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Autos nº 0000564-14.2019.403.6104 

Vistos.

Com base em elementos de prova obtidos quando 

da deflagração da “Operação Tritão” (autos nº 0001439-

18.2018.403.6104), depoimentos prestados em sede de 

colaboração premiada celebrada por investigado no mencionado 

procedimento investigatório, e diante de informações fornecidas 

por membros da atual Diretoria da CODESP, a Autoridade Policial 

que preside as investigações apresentou relatório parcial do 

até aqui deslindado e formulou representação por novas 

medidas cautelares necessárias ao esclarecimento de fatos.

As medidas propugnadas nesta nova etapa da 

investigação, nominada de “Operação Círculo Vicioso”, estão 

embasadas no resultado de trabalho de análise de material 

colhido quando da realização de buscas e apreensões levadas 

a efeito na data em que foi desencadeada a “Operação Tritão”, e 

em outros elementos de prova, onde evidenciados sinais da 

prática de outros ilícitos relacionados a fraudes em contratos 

celebrados pela companhia Docas do Estado de São Paulo - 

CODESP, e de prevalência de práticas desconformes ao direito.
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Para o aprofundamento e efetivo êxito das 

investigações, o MD. Delegado de Polícia Federal Eduardo 

Alexandre Fontes formulou representanção pela realização de 

buscas e apreensões em vinte e quatro imóveis residenciais e 

sedes de empresas de possíveis envolvidos em organização 

criminosa que, ao que tudo está a sinalizar, têm atuação 

marcada pela concretização de fraudes para celebração de 

contratos com a CODESP de valores vultuosos, bem como pela 

decretação de prisões temporárias de vinte e um 

investigados. 

Aberto oportunidade, o eminente representante 

do Ministério Público Federal, Dr. Thiago Lacerda Nobre, 

ofertou parecer pelo integral acolhimento da representação 

(fls. 95/122Vº), ao fundamento, aqui sintetizado, de as 

medidas propugnadas se apresentarem imprescindíveis para a 

devida e efetiva complementação probatória da investigação, 

com melhor especificação das ações ilícitas perpetradas, 

seus autores, divisões de tarefas e lucros auferidos.

Feito este breve relatório, decido.
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I- Buscas e Apreensões.

Da análise de todo o até aqui processado, 

tenho que as providências até aqui adotadas pela Autoridade 

Policial fazem emergir os contornos da aparência do bom 

direito dessa parte da representação em exame, dada a 

existência de indicativos da união de esforços entre os 

investigados, de forma estruturada e ordenada via 

distribuição de tarefas, para a prática de fraudes 

causadoras de inquestionáveis prejuízos à Companhia Docas 

do Estado de São Paulo - CODESP e à sociedade como um todo.

Assim como o douto representante do 

Ministério Público Federal, compreendo que a medida 

cautelar requerida se mostra necessária, na realidade 

imprescindível, para o aprofundamento do até aqui 

deslindado, a apreensão de coisas obtidas por meios 

criminosos, apreensão de instrumentos utilizados para a 

prática de crimes ou destinados a fim delituoso, descoberta 

de objetos necessários à prova de infrações, e colheita de 

outros elementos de convicção.

Pondero que a espécie versa sobre apuração 
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de organização criminosa dedicada, ao que parece, ao 

cometimento de fraudes em detrimento da CODESP, geradoras 

de prejuízos de enorme grandeza, atividades essas 

praticadas de forma dissimulada. Tenho que o acolhimento da 

providência requerida se mostra fundamental ao êxito dos 

trabalhos, por se revelar como meio hábil a assegurar o 

aprofundamento das investigações, a guarda, conservação e 

proteção de elementos materiais de convencimento.

Por certo a medida propugnada exsurge como 

único meio eficaz para a colheita de material que pode 

fornecer aprimorada avaliação dos graves fatos delituosos 

praticados pela organização criminosa investigada, no que 

toca à materialidade e autoria. Destaco que até o momento 

foi apurado que o grupo criminoso foi responsável pelo 

desvio de milhões de reais através de fraudes em licitações 

e contratos públicos, condutas essas que permaneceram sendo 

perpetradas mesmo após a deflagração da “Operação Tritão”.

