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PROCESSO N° 27119-14.2018.4.01.3500

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: SIGILOSO

DECISÃO

1- RELATÓRIO

1. Representação da autoridade policial.

O Dr. Charles Gonçalves Lemes, Delegado de Polícia Federal

em Goiás, à vista das investigações até agora realizadas nos autos do IPL

842/2018-SR/PF/GO, representa, às fls. 04/28 dos presentes autos, pela

concessão das seguintes medidas cautelares:

a) expedição de Mandados de Busca e Apreensão a serem

cumpridos nos seguintes endereços:

01 - Prefeitura de Inhumas-GO, Avenida Wilson Quirino de

Andrade, nO450, Centro, Inhumas-GO, CEP 75.400-000;
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02 - SANEAGO, Av. Fued José Sebba, nO 1245, Jardim Goiás,
Goiânia-GO;

03 - HBS CONSTRUTORA LTOA - ME, Avenida do Comércio, nO

122, Qd. C, LI. 03, Sala 01, Vila São João, Goiânia - GO, CEP 74.815-390;

04 - OOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTOA - ME, Avenida

do Comércio, nO122, Qd. C, LI. 03, Sala 01, Vila São João, Goiânia - GO, CEP

74.815-390; •
05 - OIM BEL ENGENHARIA LTOA - ME, Avenida Anhanguera,

nO3853, Qd. 55, LI. 02, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO, CEP 74.610-010

(entre as lojas da Tecnobombas);

06 - EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTOA -

EPP, Rua C-179, nO148, Qd. 444, LI. 20, Casa 02, Jardim América, Goiânia-GO,

CEP 74.275-180;

07 - FOA CONSTRUTORA LTOA - ME e/ou BRAVA INOUSTRIA, •

COMERCIO E SERViÇOS, Rua P-5, nO93 , Qd. 06, Lt. 20, Residencial Portinari,

Goiânia-GO, CEP 74.492-125 (mesmo telefone da RED, DDC e HBS);

08 - LONA CONSTRUTORA LTOA, 1 - Rua L-9, S/N , Qd. 10, LI.

20, Papillon Park, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74.950-110;

09 - MUL TIPLA ENGENHARIA LTOA - ME, Rua 2, nO726, Qd. A-

20; LI. 03; Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.805-180 (no cadastro aparece Sala

01);
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10 - ESSA ENGENHARIA LTDA, Rua Silvio Pinheiro Bailão, s/n°,

Qd. 04, Lt. 15, Bairro Vale das Goiabeiras, Inhumas-GO;

b) decretação da prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE

DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR, ELVIS PRESLEY MENDANHA

e ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO;

b.1) alternativamente, caso indeferido o pleito de prisão

preventiva, requer a decretação da prisão temporária;

c) afastamento cautelar das funções públicas exercidas por JOSÉ

VICENTE DA SILVA JÚNIOR e ELVIS PRESLEY MENDANHA junto á empresa

SANEAGO, com proibição de acesso de ambos ás dependências da empresa;

Para o deferimento das medidas, relata, em sintese, o douto

Delegado de Polícia Federal que foi instaurado o Inquérito Policial nO0842/2018,

visando apurar, a principio, possíveis crimes de corrupção ativa e corrupção

passiva, peculato, fraude a licitação e lavagem de dinheiro, identificados nos

Relatórios de Análise de Material Apreendido nOGO 10/2016, GO 34/2016, GO

166/2017 e GO 1014/2018, elaborados no âmbito da "OperaçãoDecantação"(IPL

0142/2014), envolvendo EDUARDO HENRIQUE DE DEUS, proprietário da

empresa RED COMERCIO E SERViÇOS DE ELTRIFICAÇÃO LTDA; JOSÉ

VICENTE DA SILVA JÚNIOR, funcionário da SANEAGO; ELVIS PRESLEY

MENDANHA, também funcionário da SANEAGO á época dos fatos; e ROGÉRIO

PALMEIRA ESSADO, proprietário da empresa ESSA ENGENHARIA.

O RAMA GO 10, referente á análise do material apreendido na

residência de JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR, quando da deflagração da

"OperaçãoDecantação",identificou cheques emitidos por diversas empresas com
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histórico de participação nas licitações da SANEAGO, dentre as quais

PARALELO ENGENHARIA CONSTRUTORA (uma folha de cheque do banco

Itaú, agência 1589, conta 05708-0, nOdo cheque aO-001807, valor R$ 5.000,00-

cinco mil reais, datado de 14 de julho de 2015) e RED CONSTRUTORA E

SERViÇOS LTDA - ME (três folhas de cheque, Banco do Brasil, Ag. 5902, Conta

11727-7, números 850521, valor R$ 3.000,00 - três mil reais; 8522 e 850523,

ambos no valor R$ de R$ 3.500,00 - três mil e quinhentos reais).

No RAMA GO 34, que tratou da análise do material apreendido na

sede da empresa RED COMÉRCIO E SERViÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, foi

possível constatar indícios contundentes de montagem de licitação e fraude

praticados por EDUARDO HENRIQUE DE DEUS.
•

Com efeito, foram encontrados 21 (vinte e um) carimbos das

seguintes empresas: HBS CONSTRUTORA LTDA-ME, RED COMERCIO E

SERViÇOS DE ELETRIFICAÇÃO LTOA-ME, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL

E ELETRICA LTDA-ME, FDA CONSTRUTORA LTDA-ME, LONA

CONSTRUTORA LTDA-ME, FDA CONSTRUTORA - DARIO WL YSSES

AMARAL BOMFIM, DDC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME,

ALDEIA ENGENHARIA LTOA., CONSTRUTORA MACMA LTDA., SOUZA

MIRANDA CONSTRUÇÕES LTOA - ME, NORTE SUL ENG. E CONSTo LTDA., •

BRASAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTOA, ELÉTRICA ARANTES LTOA,

TECNOBOMBAS e CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO BRAVO.

Foram encontrados, ademais, documentos diversos relativos às

empresas acima mencionadas e outras (KV SERVIÇOES ELÉTRICOS, ÁGUAS

LINDAS ELÉTRICA, BELA VISTA, SOUZA LIMA), tais quais propostas de

preços, procurações, declarações, documentos de habilitação, orçamentos 1,

dentre outros, todos relativos a licitações.

