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PROCESSO N° 27740-11.2018.4.01.3500

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: SIGILOSO

DECISÃO

1- RELATÓRIO

1. Representação da autoridade policial.

O Dr. Charles Gonçalves Lemes, Delegado de Policia Federal

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

991/2018-SR/PF/GO, representa, às fls. 03/39 dos presentes autos, pela

concessão das seguintes medidas cautelares:

a) expedição de Mandados de Busca e Apreensão a serem

cumpridos nos seguintes endereços:
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1) Residência de JOSÉ ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR: rua 56,

84, Qd B27, Lt 12, 16, Apto 1801, Torre Premium, Edifício Reserva Du Pare,

Jardim Goiás;

2) Gabinete do Governador do Estado de Góias: Palácio Pedro

Ludovico Teixeira, Rua 82, n° 400, 10° andar, Ala Oeste, Setor Central, Goiânia-

GO;

3) Gabinete do Secretário de Seguranca Pública do Estado de

Goiás: Av. Anhanguera, n° 7364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO;

4) Residência de CHARLEE ANTONIO GOMES: Rua J-26, dq

70, Lt. 31, Casa 01, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia/GO;

5) Gabinete da Agência Brasil Central - ABC: Rua SC-01, W

299, Pq Santa Cruz, Goiânia-GO;

6) SANEAGO: Av. Fued José Sebba, 1245. Jardim Goiás -

Goiânia-GO;

•

7) Residência de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA: Rua T-38, n°

609, apto 1600. Edifício AVGNON, Setor Bueno, Goíânia-GO; •

8) Residência de GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, Rua 49, Q-C2, Lt. 01/6, Edifício LESSENCE NERGIE, Jardim

Goiás, Goiânia-GO;

9) Gabinete de Representacão de Goiás no Distrito Federal,

SHIS QL-09, CONJ. 09, CASA 07, Lago Azul, Brasília/DF;

10) LUAL ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÃO LTDA: Rua T-

38, n° 609, apto 1600. Edífício AVGNON, Setor Bueno, Goiânia-GO;
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11) LUAL INVESTIMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA: Rua

T-38, n° 609, apto 1600. Edifício AVGNON, Setor Bueno, Goiânia-GO;

b) decretação da prisão preventiva de JOSÉ ELlTON

FIGUEIREDO JUNIOR, ROBSON BORGES SALAZAR (ex-Diretor de Gestão

Corporativa da SANEAGO), LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - vulgo BAMBU -

(Ex-Chefe de Gabinete da Governadoria), GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

• ALBUQUERQUE (Chefe Setorial de Comunicação do Gabinete de

Representação de Goiás no Distrito Federal);

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

preventiva, requer a decretação da prisão temporária;

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

Delegado de Polícia Federal que foi instaurado o Inquérito Policial N° 991/2018-

SRlPF/GO, visando apurar, a princípio, FRAUDE EM LICITAÇÕES, DESVIO DE

RECURSOS PÚBLICOS e "LAVAGEM DE DINHEIRO" supostamente praticado

• âmbito da SANEAGO por servidores da SANEAGO, empresários prestadores de

serviço e agentes políticos.

Foram identificados nos Relatórios de Análise de Material

Apreendido GO 23/2016, GO 35/2016, GO 358/2017, GO 360/2017, GO

519/2017, GO 980/2018 e na Informação Policial resultante da análise do

RIF/COAF 29419.7.2619.4175, elaborados no âmbito da "OperaçãoDecantação"(IPL

0142/2014), os seguintes elementos de informação que se passa a expor.

O RAMA GO-980/2018 (Auto de Apreensão n° 493/2016), que

analisou o material apreendido na empresa TERRA FORTE CONSTRUTORA, de
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propriedade de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, identificou no

computador da empresa planilhas de voos que demonstram a utilização de

aeronave PR-FKY da SANEFER - também de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA

COSTA e de sua esposa NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA - pelo então vice-

governador e secretário de segurança pública do Estado de Goiás JOSÉ ELlTON

FIGUEIREDO JUNIOR e pelo então chefe de Gabinete da Governadoria do

Estado de Goiás LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, nos anos de 2012 a 2014.

No mesmo HD foram encontrados diversos arquivos que indicam

a relação próxima e até mesmo aparente confusão patrimonial entre CARLOS

EDUARDO PEREIRA DA COSTA, proprietário das empresas SANEFER, TERRA •

FORTE e HIDROBOMBAS, e LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, que seria sócio

oculto de tais empresas.

Destaca-se também o conteúdo do item 3.2.3 do RAMA 980/2016,

indicando pagamentos realizados por CARLOS EDUARDO a LUIZ ALBERTO (fls.

21/27 do IPL 991/2018), com grande parte dos recursos originados de

pagamentos realizados pela SANEAGO através de cessões de crédito, e datam

de 2013 a 2016. É possivel verificar, nessas tabelas, que eram favorecidos

pelos pagamentos tanto LUIZ ALBERTO como sua filha GISELLA e a
empresa LUAL ADMINISTRAÇÃO, da qual ambos são sócios.

Ademais, existem fundadas suspeitas que LUIZ ALBERTO DE

OLIVEIRA e GISELLA praticaram atos de lavagem de capitais ao depositarem

valores em espécie á SANEFER, por meio de contrato de mútuo, e

posteriormente receberem a importância de volta com fundamento no contrato de

cessão de crédito descrito.

As provas colhidas nos autos n° 1233-52.2014.4.01.3500

sugerem que ROBSON BORGES SALAZAR, na qualidade de Diretor de Gestão

Corporativa da SANEAGO, administrava interesses de LUIZ ALBERTO DE

OLIVEIRA e do empresário CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA junto à
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estatal de saneamento (fls. 27/30 do IPL 991/2018-SR/PF/GO). Corroboram tais

provas os diálogos travados no aplicativo whatsapp por CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA, identificados nos RAMAs GO-018/2016 (fls. 51/58 do IPL

991/2018-SR/PF/GO) e GO-358/2017 (fls. 58/80 do IPL 991/2018-SR/PF/GO),

demonstrando que a empresa SANEFER recebia pagamentos fora da ordem

cronológica e mesmo sem apresentar certidão de regularidade fiscal por

determinação do próprio ROBSON SALAZAR.

Quanto a LUIZ ALBERTO, era o responsável por agendar

• reuniões entre CARLOS EDUARDO e JOSÉ ELlTON para liberação de recursos

da SSP/GO à SANEAGO, com planilhas produzidas por ROBSON SALAZAR,

recursos esses repassados imediatamente à SANEFER pela estatal,

possivelmente por determinação de JOSE ELlTON. Posteriormente, parte do

referido valor seria repassada a LUIZ ALBERTO via cessões de crédito.

Ademais, pelos dados do TSE, CARLOS EDUARDO

pessoalmente, e por meio de suas empresas HIDROBOMBAS, SANEFER e

TERRA FORTE, doou recursos para campanhas eleitorais nos anos de 2008 a

2014, totalizando o montante de R$ 3.878.500,00, (três milhões, oitocentos e

tenta oito mil e quinhentos reais), sendo 440 mil reais doados pela SANEFER à
• campanha de MARCONI PERILLO ao Governo de Goiás no ano de 2014, de

quem JOSÉ ELlNTON era vice (cessão de uso de helicóptero e aeronave), e

sendo que 70% das doações realizadas por CARLOS EDUARDO e suas

empresas destinaram-se aos partidos PTB e PSDB.

Informa também que CHARLLE ANTONIO GOMES, à época

Chefe de gabinete da então Vice-Governadoria, agendava voos em aeronave

modelo "KING AIR" de propriedade CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e

outras aeronaves para JOSE ELlTON.

