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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DA 1ª VARA 

JUDICIÁRIA DA COMARCA DE PERUÍBE/ SP 

 

 

 

 

 

Autos nº 0001320-33.2017.8.26.0441 

  

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

pelos Promotores de Justiça abaixo, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA 

em face de 

 

EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR, brasileiro, casado, 

servidor público municipal, possuindo RG 281.815.108-28, domiciliado na Avenida 

Eduardo Alvares Machado, nº 810, casa 13, Jardim Samburra, Peruíbe; 

 

ALEXANDER MUNUERA, brasileiro, servidor público 

municipal, possuindo CPF 165.434.898-80, domiciliado na Rua das Pitombeiras, nº 

29, Estancia dos Eucaliptos, Peruíbe; 

 

JOSINO MOREIRA DA SILVA, brasileiro, servidor público 

municipal, possuindo CPF 037.468.538-00, domiciliado na Rua João Pacheco Dutra, 

nº 213, Jardim Brasil, Peruíbe; 

 

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 
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1. IMPUTAÇÕES  

 

Noticiam as inclusas peças dos instrumentos investigatórios 

que, em meados de junho de 2014, em horários incertos, no Quiosque nº 34, 

localizado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 3154, Arpoador II, nesta 

cidade e Comarca, Eduardo Martins Teles de Aguiar, Alexander Munuera e 

Josino Moreira da Silva, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de 

desígnios e identidade de propósitos, TENTARAM OBTER, para eles, vantagem 

ilícita consistente em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em prejuízo de Helena 

Cristina Ferreira Miranda, induzindo e mantendo esta em erro, mediante ardil, uma 

vez que tentaram vender um bem que não lhes pertencia, somente não consumando 

o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.  

 

Noticiam, ainda, que entre a noite do dia 27 e a madrugada do 

28 de novembro de 2014, em horário incerto, no Quiosque nº 34, localizado na 

Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 3154, Arpoador II, nesta cidade e 

Comarca, Eduardo Martins Teles de Aguiar, Alexander Munuera e Josino 

Moreira da Silva, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e 

identidade de propósitos, CONCORRERAM PARA A SUBTRAÇÃO, em proveito de 

todos, mediante rompimento de obstáculo, de várias caixas de cerveja, água mineral 

e refrigerantes (Coca Cola, Antártica e Shwepps), 05 freezers (um duplo preto, um 

da marca Posdocimo, um branco grande, um pequeno e um vertical), 01 geladeira 

pequena, 01 chapa, 01 fogão de mesa a gás de quatro bocas, 03 fritadeiras, 01 

liquidificador, 01 espremedor de laranjas, diversas garrafas de bebidas alcoólicas 

(48 garrafas de Vodka Balalaica, 06 garrafas de Vodka Smirnoff, 05 garrafas de 

Amarula, 02 garrafas de Domus, 02 garrafas de Domec, 01 garrafa de Whisky Red 

Label, 05 licores artesanais, 10 litros de Cataia e 500 garrafas de cerveja), bem 

como louças e alimentos diversos (camarão, pescados, caranguejos, batatas, etc.), 

bens pertencentes a Helena Cristina Ferreira Miranda, avaliados pela vítima em 

aproximadamente R$ 20.000,00.  
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Noticiam, também, que em meados de novembro de 2016, em 

local incerto, porém nesta cidade e Comarca, Eduardo Martins Teles de Aguiar, 

Alexander Munuera e Josino Moreira da Silva, agindo em concurso, evidenciado 

pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, TENTARAM OBTER, para 

eles, vantagem ilícita consistente em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em 

prejuízo de Álvaro Mioshi Matsuda, induzindo e mantendo este em erro, mediante 

ardil, uma vez que tentaram vender um bem que não lhes pertencia, somente não 

consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.  

 

Noticiam, outrossim, que no dia 03 de dezembro de 2016, em 

horário incerto, no Quiosque nº 34, localizado na Avenida Governador Mário Covas 

Júnior, nº 3154, Arpoador II, nesta cidade e Comarca, Eduardo Martins Teles de 

Aguiar, Alexander Munuera e Josino Moreira da Silva, agindo em concurso, 

evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, 

CONCORRERAM PARA A SUBTRAÇÃO, em proveito de todos, mediante 

rompimento de obstáculo, de 01 fogão de seis bocas, 01 estufa fria, 02 fritadeiras, 