1 _ Verificou-se o orçamento para "execução de serviços de conservação, limpeza e pequenas melhorias para manutenção
das ETEs e EEEs (várias cidades)- lote V", contendo observação no cabeçalho para que fosse inserido a logomarca da
empresa RIO BRAVO (cujo carimbo com CNPJ foi apreendido na sede da RED COMERCIO) e anotações a lápis de que o
valor constante representava 17,9% e que deveria ser retificado em 21.000,00 para atingir 18%.
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A existência de tantos carimbos e documentos de outras

empresas sugere a existência de um grupo de empresas, dentre elas empresas

fantasmas, coligadas para assegurar a assinatura de contratos de prestação de

serviços à Administração Pública, fornecendo documentos e orçamentos para a

montagem de processos de contratação.

Foram localizadas diversas propostas de preço e notas fiscais da

empresa RED COMERCIO acompanhadas de propostas de preço das empresas

retromencionadas (subitens 1 a 21 do Item 83, RAMA GO 34).

Ademais, outros elementos ressaltados no relatório referenciado

(RAMA GO 34) corroboram a realização de fraude por parte de tais empresas:

a) JOÃO DE DEUS BORGES DA COSTA (CPF 640.729.671-49)

é contador das empresas DDC Engenharia e Construção Ltda-ME, CNPJ

19.715.817/0001-74, e HBS Construtora Ltda-ME (antiga Henrique Borges

Santiago Comércio e Serviços Ltda-ME), CNPJ 14.466.285/0001-65;

b) uma das sócias da HBS (FRANCISCA MARIA LOURENÇO

DE DEUS, CPF 904.657.501-25) é mãe dos sócios da RED COMERCIO,

EDUARDO HENRIQUE DE DEUS e RANGEL SANTIAGO DE DEUS (CPF

980.705.331-53) que, acrescenta-se, tinha procuração para atuar como

representante legal da HBS, inclusive em procedimentos licitatórios, conforme

procuração referenciada no item 30 do RAMA GO 34/2016;

c) documentos relativos às empresas supramencionadas,

utilizadas para montar licitações, que sugerem gestão por um único administrador

(ao que tudo indica EDUARDO HENRIQUE DE DEUS), tais quais ordem de

prestação de serviços, cheques, comprovantes de pagamentos, faturas de outras
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empresas pagas pela RED COMERCIO, comprovantes de movimentação

financeira, recibos, boletos, certidões e demonstrativos contábeis, notas fiscais e

guia de recolhimento de FGTS.

A seu turno, o RAMA GO 1014/2017, que analisou as midias

apreendidas na sede da empresa RED COMERCIO, identificou diversos

documentos de empresas que venceram licitações em várias prefeituras do

Estado de Goiás.

Ademais, vislumbraram-se indícios de que o processo de licitação •

para construção do Parque Ecológico de Inhumas (Convênio n. 797918 firmado

entre o Ministério do Turismo e o Município de Inhuma/GO), no valor de

aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tenha sido

fraudado por EDUARDO HENRIQUE DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA SILVA

JÚNIOR, ELVIS PRESLEY MENDANHA e ROGERIO PALMEIRA ESSADO, cuja

empresa foi vencedora do certame.

As informações obtidas após a análise do material apreendido na

residência de JOSÉ VICENTE (RAMA GO 166/2017 às fls. 114/147 do IPL

0842/2018) também corroboram a prática de crimes. •

Com efeito, foram apreendidos no carro do investigado cheques

em nome da empresa RED COMERCIO E SERViÇOS e cheques em nome da

empresa ESSA ENGENHARIA no celular de JOSÉ VICENTE.

Tais fatos, alinhados aos diálogos telefônicos interceptados

durante a "OperaçãoDecantação",conforme bem ressaltado pela Autoridade Policial,

constituem fortes indícios de que tenha de fato havido fraude na contratação da

empresa ESSA EGENHARIA para construção do Parque Ecológico no Município

de Inhumas/GO, bem como pagamentos de EDUARDO HENRIQUE DE DEUS
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para JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR como contrapartida por contratos

obtidos com a estatal de saneamento.

Com o objetivo de melhor instruir as investigações, o Delegado de

Polícia Federal presidente do IPL 0842/2018 realizou o levantamento de

informações para apurar se as empresas cujos carimbos foram localizados na

sede da RED COMERCIO foram utilizadas como laranjas ou se efetivamente

exercem suas atividades .

Verificou-se, após a realização das diligências:

a) no endereço da empresa DDC ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA - ME funciona, de fato, a empresa RED CONSTRUTORA.

Na fachada desta empresa havia a indicação do mesmo número de telefone

informado no cadastro junto à RFB da empresa HBS CONSTRUTORA LTDA, da

mãe de EDUARDO HENRIQUE DE DEUS, cujo representante legal é RANGEL

DE DEUS, seu irmão. O carimbo da HBS também foi encontrado na sede da RED

CONSTRUTORA;

b) no endereço cadastrado para a empresa DIM BEL

ENGENHARIA não havia qualquer indicação de que ela funcionava no local. No

entanto, a empresa TECNOBOMBAS, cujo proprietário foi denunciado no bojo da

Operação Decantação, funciona próximo ao endereço indicado para a DIM BEL.

JOÃO PEDRO RUELA CICATELLI DE OLIVEIRA, sócio-proprietário da DIM

BEL ENGENHARIA, é filho de SILVANA CICATELLI, sócia-proprietária da

TECNOBOMBAS;

c) a empresa BRASAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

não funciona mais no endereço indicado;
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d) no endereço cadastrado para a empresa FDA

CONSTRUTORA LTDA funciona a empresa BRAVA INDUSTRIA COMERCIO E

SERViÇOS. O telefone cadastrado para a empresa FDA é o mesmo cadastrado

para a RED CONSTRUTORA, DDC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO e HBS

CONSTRUTORA LTOA;

e) a empresa NORTE E SUL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES

não funciona nos endereços cadastrados. Em um deles está localizada a sede de

outra empresa, a PLANEEL PLANEJAMENTO E ENGENHARIA;

f) no endereço cadastrado para a empresa RB DE ALCANTARA

& CIA, em Trombas-GO, há uma casa onde mora a mãe dos sócios-proprietários

da empresa, que a seu turno residiriam em Goiãnia-GO;

h) a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO

BRAVO não funciona nos endereços cadastrados. Em um deles, funciona a

imobiliária AGIL;

i) a empresa FGP CONSTRUTORA LTOA não funciona em

nenhum dos três endereços cadastrados;

j) a empresa L1VI ENGENHARIA não funciona no endereço

cadastrado. Seu único sócio é LEONARDO MARTINS COSTA, que também é

sócio da empresa DIM BEL, mencionada no item "b".