Infere-se, assim, que o dinheiro repassado por JOSÉ ELlTON

diretamente da SSP/GO para pagarnento das empresas de CARLOS EDUARDO
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retornaram ao primeiro, a título de propina, através de doações eleitorais para

campanha do PSDB e de MARCONI PERILLO, inclusive na forma de empréstimo

da aeronave.

Ressalta a autoridade policial que a influência e ingerência de

CARLOS EDUARDO na estatal de saneamento é evidenciada pelas consultas

feitas a este por ROBSON SALAZAR e FIDISGERARD sobre cronograma de

pagamento de empresas. Ademais, acrescenta que a SANEFER recebia

pagamentos mesmo sem apresentar certidão de regularidade fiscal por

determinação de ROBSON BORGES SALAZAR. Pontua também que no RAMA

GO-519/2017, que analisou as mídias apreendidas em poder de FIDISGERARD

ARAÚJO (fls. 136/154 do IPL n° 991/2018 -SR/PF/GO), constava autorização de

pagamentos por ROBSON SALAZAR relativas a contratos sobre os quais houve

apontamento de várias irregularidade por parte do TCU.

•
Outrossim, o Relatório de Análise n.

024/0040/030/6845/28NOV2017/CI-MPGO sobre o relatório de Inteligência

Financeira - RIF n. 29.419 do COAF indica que houve movimentação suspeita nas

contas bancárias n. 2510-7 (poupança) e 3090-9 (conta-corrente), ambas da

Agência n. 2535 da Caixa Econômica Federal, de titularidade de GISELLA SILVA

DE OLIVEIRA. Os valores movimentados em ambas as contas bancárias são

expressivos, ultrapassando R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em cinco •

meses.

Desse total de R$ 10.974.799,48 (dez milhões novecentos e

setenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito

centavos) recebidos nas contas bancárias supracitadas entre 05/09/2011 a

17/02/2012, R$ 7.866.068,19 (sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e

sessenta e oito reais e dezenove centavos) foram transferidos por LUIZ

ALBERTO DE OLlVERA. Os débitos constantes das mesmas contas bancárias,

somados em R$ 2.394.298,48 (dois milhões trezentos e noventa e quatro mil,

duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), R$ 1.000.000,00 (um

milhão) foram transferidos a LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA e R$ 400.000,00

(quatrocentos mil) a CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, denotando
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típica atividade de lavagem de dinheiro.

Por fim, ressalta que foram identificadas operações suspeitas

envolvendo uma conta titulada pela empresa PIRAN PARTICIPAÇÕES E

INVESTIMENTOS LTOA, com movimentação de valores próximos a R$

30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em um período de apenas três meses.

Dentre as movimentações, verifica-se depósito de R$ 13.666.666,66 (treze

milhões seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e seis reais e sessenta e seis

centavos) realizado pela empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A,

• bem como depósitos advindos de PIRAN - SOCIEDADE DE FOMENTO

MERCANTIL LTOA, VALDIR AGOSTINHO PIRAN JÚNIOR, SANEFER e

pagamentos realizados em favor de VALDIR AGOSTINHO PIRAN, em valores

significativos.

Conforme informações apresentadas pela

empresário VALDIR PIRAN e suas empresas encontram-se

recentes fraudes milionárias contra o Poder Público.

autoridade, o

envolvidos em

Em manifestação nos autos, o Mínistério Público Federal formulou

os seguintes requerimentos (fls. 42/103):•
a) o deferimento do pedido de busca e apreensão nos endereços

abaixo, alguns deles mencionados pela i. Autoridade Policial, e o indeferimento da

representação policial quanto aos demais, quais sejam - (a) gabinete do

Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás; (b) gabinete do Governador

do Estado de Goiás, visto que JOSÉ ELlNTON deixou o cargo em 31/12/2018; (c)

Gabinete de Representação de Goiás no Distrito Federal, local de trabalho de

GISELLA OLIVEIRA; e (d) Gabinete da Agência Brasil Central - ABC, local de

trabalho de CHARLLE, (e) sede da empresa estatal SANEAGO, por

desnecessária:

1
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a1) residência de JOSÉ ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR: rua 56,

84, Qd B27, Lt 12, 16, Apto 1801, Torre Premium, Edifício Reserva Ou Pare,

Jardim Goiás;

a2) residência de CHARLLE ANTONIO GOMES: Rua J-26, qd

70, Lt. 31, Casa 01, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia/GO;

a3) residência de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA: Rua T-38, n°

609, apto 1600. Edifício AVGNON, Setor Bueno, Goiânia-GO;

a4) residência de GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, Rua 49, Q-C2, Lt. 01/6, Edifício LESSENCE NERGIE, Jardim

Goiás, Goiânia-GO;

a5) sede da empresa LUAL ADMINISTRAÇÃO E

PARTICIPAÇÃO LTOA: Rua T-38, n° 609, apto 1600. Edificio AVGNON, Setor

Bueno, Goiânia-GO;

a6) sede da empresa LUAL INVESTIMENTO E

EMPREENDIMENTOS LTOA: Rua T-38, n° 609, apto 1600. Edifício AVGNON,

Setor Bueno, Goiânia-GO;

a7) residência de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA

(endereço a ser indicado pela Autoridade Policial);

a8) residência de NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA

(endereço a ser indicado pela Autoridade Policial);

a9) residência de ROBSON BORGES SALAZAR (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
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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 pericia;

c) a autorização para acesso pelas autoridades policiais ao

conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos 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

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

Público Federal entender pertinente.

f) a decretação da prisão preventiva de LUIZ ALBERTO DE

OLIVEIRA, GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CARLOS

EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA e

ROBSON BORGES SALAZAR, manifestando-se, contrariamente à prisão de

JOSÉ ELlTON FIGUEIREDO;
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g) subsidiariamente, requer a decretação da prisão temporária de

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ,
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA

COSTA e ROBSON BORGES SALAZAR.

h) o sequestro dos bens de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA

COSTA, ROBSON BORGES SALAZAR, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA,

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA e GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, em especial os descritos na representacão;

i) o bloqueio dos saldos de contas bancárias e aplicações

mantidos por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, ROBSON BORGES

SALAZAR, NILVA TOMÁS DE SOUSA COSTA, LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA e

GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE em instituições financeiras, via

inclusão do sequestro no sistema BACENJUD, estabelecendo como limite o valor

de R$ 181.706.491,56 (cento e oitenta e um milhões, setecentos e seis mil,

quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), correspondendo

ao valor total atualizado do Contrato n. 783/2013 celebrado entre a SANEAGO e a

empresa SANEFER\

j) seja o sequestro de bens incluído na Central Nacional de

Indisponibilidade de Bens - CNIB do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;

É o relatório.

1 Explica o parquet que para a atualização, foi considerado o valor do Contrato n. 783/2013, de R$
32.280.000,00 (trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil reais), acrescido dos valores
correspondentes aos dois termos aditivos, de R$ 32.280.000,00 (trinta e dois milhões, duzentos e
oitenta mil reais) e R$34.009.376,43 (trinta e quatro milhões, nove mil e trezentos e setenta e seis
reais, e quarenta e três centavos), bem como dos apostilamentos de R$1.729.375,43 (um milhão,
setecentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) e
R$2.373.854,47 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
e quarenta e sete centavos) e do acerto de R$ 305.916,43 (trezentos e cinco mil, novecentos e
dezesseis reais e quarenta e três centavos), totalizando a importãncia de R$102.978.523,76
(cento e dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e
seis centavos). Este último valor (R$102.978.523,76) foi atualizado a partir de 14/05/2013 (data da
assinatura do Contrato n. 783/2013) pela taxa selic atê a data de 14/12/2018.
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11- FUNDAMENTAÇÃO

2.1 - DA NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE

BUSCA E APREENSÃO:

Nos termos do artigo 240, S 1°, alíneas "a" a "h", do Código de

Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a

autorizarem para prender criminosos; apreender coisas achadas ou obtidas por

meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação 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 infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou

não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o

conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; apreender

pessoas vítimas de crimes; colher qualquer elemento de convicção.