01 geladeira, 01 micro-ondas, 01 freezer vertical Brastemp, 01 tacho, 04 panelas, 10 

assadeiras, 02 caixas de Elma Chips, 01 liquidificador, 03 torres de chopp, 01 caixa 

de marmitex de isopor, 01 fardo de papel higiênico, 40 pratos, 30 tigelas, 01 caixa de 

som, diversas garrafas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (10 garrafas de 

cachaça Seleta, 10 garrafas de Vodka Smirnoff, 02 garrafas de Vodka Absolut, 02 

garrafas de Whisky Red Label, 02 garrafas de Campari,  02 garrafas de Rum, 02 

garrafas de cachaça Velho Barreiro, 02 garrafas de pinga, 150 unidades de Cerveja 

Brahma (269ml), 150 unidades de Cerveja Antártica (360ml), 60 unidades de 

Cerveja Heineken (330ml), 06 caixas de Cerveja Itaipava (600ml), 120 latas de 

Guaraná Antártica (350ml) ,240 latas de Coca Cola (350ml) e 30 fardos de água 

mineral), diversos quilos de alimentos (10 kg de calabresa, 7,5 Kg de contrafilé, 06 

Kg de filé mignon, 10 Kg de picanha, 40 Kg de camarão, 02 fardos de 30 kg de arroz 

japonês, 01 fardo de 10 Kg de feijão, 10 Kg de costela Bovina sem osso, 10 Kg de 

mandioca, 20 Kg de batata, 10 Kg de peixe porquinho, 10 Kg de cação, 20 Kg de 

tilápia, 20 Kg de filé de pescada, 10 Kg de lula, 10 Kg de farinha de trigo e 30 cocos 
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verdes), além de R$ 400,00 em espécie, bens pertencentes a Álvaro Mioshi 

Matsuda, avaliados pela vítima em aproximadamente R$ 30.000,00. 

 

Noticiam, por fim, que no início de dezembro de 2016, em 

horário incerto, na agência do Banco Santander, localizada na Rua Professora Rosa 

Emília Neves Costa, nº 88, Centro, nesta cidade e Comarca, Alex Manuera 

CONSTRANGEU Álvaro Mioshi Matsuda, mediante grave ameaça e com o intuito de 

obter para ele e para Eduardo Martins Teles de Aguiar e Josino Moreira da Silva 

indevida vantagem econômica, a entregar a quantia de R$ 10.000,00 para 

devolução de seus bens, tendo Eduardo Martins Teles de Aguiar e Josino 

Moreira da Silva CONCORRIDO para a prática do crime.  

 

2. FATOS  

 

O SINTRAPE (Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

de Peruíbe) ATUAVA como Permissionário-Quiosqueiro do Lote 34 da Praia de 

Peruíbe, dizemos “atuava” porque não consta nenhum documento público na 

Prefeitura Municipal acusando a Permissão ao SINTRAPE1.  

 

De todo modo, os denunciados comandavam o SINTRAPE e 

atuavam como se Permissionários-Quiosqueiros fossem do Lote 34 da Praia de 

Peruíbe2.  

                                                        

 

1 Embora tenham juntado o documento de fls. 90 do Inquérito Civil 14.0375.0000293/2017-2, não há no 
processo administrativo decisão concedendo a Permissão, conforme se denota dos documentos de fls. 94/97. É 
como se houvesse um despacho sem que houvesse a decisão que lhe subjaz. Logo, a permissão sempre foi nula 
de pleno direito, fatos estes apurados em Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa específico. 
 
2 Instituto disciplinado pelo Decreto nº 2.964/2007, o qual dispõe sobre o Funcionamento dos bens próprios 
municipais e quiosques localizados na orla marítima, regulamentando a Lei 2.313 de 23 de julho de 2002, que 
dispõe sobre adequação mobiliária na orla da praia:  
Artigo 1º do Decreto nº 2.964/2007 - A permissão de uso dos bens próprios municipais localizados na orla 
marítima, conforme planta anexa, doravante denominados quiosques, será outorgada a título oneroso, 
precário e por prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para exploração da atividade de venda de 
produtos alimentícios quaisquer, industrializados ou não-industrializados, sendo vedada a concessão de mais de 
uma licença ao mesmo permissionário, doravante denominado Permissionário-Quiosqueiro” (grifo nosso). 
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a) Vítima: Helena Cristina Ferreira 

 

Segundo apurado e comprovado nos autos3, os denunciados 

“locaram” o referido imóvel para Helena Cristina Ferreira em abril de 2014.  

