áudio, vídeo ou imagem, sem o consentimento ou ciência dos interlocutores, depende de prévia
autorização judicial. Isto porque tal medida é restritiva ao direito fundamental de privacidade,
previsto no art. 5º, X, XI e XII, da CRFB. Logo, a quebra de sigilo de conteúdo de diálogo,
registrado em qualquer formato, mediante interceptação sigilosa e não previamente consentida,
depende da convergência dos requisitos consistentes em existência de processo de investigação
criminal, infração penal punível com reclusão, indícios razoáveis de autoria, autorização judicial
por prazo determinado (de até 15 dias, renovável por igual período) e imprescindibilidade do do
meio de prova, conforme arts. 5º, XII, da CRFB e 1°, 2° e 3° da Lei 9.296/1996.

No  caso  concreto,  o  pedido  objetiva  a  obtenção  de  substrato  relevante  para
investigação/instrução que se encontra em localidade específica sob a jurisdição desta unidade
judiciária, razão pela qual se justifica a concessão da medida de busca e apreensão.

Com efeito,  como bem ponderou  o  Ministério  Público,  "conforme  já  descrito
acima, o investigado Arnaldo Thomaz Almeida Lovatel foi vereador do Município de Xanxerê,
ocupando a presidência da mesa no ano de 2020 e foi responsável pela contratação da empresa
que realizou o a aplicação das provas para os cargos de Contador,  Controlador Interno  e
Copeira, e ainda, pelos elementos de informação até então colhidos, supostamente, utilizou-se
da função exercida para favorecer os candidatos, Renan Zambenedetti Matiotti e Taciana Paula
Téo,  intermediando  a  "disposição  prévia"  dos  gabaritos  das  provas  a  estes  que,
coincidentemente, lograram êxito na colocação em primeiro lugar nos cargos de Contador e
Controlador Interno, respectivamente.". (destaquei)

A medida de busca e apreensão representa uma restrição ao direito à intimidade.
Logo,  para  ser  decretada  é  necessário  que  haja  indícios  mais  robustos  que  uma  simples
notícia anônima.

Há precedentes do STF e do STJ que veda o ingresso em residência de pessoas
com base exclusivamente em delação apócrifa.

Direito penal e processual penal. Ilicitude de busca e apreensão. 2. Fundamentação em denúncia
anônima  sem  diligências  complementares.  Ilegalidade.  Precedentes.  3.  Decisão  carente  de
motivação. A motivação da decisão, além de cumprir com o requisito formal de existência, deve ir
além e materialmente ser apta a justificar o julgamento no caso concreto. Ilegalidade de decisão
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que  se  limita  a  invocar  dispositivo  constitucional  sem  analisar  sua  aplicabilidade  ao  caso
concreto  e  assenta  motivos  que  reproduzem  texto-modelo  aplicável  a  qualquer  caso.
Aplicabilidade do art. 315, § 2º, CPP, nos termos alterados pela Lei 13.964/2019. 4. Ordem de
habeas  corpus  concedida  para  declarar  a  ilicitude  da  busca  e  apreensão  realizada  e,
consequentemente,  dos  elementos  probatórios  produzidos  por  sua  derivação.  Trancamento  do
processo penal por manifesta ausência de justa causa.
(HC  180709,  Relator(a):  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  05/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020 PUBLIC 14-08-2020.

A denúncia anônima, quando ausentes outros indícios graves, não é elemento suficiente para a
autorização  de  atuação  estatal  insidiosa  na  privacidade  dos  cidadãos,  como  para  justificar
interceptações  telefônicas,  invasão  de  domicílio  ou  mandado  de  busca  e  apreensão.  STJ.  6ª
Turma. RHC 88.642/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26/11/2019.

No  entanto,  observa-se,  assim,  que  a  medida  aqui  pleiteada  não  baseia-se
apenas em notícia anônima, porquanto o Órgão ministerial, em conjunto com a Polícia Civil,
realizou diversas diligência para demonstrar a ligação entre os investigados, nestes termos:

"Veja-se que,  conquanto a medida cautelar seja amparada em uma denúncia anônima e uma
representação feita junto à Ouvidoria do Ministério Público, os elementos de investigação até
então  colhidos  demonstram  que  de  fato  há  relação  e  elementos  mínimos  da  ligação  e
proximidade entre os investigados, o ex-vereador, Arnaldo Thomaz Almeida Lovatel e os ex-
servidores comissionados, Renan Zambenedetti Matiotti e Taciane Paula Téo. Aliás, conforme
apresentado no Relatório de Informação do GAECO, a empresa contratada para realização do
concurso público é alvo de duas investigações, ao menos no Estado de Santa Catarina, o que
aumenta ainda mais as suspeitas de fraude no certame e torna mais crível a denúncia anônima e
a representação registrada na Ouvidoria do Ministério Público.". (destaquei)

Ademais, dada a natureza e a complexidade da infração, notadamente pela colheita
de elementos de informação da referida fraude no concurso público da Câmara de Vereadores de
Xanxerê para provimento nos cargos de Contador e Controlador Interno (edital  n.  01/2020),
intermediado pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê se mostra absolutamente
razoável a expedição de mandados de busca a apreensão para a correta investigação criminal do
caso,  visto  que  não  está  embasada  apenas  nas  notícias  anônimas  recebidas  pelo  Órgão  e
mostram-se necessárias à conclusão das investigações.

Da autorização de acesso ao conteúdo dos dispositivos apreendidos

A quebra do sigilo depende da observância de requisitos normativos, de acordo
com a modalidade das  informações  ou comunicações  a  serem acessadas,  porquanto implica
restrição do direito fundamental à privacidade, conforme art. 5º, X, XI e XII, da CRFB.