A propósito, como ressaltado pelo Ministério 

Público Federal às fls. 102/103vº, por força do 

aprofundamento dos trabalhos de investigação até o momento 

encetados foram constatadas fortes evidências de valores 
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pagos pela CODESP em contrato e aditivos celebrados com 

apenas uma das pessoas jurídicas investigadas, ao que 

parece, eivados de diversos vícios, suplantarem a marca de 

R$ 100.762.000,00 (cem milhões, setecentos e sessenta e 

dois mil reais).

Do relatado pela Autoridade Policial e 

provas até o momento colhidas, emerge inconteste que as 

buscas e apreensões propugnadas se apresentam 

imprescindíveis para o sucesso da persecução penal e 

estancamento da verdadeira sangria imposta pelos investigados 

aos cofres públicos. Bem evidenciado na hipótese vertente o 

interesse social a ser tutelado, que deve prevalecer sobre 

o interesse individual, se apresentando proporcional ao fim 

almejado e ajustada ao fim pretendido1.

Dessa forma, com apoio nos arts. 240, § 1º, 

alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h”, e 241, ambos do 

Código de Processo Penal, e no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal, acolho essa parte da representação 

determinando a expedição de mandado para o fim específico 

1 Esses são os requisitos apontados por Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo para o 

deferimento de busca e apreensão (Confira-se: Da Busca e Apreensão no Processo Penal, 

São Paulo, 1999, RT, p. 117). 
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de ser realizada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

contar da data da retirada dos mandados em Secretaria, 

busca e apreensão nos imóveis a seguir relacionados:

PESSOAS FÍSICAS

1) MARCELO SQUASSONI, CPF 083.637.548-38

Rua Marechal Floriano Peixoto nº 203, apto. 121, Guarujá-SP; 

2) JOSÉ FRANCISCO ADRIANO, CPF 077.812.938-19

Rua Comendador Alfaia Rodrigues nº 318 A, Embaré, Santos-

SP;

3) CARLOS HENRIQUE POÇO, CPF 263.601.188-90

Rua Barra da Jangada nº 185, São Paulo-SP;

4) ANDRÉ PINTO NOGUEIRA, CPF 136.457.178-11

Rua Doutor Renato Paes de Barros nº 296, apto. 52, São Paulo-SP;

5) JULIANA DE PAULA LOURO STORTI, CPF 257.728.428-46

Rua Benedito Valério dos Santos nº 122, Ilhabela-SP;

6) FABIANA GILHO ALVES DE ALMEIDA, CPF 248.175.838-27
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Praça Jacinto Domingues nº 108, Braganca Paulista-SP;

7) ÂNGELA POLETINI DA FONSECA, CPF 347.742.638-00

Rua Matilde Artuso Salomão nº 55, apto. 61, Serra Negra-SP;

8) MARLON RAMOS FIGUEIREDO, CPF 054.754.807-96

Rua Paraíba nº 631, Duque de Caxias-RJ;

9) JOÃO FERNANDO CAVALCANTE GOMES DA SILVA, CPF 

164.623.008-68 - Rua Doutor Artur Porchat de Assis nº 20, 

apto. 71, Santos-SP;

10) ÁLVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, CPF 505.762.919-00

Rua Egídio Martins nº 114, apto. 81, Santos-SP;

11) HÉLIO MARQUES DE AZEVEDO, CPF 018.067.078-61

Rua Arnaldo De Carvalho nº 92, apto. 51, Santos-SP;

12) JOSÉ JULIO PIÑERO LABRAÑA, CPF 954.367.668-20

Rua Corrientes nº 135 , apto. 62 B, Sao Paulo-SP;