Após a abertura de vista ao Ministério Público Federal para

manifestação acerca da representação de fls. 04/28, o Parquet requereu a

notificação da Autoridade Policial para que esclarecesse os seguintes pontos (fls.

30/40):
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a) se os crimes investigados no Inquérito Policial n. 0842/2018

são relativos somente à contratação da empresa ESSA ENGENHARIA para

construção de um parque ecológico no Municipio de Inhumas/GO (Convênio n.

797918 firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Inhuma/GO) ou se

abrangem outras licitações e contratos identificados nos RAMAs GO 10/2016, GO

34/2016, GO 166/2017 e GO 1014/2018, indicando, neste último caso, as

licitações e obras específicas;

b) indicação específica de quais os materiais, dentre documentos,

mídias, bens, etc, que se busca obter após a realização de busca e apreensão na

Prefeitura de Inhumas/GO;

c) se JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR e ELVIS PRESLEY

MENDANHA ainda exercem suas funções junto à comissão permanente de

licitação da SANEAGO.

A i. Autoridade Policial prestou os esclarecimentos constantes das

fls. 43/49 .

Em nova manifestação nos autos, o Ministério Público Federal

formulou os seguintes requerimentos (fls. 109/112):

a) o deferimento do pedido de busca e apreensão nos endereços

abaixo, incluindo 03 endereços não mencionados pela i. Autoridade Policial (itens

a9, a10 e a11), e i o indeferimento da representação policial quanto aos demais,

em especial da SANEAGO e da Prefeitura de Inhumas/GO (por desnecessária):

a1) HBS CONSTRUTORA LTDA - ME: Avenida do Comércio,

122, QD-C, LT-03, Sala 01, Vila São João, Goiânia/GO, CEP 74.815-390, rua 3,

362, Qd. C, lote 03, Vila São João-GO, CEP 74.815-430 (endereço de esquina);
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a2) DDC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTOA - ME: Avenida

do Comércio, 122, Qd-C, lote 03, Sala 01, Vila São João, Goiãnia, CEP 74.815-

390;

a3) DIM BELL ENGENHARIA LTOA - ME: Av. Anhanguera,

3853, Qd. 55, Lt. 02, Setor Leste Universitário, Goiânia, CEP 74.610-000 (entre as

lojas da TECNOBOMBAS);

a4) EUROENGE ENGENHARIA VIVIL E ELÉTRICA LTOA: Rua

C 179, n. 148, Qd. 444, Lote 20, Casa 02, Jardim América, Goiânia-GO, CEP

74.275-180;

a5) FDA CONSTRUTORA LTDA ou BRAVA INDUSTRIA,

COMERCIO E SERViÇOS: Rua P-5, n. 93, QO-06, lote 20, residencial Portinari,

Goiânia-GO, CEP 74.492-125;

a6) LONA CONSTRUTORA LTDA: rua L9, sln, Qd. 10, Lote 20,

Papillon Park, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74.950-110;

a7) MULTIPLA ENGENHARIA LTOA - ME: Rua 2, n. 726, Qd. A

20, Lote 03, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.805-180, sala 01;

a8) ESSA ENGENHARIA LTOA: rua Silvio Pinheiro Bailão, sln,

Qd. 04, Lt. 15, Bairro Vale das Goiabeiras, Inhumas/GO;

a9) residência de RANGEL SANTIAGO DE DEUS (endereço a

ser indicado pela Autoridade Policial);
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a10) residência de ROGÉRIO ESSAOO (endereço a ser indicado

pela Autoridade Policial);

a 11) sede da empresa KV SERVIÇOS ELÉTRICOS LTOA,

CNPJ 04.555.414/0001-38 (endereço a ser indicado pela Autoridade Policial);

b) a autorização judicial, com adoção das medidas pertinentes,

para acesso total e irrestrito ao conteúdo de mídias e computadores alvos da

presente busca e apreensão, inclusive, dados armazenados em "nuvem" e "chats"

de aplicativos existentes em smarlphones, para fins de análise e, se for o caso,

realização de perícia;

c) a autorização para acesso pelas autoridades policiais ao

conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquívos eletrônicos

apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas, bem

como seja autorizado igualmente o arrombamento de cofres caso não sejam

voluntariamente abertos;

d) a autorização para o compartilhamento das provas sigilosas

produzidas, a fim de que possam também instruir o Inquérito Civil Público já

instaurado e subsequente ação de improbidade administrativa a ser instaurada

pelos mesmos fatos, na forma autorizada pela jurisprudência do STF (STF, Pet.

n" 3683 QO/MG, Tribunal Pleno, ReI. Min. Cent Peluso, julgamento: 13/08/2008,

Dje-035,publicado em 20/02/2009) e do TRF/1a Região (Terceira Turma, AG

2006.01.00.021294-1/MT, agravo de instrumento, ReI. Des. Federal Cândido

Ribeiro: e-DJF1, p. 221 de 25/04/2008;

e) a autorização para compartilhamento de provas com o TCU, a

CGU e o CADE para fins de apoio, não apenas em procedimentos de análises de
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material apreendido, mas também na execução de buscas quando o Ministério

Público Federal entender pertinente.

f) a decretação da prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE

DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR e ELVIS PRESLEY
MENDANHA;

g) subsidiariamente, a decretação da prisão temporária de

EDUARDO HENRIQUE DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR e ELVIS

PRESLEY MENDANHA; •

h) o afastamento cautelar e a proibição de ingresso nas

dependências da SANEAGO em desfavor de ELVIS PRESLEY MENDANHA e de

JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR;

i) indeferimento da prisão cautelar de ROGÉRIO ESSADO.

11- FUNDAMENTACÃO

2.1 - DA NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO:

Nos termos do artigo 240, S 1°, alineas "a" a "h", do Código de
Processo Penal, proceder-se-á á busca domiciliar, quando fundadas razões a

autorizarem para prender criminosos; apreender coisas achadas ou obtidas por

meios criminosos; apreender instrumentos de falsificacão ou de contrafação e

objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos

utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos

necessários à prova da infracão ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou
não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o

1
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conhecimento do seu conteúdo possa ser útil á elucidação do fato; apreender

pessoas vítimas de crimes; colher qualquer elemento de convicção.