As comunicações correspondem ao conteúdo de diálogos entre interlocutores, sob
os formatos de texto,  áudio,  vídeo ou imagem, veiculados pelos interlocutores em ambiente
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presencial, via correspondência ou através de contatos telefônico e telemático (também chamado
de informático ou digital), que podem ser objeto de gravação (armazenamento efetuado por um
dos  participantes  da  conversa)  ou  interceptação  (obtenção  por  um  terceiro  sem  prévio
conhecimento dos interlocutores).

Cabe ressaltar, contudo, que o acesso ao conteúdo de comunicação registrada em
telefone celular, smartphone, computador ou outro dispositivo apreendido, em formato de texto,
áudio, vídeo ou imagem, sem o consentimento ou ciência dos interlocutores, depende de prévia
autorização judicial. Isto porque tal medida é restritiva ao direito fundamental de privacidade,
previsto no art. 5º, X, XI e XII, da CRFB. Logo, a quebra de sigilo de conteúdo de diálogo,
registrado em qualquer formato, mediante interceptação sigilosa e não previamente consentida,
depende da convergência dos requisitos consistentes em existência de processo de investigação
criminal, infração penal punível com reclusão, indícios razoáveis de autoria, autorização judicial
por prazo determinado (de até 15 dias, renovável por igual período) e imprescindibilidade do do
meio de prova, conforme arts. 5º, XII, da CRFB e 1°, 2° e 3° da Lei 9.296/1996.

No  caso  concreto,  o  pedido  objetiva  a  obtenção  de  substrato  relevante  para
investigação/instrução que se encontra em localidade específica sob a jurisdição desta unidade
judiciária e que todos os requisitos normativos encontram-se satisfeitos nos autos, razão pela
qual se justifica a concessão do pedido.

Assim,  deve  ser  franqueado  o  acesso  da  autoridade  policial  ao  conteúdo  de
comunicações em eventual dispositivo apreendido (inclusive telefones celulares e smartphones),
em formatos de texto, áudio, vídeo e imagem, porquanto todos os pressupostos normativos se
encontram satisfeitos, haja vista que a ruptura do sigilo telefônico é providência imprescindível
para investigação do(s) crime(s) de tráfico de drogas, punível(is) com reclusão.

III

Do exposto: 

(a)  defiro  o  pedido  de  busca  e  apreensão  do(s)  objeto(s)  indicado(s)  (de
documentos e/ou conteúdos físicos ou em formato de arquivos digitais, inclusive telemáticos,
armazenados  em  dispositivos  internos  ou  externos  de  informática,  tais  como
microcomputadores,  notebooks,  netbooks,  tablets,  smartphones,  pen-drives,  CDs, DVDs, HD
externo,  bem  como  de  materiais,  cheques,  valores  em  espécie,  agendas,  anotações,
comprovantes  de  depósito,  extratos  bancários,  aparelhos  de  telefone  celular  e  de  quaisquer
outros  elementos  de  convicção  vinculados  ao  objeto  da  presente  investigação)  nos
locais mencionados na tabela a baixo

Investigado Endereço
ARNALDO  THOMAZ  ALMEIDA
LOVATEL

Rua  Domiciana  de  Araujo  Winckler,  n.  535,  Bairro  João  Augusto  Tonial,
Xanxerê/SC
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RENAN  ZAMBENEDETTI  MATIOTTI
LOVATEL

Rua Fidencio de Souza Mello, n. 169, Centro, Xanxerê/SC ou na Rua Barão do
Rio Branco, n. 439, apartamento 402, Centro Xanxerê/SC

TACIANE PAULA TÉO Rua Nereu Ramos, n. 204, Erval Velho/SC ou na Rua Anita Garibaldi, n. 147,
apartamento 101, Xanxerê/SC

SIGMA  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA

Rua Alvice Caldart, n. 16, Centro de Capinzal/SC

EDSON ANTÔNIO CASSIANO Rua Alvice Caldart, n. 16, Centro de Capinzal/SC
DANIELLI CASSIANO Rua Alvice Caldart, n. 16, Centro de Capinzal/SC

Expeçam-se os respectivos mandados, com os elementos expressos no art. 243 do
CPP, devendo ser cumprido em até 30 dias a partir da expedição.

A  providência  poderá  ser  cumprida  pelos  integrantes  do  Grupo  de  Atuação
Especial  de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina,  integrado por Promotores de
Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais Rodoviários Federais,
Auditores Fiscais e servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

A providência  deverá  ser  cumprida  ao  dia,  observadas  as  regras  dos  arts.  245
(inclusive § 2º) e 248 do CPP. Cumprida a diligência, deverá ser lavrado o auto circunstanciado
para instruir o presente caderno processual, na forma do art. 245, § 7º, do CPP.

(b) defiro o presente pedido de acesso ao conteúdo de comunicações em eventual
dispositivo apreendido (inclusive computadores, tabletes, telefones celulares e  smartphones e
outros), em formatos de texto, áudio, vídeo e imagem inclusive das mídias gravadas em nuvem.

Tudo cumprido, retirem o sigilo destes autos, conforme requerido pelo Ministério
Público.

Intime-se o Ministério Público.

Documento eletrônico assinado por MARISETE APARECIDA TURATTO PAGNUSSATT, Juíza de Direito, na forma do
artigo 1º,  inciso  III,  da  Lei  11.419,  de  19 de  dezembro de  2006.  A conferência  da  autenticidade do documento  está
disponível  no  endereço  eletrônico  https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc
/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,  mediante  o  preenchimento  do  código  verificador
310011806604v11 e do código CRC a5281cf8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARISETE APARECIDA TURATTO PAGNUSSATT
Data e Hora: 9/3/2021, às 14:28:53
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