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AUTOS N" 1601825-78.2015.8.12.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, através
do Exm°. Sr. Procurador-Geral de Justiça e de Promotor de Justiça integrante do
GAECO, com base nos incisos II e VI do artigo 319 do CPP, e em caráter sigiloso,
propõe MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, contra GILMAR ANTUNES
OLARTE e MÁRIO CÉSAR OLIVEIRA DA FONSECA, ambos qualificados,
consistente em determinação de proibição de acesso ou frequência à Prefeitura
Municipal e à Câmara de Vereadores de Campo Grande, bem como na suspensão do
exercício da função pública de Prefeito e de Presidente da Câmara de Vereadores,
respectivamente, alegando, em síntese, que durante as investigações preliminares
procedidas pelo GAECO, através do Procedimento ínvestigatório Criminal n° 02/2014,
que originou a ação penal AUTOS N° 1602581-24.2014, proposta contra GILMAR
ANTUNES OLARTE, RONAN EDSON FEITOSA DE LIMA e LUIZ MÁRCIO DOS
SANTOS FELICIANO por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de maneira
fortuita, foram colhidos indícios de promessa de vantagens indevidas a agentes
políticos, voltadas à cassação do mandato do então Prefeito ALCIDES JESUS
PERALTA BERNAL, não sendo possível o aprofundamento de tais fatos naquela
ocasião porque tratava-se de objeto de investigação diverso.

Continua dizendo que, neste ano, com a deflagração da chamada
operação "lama asfáHica", pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e
Controlador i a-Geral da União, foram veiculados pela mídia outros fatos que evidenciam
uma união de esforços de empresários, agentes políticos e terceiros, voltada à cassação
do referido Prefeito. Diante do compartilhamento das provas, autorizado pela 5a Vara da
Justiça Federal, foi instaurado no âmbito do GAECO o Procedimento ínvestigatório
Criminal n° 18/2015-GAECO, visando apurar crimes de corrupção ativa e passiva



relacionados ao processo, no âmbito da Câmara Municipal, que culminou com a
cassação de ALCIDES BERNAL.

Relata a inicial a presença de "indícios veementes de que houve
uma articulação entre empresários. Vereadores de Campo Grande/MS e o atua/
Prefeito de Campo Grande GILMAR ANTUNES OLARTE. consistente no oferecimento
de promessas de vantagens (tais como pagamento de vultosas quantias, nomeações em
cargos públicos comissionados/Secretarias e de benefícios junto à administração
pública municipal), para fins de cassação do mandado de ALCIDES JUSUS PERALTA
BERNAL ".

Segundo a mesma peça, os empresários visavam restabelecer os
benefícios auferidos junto à Administração Municipal, que haviam sido suspensos pelo
ex-prefeito, destacando que tão logo assumiu o poder, GIMAR OLARTE restabeleceu
os contratos com as empresas SOLURB, PROTHCO, LD CONSTRUÇÕES, ligadas ao
empreiteiro JOÃO ALBERTO KRAMP AMORIM DOS SANTOS, inclusive com
reajustes de valores.

Em razão de tais fatos requer a aplicação das medidas acima
referidas em relação a GILMAR ANTUNES OLARTE e MÁRIO CÉSAR OLIVEIRA
DA FONSECA, e ainda a condução coercitiva dos Vereadores MÁRIO CÉSAR
OLIVEIRA DA FONSECA, EDIL AFONSO ALBUQUERQUE, JOSÉ AIRTON
SARAIVA, WALDECY BATISTA NUNES, GIOMAR NERY DE SOUZA, CARLOS
AUGUSTO BORGES, EDSON KIYOSHÍ SHIMABUKURO, PAULO SIUFI NETO,
do Secretário de Saúde JAMAL MOHAMED SALEM, do ex-vereador JOSÉ ALCEU
PADILHA BUENO e dos empresários JOÃO ALBERTO KRAMP AMORIM DOS
SANTOS, JOÃO ROBERTO BAIRD e FÁBIO PORTELA MACHINSKY.

Por derradeiro, requer a busca e apreensão dos aparelhos de
celular de todos os acima relacionados, mais GILMAR ANTUNES OLARTE,
EDUARDO PEREIRA ROMERO, FLAVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA e
OTÁVIO AUGUSTO TRAD MARTINS.

É o que basta para apreciar os pedidos.

DA COMPETÊNCIA.

Qualquer procedimento investigativo/jurisdicional relativo a
crime comum que tenha como alvo prefeito, é de competência originária do Tribunal de
Justiça em razão do foro privilegiado de que tal agente político é dotado (Art. 29, X, da
Constituição Federal).