Em tese, o que se procura investigar nos autos do IPL 842/2018-

SRlPF/GO é fato alegadamente tido como infração penal, tendo a Autoridade

Policial a obrigação de "apreender os objetos que tiverem relação com o fato"

(CPP, art. 6°, 11) e "colher todas as provas que servirem para o

esclarecimento do fato e suas circunstâncias" (inciso 111),cabendo ao Juiz

proporcionar o êxito da pretensão legal, eis que a Constituição Federal estipulou a

regra prevista no art. 5°, XI, última parte, clc art. 150, 94° do Código Penal.

De acordo com as provas até agora obtidas pela i. Autoridade

Policial, em especial os Relatórios de Análise de Material Apreendido que deram

ensejo á instauração da presente investigação, há indícios consistentes de que

EDUARDO HENRIQUE DE DEUS utiliza dezenas de empresas - dentre as quais

a de sua propriedade, RED CONSTRUTORA - para montar e fraudar diversas

licitações em municípios goianos (procedimentos relacionados ás fls. 39/55 do IPL

0842/2018).

De igual modo, também sobejam indícios da participação de

JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR, ELVIS PRESLEY MENDANHA e

ROGERIO ESSADO em corrupção e fraude relativa á construção de um parque

ecológico na cidade de Inhumas/GO (Convênio 797918), conforme se extrai dos

diversos RAMAs citados na representação, e dos diálogos telefônicos colhidos

durante a "OperaçãoDecantação",também transcritos no bojo da representação de

fls. 04128.

Acrescente-se que os novos documentos juntados pela i.

Autoridade Policial ás fls. 227/240 e 242/260 do IPL nO0842/2018 sugerem que

JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR, membro da CPL da SANEAGO á época dos

fatos, recebia pagamentos de propina para fraudar licitações, inclusive em favor

de EDUARDO HENRIQUE DE DEUS e da empresa RED CONSTRUTORA,
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conduta que pode vir a configurar, ao menos em tese, o delito de lavagem de

dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/98).

Anote-se ainda que após diligências realizadas pela Polícia

Federal, constatou-se que no endereço cadastrado para a empresa FDA

CONSTRUTORA LTDA funciona a empresa BRAVA INDUSTRIA COMERCIO E

SERViÇOS, sendo certo que o telefone cadastrado para a empresa FDA é o

mesmo cadastrado para a as empresas RED CONSTRUTORA, DDC

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO e HBS CONSTRUTORA LTDA.

Demais disso, segundo apurado, no endereço cadastrado para a

empresa DIM BEL ENGENHARIA não havia indicação de que ela funcionava no

local.

No entanto, a empresa TECNOBOMBAS, cujo proprietário foi

denunciado no bojo da "OperaçãoDecantação",funciona próximo ao endereço

indicado para a DIM BEL, sendo certo que JOÃO PEDRO RUELA CICATELLI

DE OLIVEIRA, sócio-proprietário da DIM BEL EGNEHARIA, é filho de SILVANA

CICATELLI, sócia-proprietária da TECNOBOMBAS.

Em face de tais circunstâncias fáticas, os locais indicados pela i.

Autoridade Policial às fls. 25/26, bem como aqueles acrescentados pelo Parquet

Federal, podem conter documentos, mídias e outros objetos que carreguem

informações relevantes para a elucidação dos fatos sob investigação.

Assim, considerando a alta probabilidade de que os investigados

mantenham armazenados documentos, materiais e mídias relativos aos fatos ora

investigados na sede das empresas em alusão, é razoável concluir no sentido

de que a realízação das buscas permitirá a obtenção de elementos de prova

relevantes para as apurações.

Iniludivel, portanto, que o deferimento da medida de busca e

apreensão pleiteada pela i. autoridade Policial, considerados os elementos de
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convicção até agora colhidos, tem como escopo obter elementos de prova que

possam delinear, demonstrar e esclarecer os fatos sob investigação e suas

circunstâncias, evidenciando-se os claros ou furos investigativos que necessitem

de eventual complementação, para fins de materializar a hipótese criminal

apresentada ou excluir a participação de determinados personagens/envolvidos

cujos nomes evidenciaram-se durante a investigação.

Observa-se, assim, a presença dos pressupostos fáticos e

jurídicos autorizadores da medida de busca e apreensão, haja vista a

existência de indícios razoáveis de materialidade dos supostos crimes

investigados, sendo inconteste que a referida ordem afigura-se como medida

necessária para descobrir e apreender elementos relacionados com os

supostos delitos em apuração.

A única exceção concerne à realização de busca na sede da

empresa SANEAGO e na sede da Prefeitura de Inhumas-GO.

Quanto a esse ponto, transcrevo as percucientes observações

formuladas pelo Parque!:

"Por sua vez, o pedido de busca e apreensão na SANEAGO mostra-se
desnecessário, visto que têm como única finalidade a localização dos processos
licitatórios que teriam sido fraudados pelo grupo criminoso, indicados nas planilhas de
fis. 39/55.

Nesse caso, considerando que a autoridade policial não apontou elementos que
indiquem a possibilidade de extravio ou sonegação de tais documentos, basta o
encaminhamento de requisição à estatal para que encaminhe a documentação
pleiteada, sendo desnecessária a medida pleiteada.

Da mesma fonma, não há necessidade de decretação de busca e apreensão na
Prefeitura de Inhumas/GO.

Conforme será adiante aprofundado, os elementos de prova até o momento
colhidos demonstram que houve fraude à Concorrência n. 002/2015 realizada pelo
Municipio de Inhumas para construção de um Parque Ecológico, vencida pela empresa
ESSA ENGENHARIA.

Dos diálogos telefônicos interceptados e das conversas travados pelo aplicativo
whatsapp, é possivel constatar que a empresa ESSA ENGENHARIA apresentou

15



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
JUÍZO FEDERAL DA 11a VARA

balanço financeiro vencido, o que deveria ter sido razão para a sua inabilitação no
certame.

No entanto, ao final do julgamento das propostas, somente a empresa ESSA
ENGENHARIA foi habilitada e julgada vencedora (ata anexa).

O fato de a empresa ESSA ENGENHARIA ter sido declarada vencedora, mesmo
sem apresentar a documentação necessária para habilitação no certame, constitui forte
indicio de que também a comissão permanente de licitação do Municipio de Inhumas
tenha participado da fraude.