13) JULIO CESAR DE PAULA COSTA PIÑERO LABRAÑA, CPF 

374.723.528-02

Rua Analia Franco nº 21, apto. 31, Santos-SP;
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14) SÉRGIO PEDRO GAMMARO JUNIOR, CPF 060.862.698-82

Rua Brasilia nº 131 , apto. 52, São Paulo-SP;

15) SIMONE QUESSADA DE LIMA RIBEIRO, CPF 147.561.118-82

Rua Maranhão nº 83, apto. 72, Santos-SP;

16) TAWAN RANNY SANCHES EUSEBIO FERREIRA, CPF 337.994.838-

10

Rua Comendador Alfaya Rodrigues nº 356, apto. 12, Santos-SP;

17) JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, CPF: 277.807.848-78

Rua Jose Amadeu Ramos nº 121, apto 12, Santos-SP;

18) ALVARO CLEMENTE DE SOUSA NETO, CPF 169.633.588-42

Rua Sampaio Moreira nº 27, apto. 123, Santos-SP;

19) CRISTIANO ANTÔNIO CHEHIN, CPF: 162.358.848-00

Alameda Jau 161 , Ap 131 - São Paulo-SP;

20) DANIEL PEREIRA DA SILVA, CPF n° 227.763.378-09,

Av. Dois n° 264, Vila Zilda, Guarujá-SP;

21) GABRIEL NOGUEIRA EUFRÁSIO, CPF: 229.465.433-15
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Rua Batista De Oliveira nº 950 , apto. 401, Fortaleza-CE.

PESSOAS JURÍDICAS

1) SPHERA SECURITY LTDA., CNPJ 05.105.062/0001-81 

Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.234, 12º andar, Sala 125, 

Pinheiros, São Paulo-SP;

 

2) LOCKTEC TECNOLOGIA INTEGRADA, CNPJ 00.983.49610001 60

Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.234, 12º andar, Sala 125, 

Pinheiros, São Paulo-SP;

3) VERT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, CNPJ 12.954.522/0001-01

Av. Paulista nº 37, Bela Vista, São Paulo-SP;

Na forma do art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.965/2014, fica autorizado o acesso ao conteúdo dos 

dispositivos eletrônicos apreendidos (arquivos armazenados 

em microcomputadores, pen-drives, CD’s, DVD’s, telefones 

móveis, HD’s externos e equipamentos similares), abrangendo 

a autorização a todos os arquivos neles armazenados, 

inclusive mensagens eletrônicas.

Fica autorizado, ademais, o acesso a arquivos 
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eventualmente armazenados em “nuvens” (cloud computing), via 

computadores e servidores compartilhados e interligados pela 

rede mundial de computadores (internet).

Desde já fica autorizada a devolução de 

documentos e de equipamentos de informática apreendidos na 

hipótese de, após serem examinados, ficar constatada 

inexistência de interesse para o objeto da investigação.

Deverá a Autoridade executante dos mandados 

proceder de forma a evitar exposição das pessoas dos 

investigados, e observar o disposto no art. 5º, inciso XI, 

da Constituição, ficando autorizada a utilização dos meios 

necessários ao fiel cumprimento dos mandados, previstos no 

art. 245, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

II- Prisões Temporárias.

De acordo com o ensinamento de Maurício 

Zanoide de Moraes2, a prisão temporária trata-se de espécie 

de prisão cautelar que, como toda medida desse gênero, 

2 MORAES, Maurício Zonaide de. Código de Processo Penal e sua Interpretação 

Jurisprudencial – Doutrina e Jurisprudência (coordenadores Alberto Silva Franco e Rui 

Stoco). São Paulo: 2004, 2ª edição, Revista dos Tribunais, volume 3, p. 922-923.
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guarda duas características fundamentais: a excepcionalidade 

e a instrumentalidade. Segundo o festejado autor:

“(...) a) a ‘excepcionaliade’, de natureza constitucional, decorre 

dos vários preceitos constitucionais (art. 5º, LIV, LVII, LXI, 

LXII, LXV e LXVI) limitadores e condicionadores de qualquer medida 

restritiva ao direito fundamental de liberdade (ius libertatis) 

antes da decisão condenatória recorrível; e b) ‘instrumentalidade’, 

de natureza processual, visa garantir e tronar o mais profícuo 

possível o processo penal, tanto durante a sua realização quanto em 

seu resultado.”