Por força da LEI N° 8.658/1993, as normas dos arts. 1° a 12,
inclusive, da Lei n° 8.038/1990, aplicam-se às ações penais de competência originária
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e dos Tribunais Regionais
Federais.



O art. 2° desta Lei determina que no Tribunal será escolhido um
Relator, na forma regimental, o qual será o juiz da instrução.

Por sua vez, a competência por conexão é regulada pelo artigo 76
do CPP, cujo inciso III estipula que "quando a prova de uma mfração ou de qualquer
de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração"

É o que a doutrina chama de "conexão instrumental ou ocasional,
pela qual todos os feitos devem ser reunidos se a prova de um dos crimes praticados, de
qualquer modo, servir para a prova de outro.

Essa é a situação verificada no presente procedimento, instaurado
no âmbito do GAECO pelo Procedimento Investigatório Criminal n° 18/2015-GAECO,
visando apurar crimes de corrupção ativa e passiva relacionados ao processo político
que culminou com a cassação de ALCIDES BERNAL pela Câmara Municipal de
Campo Grande, porque vários dos fatos que ele busca apurar já constavam das
investigações levadas a efeito pelo Procedimento Investigatório Criminal n° 02/2014.
que originou a ação penal n° 1602581-24.2014, proposta contra GILMAR ANTUNES
OLARTE, RONAN EDSON FEITOSA DE LIMA e LUIZ MÁRCIO DOS SANTOS
FELICIANO por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, da qual fui escolhido
Relator, na forma regimental, após três membros da Seção Criminal deste Sodalício
declararem-se impedidos.

De fato, como aponta o Ministério Público, dos autos do
Procedimento Investigatório Criminal n° 02/2014, agora ação penal n° 1602581-
24.2014, é possível extrair-se indícios de que pode ter ocorrido oferta e recebimento de
valores e outros benefícios a vereadores da capital, os quais são complementados e
intensificados por outros fortes indícios no mesmo sentido, extraídos dos autos do
Procedimento Investigatório Criminal n° 18/2015-GAECO, que gerou o presente
pedido.

Não se desconhece nem se desconsidera o teor da Súmula 122, do
ST J ("Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes
conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a resra do art. 78, II, a,
do CPP"). Entretanto, nesta fase dos procedimentos, ainda não há definição segura
acerca da ocorrência de conexão entre crimes federais e estaduais, de maneira que a
competência para apreciar o presente pedido permanece desta Corte e do mesmo
Relator.

Na sequência das investigações e dos desdobramentos dos fatos
analisar-se-á a questão da competência para processar e julgar eventuais delitos
decorrentes da operação "lama asíaltica", caso haja conexão com crimes de
competência da Justiça Federal.

Portanto, por ora, nos termos do inciso III do artigo 76 do CPP.
para análise do presente pedido, em razão dos novos fatos trazidos para o bojo da aç



penal n° 1602581-24.2014, reconheço a competência por conexão e passo a apreciar os
pedidos.

DO PROCEDIMENTO CAUTELAR.

Trata-se de pedido de cunho cautelar, pelo qual o Ministério
Público pleiteia decreto de suspensão do exercício das funções de prefeito e vereador,
busca e apreensão de objetos a serem submetidos a perícia técnica, c condução
coercitiva para fins de inquirição.

O fundamento legal encontra-se no § 2° do artigo 282 do CPP e,
também nos incisos II e VI do artigo 319 do mesmo Código.

DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO.

O pedido é direcionado ao prefeito, GILMAR ANTUNES
OLARTE, e ao presidente da Câmara de Vereadores, MÁRIO CÉSAR OLIVEIRA DA
FONSECA, sob o fundamento de que ambos utilizam-se de suas funções públicas para
o atendimento de interesses pessoais, para praticar delitos de corrupção ativa e passiva
juntamente com vereadores e empresários locais, além de outros crimes, de forma
reiterada (f. 64/72 da inicial), tudo com a finalidade de evitar qualquer prejuízo à serena
colheita de provas, evitar a reiteração delituosa e garantir a incolumidade física e
psicológica das testemunhas (f. 72 da inicial).

Para ser possível a suspensão cautelar do exercício de função
pública é imprescindível demonstração, ainda que através de indícios, de que o agente
público aprovcita-se, utiliza-se de seu cargo para a prática de crimes.

Daí a necessidade de breve análise dos fatos e dos elementos
indiciários já produzidos nos autos para aferir-se a possibilidade do acolhimento.