Contudo, a licitação ocorreu no ano de 2015, há quase 4 (quatro) anos. A
Comissão Permanente de Licitação, á época dos fatos, era composta por SARA
NAZARIO DE LIMA, THIAGO MACHADO SANTANA e RODOLFO DE MORAES
DUARTE NETO (ata de realização do certame anexa). Em pesquisa realizada pelo
Ministério Público Federal, verificou-se que o atual presidente da CPL é GUILHERME
BARRETO MOTA, pessoa distinta das investigadas nestes autos, o que sugere que a •
comissão não é mais composta das mesmas pessoas de antes.

A representação da Autoridade Policial não indica, ademais, posslvel
envolvimento dos atuais membros da CPL do municipio na fraude perpetrada ou em
outras fraudes que pudesse prejudicar as investigações caso fossem de conhecimento
dos servidores.

Assim, não há justificativa de decretação de busca e apreensão para a obtenção
dos documentos pleiteados.

No caso, a documentação poderá ser obtida após o encaminhamento de oficio á
Prefeitura de Inhumas/GO pela própria Policia Federal, sem necessidade de
autorização judicial para tanto."

De igual modo, também não se mostra razoável o pedido para

apreensão dos celulares dos membros da Comissão Permanente de Licitação do

Município de Inhumas-GO, diante da ausência de contemporaneidade dos fatos.

Esse o cenário, o deferimento da medida de busca e

apreensão pleiteada pela i. Autoridade Policial, com observância das

emendas promovidas pelo Parquet na manifestação de fls. 51/112, é medida

que se impõe.

2.2 - DA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA

PRISÃO PREVENTIVA.

Nos termos do art. 311 do CPP, em qualquer fase do inquérito

policial ou da instrução criminal, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da
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Autoridade Policial e do Ministério Público, decretar a prisão preventiva.

Nos termos do Art. 312, caput, do CPP, "a prisão preventiva poderá ser

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e

indicio suficiente de autoria".

Portanto, a segregação preventiva será decretada quando houver

prova da existência do crime e de indícios razoáveis da autoria (fumus bani iuris

ou pressupostos), e desde que esteja em risco a ordem pública, a ordem

econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (pericu/um in

mora ou requisitos).

No presente caso, a i. Autoridade Policial requereu a prisão

preventiva de EDUARDO HENRIQUE DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA SILVA

JÚNIOR, ELVIS PRESLEY MENDANHA e ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO,

como forma de salvaguardar a instrução criminal, anotando as seguintes

circunstâncias:

"Preliminarmente,insta ressaltar que os investigadosJosé Vicente da Silva
Júnior, membroda ComissãoPermanentede Licitaçãoda SANEAGO,Elvis Presley
Mendanha,servidor comissionadoda SANEAGOlotado na Comissãode Licitações,
continuam atuando no seio da CPLda SANEAGOe por tal motivo podem interferir
da investigação e prosseguir sangrando aos cofres da SANEAGO.

Neste compasso,de igual forma, em liberdade Eduardo Henrigue de Deus,
prop. Da Red Com. e ServoEletrificações e Rogério Palmeira Essado, prop. da
empresa ESSA ENGENHARIA LTOA, vencedora do certame fraudado em
INHUMAS/GO,em liberdade podem interferir nas investigações, desconstituir
provas, alinhar declarações de demais envolvidos a serem investigados, e,
notadamente, se desfazer de patrimônio angariado ilicitamente com as condutas
perpetradas, não olvidando que as investigações indicam a prática do crime de
"lavagemde dinheiro",em se restandoconfirmadaque as empresasalvo de cautelares
pleiteadasnão passamde empresasde fachadae/ou empresasem nomede "laranjas"
comoo desenrolardas investigaçõesinduzema crer".

Quanto ao pericu/um liberta tis, a i. Autoridade Policial assevera

que "diante da natural demora de tramitação de ação penal posterior, a qual oportunizará
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possivel evasão do suspeito e dos proveitos do crime auferidos com as práticas criminosas,

dificultando a finalização integral da persecução penal, mormente da execução da pena".

Afirma ainda, a douta Autoridade Policial que, caso mantidas em

liberdade, as pessoas investigadas "podeminterferirnasinvestigações,desconstituirprovas,

alinhardeclaraçõescom demaisenvolvidosa serem inquiridos,e, notadamente,se desfazerde

patrimônioangariadoilicitamentecomascondutasperpetradas".

Conforme se observa da própria postulação, todas as

circunstâncias apontadas pela i. Autoridade Policial são genéricas, podendo

ocorrer em relação a todo e qualquer investigado, e em todo e qualquer processo. •

Não basta a mera suspeita de que o investigado possa interferir

nas investigações, desconstruir provas ou se desfazer do patrimônio ilicitamente

amealhado. Embora sempre exista a possibilidade de que tudo isso possa de fato

ocorrer, para que seja decretada a prisão preventiva, medida cautelar extrema,

porque de natureza corporal, com cessação do direito constitucional fundamental

de ir vir, é preciso demonstração concreta de fatos que respaldem tal tipo de

suspeita.

No presente caso, a i. Autoridade Policial não apontou quais

elementos concretos geram a suspeita de que as pessoas investigadas, caso •

mantidas em liberdade, possam adotar comportamentos que coloquem em risco a

ordem pública, a investigação criminal, ou mesmo, futuramente, a instrução

processual.

Muito embora seja fato que os investigados JOSÉ VICENTE e

ELVIS PRESLEY continuem trabalhando na SANEAGO (fls. 47, item 3), é certo

que o primeiro não mais exerce mais qualquer funcão junto à Comissão

Permanente de Licitação da empresa, visto que se encontra lotado na

Superintendência de Apoio Técnico, ao passo que o segundo ocupa a função de

pregoeiro da Comissão de Licitação, sem qualquer poder decisório, portanto.
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Nessas condições, não é razoável supor que continuem com

poder para perseverar na suposta prática dos delitos em apuração (a atualidade

das condutas será melhor abordada mais adiante), sendo certo que a medida

cautelar de afastamento das funcões, que será deferida neste provimento, é o

bastante a afastar tal tipo de risco.

Nessa mesma senda, não há como concordar com o argumento

utilizado pelo Parquet, de que o fato de JOSÉ VICENTE haver permanecido com

vínculo empregatício junto á empresa SANEAGO indica que existe "uma rede de

proteçãoatual"a ele dentro da empresa.

Os atos administrativos da empresa, enquanto órgão da

Administração Pública, gozam da presunção de legitimidade e legalidade, sendo

razoável supor que o ato da empresa, de afastar o investigado da Comissão

Permanente de Licitação, aponta justamente no sentido contrário, ou seja, de que

ele não recebeu qualquer proteção ou apoio de seus superiores hierárquicos para

se manter na prática de atos aparentemente ilícitos.