Em tese, o que se procura investigar nos autos do IPL 0991/2018-

SRlPF/GO são fatos alegadamente tidos como infrações penais, 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, S 4° 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 à instauração da presente investigação, há indícios consistentes de que os

investigados praticaram crimes de organizaçãolassociação criminosa, corrupção

passiva e lavagem de dinheiro.
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De fato, os elementos colhidos até então dão conta de que LUIZ

ALBERTO DE OLIVEIRA (BAMBU), na qualidade de chefe de Gabinete da

Governadoria do Estado de Goiás à época dos fatos, agiu em conjunto com o

empresário CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, proprietário da empresa

SANEFER, para obter pagamentos privilegiados em contratos com a

Administração Pública.

Isso porque LUIZ ALBERTO na verdade seria sócio oculto da

empresa SANEFER. Tal circunstância resta evidenciada não só pelo interesse

manifestado nos diversos diálogos telefônicos interceptados no decorrer da

Operação Decantação, nos quais LUIZ ALBERTO e CARLOS EDUARDO

dialogam acerca de pagamentos devido à SANEFER pela SANEAGO (fls. 60/63 e

76/80 do IPL 991/2018), mas também são elementos indicativos dessa afirmação

Contrato de Cessão de Crédito da SANEFER em favor de LUIZ ALBERTO DE

OLIVEIRA de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo que pouco

mais de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões reais) referiam-se ao Contrato n°

783/2013 firmado entre a SANEFER e a SANEAGO para locação de máquinas

pesadas (objeto estranho ao ramo de atuação da SANEFER).

A filha de LUIZ ALBERTO, GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, transferiu pouco mais de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito

milhões de reais) para a conta da SANEFER mediante contrato de mútuo

firmado entre SANEFER e de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA no ano de 2013,

mas nenhum pagamento de LUIZ ALBERTO foi registrado.

A tabela constante do item 20 (fI. 25 do IPL 991/2018) contabiliza

o pagamento de R$ 18.858.903,91 (dezoito milhões oitocentos e cinquenta e oito

mil novecentos e três reais e noventa e um centavos) a LUIZ ALBERTO nos anos

de 2013 a 2016. A planilha do item 21 (fI. 26) indica que a SANEFER teria

transferido via cessões de créditos a importância de R$ 32.280.000,00 (trinta e

dois milhões duzentos e oitenta mil reais) para LUIZ BAMBU em 2014, o que

corresponde ao valor total do Contrato n. 783/2013, o que faz concluir que os
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pagamentos devidos pela SANEAGO à SANEFER foram destinados

integralmente a LUIZ BAMBU via cessões de crédito.

Os pagamentos privilegiados em favor da empresa SANEFER

provinham, majoritariamente, da SSP/GO, consistentes em verbas destinadas à

quitação de dívidas da secretaria junto à SANEAGO, sendo essa verba reservada

unicamente para pagamentos da referida empresa. Refere o parquet, ainda, que

tal determinação possivelmente partiu de JOSE ELlTON, então Secretário de

Segurança Pública de Goiás .

Em "contrapartida", a referida empresa e seus sócios realizaram

doações eleitorais para campanhas do PSDB nos anos de 2008 a 2014 e de

MARCONI PERILLO em 2014. Refere o parquet, ainda, que o empresário

CARLOS EDUARDO retornava parte dos valores a JOSÉ ELlTON de outras

formas, ainda não esclarecidas.

Uma das formas do pagamento da possivel propina foi através da

utilização da aeronave da empresa SANEFER disponibilizada a título de doação

eleitoral, utilizada por JOSÉ ELlTON, cujo agendamento foi realizado por

CHARLLE ANTONIO GOMES, Chefe de gabinete da então Vice-Governadoria à

época. O fato de CHARLLE ter utilizado terminal telefônico em nome da SSP/GO

para o agendamento robustece os indícios da irregularidade aventada.

A propósito, mensagens extraídas do celular de CARLOS

EDUARDO, demonstrando a utilização da aeronave, em conversas com o

provável piloto:

Aplicativo WhatsApp

Arquivo:chat-128.txt Hash: 4BC227C06CF15066067ACCEE28E4CD4E

Participantes: 556292442121@s.whatsapp.net

13

Carlos Costa,

mailto:@s.whatsapp.net


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

556294738080@s.whatsapp,net Daniel Piloto

De: 556294738080@s.whatsapp,net Daniel Piloto
Marcação de tempo: 29/07/2016 12:24:52(UTC+0)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Carlos o charles confirmou o voo hoje , precisamos colocar credito na
Airbp para abastecer

De: From: 556292442121@s.whatsapp,net Carlos Costa
Marcação de tempo: 29/07/2016 12:51 :11(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Vou passar 10.000 lá no cartão crédito, Já fica para os voos da
próxima semana

De: From: 556292442121@s.whatsapp.netCarlos Costa
Marcação de tempo: 02/08/2016 19:35:47(UTC+0)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Me passa as programações do Charles até sexta !!!!I

De: 556294738080@s.whatsapp.net Daniel Piloto
Marcação de tempo: 02/08/2016 19:57: 16(UTC+0)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
*CONVITES PARA CONVENÇÕES*

o *Anápolis*, quarta dia 03 (a confirmar) *19h*
Nesse caso ... *BSB/ANÁPOLlS*

o Quinta dia 04/80 - *MORRINHOS 16h*,

o Quinta dia 04/80 - *Itumbiara 19h*.

o Sexta dia 05/80 - *Quirinópolis 18h*,

AINDA TEREMOS ... Agendas em ARAUANÃ, JATAí, GOIANESIA

De: 556294738080@s.whatsapp,net Daniel Piloto
Marcação de tempo: 02/08/2016 19:57:16(UTC+0)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Amanhã Brasilia

Aplicativo WhatsApp
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Arquivo: chat-4.txt Hash: 79E42384A75561594AD7B19ECA7B668C
Participantes: 556292442121@s.whatsapp.net Carlos Costa,
556299304072@s.whatsapp.net Charles Vice

De: 556299304072@s.whatsapp.net Charles Vice
Marcação de tempo: 23/08/2016 19:31 :44(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Temos uns vôos para a próxima semana!

Existem elementos que demonstram que os pagamentos

privilegiados à empresa SANEFER eram operacionalizados e autorizados pelo

então Diretor de Gestão Corporativa da SANEAGO, ROBSON BORGES

SALAZAR, em face de "compromisso" com CARLOS EDUARDO e LUIZ

ALBERTO para garantir tais pagamentos irregulares - fora de ordem, com verba

"carimbada" proveniente da SSP/GO e sem comprovação de regularidade fiscal

fossem realizados.

A priorização e o compromisso com tais pagamentos restou

demonstrado pela autoridade policial pelos seguintes diálogos interceptados (fls.