Como sabido, GILMAR ANTUNES OLARTE é prefeito de
Campo Grande desde o dia 13 de março de 2014. após a sessão da Câmara Municipal de
Vereadores da capital que cassou o mandato de ALCIDES JESUS PERALTA
BERNAL, prefeito eleito nas últimas eleições.

Insta relembrar que o Procedimento Investigatório Criminal n°
02/2014 teve início anterior àquela data, ou seja, começou quando GILMAR ainda não
era prefeito, pois os fatos iniciais chegaram ao Ministério Público através de
representação apresentada por PAULO SÉRGIO TELLES, no dia 02.12.2013. cujo
documento gerou um Procedimento Investigatório denominado "Notícia de fato", que
foi autuado em 04.12.2013 com o número 37/2013.

Sendo assim, os indícios produzidos antes do dia 13 de março de
2014 são plenamente válidos para os fins da presente análise, posto que independiam de
autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, o que passou a ocorrer apenas após a
data da posse como prefeito.



É o que se depreende do artigo 2°, do CPP (tempus regit acium}.
Aliás, mesmo após a posse, a Seção Criminal deste Sodalício, ao receber a denúncia,
por unanimidade, reconheceu a validade dos elementos indiciários coletados a partir do
dia 13 de março, mediante escuta telefónica autorizada e supervisionada na forma legal.

No dia 10 de dezembro de 2013 o GAECO tomou por termo as
declarações do denunciante, o qual, no que aqui ora interessa, declarou:

"(...) Que, em março do corrente ano, declarante tomou conhecimento
de irregularidade.? que em tese vinham sendo praticadas pelo Pastor
Ronan Edson Feitosa de Lima: Que, estas irregular idades consistiam em
receber lâminas cie cheques de terceiros, com a promessa de futuramente
favorece-los no âmbito da administração municipal de Campo Grande;
Que, o plano seria o seguinte: que Ronam financiaria alguns vereadores,
com a intenção de que Alcides Bernal fosse cassado, para o Vice-
Prefeito Gilmar Olarte assumisse o Poder Executivo Municipal e, deste
modo, cumpriria as promessas feitas aos que lhe cederam os cheques;
(...) Que, na visão do declarante, as vítimas eram iludidas por Ronam,
para que cedessem os cheques, com o intuito de que se corrompessem
alguns vereadores, para o favorecimento de Gilmar Olarte, através da
cassação de Alcides Bernal; Que, até onde sabe existe um escritório de
contabilidade que cuida da administração destes valores para posterior
redistribuição e legalização; (...) ".

Como se vê, das palavras da pessoa que deu início a toda a
investigação, extrai-se os primeiros indícios da possibilidade de arrecadação de dinheiro
junto a terceiros, mediante promessas de recompensas futuras, com o fito de corromper
vereadores a votarem pela cassação do então prefeito e, consequentemente, empossar no

cargo o vice.

Já naquela ocasião Paulo Sérgio Teles afirmou que os nomes que
apresentou na representação, como sendo das pessoas que teriam fornecido os cheques,
lhe haviam sido fornecidos pela pessoa de Jeferson, o qual também fora vítima.

Em complemento, partindo desta informação trazida por Paulo
Sérgio, no dia 15 de abril de 2014 (período em que já havia autorização do Tribunal de
Justiça para prosseguimento das investigações), tomou-se declarações de JEFERSON
FERREIRA VITORINO, o qual, atinente ao que ora interessa, afirmou:

"(...)que o declarante pode afirmar que ouviu do próprio GILMAR
OLARTE que o mesmo iria assumir a prefeitura, isso antes mesmo da
decisão da Câmara Municipal, de cassar o ex-prefeito ALCIDES
BERNAL; que nessa mesma época o declarante ouviu comentários de
que GILMAR OLARTE estaria se reunindo com vários vereadores, para
articular a cassação de ALCIDES BERNAL; que soube que várias dessas
reuniões se deram na casa da pessoa de RAIMUNDO NONATO, qtie é



empresário; que não sahe nominar quais vereadores participaram
dessas reuniões, que aconteciam sempre em período noturno; que
também ouviu comentários de que teria sido viabilizado R$ 20 milhões,
para que fosse feito pagamentos a vereadores, para votarem pela
cassação de ALCIDES BERNAL; que esse comentário partiu de pessoa
muito próxima a EDSON GIROTTO, que foi candidato a Prefeito nas
últimas eleições; que durante a conversa foi citado o nome do Vereador
CARLÃO, que segundo essa pessoa teria recebido dinheiro para votar
pela cassação; (...)".