Segundo doutrina abalizada, para autorizar o 

decreto de prisão temporária é necessário a configuração de 

ao menos duas hipóteses previstas nos incisos do art. 1º da 

Lei nº 7.960/1989. Nesse sentido é a lição de Paulo Rangel3, 

que não discrepa dos entendimentos de Ada Pelegrini Grinover4, 

Jayme Walmer de Freitas5 e Antonio Scarance Fernandes6.

Como observado por Ana Flávia Messa7:

3 RANGEL, Paulo, Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: 2008, Editora Lumen Juris, p. 
715-716

4 GRINOVER, Ada Pellegrini. Limites Constitucionais à Prisão Temporária. Revista Jurídica 

Brasileira, nº 207, p. 35, jan. 1995.

5 FREITAS, Jayme Walmer de. Prisão Temporária. São Paulo: 2004, Saraiva, p. 121-123.

6 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: 2002, Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, p. 307-310.
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“A prisão temporária possibilita a investigação de 

crimes graves, para garantir eficácia na apuração da infração penal 

pela polícia, permitindo o esclarecimento da verdade real, 

garantindo a tutela da persecução extrajudicial e resguardando 

elementos de provas, pessoas e situações durante o inquérito 

policial.”

   

Do exame das provas até o momento carreadas 

ao presente feito, ao menos neste juízo de cognição não 

exauriente, compreendo bem patenteados os requisitos 

autorizadores da medida excepcional, porquanto satisfeitos 

os requisitos inscritos no art. 1º, incisos I e III, alínea 

“l”, da Lei nº 7.960/1989.

De fato, do exame dos elementos de prova até 

o momento obtidos infere-se que, ao menos em tese, os 

investigados integram organização criminosa, bem estruturada 

e constituída de forma ordenada, que atua com divisão de 

tarefas, voltada à prática de fraudes em licitações e 

contratos celebrados pela CODESP. 

7 MESSA, Ana Flávia. Prisão e liberdade. São Paulo: Saraiva, 2013, 2ª edição, p.169.
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A análise do conteúdo dos elementos de prova 

que embasam a representação em exame da concretude a tal 

conclusão, posto que bem delimita e especifica diversos 

elementos indicativos de intensa participação dos 

representados em ações relacionadas a fraudes perpetradas em 

desfavor da CODESP, violadoras dos princípios da moralidade 

administrativa, da competitividade e da isonomia.

Como explicitado pelo eminente representante 

do Ministério Público Federal:

“(...)

“No caso da presente investigação, a prisão temporária 

se mostra imprescindível para as investigações do inquérito 

policial. Realmente, para que a investigação tenha um regular 

desenvolvimento é preciso que os autores e/ou partícipes dos crimes 

tenham, mesmo que momentaneamente, privada a sua liberdade, pois, 

caso contrário, terão eles facilidade para, entre si, planejarem e 

executarem alguma medida para impedir o esclarecimento de certos 

fatos e do envolvimento de outras pessoas, obstando, assim, os 

trabalhos dos órgãos encarregados da persecução penal.
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Em outras palavras, soltos, poderão, além de sumir com 

as provas de seus ilícitos ou fugir, combinar seus depoimentos à 

Polícia Federal, o que impões sua segregação cautelar.

Percebe-se, diante de todos o contexto investigativo, 

diante da verdadeira desfaçatez com que agem os investigados e até, 

digamos, ousadia criminosa, haverão por agir de modo a embaraçar as 

investigações caso a medida cautelar de segregação da liberdade não 

venha a ser imposta.