 

Josino, então presidente do SINTRAPE, informou Helena 

Cristina Ferreira que celebrariam contrato de prestação de serviços, visto que, em 

função da concessão administrativa, não poderiam celebrar contrato de locação, isto 

porque não poderia haver a cessão da fática permissão administrativa deferida ao 

SINTRAPE.  

 

Dessa forma, foi celebrado um pretenso contrato de prestação 

de serviços pelo prazo de 01 ano, sendo acordado o pagamento de R$ 500,00 

(quinhentos reais) mensais fora de temporada e de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

durante a temporada.  

 

Em razão do quiosque não contar com água, luz e privada, e 

considerando as condições precárias do imóvel, Josino propôs, até novembro de 

2014, o abatimento dos aluguéis pela reforma do imóvel4.  

 

Em meados de junho de 2014, Josino, então presidente do 

SINTRAPE, compareceu ao Quiosque 34 e, pessoalmente, ofereceu o bem à venda 

para Helena Cristina, ofertando a “cessão” pelo preço de R$ 80.000,00 (oitenta ml 

reais). Isto mesmo, O BEM PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE, CEDIDO AO 

SINTRAPE, FOI OFERECIDO À VENDA PELOS DENUNCIADOS.  

 

                                                        

 

3 O SINTRAPE, então, recebeu uma permissão e os dirigentes utilizando-se de um bem público, em função da 
permissão nula, em razão do exercício de seus cargos públicos, cometeram uma séria de ilegalidades na 
condução da “permissão”. 
4
 Helena gastou aproximadamente R$ 35.000,00 com reformas e equipamento, conforme documentos do 

Processo nº 7265-06.2014 em trâmite na 1ª Vara Local, que segue em anexo.   
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Posteriormente, Alex Manuera, já presidente do SINTRAPE, 

juntamente com Cristiane (secretária do SINTRAPE) e a Dra. Raquel Silveira Alves 

da Rocha (cunhada de Eduardo Teles e advogada do SINTRAPE), foram ao 

quiosque e pediram para que Helena Cristina pagasse os alugueis desde o dia em 

que entrou no imóvel, em notória violação ao acordo verbal anterior celebrado com 

Josino.  

 

Ao serem questionados por Helena Cristina sobre o abatimento 

no aluguel dos valores gastos na reforma do quiosque, disseram que ela precisaria 

pagar o valor integral do contrato. Em razão dessa celeuma, as partes não 

chegaram a um acordo.  

 

Decorrido algum tempo, mais precisamente entre a noite do dia 

27 e a madrugada do 28 de novembro de 2014, os denunciados ou terceiros agindo 

a mando deles, SEM QUALQUER AVISO, arrombaram a porta do Quiosque 34 e 

trocaram o cadeado da vítima.  

 

Ao amanhecer (já no dia 28 de novembro de 2014), Helena 

Cristina, ao tentar abrir a porta do quiosque, notou que o cadeado havia sido 

trocado. 

 

Ato contínuo, Helena Cristina procurou um advogado e com a 

concessão de uma medida liminar conseguiu entrar no quiosque, constatando que 

os seus bens haviam sido subtraídos, bens estes que jamais foram devolvidos.  

 

Posteriormente, Regiane Ferreira, tesoureira do SINTRAPE, 

negociou a devolução dos bens e o encerramento do processo nº 7265-06.2014 (em 

trâmite na 1ª Vara Local, que segue em anexo), porém não houve “acordo”.  
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Tanto estes bens foram subtraídos pelos agentes que há 

documento juntado em anexo no qual o SINTRAPE, por meio dos denunciados, 

afirma que parte dos bens está à disposição de Helena Cristina: 

 

É evidente, portanto, a ocorrência dos crimes de estelionato 

tentado e furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo 

concurso de agentes, uma vez que os denunciados tentaram vender um bem 

inalienável e, posteriormente, em razão das partes não terem chegado a um acordo, 

arrombaram o imóvel e subtraíram os bens pertencentes a Helena Cristina. 

 

b) Vítima: Álvaro Mioshi Matsuda  

 

Após o encerramento do contrato com Helena, os 

denunciados continuaram com o mesmo modus operandi.  

 

Em fevereiro de 2015, Alexander Munuera, Josino Moreira 

da Silva e Eduardo Teles firmaram um contrato de “prestação de serviços” com 

Álvaro Mioshi Matsuda referente ao mesmo Quiosque 34, tendo como termo inicial o 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.  