27/30 do IPL 991/2018-SR/PF/GO):

indice : 11993568
Opernção:DECANTAÇÃO
Nome do Alvo: CARLOS EDUARDO
Fone do Alvo: 6292442121
Localização do Alvo:
Fone de Contato:
Localização do Contato:
Data: 20/12/2015
Horário: 21:59:49
Observações: @CARLOS EDUARDO X BAMBU - PRIORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
- RAMA 980

Ll
LUIS (BAMBU) - Você me liga nós encontramos lá ou eu te pego e nós vamos lá.
CARLOS -Tá.
LUIS (BAMBU) - Sentar e falar do compromisso mesmo. Senão não adianta nada
porque trabalha violentamente pro cara ir ora lá e na hora de priorizar um
pagamento é igual os outros aí não adianta.
CARLOS - Eu acho gue a gente tinha gue trabalhar nesse número aí. .. o senhor
podia colocar esse número aL. trabalhar nesse número ... nem que depois a gente
dá uma folaa ora outras coisa. mas pelo menos esse aí ficava garantido. L.)
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indice : 11994918
Operação: DECANTAÇÃO
Nome do Alvo: CARLOS EDUARDO
Fone do Alvo: 6292442121
Localização do Alvo:
Fone de Contato:
Localização do Contato:
Data: 22/12/2015
Horário: 11:04:32
Observações: @@@CARLOS X BAMBU - PAG 2 MILHOES 150 MIL. RAMA 980

BAMBU - Mas aí você tem que falar com ele. Porque o compromisso inclusive tem
parte que é... você sabe do que que é. (...)
CARLOS - Sim. Sim.

A interferência para fins de direcionamento de verbas praticadas •

por ROBSON SALAZAR, principalmente com as verbas advindas da SSP/GO,

restam demonstradas pelas mensagens extraidas dos telefones dos investigados

(aplicativo whattsapp):

De: From: 556292442121@s.whatsapp.net Carlos Costa
Marcação de tempo: 03/08/2016 20: 13: 19(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Tive vir na SSP para arrumar dias CMDF da Saneago

De: 556299730850@s.whatsapp.net Salazar
Marcação de tempo: 17/08/2016 19:38:53(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Já está finalizando

De: 556299730850@s.whatsapp.net Salazar
Marcação de tempo: 17/08/2016 19:39:45(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Sefaz ->ssp->saneago

De: 556299730850@s.whatsapp.net Salazar
Marcação de tempo: 17/08/2016 19:40:10(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Nesse caminho cada etapa tem 1 dia de float da CEF

•

De: From: 556292442121@s.whatsapp.net Carlos Costa
Marcação de tempo: 18/08/2016 10:24:50(UTC+O)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Com relacão ao valor pago ele pagou para atender ao Vice /. Ao
Bambu I. ao Evanir e a Mim. Isso ele pode te esclarecer I!!!! r\
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Vimos nos todos que ficamos nos indispondo a semana toda para isso
acontecer i!!!!!

De: From: 556292442121@s.whatsapp.netCarlos Costa
Marcação de tempo: 18/08/2016 10:25:06(UTC+0)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
E não tem mais dinheiro esse mês i!!!!

De: From: 556292442121@s.whatsapp.netCarlos Costa
Marcação de tempo: 18/08/2016 13:06:32(UTC+0)
Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Robson. A Irene marcou 11:30 mas estou na SSP desenrolando o
processo da AP que vai ser pago por indenização !!!!! Muda por favor
pada após as 14:00.

De: Fidesgerard Araújo
Marcação de tempo: 04/05/2016 14:37:22(UTC+0)
Corpo:
Da agência prisional soma $555.148,93

De: Fidesgerard Araújo
Marcação de tempo: 04/05/2016 14:38:52(UTC+0)
Corpo:
As guias da sanefer, entregues aqui hj somam algo em torno de
$770.724,61, mais parcelamento

De: Fidesgerard Araújo
Marcação de tempo: 04/05/2016 14:58:58(UTC+0)
Corpo:
Aliás usa todo esse recurso com as guias da sanefer? Ou apenas o da
agência prisional como vc havia ressaltado?

De: Robson Salazar
Marcação de tempo: 04/05/2016 15:31 :33(UTC+0)
Corpo:
Usa tudo

De: Robson Salazar
Marcação de tempo: 04/05/2016 15:31 :45(UTC+0)
Corpo:
Vamos livrar desse problema logo

De: Robson Salazar
Marcação de tempo: 04/05/2016 15:32:45(UTC+0)
Corpo:
E o compromisso ê tudo jurisdição da SSP
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De: Fidesgerard Araújo
Marcação de tempo: 04/05/2016 20:36:41(UTC+O)
Corpo:
Então sobre a sanefer informo que amanhã quitaremos, por meio de
cheque nominal para sanefer, com necessário endosso do Carlos para
conseguirmos pagar parcial das guias. As quais agora somam
$1.063.133,09. Então priorizando aquelas com veto mais curto 06/05/16
conseguiremos pagar $746.865,69, gastando todo o repasse do estado
e quitando o máximo de guias.

De: Robson Salazar
Marcação de tempo: 04/05/2016 20:38:39(UTC+0)
Corpo:
Ok

De: FidesgerardAraújo
Marcação de tempo: 31/05/2016 14:45:27(UTC+0) •
Corpo:
Robson, conversei com Dr Peixoto sobre sanefer, ele não vai emitir
mais parecer sobre regularidade fiscal, tendo em vista: 1-as reiteradas
vezes q já fez; 2 - as frequentes negativas que tem pronunciado para
outros fornecedores na mesma situação.

Assim, existem elementos suficientes que demonstram que

ROBSON SALAZAR atuava em favor da organização/associação criminosa,

garantindo pagamentos irregulares a SANEFER - fora de ordem, com verba

"carimbada" proveniente da SSP/GO e/ou sem comprovação de regularidade

fiscal.

De outro norte, reforçam a tese de que LUIZ ALBERTO seja sócio •

oculto da empresa SANEFER os fatos que seguem. LUIZ ALBERTO e sua filha

GISELLA, ao que tudo indica com o objetivo de dissimilar a origem dos valores

possivelmente provenientes da prática dos crimes de fraude a licitação, peculato,

corrupção ativa e passiva relativos ao contrato n. 783/2013 firmado entre a

SANEFER e a SANEAGO, realizaram contrato de mútuo e de cessão de crédito

com a empresa SANEFER.

A operação de lavagem de capitais foi detalhadamente descrita
pelo parque!:

"GISELLA depositou, em espécie, R$15.166.020,OO (quinze milhões,

cento e sessenta e seis mil e vinte reais) e transferiu R$13.300.000,OO
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(treze milhões) á empresa SANEFER entre agosto e setembro de 2013,

valores estes sem origem conhecida e cujo destino final é igualmente

desconhecido. Após, com fundamento no contrato de cessão de crédito

referente aos pagamentos devidos pela SANEAGO á SANEFER na
execução do Contrato n. 783/2013, os valores retornaram a LUIZ

ALBERTO, GISELLA e á empresa LUAL, agora com origem declarada

(contrato de cessão de crédito). Houve, assim, cometimento do crime de

lavagem de capitais, uma vez que os valores não tinham origem

conhecida e, após, foram reinseridos no patrimônio de LUIZ, GISELLA e

da empresa LUAL com fundamento em contrato de cessão de crédito,

como forma de conferir aparente legalidade aos valores que adentraram

em suas contas bancárias e que antes não tinham qualquer origem

declarada"

o referido branqueamento de capitais é reforçado pelas

informações elencadas no RIF n. 29.419, que identificou créditos nas contas

bancárias de GISELLA de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),

grande parte transferidos por LUIZ ALBERTO, e débitos de R$ 2.394.298,48 (dois

milhões trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e

quarenta e oito centavos), por pagamentos feitos para LUIZ ALBERTO e

CARLOS EDUARDO .