Nessa mesma linha (ouvir comentários acerca de pagamento a
vereadores para cassar o prefeito) segue declarando MARLY DEBORAH PEREIRA
DE CAMPOS, também inquirida pelo GAECO em 15 de abril de 2014.

Já ANNY CRISTINA SILVA NASCIMENTO SALES afirma ter
ouvido tais comentários através de MARLY DEBORAH.

Em outra linha tem-se na iniciai as transcrições de diálogos
travados via telefone entre várias pessoas envolvidas no jogo político (prefeito,
vereadores, secretários, dirigentes de partidos e outros), captadas mediante autorização
judicial, diálogos travados após a cassação, deixando transparecer a ocorrência de oferta
de cargos na administração e nomeação de pessoas indicadas por vereadores, com forte
possibilidade de terem ocorrido como forma de retribuição ao voto concedido no
processo de impeachment, acerca dos quais aqui não cabe análise mais profunda em
razão da nature/a cautelar do procedimento.

Sem qualquer dúvida, trata-se de sérios indícios da possibilidade
de arrecadação de dinheiro junto a terceiros, mediante promessas de recompensas
futuras, com o fito de corromper vereadores a votarem pela cassação do então prefeito e,
consequentemente, empossar no cargo o vice, além da distribuição de cargos e
nomeações de pessoas como forma de pagamento.

Veja-se que até aqui apenas foram abordados fatos extraídos dos
autos do Procedimento Investigatório Criminal n" 02/2014, agora ação penal n°
1602581 -24.2014, reproduzidos no presente procedimento caulelar, que tem foco
diferente daquele, que se ateve exclusivamente ao levantamento de fundos para
GILMAR OLARTE mediante promessas de benesses diversas e lavagem de dinheiro.

A conexão entre os dois procedimentos é confirmada com a
chamada operação "lama asfáltica", deflagrada no âmbito federal, que trouxe reforço
aos indícios até aqui analisados, através de muitos outros fatos de suma relevância,
posto que além de aviventar a possibilidade de vereadores terem sido corrompidos, traz
a lume a possível participação de empresários interessados na cassação do prefeito
eleito e na assunção do vice.



)
Aqui também é importante ressaltar que as investigações

procedidas pela Polícia Federal no inquérito policial n° 530/2014-SR-DPF/MS tiveram
início antes da posse de GILMAR OLARTE como prefeito.

E nesse período que ocorrem os diálogos captados entre o
empresário JOÃO ALBERTO KRAMP AMORIM DOS SANTOS e o vereador
MÁRIO CÉSAR, referidos a f. 41/43 da inicial, dos quais extrai-se fortes indícios
acerca do acordo que teria sido firmado com os vereadores visando à cassação do
mandato do prefeito eleito, sendo que após a confirmação de que teria ocorrido uma
"excelente conversa" com os vereadores, JOÃO confirma que então é dia de "pegar
outro cafezinho".

Inegável a presença de forte indício de ilicitude.

Na sequência tem-se transcrição pela inicial de diálogos que
remetem às reuniões realizadas para articular os votos e ao prévio conhecimento do
número exato dos vereadores que votariam pela cassação, o que acabou por confirmar-
se.

Além de tudo, dos autos extrai-se também fortes indícios de que,
logo após ter assumido o cargo de prefeito, GILMAR ANTUNES OLARTE teria
favorecido os empresários JOÃO ALBERTO KRAMP AMORIM DOS SANTOS e
JOÃO BAIRD, restabelecendo os contratos suspensos pelo ex-prefeito envolvendo a
Administração Pública Municipal e as empresas e eles ligadas (SOLURB, PROTECO,
LD CONSTRUÇÕES, ITEL INFORMÁTICA).

Como se trata de procedimento cautelar, em que a prova não pode
ser analisada com profundidade, eis que basta a verificação da presença de indícios da
presença dos requisitos necessários para a espécie, isto é suficiente, pois é inegável a
presença de fortes indícios da ocorrência de delitos praticados através das facilidades
oferecidas pelo cargo público que ambos ocupam.

Diante de todo esse quadro indiciário exsurge a necessidade da
suspensão do exercício do cargo por ambos os requeridos, pois é inegável que, se neles
continuarem aluando, sentir-se-ão estimulados a persistir na prática de delitos,
afirmação que não fica exclusivamente no campo genérico, passando para o plano
concreto na medida em que fatos públicos e notórios (que independem de prova) vêm
ocorrendo na capital, conforme reiteradamente noticiado pela mídia.