 

Após o pagamento, as partes compareceram ao escritório da 

advogada Raquel Silveira Alvez da Rocha para a assinatura do contrato, porém a 
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cópia de tal contrato jamais foi entregue a Álvaro. Durante a vigência do contrato, 

Álvaro pagou mensalmente, em dinheiro a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

em espécie para Josino, sendo que nos meses de temporada pagava a quantia de 

R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), porém também não lhe foram entregues 

recibos ou comprovantes.  

 

No dia 25 de outubro de 2016, Álvaro foi avisado de que teria 

que COMPRAR ou DESOCUPAR o Quiosque 34. Isto mesmo, mais uma vez, O 

BEM PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE, CEDIDO AO SINTRAPE, FOI 

OFERECIDO À VENDA PELOS DENUNCIADOS.  

 

Assim, Alex Manuera ligou para Álvaro e, por telefone, tentou 

negociar a venda do quiosque por R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Álvaro 

ofereceu uma chácara e um carro para comprar o quiosque, porém não houve 

“acordo”, conforme conversas extraídas do aplicativo whatsapp (Alvaro - 13-

996159481 e Alex Manuera - 13-99776-1791): 
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Em decorrência das 

partes não terem chegado a um acordo, mais 

uma vez – assim como já havia acontecido 

com Helena Cristina –, os denunciados ou 

terceiros agindo a mando deles, SEM 

QUALQUER AVISO, arrombaram a porta do 

Quiosque 34 e trocaram o cadeado da vítima, 

conforme boletim de ocorrência em anexo.  

 

Ao amanhecer (já no dia 

03 de dezembro de 2016), Álvaro, ao tentar 

abrir a porta do quiosque, notou que o 

cadeado havia sido trocado. 

 

 

Posteriormente, ainda no início de dezembro de 2016, Alex 

Manuera encontrou Álvaro em uma agência do Banco Santander e, mediante grave 

ameaça, o constrangeu a entregar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

ele e para Josino e Eduardo Teles como exigência para a devolução dos bens 

subtraídos.  

 

Após esse fato, houve trocas de mensagens pelo aplicativo 

whatsapp, onde Álvaro e Alex Manuera negociaram o pagamento de tal valor 

(Alvaro - 13-996159481 e Alex Manuera - 13-99776-1791), tendo Alex assumido 

ESTAR EM PODER DOS BENS de Álvaro: 
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Em razão destes fatos, o 

Ministério Público Bandeirante requereu um 

mandado judicial de busca e apreensão, o 

qual originou o processo nº 1003752-

42.2016.8.26.0441, que segue acostado aos 

autos.  O mandado foi direcionado para a Rua 

Tereza de Aguiar Almeida, ao lado do 

número 39, Bairro Estação, Peruíbe5 (uma 

garagem pertencente à família de Eduardo 

Teles), e foi cumprido no dia 21 de dezembro 

de 2016 pelo 1º e 2º Promotores de Justiça da 

Comarca de Peruíbe com o auxílio da Polícia 

Militar, conforme documentos em anexo.  

 

                                                        

 

5 Mesmo local onde Álvaro já havia ido buscar um freezer de duas portas que posteriormente soube pertencer 

a “Ari”. 
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Durante o cumprimento do mandado, houve certa “resistência” 

por parte do pai de Eduardo Teles em abrir a porta do imóvel. Contudo, após a 

chegada de Eduardo Teles ao local, a porta foi aberta e os bens subtraídos de 

Álvaro foram encontrados, conforme fotos abaixo. 
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É evidente, portanto, a ocorrência de crimes de estelionato 

tentado, furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de 

agentes, e de extorsão, uma vez que os denunciados tentaram vender um bem 

inalienável e, posteriormente, em razão das partes não terem chegado a um acordo, 

arrombaram o imóvel e subtraíram os bens pertencentes a Álvaro, o qual também foi 

extorquido para ter seus bens de volta. 

 

 

3. PEDIDOS  

 

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece 

denúncia em face de EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR, ALEXANDER 

MUNUERA E JOSINO MOREIRA DA SILVA como incursos: 

 

a) Por duas vezes no artigo 171, “caput”, c.c os artigos 14, inciso II, e 29, 

“caput”, todos do Código Penal (tentativa de estelionato em face de Helena 

Cristina e Álvaro); 

  

b) Por duas vezes no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c o artigo 29, “caput”, 

ambos do Código Penal (furtos em face de Helena Cristina e Álvaro); 

 

c) No artigo 158, § 1º, c.c o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal 

(extorsão em face de Álvaro).  

 

Os grupos de crimes “a”, “b” e “c”, na forma do artigo 69, 

“caput”, do Código Penal.  