Ressalte-se que tais montantes são incompatíveis com a renda

mensal declarada por GISELLA, de R$ 3.731,00 (três mil setecentos e trinta e um

reais).

Outrossim, o parquet, por via do sistema RAIS apurou que as

empresas LUAL ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA e LUAL

INVESTIMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA, tem como sócios LUIZ

ALBERTO e sua filha GISELLA, havendo indícios que são utilizadas como

empresas de fachada.

Entre os elementos colhidos, verificou-se que as sedes de ambas
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as empresas situam-se no endereço residencial de LUIZ ALBERTO OLIVEIRA,

além de não possuirem funcionários. Diante de tais elementos, aponta o parquet

que a constituição de referidas empresas se deu com o intuito de ocultação de

provenientes das atividades criminosas ou "blindagem patrimonial", é dizer, para

que LUIZ ALBERTO não mantenha patrimônio em seu próprio nome.

Em outro RIF (n. 38050.3.1906.245), encaminhado pelo COAF,

verifica-se que GISELLA, embora tenha declarado receber renda de R$ 3.731,00

(três mil setecentos e trinta e um reais), realizou dois saques em espécie nos

valores de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) em 06/09/2010 e 8/09/2010;

dois saques de R$1.100.00,00 (um milhão e cem mil reais) nos dias 18/11/2010 e

22/11/2010; um saque de R$1.999.000,00 (um milhão novecentos e noventa e

nove mil reais) em 16/12/2010; dois saques de R$1.000.000,00 (um milhão de

reais) em 9/01/2012 e 9/10/2012; dois saques de R$500.00,00 (quinhentos mil

reais) nos dias 14/09/2012 e 1/10/2012; e um saque de R$1.250.000,00 (um

milhão duzentos e cinquenta mil reais) em 23/10/2012.

Igualmente, fora identificada, ainda, transferência do valor de

R$668.920,00 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte reais) à

empresa SAGRES ASSOCIADO, no periodo de 1/01/2012 a 1/10/2012.

•

A toda evidência, as operações bancárias descritas são •

absolutamente incompativeis com a renda declarada da investigada GISELLA DE

OLIVEIRA, corroborando os elementos de prova até então coligidos aos autos

que indicam prática contumaz de lavagem de capitais.

Quanto as empresas de LUIZ ALBERTO, somente em favor da

LUAL ADMIN E PART LTDA, foram identificados cinco depósitos na conta

bancária da empresa:

a) depósito de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA de R$

R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) em 11/02/2014; R$166.470,00 (cento e

sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais) em 15/07/2014; R$196.200,00

(cento e noventa e seis mil, duzentos reais) em 21/7/2014; e R$91.750,00
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(noventa e um, setecentos e cinquenta reais) em 3/05/2018;

b) um depósito de R$995.700,OO (novecentos e noventa e cinco

mil, setecentos reais) na conta da empresa por EVALDO PACHECO SANTANA

FILHO, em 04/11/2014;

Ademais, o RIF ressalta, ainda, oito saques suspeitos realizados

por LUIZ ALBERTO da conta da empresa REDE NACIONAL DE

APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, a saber:

R$367.312,00 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e doze reais) em

08/02/2013; R$368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) em 05/04/2013;

368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) em 04/04/2013; R$367.312,00

(trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e doze reais) em 10/06/2013;

R$367.312,00 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e doze reais) em

16/10/2013; R$367.312,00 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e doze

reais) em 11/12/2013, R$399.670,00 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos

e setenta reais) em 10/04/2014; 399.670,00 em 13/05/2014.

Outrossim, dados fornecidos pelo COAF acerca de compra e

venda de imóveis mostram que entre 06/12/2013 a 13/02/2015 LUIZ ALBERTO

DE OLIVEIRA alienou à empresa LUAL INVESTIMENTOS E

EMPREENDIMENTOS LTOA oito imóveis2.

Tais elementos reforçam a tese do parquet de possível blindagem

patrimonial e lavagem de capitais pelo investigado.

Quanto a CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, além da jà

descrita relação com LUIZ ALBERTO (BAMBU) no tocante a empresa SANEFER,

2 Rua Avignont-62 c/ T-38, LI. 12/13, Qd. 129, apto 1600. Setor Bueno: Rua Avignont-62 c/ T-38,
LI. 12/13, Qd. 129, Box 1, 16A-16B, Setor Bueno; Rua Avignont-62 c/ T-38, LI. 12/13, Qd. 129, Box
1, 16C, Setor Bueno; rua Coronel Luiz Sampaio, lote 6, Qd. 9, Vila Rosa, Goiânia-GO; The Place
Torre Avenida, T-15, lote 1/14A, apto 2500, Setor Bueno, Goiânia-GO; New World Concept Oflice,
Avenida T-63, sala 715, Setor Bueno, Goiânia-GO; New World Concept Oflice, Avenida T-63, sala
716, Setor Bueno, Goiânia-GO; Av. T-3 c/ Av. T-9, lote 1, Qd. A, Setor Bueno, Goiânia-Go.
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o COAF, por meio do RIF n. 38050.3.1906.245, informou algumas movimentações

suspeitas em suas contas e de sua esposa - NILVANE TOMAS DE SOUZA

COSTA.

Nas referidas contas, entre 01/05/2015 e 19/12/2016, os créditos

somaram o vultoso valor de R$6.456.250,OO (seis milhões quatrocentos e

cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais), dos quais R$232.605,00

(duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinco reais) por meio de 6 depósitos e

R$6.111.558,00 (seis milhões, cento e onze mil, quinhentos e cinquenta e oito

reais) provenientes de 56 TEOs e transferências.

Dentre elas, destacam-se, pela importância: R$1.191.809,00 (um

milhão, cento e noventa e um mil, oitocentos e nove reais) da empresa TERRA

FORTE CONST LTOA e R$967.150,00 (novecentos e sessenta e sete mil, cento

e cinquenta reais) da empresa SANEFER CONST E EMP LTOA, ambas de

propriedade de CARLOS EDUARDO, e R$101.700,OO (cento e um mil,

setecentos reais) de JOSE ELlTON DE FIGUEIREDO JUNIOR, sem

justificativa.

•

Como bem referiu o parquet, a transferência de mais de cem mil

reais de JOSÉ ELlNTON em favor de CARLOS EDUARDO denota relação de

proximidade entre ambos e possível favorecimento político de CARLOS •

EDUARDO.

Os débitos, no mesmo periodo, totalizaram R$6.457.732,00 (seis

milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais),

sendo R$1.939.660,00 (um milhão, novecentos e trínta e nove mil, seiscentos e

sessenta reais) pagos pela compensação de 121 cheques; R$ 357.291,00

(trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e um centavos) utilizados

para pagamentos diversos; R$213.715,00 (duzentos e treze mil, setecentos e

quinze reais) sacados em espécie em 23 retiradas; R$3.863.646,00 (três milhões,

oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais) destinados à
quitaçâo de 113 TEDs.
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Do valor total dos débitos nesse periodo, R$1.188.667,00 (um

milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais) foram

destinados à TERRA FORTE CONSTRUTORA LTOA; R$508.000,00 (quinhentos

e oito mil reais) a NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, esposa de CARLOS

EDUARDO; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a WALDIR RAIMUNDO DE

SOUSA (não identificado); R$290A03,00 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e

três reais) para a mesma titularidade; R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para

JOSE BENJAMIM SOBRINHO; R$100.000,00 (cem mil reais) para a empresa

KLOK INVESTIMENTO LTDA; R$100.000,00 (cem mil reais) para PAVIPLAN

SERViÇOS E LOCAÇÃO; R$66.110,00 (sessenta e seis mil, cento e dez reais)

para HIDROBOMBAS COMÉRCIO, empresa de CARLOS EDUARDO PEREIRA

DA COSTA; R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para INBRASA IND BRAS

DE AL LTDA; R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para a CONSTRUTORA

RANDHAL; R$54.112,00 (cinquenta e quatro mil, cento e doze reais) para

ARMCO STA SA IND METAL; R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para CENTRAL

ENER SANTO LUZIA LTOA; e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para RICARDO

NUNES LEAL FILHO.