Assim, a prisão temporária deverá ser decretada com o 

fim de viabilizar a cabal elucidação dos crimes em apuração, 

evitando ocultação e obstáculos à coleta de provas e, por fim, a 

continuidade da permanente prática criminosa.

E não é só.

Em razão do tempo em que atuam na organização 

criminosa, os investigados, estando em liberdade, frustrarão (e não 

apenas dificultarão) a obtenção de provas.

É certo também que, se tal medida cautelar não for 

decretada, na medida em que um ou dois dos investigados forem 

intimados, haverá o risco, concreto, de que os demais, como medida 

de autoproteção, fujam, obstando, assim, de vez, as investigações.
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Parece-nos, então, inexorável o preenchimento dos 

requisitos legais exigidos para a prisão temporária dos 

investigados.

Por outro lado, de uma leitura contextualizada da 

presente investigação, entendemos que a prisão temporária deve 

prevalecer frente a prisão preventiva, ao menos por enquanto.

A prisão temporária é modalidade de custódia cautelar 

menos gravosa aos investigados, pois fixa período de tempo 

determinado para o término da privação de liberdade, in casu, 5 

(cinco) dias, o que não ocorre com a prisão preventiva.

É espécie de prisão cautelar duplamente instrumental; 

Atua não só como garantia do resultado útil do processo penal, mas 

ainda como instrumento indispensável para a conclusão das 

investigações que subsidiarão a futura denúncia.

(...)” (fls. 108/109)

Sem aprofundar o exame do até o momento 

apurado, anoto que os elementos de convicção coligidos, 

embasados em provas amealhadas pela Autoridade Policial, 

indicam a ocorrência de conjunção de ideais, de esforços e 

de vontades entre os investigados para o cometimento de 
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fraudes, com a obtenção de lucro fácil e ilícito, em 

detrimento da CODESP. 

De fato, como se extrai da representação em 

exame, a princípio, encontram-se bem delineados sinais da 

efetiva participação dos representados na consecução de atos 

aptos e suficientes a concretização de fraudes em licitações 

e contratos celebrados pela CODESP em valores expressivos, 

causadores de inconteste prejuízo à empresa pública. A contexto, 

reproduzo excerto do relatado pela Autoridade Policial:

“(...)

O panorama das inconsistências levantadas pelas 

Superintendências da CODESP reforça as provas carreadas nos autos 

no sentido da existência de um grupo criminoso destacado para 

fraudar licitações e obter recursos ilícitos no exercício das 

funções desempenhadas na Companhia

Ficou evidente que a primeira etapa da Operação Tritão 

não surtiu o efeito esperado, já que não alcançou todos os 

integrantes do grupo criminoso, os quais insistiram nas práticas 

delituosas em prejuízo dos cofres da CODESP. Diante disso e da 

gravidade das condutas imputadas aos investigados (...), mostra-se 

necessária uma atitude mais enérgica dos órgãos encarregados da 
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persecução penal, revelando-se indispensável a decretação da prisão 

temporária e da autorização para busca e apreensão das pessoas 

físicas abaixo relacionadas. (...)” (fls. 56/57)

Evidenciados, portanto, os requisitos 

inscritos no art. 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 

7.960/1989, registro entender que a providência propugnada 

se apresenta imprescindível diante da real possibilidade dos 

representados adotarem condutas prejudiciais ao 

aprofundamento das investigações, no que toca à sua 

produção, bem como no que tange ao seu resultado. 

Merece atenção o fato de os investigados 

residirem em Municípios diversos e possuírem inquestionável 

elevado poder político e financeiro, não havendo dúvida de 

que em liberdade poderão criar embaraços e prejudicar a 

melhor especificação de condutas ilícitas sindicadas, o 

aprofundamento das investigações necessárias à elucidação de 

outros fatos, enfim, o visado êxito do trabalho.

  

Anoto que as conclusões acima possuem 

fundamento no exaustivo e preciso trabalho de investigações 

realizado pela Polícia Federal, não se apresentando como meras 

conjecturas. Ao contrário, estão lastreadas em elementos 
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concretos e objetivos trazidos com a análise do material 

apreendido quando da deflagração da “Operação Tritão” e em 

informações obtidas em sede de colaboração premiada e 

relatos prestados por novos membros da Diretoria da CODESP.