No que toca a MÁRIO CÉSAR, sabe-se que a Câmara Municipal
de Campo Grande instaurou uma CPI para apurar a conduta do prefeito em razão da
decisão desta Corte, que recebeu a denúncia contra ele formulada. Na mesma sessão
foram rejeitados vários outros pedidos de investigação tendo por objeto diversas outras
condutas atribuídas ao prefeito. Como nestes autos há fortes indícios de que tenha
recebido benesses para a assunção no cargo, não é demais supor que tal possa se repetir.



e que continue aproveitando-se do cargo para privilegiar interesses pessoais em
detrimento da coletividade.

Em relação a GILMAR impende notar que à frente da
municipalidade continuará com todas as facilidades que o cargo confere, seja para
atender a interesses pessoais, seja para continuar favorecendo àquelas já referidas e a
outras empresas às custas de verbas públicas.

Ainda que isto baste, é impossível deixar de registrar que há
fortes indícios de que GILMAR vem adotando condutas tendentes a
dificultar/impossibilitar a coleta de provas imprescindíveis para o completo
esclarecimento dos fatos a ele imputados.

Primeiro ao dar fuga a RONAN EDSON FEITOSA DE LIMA,
pessoa que teria intermediado a coleta de fundos em seu favor, fato ocorrido logo no
início da apuração dos fatos.

Depois, como salienta o Ministério Público, e conforme consta de
documentos trazidos a estes autos, as testemunhas PAULO SÉRGIO TELLES e
SALEM PEREIRA VIEIRA registraram boletins de ocorrência relatando possíveis
ameaças veladas, que teriam sido praticadas pelo requerido através de terceiros, com o
fito de intimidação, fatos que confirmaram ao prestar depoimentos na polícia nos dias
19 e 23 de junho do corrente.

Além de tudo, no dia 03 de agosto último, o mesmo PAULO
SÉRGIO TELLES, através de procurador constituído, informa nos autos que vem sendo
alvo de ameaças praticadas por ELIEZER DAVID, assessor direto do prefeito GILMAR
ANTUNES OLARTE, materializadas em um DVD, cuja cópia apresentou, requerendo a
prisão preventiva de GILMAR e de seu assessor ELIEZER DAVID, além de proteção
policial para si, para seu procurador, para ALCIDES JUSUS PERALTA BERNAL e
para todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público neste processo.

Tal pedido, embora por mim tenha sido indeferido, bem
demonstra o estado de espírito em que se encontra a testemunha, atemorizada diante de
possíveis atitudes do requerido, com o fito de prejudicar a coleta de provas nestes autos.

Por derradeiro impende destacar que GILMAR é acusado da
prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de capital, sendo que a denúncia foi
recebida pela Corte, hipótese que atrai a incidência do artigo 17-D, da Lei n° 9.613/98
(Lei de Lavagem de Capitais) estipula o seguinte:

"Art. 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será
afastado, sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em
lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu
retorno. "

Tal dispositivo não foi aplicado pelo Ministério Público desde o
início, talvez em razão de sua questionável constitucionalidade (princípio da presunção



de inocência e da jurisdicionalidade virtualmente violados), ou mesmo por tácita análise
da questão da proporcionalidade, não tendo sido apresentado sequer pedido de aplicação
do mesmo pelo Juízo.

Com o recebimento da denúncia, como é o caso, e diante da
formulação do pedido em juízo, desaparece a inconstitucionalidade em razão da
possibilidade de o julgador aplicar medidas cautelares pessoais contra o acusado, tanto
em razão do disposto pelo inciso I do artigo 282, quanto do estipulado pelo inciso VI do
artigo 319, ambos do CPP.

Em casos como o presente, em que há fortes indícios da
participação de agentes públicos em crimes relacionados aos cargos que ocupam, assim
têm decidido os Tribunais (Ementas reduzidas e sem grifo na origem):