Acrescente-se que JOSÉ VICENTE foi denunciado na "Operação

Decantação"pelos crimes de fraude à licitação, peculato e corrupção ativa e

passiva, Evidentemente que o fato de ter sido denunciado tem o condão de

dissuadi-lo da reiteração delituosa, tendo em vista que a possibilidade concreta de

condenação penal tem alto poder de intimidação (caráter preventivo da sanção

penal).

Quanto ao investigado EDUARDO HENRIQUE, proprietário da

empresa RED COMERCIO E SERViÇOS DE ELTRIFICAÇÃO LTDA, os

elementos até agora colhidos apontam que sua ligação junto à empresa na

SANEAGO, na perpetração das supostas fraudes, se dava por meio de JOSÉ

VICENTE. Com o afastamento deste da Comissão Permanente de Licitação da

SANEAGO, obviamente que restam esvaziadas as possibilidades de aquele dar

prosseguimento nas práticas supostamente delituosas.
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Ademais, EDUARDO HENRIQUE também foi denunciado na

"Operação Decantação" pela suposta prática dos crimes de organização criminosa,

peculato, fraude à licitação, peculato e corrupção ativa e fraude à licitação.

Evidentemente que o fato de ter sido denunciado tem o condão de dissuadi-lo da

reiteração delituosa, tendo em vista que a possibilidade concreta de condenação

penal tem alto poder de intimidação (caráter preventivo da sanção penal).

No que diz respeito à prisão preventiva do investigado ROGÉRIO

PALMEIRA ESSADO, o próprio Parquet Federal mostrou-se contrário à medida,

alinhavando que: •

"Não obstanteos fortes indicios de participaçãode ROGERIOESSADO em
crimede fraudea licitação,emassociaçãocriminosacomJOSÉVICENTE,EDUARDO
HENRIQUEDE DEUSe outros possiveisempresáriose membrosda comissãode
licitação,vale ressaltarque o crime previstono art. 90 da Lei n. 8.666/93tem pena
previstadedetençãode2 (dois)a 4 (quatro)anose o crimede associaçãocriminosade
1(um)a 3 (três)anos,o queafastaa possibilidadededecretaçãode prisãopreventiva.

Não há indícios suficientes, ademais, de que ROGERIOESSADOintegre a
organização criminosa que se apossou da SANEAGOinvestigada na Operação
Decantação.Ao que tudo indica, trata.se de fato sem conexão com os crimes
apurados naquela operação.De fato, JOSÉVICENTE,na fraude da Concorrência
n. 002/2015,atuou como empresário, e não como funcionário público vinculado à
estatal de saneamentodeGoiás.

Também falta atualidade em relação a conduta criminosa atribuída a
ESSADO,que teria fraudado licitação em 2015, não havendo evidências de
reiteraçãoou permanênciacriminosa".

Com a devida vênia do Parquet, os fundamentos acima devem

ser acolhidos por este Juízo como razão de decidir quanto a ROGÉRIO ESSADO.

2.2 la) - DA FALTA DE INDíCIOS APTOS A DEMONSTRAR A

ATUALIDADE DAS FRAUDES.

Some-se aos argumentos supra, que os elementos de convicção

até agora apurados sugerem a falta de atualidade das práticas supostamente

delituosas em apuração.
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No que respeita à suposta fraude à licitação ocorrida junto à

Prefeitura de Inhumas-GO, os elementos de convicção até agora colhidos

demonstram que houve suposta fraude à Concorrência nO002/2015, realizada

pelo referido municipio para construção de um Parque Ecológico, vencida pela

empresa ESSA ENGENHARIA.

Os diálogos telefônicos interceptados, bem como as conversas

entabuladas pelo aplicativo whatsapp, sugerem que a empresa ESSA

ENGENHARIA apresentou balanço financeiro vencido, o que deveria ter sido

razão para a sua inabilitação do certame. No entanto, ao final do julgamento das

propostas, somente a referida empresa foi habilitada e julgada vencedora.

O fato de a empresa ESSA ENGENHARIA ter sido declarada

vencedora, mesmo sem apresentar a documentação necessária para habilitação

no certame, constitui indício de que também os integrantes da comissão

permanente de licitação do Município de Inhumas-GO teriam participado da

fraude.

Ocorre, todavia, que a referida licitação ocorreu no ano de

2015, há quase 4 (quatro) anos, portanto. Dessa forma, nota-se que os fatos

que motivam os pedidos de prisão preventiva não são contemporâneos à

decisão pretendida.

Essa circunstância, ao menos como regra, impede o

deferimento da ordem judicial de prisão preventiva.

O Ministério Público Federal, no entanto, aponta condutas que, a

seu ver, evidenciariam a atualidade das práticas supostamente delituosas.

Nesse sentido, o Parquet fez as seguintes anotações:
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"A despeito da denúncia oferecida, as informações obtidas pelo Ministério
Público Federal acima mencionadas demonstram que, mesmo após a deflagração da
Operação Decantação em agosto de 2016, as empresas utilizadas por EDUARDO
HENRIQUE DE DEUS para fraudar licitações, duas delas com histórico de êxito em
diversos procedimentos licitatórios durante os últimos anos (DIM BELL e RED
CONSTRUTORA), continuaram a ser contratadas pela estatal normalmente.

Mais grave, a RED CONSTRUTORA foi contratada duas vezes no ano de 2018
mediante dispensa de licitação.

Tal fato indica que, de forma semelhante ao caso de JOSÉ VICENTE, existe
uma rede de proteção que opera no interior da estatal de saneamento que permitiu que
a empresa RED CONSTRUTORA continuasse a ser contratada pela SANEAGO,
demonstrando, mais uma vez, que a organização criminosa encontra-se em plena
atividade.

Por outro lado, a empresa DIM BELL venceu cinco certames licitatórios
realizados pela SANEAGO nos últimos dois anos; a KV SERViÇOS ELÉTRICOS foi
contratada, mediante dispensa de licitação, para realização de três obras em 2018; e
a FDA CONSTRUTORA foi contratada pela SANEAGO, também mediante dispensa de
licitação, neste ano de 2018.

Embora referidas empresas não tenham sido citadas na denúncia oferecida pelo
Ministério Público Federal no âmbito da Operação Decantação, tais fatos demonstram
que a associaçã%rganização criminosa encontra-se em funcionamento, considerando
que as empresas utilizadas por EDUARDO HENRIQUE DE DEUS para montar
licitações mantêm contratos recentes com a SANEAGO, um deles de outubro de
2018".