Pelo exposto, e pelos fundamentos expostos 

pelo Ministério Público Federal, que ficam acolhidos na 

íntegra, forte no disposto no art. 1º, incisos I e III, 

alínea “l”, da Lei nº 7.960/1989, decreto a prisão 

temporária pelo prazo de 5 (cinco) dias de:

1) MARCELO SQUASSONI, CPF 083.637.548-38

Rua Marechal Floriano Peixoto nº 203, apto 121, Guarujá-SP; 

2) JOSÉ FRANCISCO ADRIANO, CPF 077.812.938-19

Rua Comendador Alfaia Rodrigues nº 318 A, Embaré, Santos-

SP;

3) CARLOS HENRIQUE POÇO, CPF 263.601.188-90

Rua Barra da Jangada nº 185, São Paulo-SP;

4) ANDRÉ PINTO NOGUEIRA, CPF 136.457.178-11

Rua Doutor Renato Paes de Barros nº 296, apto. 52, São Paulo-SP,
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5) JULIANA DE PAULA LOURO STORTI, CPF 257.728.428-46

Rua Benedito Valerio dos Santos nº 122, Ilhabela-SP;

6) FABIANA GILHO ALVES DE ALMEIDA, CPF 248.175.838-27

Praca Jacinto Domingues nº 108, Braganca Paulista-SP;

7) ÂNGELA POLETINI DA FONSECA, CPF 347.742.638-00

Rua Matilde Artuso Salomao nº 55, apto. 61, Serra Negra-SP;

8) MARLON RAMOS FIGUEIREDO, CPF 054.754.807-96

Rua Paraiba nº 631, Duque de Caxias-RJ;

9) JOÃO FERNANDO CAVALCANTE GOMES DA SILVA, CPF 

164.623.008-68

Rua Doutor Artur Porchat de Assis nº 20, apto. 71 – Santos-SP;

10) ÁLVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA, CPF 505.762.919-00

Rua Egidio Martins nº 114, apto. 81, Santos-SP;

11) HÉLIO MARQUES DE AZEVEDO, CPF 018.067.078-61

Rua Arnaldo De Carvalho nº 92 , apto. 51, Santos-SP;

12) JOSÉ JULIO PIÑERO LABRAÑA, CPF 954.367.668-20
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Rua Corrientes nº 135, apto. 62 B, Sao Paulo-SP;

13) JULIO CESAR DE PAULA COSTA PIÑERO LABRAÑA, CPF 

374.723.528-02

Rua Anália Franco nº 21, apto 31, Santos-SP;

14) SÉRGIO PEDRO GAMMARO JUNIOR, CPF 060.862.698-82

Rua Brasilia nº 131, apto. 52, Sao Paulo-SP;

15) SIMONE QUESSADA DE LIMA RIBEIRO, CPF: 147.561.118-82

Rua Maranhão nº 83, apto 72, Santos-SP;

16) TAWAN RANNY SANCHES EUSEBIO FERREIRA, CPF: 

337.994.838-10

Rua Comendador Alfaya Rodrigues nº 356, apto. 12, Santos-SP;

17) JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, CPF: 277.807.848-78

Rua Jose Amadeu Ramos nº 121, apto 12, Santos-SP;

18) ALVARO CLEMENTE DE SOUSA NETO, CPF: 169.633.588-42

Rua Sampaio Moreira nº 27, apto. 123, Santos-SP;

19) CRISTIANO ANTÔNIO CHEHIN, CPF: 162.358.848-00

Alameda Jaú nº 161, apto. 131, Sao Paulo-SP;
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20) DANIEL PEREIRA DA SILVA, CPF n° 227.763.378-09,

Av. Dois n° 264, Vila Zilda, Guarujá-SP;

21) GABRIEL NOGUEIRA EUFRÁSIO, CPF: 229.465.433-15

Rua Batista De Oliveira nº 950, apto. 401, Fortaleza-CE.