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPOS ORIGINÁRIO. PREFEITO
MUNICIPAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. POSSIBILIDADE. LEI
POSTERIOR. DECISÃO DE AFASTAMENTO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO QUE DURA APROXIMADAMENTE l (UM) ANO.
INQUÉRITO NÃO CONCLUÍDO. INEXISTÊNCIA DE
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. 1. Aplica-se aos detentores de
mandato eletivo a possibilidade de fixação das medidas alternativas à
prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP, por tratar-se de norma
posterior que afasta, tacitamente, a incidência da Lei anterior. 2. A
decisão de afastamento do mandatário municipal está devidamente
fundamentada com a demonstração de suas necessidade e utilidade a
partir dos elementos concretos colhidos dos autos. 3. (...). " (STJ; HC
228.023; Proc. 2011/0299610-2: SC: Quinta Turma: Rei Min. Adilson
Vieira Macabu; Julg. 19/06/2012: DJE 01/08/2012).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DE
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA
FUNÇÃO PÚBLICA DE PREFEITO. PROCESSO PRINCIPAL (INQ
2520/AL) COM DENÚNCIA JÁ OFERTADA. PROCESSO NA FASE DE
NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE RESPOSTA PELOS ACUSADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS FATOS DENUNCIADOS E
INTRÍNSECA RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO IMPROV1DO. L (...). 6- não afronta o princípio
constitucional de presunção de inocência, da proporcionalidade e da
isonomia, a medida cautelar que autoriza o afastamento da função de
prefeito quando há fortes indícios de que os delitos, em tese, praticados
estão direlamente relacionados com o exercício da função pública,
apresentando-se incontestes os indícios de reiíeraçuo deliiiva. 7- (...).



(TRF 5" R.; PETPL 0006411-29.2013.4.05.0000: AL: Tribunal Pleno:
Rei Dês. Fed. Rogério Fialho Moreira; DEJF 03/04/2014; Pag. 28).

Diante de todos esses elementos., aqui analisados até onde a
espécie exige e permite, o pedido de suspensão do exercício das funções públicas, por
ambos os requeridos, é de ser acolhido.

DA BUSCA E APREENSÃO DE CELULARES.

O artigo 240, § 1°, letra "e", do CPP, autoriza a realização de
busca domiciliar ou pessoal de objetos necessários à prova de infração penal.

De acordo com a análise acima realizada dos indícios existentes
nos autos, verificou-se a possibilidade de grande parte dos ilícitos a serem investigados
ter sido concretizada mediante o uso de aparelhos de telefone celular.

Sendo assim, o pedido de busca e apreensão dos aparelhos de
telefone celular pertencentes às pessoas referidas pela inicial, a fim de serem
submetidos a perícia, deve ser deferido.

DA CONDUÇÃO COERCITIVA.

A providência da condução coercitiva para prestar depoimento é
de ser aplicada quando presentes circunstâncias que recomendem adoção de postura
objetiva, tendente a garantir a produção de prova sem interferências externas que
possam inviabilizar e/ou prejudicar o ato.

E medida que substitui, por ser mais benéfica aos indiciados, a
prisão temporária.

Aqui, segundo o Ministério Público, a oitiva das pessoas
relacionadas pela inicial em momentos distintos pode, efetivamente, prejudicar a
produção da prova, possibilitando que haja entre tais pessoas o direcionamento de
versões no mesmo sentido, prejudicando a busca da verdade real.

O momento da produção da prova é de salutar importância para a
análise das declarações colhidas dentro do contexto, e sem nenhuma dúvida, se todos
forem inquiridos ao mesmo tempo, a busca da verdade real (fim último do processo
penal) resta privilegiada.

Ademais, uma das espécies de prova é a acareação, cuja produção
fica logicamente prejudicada em caso de necessidade de designação de outra data para
tal fim, o que pode ser evitado se todos estiverem no ambiente no mesmo momento.

Tal providência tem amparo legal e jurisprudencial, como se vê:

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO.
ROUBO MAJORADO. CONDUÇÃO COERCITIVA DO PACIENTE À
DELEGACIA DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. O fato



de o paciente ter sido conduzido à delegacia de policia para submissão a
ato recognitivo não configura constrangimento ilegal. Procedimento
previsto no artigo 6" do CP P e que decorre dos poderes implicitamente
outorgados aos agentes de segurança pública para o exercício de suas
atribuições, nos termos do artigo 144, §4°, da CF/88. Eventual
irregularidade ocorrida na fase pré-processual que restaria superada
pela posterior decretação da prisão preventiva, titulo que passou a
respaldar a segregação do suplicado. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. (...). Ordens denegadas. Unânime". (TJRS; HC 489921-
41.2013.8.21.7000: Torres; Oitava Câmara Criminal: Rei" Dês" Naele
Ochoa Piazzeta; Julg. 27/11/2013; DJERS 19/12/2013).

Por tais fundamentos, defiro o pedido.

DA NÀO APLICAÇÃO DO S 3" DO ARTIGO 282 DO CPC.