Destaca-se ainda R$50.690,00 (cinquenta mil, seiscentos e

noventa reais) destinados a CHARLES UMBERTO OLIVEIRA (CPF 431254178-

72), sócio-proprietário da empresa TECNOBOMBAS e denunciado na Operação

Decantação (IPL 142/2014) pelos crimes de organização criminosa, peculato e

fraude a licitaçã03.

Ensejaram as comunicações feitas ao COAF depósitos, saques,

pedidos de provisionamento para saque, ou qualquer transferência de recursos

em espécie apresentando atipicidade em relação à atividade econõmica ou

incompatibilidade com a capacidade econõmico-financeira, movimentação de

3CHARLES HUMBERTO teoricamente foi beneficiado com o esquema que
resultou na fraude da Concorrência n. 4.3-005/2010 DIENG-SANEAGO e que
culminou na homologação da licitação em favor da TECNOBOMBAS com
sobrepreço na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme
denúncia.
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recursos incompativel com o patrimônio, atividade econômica ou ocupação

profissional e capacidade financeira; movimentação de recursos de alto valor, de

forma contumaz, em beneficio de terceiros; e recebimento de recursos com

imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de

transferências a terceiros, sem justificativa.

Igualmente, os dados de compra e venda de imóveis

encaminhados pelo COAF, apresentam elementos de possível configuração de

lavagem de capitais.

Como exemplo, apresenta o parquet a transação realizada no ano

de 2007, na qual NILVANE TOMÁS DE SOUZA COSTA, esposa e sócia de

CARLOS EDUARDO nas empresas TERRA FORTE e SANEFER, vendeu o

imóvel localizado à rua Jequitibá, Qd. 139, It. 66, Setor Santa Genoveva, Goiânia,

à empresa HIDROBOMBAS, de CARLOS EDUARDO. Após, em 28/11/2013, o

imóvel foi readquirido por NILVANE TOMÁS DE SOUZA, e, em 01/07/2016, foi

vendido a CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, sugerindo que não houve

efetiva venda do imóvel, mas apenas negócio jurídico simulado pra retirar o bem

momentaneamente do nome de NILVANE.

O precitado relatório do COAF ainda indica as seguintes

movimentações suspeitas:

i) saque em espécie do valor de R$200.000,00 (duzentos mil

reais) por SANJER INACIO DA SILVA da conta de CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA no dia 24/08/2011;

ii) dois saques em espécie de R$100.00,00 (cem mil reais) da

conta de NILVANE TOMÁS DE SOUZA COSTA, nas datas de 6/01/2012 e

23/01/2012, por GABRIEL ALVES DA SILVA;

iii) oito saques em espécie da conta de HIDROBOMBAS

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, nas datas de 18/01/200 e 31/03/2014, de

valores entre R$100.00,00 (cem mil reais) e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil
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reais), e dois depósitos na mesma conta, um no valor de R$150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais), em 14/02/2011, e de R$890.000,00 (oitocentos e noventa

mil reais) em 09105/2011 por RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, sócio da

empresa e possivelmente irmão de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA;

iv) sete saques em espécie da conta de NILVANE TOMÁS DE

SOUSA COSTA por ela mesma nas seguintes datas e valores: R$140.000,00

(cento e quarenta mil) em 29/09/2010; R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) em

18/07/2011; R$200.000,00 (duzentos mil reais) em 19/07/2011; R$200.000,00

• (duzentos mil reais) em 30/08/2011; R$100.00,00 (cem mil reais) em 11/01/2013;

R$100.00,00 (cem mil reais) em 11/11/2013; e R$100.00,00 (cem mil reais) em

14/06/2016;

v) depósito em espécie na conta de NILVANE TOMÁS DE

SOUZA COSTA pela própria titular em 14/04/2014, no valor de R$ 222.452,00

(duzentos e vinte e dois mi, quatrocentos e cinquenta e dois reais);

•
vi) 62 (sessenta e dois) saques em espécie da conta da

empresa TERRA FORTE realizados por NILVANE TOMÁS DE SOUZA COSTA

no periodo de 07105/2013 a 05/01/2016, totalizando o vultoso valor de

Bi11.125.509,00 (onze milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e nove

reais);

vii) dois saques da empresa TERRA FORTE realizados por

SIDNEY RODRIGUES DE OLIVEIRA, em 12/04/2013 e 22/12/2015, nos valores

de R$115.00,00 e R$112.670,00, e um depósito na conta da empresa, também

por SIDNNEY RODRIGUES, no valor de R$151.213,00 em 29/10/2015;

viii) outros seis saques realizados por pessoas diversas na conta

da empresa TERRA FORTE nos valores de: R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil)

em 13/12/2013; R$200.000,00 (duzentos mil) em 14/04/2014; R$200.000,00

(duzentos mil) em 26/05/2014; R$300.00,00 (trezentos mil) em 01/10/2014; e
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R$200.00,00 (duzentos mil) em 10/10/2014; R$100.00,00 (cem mil) em

27/10/2015.

Como é cediço, a utilização da prática de saques e depósitos de

valores em espécie é meio comum na prática de lavagem de capitais, impedindo

que se rastreiem os valores que se pretende branquear.

Quanto a ROBSON SALAZAR, além da já mencionada prática de

favorecimento/direcionamento de pagamentos à empresa SANEFER enquanto

atuava na estatal SANEAGO, extrai-se do Relatório n. 38050.3.1906.245 do

COAF que o investigado recebeu de RENATA SOUZA DURANTE, engenheira da •

empresa ATILA ENGENHARIA, depósito suspeito no valor de R$210.000,00

(duzentos e dez mil reais) entre 2/10/2017 e 19/03/2018, sem justificativa.

Tal transação foi comunicada ao COAF em razão de

movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, atividade econômica

ou ocupação profissional da referida engenheira.

Outrossim, os dados de compra e venda de imóveis

encaminhados pelo COAF indicam que ROBSON SALAZAR simulou compra e

venda de imóvel no ano de 2005. Trata-se da alienação da Fazenda Ouro Fino,

em UrutaílGO, na data do dia 07/03/2005, a JOSÉ LUIZ DE ARAUJO e sua •

reaquisição, ocorrida no mesmo dia.

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

Autoridade Policial, bem como aqueles acrescentados pelo Parque! Federal,

podem conter documentos, midias e outros objetos que carreguem informações

relevantes para a elucidação dos fatos sob investigação, uma vez que condizem

com as residências dos investigados, bem como locais de funcionamento de

empresas envolvidas.

Assim, considerando a alta probabilidade de que os investigados

mantenham armazenados documentos, materiais e midias relativos aos fatos ora

investigados nos locais em alusão, é razoável concluir no sentido de que a
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realização das buscas permitirá a obtenção de elementos de prova

relevantes para as apurações.

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

apreensão pleiteada pela i. autoridade Policial, considerados os elementos de

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 (fraude

em licitação, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e

organização/associação criminosa), 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 buscas nos endereços

relativos a repartições públicas indicadas pela autoridade policial, haja vista que

com a troca de governo no Estado, não se mantém a necessidade de devassa

nas referidas repartições.