Proceda a Secretaria à expedição de mandados 

de prisão temporária em duas vias, devendo cada uma das 

cópias ser entregue aos investigados para servir como notas 

de culpa (art. 2º, § 4º, Lei nº 7.960/1989). Deverá a 

Autoridade Policial atentar aos comandos inscritos nos arts. 

2º, §§ 6º e 7º, e 3º, ambos da Lei nº 7.960/1989.

Recebida comunicação do cumprimento dos 

mandados, se necessário, expeça(m)-se carta(s) precatória(s) 

para realização de audiência(s) de custódia(s), solicitando 

ao(s) Juízo(s) deprecado(s) a aferição, tão-somente, da 

regularidade da(s) detenção(ões) realizada(s), nos termos do 

art. 8º, inciso VII, alíneas “a” a “x”, da Resolução nº 

213/2015 do Colendo Conselho Nacional de Justiça, ficando 

reservada a esta unidade jurisdicional a análise de eventual 
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aplicação ao caso das hipóteses previstas do disposto no § 

1º do art. 8º do instrumento normativo antes citado.

Consigno que concluída a obtenção da prova 

antes do prazo constante dos mandados de prisão temporária, 

vale dizer, sobrevindo a desnecessidade da manutenção das 

privações de liberdade para a conclusão das investigações, 

deverá a Autoridade Policial colocar o(s) investigado(s) em 

liberdade independentemente de ordem judicial, devendo a 

providência ser registrada/certificada no corpo do inquérito 

policial.

IV- Deliberações Finais.

Fica dispensada a prévia comunicação das 

diligências que deverão ser realizadas em sedes de unidades 

jurisdicionais localizadas fora da esfera de jurisdição da 

Justiça Federal de Santos-SP, dado que a competência se 

estabelece sobre fatos e não sobre pessoas ou 

estabelecimentos.

Como postulado pelo Ministério Público 

Federal, autorizo o compartilhamento das informações 

colhidas por força das medidas ora deferidas com o Tribunal 
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de constas da União, com a Controladoria Regional da União 

no Estado de São Paulo e com o Escritório de Pesquisa e 

Investigação da 8ª Região da Receita Federal do Brasil.

Outrossim, autorizo que as diligências a 

serem efetuadas para o cumprimento dos mandados de busca e 

apreensão sejam acompanhadas por representantes do 

Ministério Público Federal, de agentes da Controladoria 

Regional da União e do Escritório de Pesquisa e Investigação 

da 8ª Região da Receita Federal do Brasil.

Até ulterior deliberação, fica mantido o 

sigilo antes decretado, somente podendo acessá-los, além da 

Autoridade Policial e o representante do Ministério Público 

Federal, o Diretor de Secretaria e o Oficial de Gabinete 

desta unidade jurisdicional. 

Comunicada a conclusão das diligências ora 

deferidas, como sugerido à fl. 75, para o fim de assegurar o 

pleno exercício da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da 

Constituição), e imprimir efetividade ao princípio da 

publicidade (arts. 37, caput, e 93, inciso IX, ambos da 
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Constituição), fica determinado o levantamento do sigilo na 

tramitação processual antes decretado.

Por fim, consigno que após a deflagração da 

operação os autos não deverão sair de Secretaria, tendo em 

vista o grande número de investigados, devendo ser 

disponibilizada aos procuradores, que apresentem 

instrumentos de mandato, cópia de todo o processado em 

formato digital, mediante o fornecimento de mídias, ficando 

garantido, assim, o exercício do contraditório e ampla 

defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição).

Cientifique-se a Autoridade Policial acerca 

da prolação desta decisão, a fim de que seja providenciada a 

retirada da documentação expedida. 

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 

Santos-SP, 16 de julho de 2019.

Roberto Lemos dos Santos Filho

        Juiz Federal