O contraditório prévio é regra no processo penal moderno, mas
não é de observação absoluta e irrestrita. Dispensa-se sua aplicação quando a situação
concreta recomenda. Isso ocorre quando presente situação de urgência ou de risco à
ineficácia da medida, circunstâncias que justificam a concessão inaudita altera pars.
Exemplificando (reduzidas ao que interessa e sem grifos na origem):

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A A DM1N1STRA CÃO
PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CASSAÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 282, DO CPP. DECISÃO PROFERIDA
SEM O CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO
PRINC/PfO DA SIMETRIA. CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO DA
PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA. l- Não há que se falar em ofensa ao
princípio da presunção de inocência por hipotética antecipação do juízo
da culpa (prejulgamento), quando o magistrado apenas elenca os
motivos pelos quais entende necessária a aplicação de medida cautelar
pessoal restritiva de direito, sem imiscuir-se no mérito da ação penal
intentada. 2- estando a decisão de afastamento cautelar da função
pública devidamente fundamentada, em razão do risco de reiteração
criminosa, mormente pela complexidade e dimensão da suposta
organização instituída para a prática continuada de crimes contra a
administração pública, os quais tiveram, em tese, nexo etiológico com o
cargo público ocupado pelos pacientes, inexiste constrangimento ilegal.
3- nos lermos do artieo 282, ss' 3°, do CPP, em casos de urgência a tutela
cautelar pode ser concedida sem a oiíiva da parte contrária, o que não
quer dizer infrinsência ao princípio do contraditório, o qual fica
postergado ou diferido, mantendo-se a possibilidade de, em momento
posterior, se impugnar a aplicação da medida pelas vias cabíveis. 4-
consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, as
garantias constantes no artigo 53, §§ 1°, 2°, 5" e 7°, não se estendem aos



•
membros do poder legislativo municipal, não havendo que se falar em
aplicação do princípio da simetria. 5- conquanto a suspensão do
exercício profissional, prevista no artigo 319, inciso VI do código de
processo penal não importe em cerceamento do direito de liberdade do
paciente, constitui gravíssima restrição a direitos fundamentais, de modo
que deve ser estabelecida por prazo razoável. 6- ordem conhecida e
denegada, mas, de oficio, fixado o prazo de 148 (cento e quarenta e oito)
dias de duração da medida ou até prolação da sentença". (TJGO; HC
0369866-11.2014.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rei.
Dês. J. PaganucciJr; DJGO 12/11/2014; Pag. 207).

"APELAÇÃO CRIMINAL RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE. BENESSE DEFERIDA NA SENTENÇA. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. (...Contraditório prévio. Ari. 282, S 3°, do códiso de
processo venal. Aplicação restrita a medidas cautelares diversas da
prisão. Natureza que revela a urgência e o perigo de ineficácia da
medida. Inconstitucionalidade do fundamento da garantia da ordem
pública. Inexistência. Gravidade concreta da conduta que informa o
risco de reiteração criminosa e a periculosidade dos (isentes.
(...)."(TJSC; AC R 2015.014638-8; Rio do Sul; Terceira Câmara
Criminal; Rei. Dês. Moacyr de Moraes Lima Filho; Julg. 09/06/2015;
D./SC 15/06/2015; Pag. 298).

"HABEAS CORPUS. Organização criminosa. Peculato, corrupção
passiva e falsidade ideológica. Defesa prévia. An. 514, CPP. Crimes
funcionais típicos. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade
afastada. Justa causa. Matéria probatória. Impossibilidade. Requisitos
medidas cautelares. Presentes. (...) Artigo 282, § 3° do códiso de
processo penal. Excecão lesai ao contraditório prévio. Perigo de
ineficácia da medida cautela? que justifica o contraditório diferido
medidas cautelares. (...)." (TJMS; HC 1400868-61.2015.8.12.0000;
Ribas do Rio Pardo; Primeira Câmara Criminal; Rei. Dês. Manoel
Mendes Carli; DJMS 02/03/2015; Pag. 62).

Neste caso tenho como certo que a prévia comunicação a
qualquer dos aqui requeridos (prefeito, vereadores, empresários), seja do afastamento do
cargo, seja da busca e apreensão ou da condução coercitiva para esclarecimentos,
favoreceria a ocultação ou até mesmo a destruição de provas de suma importância,
fundamentais para o completo esclarecimento dos fatos, fato que teria como
consequência a completa inocuidadc da providencia.

i



DISPOSITIVO

Após analisar pormenorizadamente todos os fatos alegados no
presente pedido, tenho como certo que sobram indícios da prática de vários ilícitos,
possivelmente praticados pelas pessoas relacionadas pela inicial, tais como corrupção
ativa e passiva, cuja prática é relacionada ao exercício de função pública, em especial
voltados à cassação do mandato do então Prefeito ALCIDES JESUS PERALTA
BERNAL e íavorecimento de terceiros, sendo estritamente necessária a adoção de
medidas cautelares tendentes a proteger o património público, evitar a prática de novos
delitos e aprofundar as investigações para garantir uma sadia produção de provas para
esclarecer vez por todas os fatos que vêm gerando extrema instabilidade política, social
e económica em nossa capital.