Muito embora as contratações apontadas tenham efetivamente

ocorrido, dai não se pode concluir, como fez o Parquet, unicamente em face de

condutas pretéritas dos investigados, que as contratações apontadas ocorreram

de modo ilegal. Conforme já assentado, os atos administrativos gozam, a

princípio, da presunção de legalidade e legitimidade.

Desse modo, somente após a realização das buscas e

apreensões que estão sendo deferidas por meio deste provimento é que a i.

Autoridade Policial terá elementos concretos para aferir se se trata ou não de

contratações eivadas de ilicitude.
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Caso a suspeita se confirme, evidentemente que o pedido de

pnsao preventiva, sujeito que é à cláusula rebus sic stantibus, poderá ser

renovado e reanalisado.

Sendo esse cenário desenhado nos autos, conclui-se que não

existem razões concretas a justificarem, ao menos por ora, segundo os

postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o deferimento do pedido de

prisão preventiva requerido pela i. Autoridade Policial e endossado pelo Parquet .

2.3 - DA NECESSIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS

INVESTIGADOS EDUARDO HENRIQUE DE DEUS. JOSÉ VICENTE DA SILVA

JÚNIOR E ELVIS PRESLEY MENDANHA.

o art. 1° da Lei 7.960/1989 dispõe que caberá prisão temporária

quando imprescindível para as investigações do inquéríto policial ou quando

o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao

esclarecimento de sua identidade quando da investigação de determinados

crimes, dentre eles o de associação criminosa (art. 1°, incisos I e 111, alinea "I").

De acordo com os elementos de convicção até agora coletados,

existe a fundada suspeita de que os investigados EDUARDO HENRIQUE, JOSÉ

VICENTE e ELVIS PRESLEY teriam se associado para o fim de cometer

crimes contra a Administração Pública, consistentes em fraude a licitações

diversas no âmbito da SANEAGO (montagem, conluio e fornecimento de

informações privilegiadas).

Os elementos de convicção também apontam no sentido de que

os investigados EDUARDO HENRIQUE e JOSÉ VICENTE atuavam em conjunto,

na qualidade de empresários, visando a perpetrar fraudes a licitações em diversos

municípios goianos.
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Existem também indícios de que os valores obtidos por meio das

fraudes estariam sendo objeto do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art.

10 da Lei nO 9.613/1998, o qual, no entendimento do Pretório Excelso, tem

natureza de crime permanente.

Assentado isso, não é demais lembrar que, como regra, a todos

incumbe o dever de colaborar com a Justiça para o esclarecimento dos
fatos.

No presente caso, a i. Autoridade Policial, ao formular o pedido de

prisão temporária, esclareceu, com base nos elementos de convicção já •

apurados, que as pessoas investigadas, caso permaneçam em liberdade,

certamente comprometerão as investigações no período de tempo

imediatamente posterior à coleta a ser realizada por meio das medidas de
busca e apreensão.

Por essas relevantes razões, para o regular desenvolvimento das

investigações, é imprescindivel que os autores e/ou partícipes dos crimes

investigados tenham, mesmo que momentaneamente, privada a sua
liberdade.

Caso contrário, terão facilidade para, entre si, planejarem e

executarem ações (ocultando, destruindo provas, fazendo combinações prévias

de declarações a serem prestadas à i. Autoridade Policial etc), visando a impedir

ou a dificultar o esclarecimento de certos fatos, principalmente em relação ao

envolvimento de outras pessoas, obstando, assim, os trabalhos dos órgãos

encarregados da persecução criminal.

Em face dessas circunstâncias, impõe-se o deferimento do pedido

de prisão temporária dos Representados EDUARDO HENRIQUE, JOSÉ
VICENTE e ELVIS PRESLEY.
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No que diz respeito á prisão temporária do investigado ROGÉRIO

PALMEIRA ESSADO, o próprio Parquet Federal mostrou-se contrário á medida,

conforme já abordado no subitem anterior, não se fazendo necessária a medida

constritiva de liberdade.

2.4 - DO AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES

PÚBLICAS EXERCIDAS POR JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR E ELVIS

PRESLEY MENDANHA JUNTO À EMPRESA SANEAGO, E PROIBiÇÃO DE

INGRESSO DE AMBOS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA .

No que respeita ao pedido em tela, restou apurado que JOSÉ

VICENTE e ELVIS PRESLEY continuam trabalhando na SANEAGO, aquele

lotado na Superintendência de Apoio Técnico, e este ocupando a função de

pregoeiro da Comissão de Licitação (fls. 47, item 3).

Segundo os elementos de convicção até agora colhidos, existe a

fundada suspeita de que referidas pessoas estariam praticando, de forma

reiterada, o delito de corrupção passiva.

Obviamente que o servidor público sobre o qual recai a suspeita

de praticar condutas claramente afrontosas ao interesse público, ainda que não

declarada sua culpa ou responsabilidade criminal por meio de sentença, deverá

ser afastado da administração.

Nesse sentido, a Lei nO10.460, de 22 de fevererio de 1988, que

criou o Estatuto dos Funcionários Públios Civis do Estado de Goiás e de suas

Autarquias, veicula a seguinte regra em seu art. 326:

"Como medida cautelar e com a finalidade de prevenir ou fazer cessar
influência de servidor, na apuração de irregularidades a ele imputada, e
sem prejuizo de sua remuneração,a autoridade instauradora do processo
disciplinar poderá determinar o afastamento preventivo do exercicio de
suas funcões", (Grifou-se).
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Evidentemente que se a própria autoridade administrativa que

preside o processo disciplinar tem expresso poder para afastar

administrativamente o servidor do exercício de suas funções, com muito maior

razão o Juiz criminal, a quem se confere poder geral de cautela,

inegavelmente detém competência para tomar idêntica medida, mormente

porque atua com vistas a um fim ainda mais nobre, qual seja, o de desvelar

a verdade real no âmbito da Justiça Criminal.

Exatamente por essa razão, o Código de Processo Penal, ao

tratar das medidas cautelares alternativas à prisão, veicula as seguintes regras •

nos incisos I e " de seu art. 282:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Titulo deverão ser aplicadas
observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

11- adequação da medida á gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.

