
Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Goiás

2º Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 11ª VARA DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

PROCESSO Nº 12393-69.2017.4.01.3500
PETIÇÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SIGILOSO

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo

procurador da República signatário, vem a presença de Vossa Excelência

expor e requerer o que segue.

1) Consoante informação policial anexa, no dia 18

de maio de 2017, a equipe policial deslocou-se em direção ao endereço Rua D,

s/n, lote 01, quadra 01, loteamento Jardim Noroeste, Água Boa/MT a fim de

confirmar a localização da empresa NOROESTE IMÓVEIS LTDA. No

entanto, chegando no local, a equipe constatou que o endereço tratava-se de
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um lote pertencente a um loteamento denominado JARDIM NOROESTE,

que encontra-se em fase de vendas.

A empresa responsável pela venda dos terrenos no

loteamento JARDIM NOROESTE era a IMOBILIÁRIA ÁGUA BOA,

localizada no endereço comercial AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 157,

CENTRO, ÁGUA BOA/MT – CEP:78635-000.

Desta forma, a equipe policial empreendeu

diligência velada na empresa indicada para obter maiores informações sobre o

loteamento. A funcionária da recepção do estabelecimento comercial

informou que a empresa NOROESTE IMÓVEIS possui sede em

GOIÂNIA/GO e que a empresa IMOBILIÁRIA ÁGUA BOA figura como

representante da mesma para venda de terrenos do loteamento JARDIM

NORORESTE.

2) Ainda de acordo com a informação policial

anexa, o apartamento 2301, do Edifício IT Flamboyant, cujo sequestro foi

requerido na inicial, teria sido vendido há 2 meses para FÁBIO JUNIO.

Apurou-se que o suposto comprador é o mesmo FÁBIO JUNIO SANTOS

PEREIRA, CPF nº 742.829.051-15, emitente da nota promissória referida na

inicial e igualmente objeto de pedido de sequestro.

3) Os fatos acima narrados permitem concluir que

os requeridos JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS

NEVES, além de omitirem a existência da NOROESTE IMÓVEIS,
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mentiram ao juízo quando, em sua petição, informaram que não haviam

vendido nenhum dos bens recebidos de ANTÔNIO LUCENA (venderam o

apartamento no edifício IT Flamboyant e estão vendendo os lotes do

loteamento JARDIM NOROESTE.

O comparecimento em juízo para prestar

informações parciais, mentindo sobre fatos e omitindo sobre outros, revela

ainda que não só JADER FERREIRA DAS NEVES, mas também JOSÉ

FRANCISCO DAS NEVES continua em plena atividade criminosa de

lavagem da propina auferida pelo último, oriundas de contratos da VALEC.

4) As informações policiais anexas revelam, ainda,

os endereços dos alvos JOVEANO BARBOSA CAETANO (Rua Armando

Sales, qd. 19, lt. 06, casas 0 e 02, Parque Industrial João Braz, Goiânia/GO) e

LEANDRO DE MELO RIBEIRO (Alameda das Rosa, nº 501, aptº 1503, Ed

Lá Vie En Rose, Setor Oeste, Goiânia/GO).

Apurou-se, ainda, que o alvo MAURO CÉSIO

RIBEIRO tem o seguinte endereço residencial: Av. Mutirão, 3.037, Setor

Marista, Goiânia/GO.

Em vista do exposto, o MPF requer:

a) a expedição de mandado de busca e apreensão,

com o mesmo objetivo já descrito na inicial, a ser cumprido na sede da

IMOBILIÁRIA ÁGUA BOA, no endereço acima referido, inclusive para
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localizar e apreender documentos e outras provas relativas ao loteamento

Jardim Noroeste e à Noroeste Imóveis;

b) o sequestro dos lotes do Loteamento Jardim

Noroeste, situado no município de Água Boa – MT, empreendido pela

Noroeste Imóveis e comercializados pela Imobiliária Água Boa.

c) a expedição de mandado de condução

coercitiva de FÁBIO JUNIO SANTOS PEREIRA, CPF nº 742.829.051-15,

com a autorização para ingresso no local onde ele for encontrado para a sua

execução;

d ) autorização para acesso, duplicação, extração,

degravação e análise do conteúdo das mídias e equipamentos eletrônicos que

venham a ser apreendidos;

e) a expedição de mandado de busca e apreensão

nos endereços acima informados dos alvos JOVEANO BARBOSA

CAETANO, MAURO CÉSIO RIBEIRO e LEANDRO DE MELO

RIBEIRO, bem como nos de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e JADER

FERREIRA DAS NEVES (nos endereços que já são conhecidos da Secretaria

da Vara, no condomínio Alphaville Flamboyant), com o mesmo objetivo já

descrito na inicial.

Goiânia, 22 de maio de 2017.

Helio Telho Corrêa Filho
procurador da República

Página 4/4


	EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