 

Requer-se, ao final, após o recebimento desta, sejam os 

denunciados citados para apresentarem defesa escrita, no prazo de 10 dias, e, 

após, seja designada audiência de instrução e julgamento, de acordo com o rito do 

art. 394, parágrafo 1º, inciso I, do CPP, com inquirição das pessoas abaixo 
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arroladas, e, ao final, seja os réus interrogados, preenchidas as demais formalidades 

legais até final julgamento e condenação. 

 

ROL DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS: 

 

1. Anderson Fabiano Pupo Fernandes – policial militar – fls. 04v do IP (Req.).  

2. Sérgio dos Santos – policial militar – fls. 04 do IP (Req.).  

3. Álvaro Mioshi Matsuda – residente na Rua Carnaúba, nº 224, AP 11-A, 

instância dos Eucaliptos, Peruíbe.  

4. Helena Cristina Ferreira Miranda – RG 27265920-4, CPF 206033028-90, 

residente na Avenida Padre Anchieta, nº 4173, Nova Peruíbe, Peruíbe.  

5. Tuana Aparecida De Oliveira, solteira, RG 48.059.898-7, CPF 444.541.848-01, 

residente e domiciliada na Avenida Josedy, nº 3417, Balneário Josedy 2, em 

Peruíbe 

 

Peruíbe, 10 de julho de 2017. 

 

Thiago Alcocer Marin 

1º Promotor de Justiça de Peruíbe  

 

Rafael Magalhães Abrantes Pinheiro 

2º Promotor de Justiça 
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Meritíssima Juíza:  

 

1. Oferecemos denúncia, em separado, em face de Eduardo 

Martins Teles de Aguiar, Alexander Munuera e Josino Moreira da Silva impressa 

em 14 laudas, somente no anverso;  

 

2. Requeremos a juntada da folha de antecedentes criminais 

atualizadas dos denunciados, certidões criminais dos feitos nela porventura 

assinalados e, ainda, certidões do distribuidor local.  

 

3. Os próprios demandados, na pessoa de seus causídicos, 

confessam que estão em poder dos bens (fls. 215): 

 

A gravidade dos fatos é notória, uma vez que os agentes se 

valeram de seus cargos e de suas funções públicas para cometerem os delitos, 

razões pelas quais figuram como requeridos em Ação Civil Pública por atos de 

improbidade administrativa, na qual foi deferida a indisponibilidade de seus bens.  
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Nessa senda, o Ministério Público, órgão de proteção das 

liberdades individuais, titular da ação penal e guardião dos direitos fundamentais, 

requer, com fulcro nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, a 

expedição de MANDADO DE BUSCA DE APREENSÃO na sede da SINTRAPE, na 

RUA EULINA BITENCOURT, 172 - CENTRO, PERUÍBE - SP, 11750-000, a fim de 

localizar e apreender os bens abaixo discriminados, os quais pertencem à Helena 

Cristina Ferreira Miranda. 

 

Várias caixas de cerveja, caixas de água mineral, caixas de 
refrigerantes Coca Cola, Antártica e Shwepps, 01 (um) Freezer 
Duplo Preto, 01 (um) Freezer Marca Posdocimo, 01 (um) 
freezer branco grande, 01 (um) Freezer pequeno, 01 (um) 
Freezer Vertical, 01 (uma) geladeira pequena, alimentos 
diversos (camarão, pescados, caranguejos e outros), uma 
chapa, um fogão de mesa a gás de quatro bocas, duas 
fritadeiras água e óleo, uma fritadeira pequena de bancada, 
liquidificador, espremedor de laranjas, louças diversas bebidas 
como (48) quarenta e oito garrafas Vodka Balalaica, (06) seis 
garrafas Smirnoff, (02) garrafas de Amarula, (02) duas garrafa 
de Domus, (02) duas garrafas de Domec, (01) um Whisky Red 
Label, (03) três garrafas de Amarula, (05) cinco tipos de licores 
artesanais, (10) litros de Cataia, batatas diversas, 
aproximadamente 500 (quinhentas) garrafas  de cerveja de 
diversas marcas. 

 

4. Requeremos, ao final, seja cobrado perante o Instituto de 

Criminalística o laudo pericial referente aos danos ocasionados no quiosque nº 34 

em 03 de dezembro de 2016. 

 

Peruíbe, 10 de julho de 2017. 

 

Thiago Alcocer Marin 

1º Promotor de Justiça de Peruíbe  

 

Rafael Magalhães Abrantes Pinheiro 

2º Promotor de Justiça          

 