No pesente caso, já tendo sido demonstradas, de forma

exaustivamente fundamentada, as fundadas suspeitas que recaem sobre JOSÉ •

VICENTE e ELVIS PRESLEY, o afastamento cautelar de ambos das funções

exercidas junto à SANEAGO é medida que se impõe com vistas a

salvaguardar a investigação criminal, de modo a impedir que eles, valendo-se

das relações que mantêm junto aos demais servidores do órgão, venham a

obstruir a descoberta da verdade real.

Nessa mesma ordem de ideias, obviamente que de pouco ou

nada adiantaria o afastamento cautelar das funções, se os afastados pudessem

continuar frequentando as dependências da empresa, o que lhes possibilitaria

exercer influência junto aos outros empregados.
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Ora, se o que se busca evitar com o afastamento cautelar é

justamente a influência dos investigados junto a outros servidores do órgão,

obviamente que a proibição de frequentar os prédios da empresa e corolário

do afastamento, por isso que deve ser deferida por este Juizo.

111 - DISPOSITIVO

3.1 - Ante o exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, os pedidos

formulados pela i. Autoridade Policial, com observância das emendas promovidas

pelo Parquet na manifestação de fls. 51/112, razão pela qual adoto as seguintes

providências:

3.2 - DEFIRO a expedição de mandados de busca e apreensão,

com o objetivo de apreender processos de licitação, computadores, mídias,

smarlphones, cadernos de anotações, documentos e demais elementos

relacionados a infrações penais contidos na expressão 'qualquer elemento de

convicção', a serem cumpridos nos seguintes endereços:

1) HBS CONSTRUTORA LTDA - ME: Avenida do Comércio, 122,

QD-C, LT-03, Sala 01, Vila São João, Goiânia/GO, CEP 74.815-390, rua 3, 362,

Qd. C, lote 03, Vila São João-GO, CEP 74.815-430 (endereço de esquina);

2) DDC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME: Avenida

do Comércio, 122, Qd-C, lote 03, Sala 01, Vila São João, Goiânia, CEP 74.815-

390;

3) DIM BELL ENGENHARIA LTDA - ME: Av. Anhanguera, 3853,

Qd. 55, LI. 02, Setor Leste Universitário, Goiânia, CEP 74.610-000 (entre as lojas

da TECNOBOMBAS);
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4) EUROENGE ENGENHARIA VIVI L E ELÉTRICA LTDA: Rua C

179, n. 148, Qd. 444, Lote 20, Casa 02, Jardim América, Goiânia-GO, CEP

74.275-180;

5) FDA CONSTRUTORA LTDA ou BRAVA INDUSTRIA,

COMERCIO E SERViÇOS: Rua P-5, n. 93, QO-06, lote 20, residencial Portinari,

Goiânia-GO, CEP 774.492-125;

6) LONA CONSTRUTORA LTDA: rua L9, s/n, Qd. 10, Lote 20, •

Papillon Park, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74.950-110;

7) MUL TIPLA ENGENHARIA LTDA - ME: Rua 2, n. 726, Qd. A

20, Lote 03, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.805-180, sala 01;

8) ESSA ENGENHARIA LTDA: rua Silvio Pinheiro Bailão, s/n,

Qd. 04, Lt. 15, Bairro Vale das Goiabeiras, Inhumas/GO;

9) residência de RANGEL SANTIAGO DE DEUS (endereço a •

ser indicado pela Autoridade Policial);

10) residência de ROGÉRIO ESSADO (endereço a ser indicado

pela Autoridade Policial);

11) sede da empresa KV SERViÇOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ

04.555.414/0001-38 (endereço a ser indicado pela Autoridade Policial).

3.2.b - INDEFIRO a busca e apreensão na sede da empresa

SANEAGO e na Prefeitura de Inhumas-GO. I
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3.2.c -FICA FRANQUEADO à Autoridade Policial e seus agentes

o acesso total e irrestrito ao conteúdo de midias e computadores alvos da

presente busca e apreensão, inclusive, dados armazenados em "nuvem" e "chats"

de aplicativos existentes em smartphones, para fins de análise e, se for o caso,

realização de perícia.

3.2.d - FICAM AUTORIZADOS o acesso pela Autoridade Policial

e seus agentes ao conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos

eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente

registradas, bem como o arrombamento de cofres e recipíentes de igual natureza,

caso não sejam voluntariamente abertos.

3.2.e - FICA AUTORIZADO o compartilhamento das provas

sigilosas produzidas, a fim de que possam também instruir o Inquérito Civil

Público já instaurado e subsequente ação de improbidade administrativa a ser

instaurada pelos mesmos fatos, na forma autorizada pela jurisprudência do STF.

3.2.f - FICA AUTORIZADO o compartilhamento de provas com o

TCU, a CGU e o CADE para fins de apoio, não apenas em procedimentos de

análises de material apreendido, mas também na execução de buscas quando o

Ministério Público Federal entender pertinente.

3.3 - INDEFIRO o pedido de prisão preventiva de EDUARDO

HENRIQUE DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR, ELVIS PRESLEY

MENDANHA e ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO.

3.3.a - INDEFIRO o pedido de prisão temporária de ROGÉRIO

PALMEIRA ESSADO.

)
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3.4 - DECRETO, com fulcro no art. 1°, inciso I, da Lei 7:960, a

PRISÃO TEMPORÁRIA de EDUARDO HENRIQUE DE DEUS, JOSÉ VICENTE DA

SILVA JÚNIOR e ELVIS PRESLEY MENDANHA, pelo prazo de 5 dias (Lei 7.960,

art. 2°).

3.4.a - DETERMINO que a Autoridade Policial observe o disposto

no art. 2°, 99 5°, 6° e 7°, e no art. 3° da Lei 7.960.

3.5 DECRETO o afastamento cautelar e a proibição de

ingresso nas dependências da SANEAGO em desfavor de ELVIS PRESLEY

MENDANHA e de JOSÉ VICENTE DA SILVA JÚNIOR.

Expeçam-se mandados de busca e apreensão com as cautelas
previstas no art. 243 do CPP.

Observe-se a tramitação sigilosa.

Expeçam-se mandados de prlsao temporária,

o'bservância das formalidades previstas na lei de regência.

\
Notifiquem-se a Autoridade Policial e o MPF.

Goiânia, 21 de março de 2019.

kgc - 27119-14.2018 - cautelares - deferimento parcial. ex

RECEBIMENTO DO GABINETE

EmZST,Q22019, rece~i s autos na
Secretari~ da 11~ Vara. Eu ,lísio Vaz
Vieira. Tec. Judlclano, lavre .
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