Quanto a esse ponto, transcrevo as percucientes observações

formuladas pelo Parquet:

'Quanto aos locais vinculados ao Governo de Goiás. menciona-se que, após

contato com a Autoridade Policial subscritora da representação, obteve-se a

informação de que as buscas seriam realizadas somente em janeiro de 2019,

por razões de logística e de impossibilidade material e falta de contingente

disponível para deflagrar a operação ainda este ano de 2018.
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A atual gestão permanecerá àfrente do governo somente até o dia 31/12/2018,

quando o novo governo assumirá.

Diante disso, a realização de buscas em repartições do Governo do Estado de

Goiás não mais interessará às presentes investigações e tampouco serão

oportunas, mormente porque haverá outro governador e novos gestores nos

locais, que não tem, ao menos a princípio, qualquer relação com os fatos

investigados.

Nesse contexto, repudia-se a realização de buscas nos seguintes locais: a)

gabinete do Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás,

mencionando-se, ademais, que JOSÉ ELlTON ocupou a pasta até o final de

dezembro de 2016, há quase dois anos, e não há indicias de que os secretários

subsequentes tenham participação nos crimes investigados; b) gabinete do •

Governador do Estado de Goiás, visto que JOSÉ ELINTON deixará o cargo

em 31/12/2018; c) Gabinete de Representação de Goiás no Distrito Federal,

local de trabalho de GISELLA OLIVEIRA; e d) Gabinete da Agência Brasil

Central- ABC, local de trabalho de CHARLLE.

Por sua vez, o pedido de busca e apreensão na SANEAGO também mostra-se

desnecessário, visto que têm como única finalidade a localização do processo

que resultou na celebração do Contrato n, 783/2013 entre a SANEAGO e a

SANEFER, 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. "

Esse o cenário, o deferimento da medida de busca e

apreensão pleiteada pela i. Autoridade Policial, com observância das

emendas promovidas pelo Parguet na manifestação de fls. 42/103, é medida

que se impõe.

2.2 - DA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA

PRISÃO PREVENTIVA.

Refere o art. 311 do CPP que, em qualquer fase do inquérito

policial ou da instrução criminal, poderá o juiz, de ofícío ou a requerimento da

Autoridade Policial e do Ministério Público, decretar a prisão preventiva.

1
28



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

•

•

Nos termos do Art. 312, caput, do CPP, "aprisão 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

indício 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 JOSÉ ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR, ROBSON BORGES

SALAZAR, LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA e GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, como forma de da garantia da ordem pública, assegurar a

aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal,

anotando as seguintes circunstâncias:

"O fumus comissi delicti esta evidenciado na prova de crime e indícios
autoria, que, no caso em tela se mostram robustamente presentes,
senão vejamos:
a) Há prova da existência do crime e Indicios suficientes da
autoria: A Portaria inaugural de instauração do IPL n° 991/2018-
SRlPF/GO, que dá alicerce à presente representação descreve de
forma objetiva que os R.A.M.A. GO-980/2018, R.A.M.A. GO-035/2016,
R.A.M.A. GO-018/2016, R.A.M.A. GO-358/2017, R.A.M.A. GO-
360/2017 e RAMA GO-519/2017- IPL n° 14212014-SRlPF/GO (OP.
DECANTAÇÃO), donde extraem do resultado de análise minuciosa que
descortinou criminosa de fraude em licitações, corrupção passiva e
ativa, peculato, associação criminosa e subsequente "lavagem de
dinheiro", bem como revelou demais envolvidos na execução da fraude
e beneficiários do esquema criminoso. (...)
• DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
Dos elementos de investigação coleta dos e encartados nos autos de
IPL n° 84212018-SRlPF/GO, exsurge requisitos autoriza dores da
segregação cautelar dos representados, pois a investigação procedida
converge à prática odiosa do desvio de recursos públicos, sendo tal
conduta-crime extremamente nociva à sociedade, uma vez que, trata-se
de fator, pois como ê notório a corrupção face a órgão públicos possui
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consequências mediata e imediatas, lesando num primeiro momento a
saúde financeira de uma empresa pública; num segundo momento
atinge o consumidor final que paga o preço da corrupção impune e
recebe a má prestação de serviço; registrando num terceiro momento
o engessamento da capacidade do Estado de ofertar sistema de
saneamento básico e promover o objetivo constitucional da busca pelo
bem estar social e num quarto momento o sentimento de impunidade,
descontentamento e descrédito nas instituições públicas como um todo
e notadamente o descrédito da própria justiça, merecendo, portanto,
repreensão pronta e impetuosa .
• ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
O periculum libertatis é coevo, similar ao periculum in mora aplicado á
circunstância sensível da prisão, diante da natural demora de tramitação
de ação penal posterior, a qual oportunizará possível 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.
(. ..) .
• DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
Com efeito, conforme exposto em preliminares, em liberdade podem
interferir nas investigações, desconstituir provas, alinhar declarações
com demais envolvidos a serem inquiridos, e, notadamente, se desfazer
de patrimônio angariado ilicitamente com as condutas perpetradas, não
olvidando que as investigações indicam a prática de do crime de
"lavagem de dinheiro'; em se restando confirmada que as empresas
alvo de cautelares pleiteadas não passam de empresas de fachada e/ou
empresas em nome de "laranjas" como o desenrolar das investigações
induzem a crer. Isto posto, sem a prisão do representado, há iminente
risco que a instrução seja desnaturada."

o pedido foi encampado pelo parquet, ao que acrescentou a

necessidade de custódia cautelar de CARLOS EDUARDO e NILVANE TOMAS .

Quanto ao periculum libertatis, conforme se observa da propna

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 cessaçâo do direito constitucional fundamental

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

suspeita.
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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.

Os elementos de prova apresentados, muito embora suficientes a

indicar materialidade e possível autoria dos fatos delituosos narrados carecem da

contemporaneidade necessária á decretação da custódia cautelar requestada.

In casu, não existem elementos fáticos que demandem a

segregação dos investigados por tempo indetermínado, haja vista que não há

noticias suficientemente robustas de destruição de provas, corrupção de

testemunhas ou evasão do domicílio da culpa, malgrado os elementos até então

colhidos nos autos demandem profundo esclarecimento por parte dos

investigados.

. De outra banda, no que diz respeito à pnsao preventiva do

investigado JOSE ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR, o próprio Parquet Federal

mostrou-se contrário à medida, alinhavando que:

"Especificamente quanto ao pedido de prisão do investigado JOSÉ

ELlTON, no entanto, a medida não se mostra adequada.

Embora haja fundadas suspeitas de que integre a organização

criminosa e tenha efetivamente agido para beneficiar a empresa

SANEFER possivelmente em troca de propina, a deflagração desta

operação, conforme informações obtidas por este signatário junto á

Autoridade Policial subscritora da representação de fls. 03/39, só será

realizada no início de 2019, por questões de logística e de

impossibilidade técnica.

As informações até então obtidas pela Policia Federal e pelo Ministério

Público Federal demonstra que JOSÉ ELlTON praticou os crimes que
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ora lhe são imputados na qualidade de Vice-Governador, cargo que lhe

conferia amplos poderes e possibilidade de ingerência no Governo do

Estado.

Governador desde abril de 2018, o investigado permanecerá no cargo

somente até 31 de dezembro deste ano. Assim, a decretação de sua

prisão preventiva em 2019 não se mostra oportuna, uma vez que o

investigado já não exercerá função politica no governo.