O dicionário do cidadão, dos agentes políticos em especial,
deveria iniciar por uma palavra mágica: ÉTICA. Dela decorre a observância de todos
aqueles princípios consagrados pela Constituição, como o da moralidade e da
impessoalidade.

Ao que tudo indica, não é o que vem ocorrendo com grande parte
dos agentes políticos, tantos são os exemplos de desmandos, desvios de conduta, prática
de atos de corrupção em todos os níveis. Veja-se tantas operações em curso no país, em
especial a mais emblemática, a "Lavajato".

As investigações iniciadas em nosso Estado, ainda que de menor
proporção, já indicam que os atos de corrupção aqui praticados podem atingir
dimensões comparáveis à extensão do pantanal.

Vê-se a população nas ruas, bradando contra isso por não mais
suportar o uso de cargos públicos para o íavorecimento pessoal e o enriquecimento
ilícito. É o momento de o Poder Judiciário fazer a sua parte, contribuindo, dentro do que
permite o sistema legal vigente, para estancar o quadro de impunidade e inopcrância,
que fomenta e estimula a corrupção.

i
Em razão do exposto, defiro os pedidos formulados pelo

Ministério Público na presente medida cautelar, c determino:

1° - com base no inciso VI do artigo 313 do CPP, a suspensão do exercício da função
pública de Prefeito de Campo Grande por GILMAR ANTUNES OLARTE, e de
Vereador de Campo Grande por MÁRIO CÉSAR OLIVEIRA DA FONSECA, até o
final das investigações a serem realizadas ou até o surgimento de circunstância relevante
que determine qualquer alteração;

2° - com base no inciso II do artigo 313 do CPP, a proibição de GILMAR ANTUNES
OLARTE aproximar-se das dependências administrativas da Prefeitura Municipal de
Campo Grande, e de MÁRIO CÉSAR OLIVEIRA DA FONSECA das dependências da
Câmara Municipal de Vereadores da capital;

3° - com base no artigo 240, § 1°, letra "e", do CPP, a busca e apreensão dos aparelhos
de telefone celular pertencentes a GILMAR ANTUNES OLARTE, MÁRIO CÉSAR



OLIVEIRA DA FONSECA, EDIL AFONSO ALBUQUERQUE, JOSÉ AIRTON
SARAIVA, WALDECY BATISTA NUNES, GIOMAR NERY DE SOUZA, CARLOS
AUGUSTO BORGES, EDSON KIYOSHI SHIMABUKURO, PAULO SIUFI NETO,
JAMAL MOHAMED SALEM, JOSÉ ALCEU PADILHA BUENO, EDUARDO
PEREIRA ROMERO, FLAVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA, OTÁVIO
AUGUSTO TRAD MARTINS, JOÃO ALBERTO KRAMP AMORIM DOS SANTOS,
JOÃO ROBERTO BAIRD e FÁBIO PORTELA MACHINSKY;

4° - a condução coercitiva, por parte do Ministério Público, dos vereadores MÁRIO
CÉSAR OLIVEIRA DA FONSECA, EDIL AFONSO ALBUQUERQUE, JOSÉ
AIRTON SARAIVA, WALDECY BATISTA NUNES, GIOMAR NERY DE SOUZA,
CARLOS AUGUSTO BORGES, EDSON KIYOSHI SHIMABUKURO, PAULO
SIUFI NETO, do Secretário de Saúde JAMAL MOHAMED SALEM, do cx-vereador
JOSÉ ALCEU PADILHA BUENO e dos empresários JOÃO ALBERTO KRAMP
AMORIM DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO BAIRD e FÁBIO PORTELA
MACHINSKY, a fim de serem ouvidos simultaneamente nas dependências do GAECO;

5° - a expedição de todos os mandados necessários para o estrito cumprimento das
determinações acima, a serem entregues ao Ministério Público para cumprimento
mediante atendimento de todas as garantias constitucionais das pessoas relacionadas,
destacando-se a possibilidade de acompanhamento por advogados, caso haja interesse, e
não emprego de algemas, com imediata comunicação ao Juízo acerca das providências
adotadas e do resultado, para fins de supervisão;

6° - que a presente medida seja distribuída a mim em razão da conexão de provas,
registrada e autuada no modo virtual, posto que não vejo necessidade de trâmite em
segredo de justiça.

Inti

e 2015.

a Silva


