
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) DA 5ª VARA

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP

Autos nº 0001439-18.2018.403.6104

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , pelo Procurador da

República infra-assinado,  no exercício de suas atr ibuições constitucionais e

legais,  vem, perante Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

A  Autoridade  Polic ial  representa  pela  conversão  da  prisão

temporária  de  JOSÉ  ALEX  BOTELHO  DE  OLIVA,  JOABE  FRANCISCO

BARBOSA,  JOELMIR  FRANCISCO  BARBOSA,  CARLOS  ANTÔNIO  DE

SOUZA,  MARIO  JORGE  PALADINO,  GABRIEL  NOGUEIRA  EUFRÁSIO ,

em  prisão  preventiva  pelos  fortes  indícios  de  autoria  dos  citados  na

efetivação  de  condutas  t ipif icadas  nos  art igos  90  e  96,  I  e  V  da  Lei

8.666/90,  bem  como  nos  art igos  288  e  317  do  Código  Penal,  e  ainda  por

formação de cartel (art. 4º, II da Lei 8.137/90). 

As prisões temporárias  foram  real izadas  no  interesse  da

investigação  denominada  “Operação  Tritão”  que  investiga  organização
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criminosa  voltada  à prática  de  irregularidades  em  contratações

antieconômicas e direcionadas envolvendo a CODESP. 

É o breve relatório. 

Segue a manifestação ministerial.  

Verif ica-se,  compulsando  os  elementos  presentes  nos

autos,  que  é  o  caso  de  deferimento  do  quanto  representado,  pois  que

cumpridos  os  requisitos  necessários  à  custódia  preventiva,  conforme

descrito no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Inicialmente,  conforme  narra  a  autoridade  polic ial,  nas

diversas  oit ivas  de  suspeitos  e  testemunhas  já  real izadas,  restaram

comprovadas as suspeitas em relação aos del itos mencionados. 

Conforme  se  depreende,  o  marco  inicial  da  investigação

se  deu  com  a  divulgação  na  internet  de  um  vídeo  em  que  o  investigado

Carlos  Antônio  de  Souza  narra  diversas  condutas  irregularidades  na

celebração de contratos junto à CODESP. 

Nas oit ivas real izadas,  os representados divergiram sobre

a  origem  da  indicação  de  “Carl inhos”.  Até  o  presente  momento  não  foi

possível  real izar  a  acareação  entre  os  investigados,  visto  que  estavam

acautelados  em  lugares  diferentes.  Com  a  transferência  autorizada  por

este  r.  Juízo  do  local  de  cautela  de  JOSE  ALEX  BOTELHO DE  OLIVA,  será

faci l i tada  a  real ização  dessa  importante  medida  para  esclarecimento  da

origem da nomeação de “Carl inhos”.

Quanto  ao  contrato  com  a  empresa  MC3,  verif ica-se  que

a  Diretoria  Executiva  da  CODESP,  baseada  em  parecer  favorável  da

Superintendência  Jurídica  formalizou  a  contratação,  ignorando as  diversas

falhas  no  contrato,  que  após  análise  feita  pelo  TCU,  foram apontadas  por

meio do Relatório 278/2018. 

No  interrogatório  de  MARIO  JORGE  PALADINO,  sócio  da

MC3,  f icou  demonstrado  o  arranjo  orquestrado  para  a  contratação  da
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respectiva  empresa  para  efetuar  serviços  de  digital ização  do  acervo  de

documentos da estatal. 

De  mais  a  mais,  por  mais  absurdo  que  possa  parecer,  a

Diretoria  Executiva  continuou  com  a  contratação  mesmo  com  a

recomendação  para  anulação  do  contrato  feita  pela  Auditoria  Interna  da

Companhia, o que demonstra a f inal idade delit iva dos envolvidos. 

No  que  se  refere  a  JOABE  e  JOELMIR,  ambos  são  sócios

da  empresa  N2O  Tecnologia,  os  contratos  f irmados  pela  empresa  com  a

CODESP  também  são  alvo  de  investigação,  pois  não  se  comprovou  de

maneira efetiva a necessidade de aquisição do software que  ainda não foi

uti l izado. 

Outro  ponto  que  envolve  a  empresa  é  o  pagamento  da

quantia  de  R$  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  reais)  a  uma  ex-

dançarina  do cantor  “Latino” a t ítulo  de sua nomeação como assessora  do

presidente da CODESP, com exoneração ocorr ida poucos dias depois. 

Quanto  aos  fundamentos  para  a  decretação  das  cautelas

pessoais,  bem sal ientou a  Autoridade  representante que  a  manutenção da

prisão  dos  representados  é  necessária  para  a  garantia  da  ordem pública,

para  assegurar  a  apl icação  da  lei  penal  e  é  conveniente  também  para  a

instrução criminal

Ademais,  conforme  entendimento  do  Pretório  Excelso,  a

necessidade  de  prevenir  a  reprodução  de  novos  del itos  é  motivação

bastante  para  prendê-los  (HC  95.118/SP,  94.999/SP,  94828/SP  e

93913/SC). 

A  custódia  preventiva  é  maneira  eficaz  de se assegurar  a

futura  aplicação da pena,  que será  fatalmente frustrada caso, desde logo,

não se mantenham presos, os agentes. 

Dessa  forma,  ante  o  forte  contexto  de  prova  da  prática

de  graves  cr imes  pelos  representados,  indicando  f irme  probalidade  de

futura  condenação,  a  elevada  pena  privativa  de  l iberdade,  associado  aos
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elementos  de  r isco  concreto  à  investigação  e  a  aplicação  da  lei  penal,

mostra-se  que  a  soltura  dos  destes  representaria  ato  temerário,  não

havendo  outra  medida  cautelar  hábil  a  resguardar  a  persecução  criminal

que  não  a  manutenção  da  prisão  cautelar  em  questão,  ao  menos  nesse

momento procedimental.  

Nesse  sentido,  as  medidas  cautelares  previstas  no  art.

319  do  CPP  revelam-se inadequadas  às  condutas  t ípicas  sob enfoque e  às

circunstâncias pessoais dos envolvidos. 

Ante  o  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL  o  deferimento  da  representação  polic ial,  pois  que,  de  fato,

verif icam-se  cumpridos  os  requisitos  da  conversão  da  prisão  temporária

em  preventiva  em  face  dos  agentes  representados,  como  forma  de

garantir  a ordem pública, assegurar a instrução criminal e futura aplicação

da lei  penal. 

Santos, 08 de novembro de 2018.

THIAGO LACERDA NOBRE
Procurador da República
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