Assim, diferentemente de ROBSON BORGES SALAZAR, que se

mantém junto á SANEAGO, JOSÉ ELlTON não exercerá, ao menos a
princípio, função pública que lhe possibilite continuar atuando na

organização/associação criminosa.

Acrescenta-se que as provas coligidas aos autos até o presente

momento não demonstram satisfatoriamente a participação de JOSÉ

ELlTON na prática de lavagem de capitais. Os relatórios de análise de

material apreendido e as informações policiais indicam, na realidade,

que houve pagamentos irregulares, quiçá superfaturados, á empresa

SANEFER, possivelmente em troca de propina, na forma de doação

eleitoral.

Há elementos que façam crer, de fato, que CARLOS EDUARDO e
JOSÉ ELlNTON possam ter lavado dinheiro, tais quais a transferência

da aeronave da SANEFER para FABIO DE SOUZA COSTA e as

doações eleitorais de CARLOS EDUARDO de 2008 a 2016.

De todo modo, ainda que tenha havido efetivamente lavagem de

dinheiro, é preciso considerar que o delito se consumou no momento

em que as doações eleitorais foram realizadas, haja vista que foram

efetuadas como forma de conferir aparente legalidade ás possíveis

propinas pagas a JOSÉ ELlTON, dissimulando sua origem ilícita, caso

distinto da lavagem praticada por LUIZ ALBERTO, GISELLA e CARLOS

EDUARDO.

Caso demonstrado, no decorrer das investigações, que as doações

eleitorais realizadas por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e
de suas respectivas empresas efetivamente foram pagas a título de

propina, restaria configurada a prática de lavagem de dinheiro. No

entanto, trata-se de suposição ainda incipiente, cuja corroboração

necessita de investigação mais aprofundada."
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Assim, adoto a manifestação ministerial como razão de decidir e

indefiro os pedidos de prisão preventiva/temporária do investigado JOSE ELlTON

FIGUEIREDO JUNIOR.

2.2 (a) - 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.

O Ministério Público Federal, no entanto, refere a natureza

permanente do delito de lavagem de capitais, conforme entendimento do STF,

apontando, ainda, condutas que, a seu ver, evidenciariam a atualidade das

práticas supostamente delituosas.

Nesse sentido, o Parquet fez as seguintes anotações:

•
"Assim, ainda quanto aos requisitos exigidos pelo ari. 312 do CPP, há

indicios suficientes de autoria e materialidade da prática de lavagem de

capitais por LUIZ ALBERTO, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA

COSTA e G/SELLA SILVA, que se encontram em plena atividade

delitiva, consoante já demonstrado em linhas atrás, autorizando-se a

decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ressalta-se que os investigados CARLOS EDUARDO, NILVANE

TOMÁS, LUIZ ALBERTO DE OL/VIERA e G/SELLA cometeram o tipo

penal na modalidade "ocultar", visto que as vultosas movimentações

bancárias realizadas e a constituição de empresas de fachada (LUAL

ADMINISTRAÇÃO e LUAL INVESTIMENTOS) e os numerosos saques

em espécie destinam-se a acoberiar a origem i1icita dos bens

amealhados.

No caso de CARLOS EDUARDO e NILVANE TOMÁS, embora não

constem no pedido de prisão formulado pela Autoridade Policial,
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mostra-se pertinente a decretação da cautelar privativa de liberdade

pelos fatos acima expostos.

No ponto, vale mencionar ainda o seguinte:

Nos termos esquadrinhados acima, as movimentações financeiras

realizadas por G/SELLA, LUIZ ALBERTO e pela empresa LUAL,

identificadas nos RIFs n. 29419 e 38050.3.1906.245; a análise da

documentação bancária da empresa SANEFER, referenciadas linhas

atrás; a constituição das empresas LUAL ADMINISTRAÇÃO E

EMPREENDIMENTOS LTOA. e LUAL INVESTIMENTOS E

EMPREENDIMENTOS LTOA, cujo resultado de pesquisa realizada pelo

Ministério Público Federal revela que são empresas "de papel"

constituida para ocultar o patrimônio de LUIZ ALBERTO e
GISELLA; os indicios de favorecimento à empresa SANEFER por

parte de JOSÉ ELlTON e ROBSON BORGES SALAZAR,

possivelmente em troca do pagamento de propina; e os indicios de

que LUIZ ALBERTO seja sócio oculto de CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA e que procede à lavagem dos valores

recebidos ilicitamente pelas empresas SANEFER, HIDROBOMBAS

e TERRA FORTE constituem fundados indicios de

associacã%rganizacão criminosa formada pelos investigados

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA

COSTA, GISELLA DE OLIVEIRA, ROBSON BORGES SALAZAR,

JOSÉ ELlNTON e NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA para a
prática de crimes contra a Administracão Pública.

Ao que tudo indica, LUIZ ALBERTO, GISELLA, CARLOS EDUARDO e
NILVANE TOMÁS DE SOUSA integram o núcleo da

organização/associação criminosa voltada ao branqueamento de

capitais de origem ilicita, obtidos ilicitamente através da prática de

crimes contra a Administração Pública.

A prática atual do crime previsto no art. 1°da Lei n. 9.613/98 demonstra
que a organização criminosa encontra-se em plena atividade.

Vale dizer, a atuação contemporânea de quatro dos membros da

Ocrim ora investigada indica que os demais núcleos continuam a

praticar os crimes antecedentes e, por essa razão, há necessidade

de manter a ocultação dos bens, havendo contemporaneidade da

atuação de todo o grupo criminoso.
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Tal fato corrobora a necessidade de prisão de LUIZ ALBERTO,

GISELLA OLIVEIRA, NILVANE TOMÁS DE SOUZA COSTA, CARLOS

EDUARDO PEREIRA DA COSTA e também de ROBSON BORGES

SALAZAR.

Quanto a ROBSON BORGES SALAZAR, além do cabimento de sua

prisão preventiva em razão da contemporaneidade da atuação da

organização criminosa, vale mencionar a existência de indicias de que

ele conte com uma rede de proteção da organização criminosa

existente na SANEAGO, que o mantém vinculado à estatal.

Explica-se .

O investigado foi denunciado e responde a ação penal no âmbito da

"Operação Decantação" pelos crimes de organização criminosa,

peculato e emprego irregular de verbas públicas com fundamento nos

robustos elementos de prova colhidos durante as investigações do IPL

0142/2014, em especial nos diálogos telefônicos interceptados que

demonstram claramente sua ingerência pessoal na autorização de

pagamentos a empresas contratadas pela estatal.

A despeito da denúncia oferecida contra o investigado e dos elementos

de prova nela indicados da prática de crimes que vitimou a própria

SANEAGO, a estatal não o desligou de seu quadro de pessoal, tratando

somente de afastá-lo da Diretoria de Gestão Córporativa.

No ponto, vale ressaltar que os funcionários da SANEAGO, sociedade

de economia mista do Estado de Goiás, ostentam a qualidade de

empregados públicos, mantendo vinculo empregaticio com a entidade

e, assim, não são estáveis, podendo ser demitidos com ou sem justa

causa.

O fato de ROBSON SALAZAR ter permanecido junto à estatal indica

que existe uma rede de proteção atual dentro da SANEAGO que

permitiu a manutenção de seu emprego público mesmo diante das

robustas provas de sua participação nos crimes cometidos pela

organização criminosa contra a própria empresa pública.

Tais circunstâncias são indicias de que a organização criminosa
encontra-se em plena atividade e mantém influência na SANEAGO."
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Malgrado a gravidade dos delitos apontados pelo parquet, bem

como a probabilidade de que os atos de branqueamento de capitais continuem a

ser realizados, não há elementos robustos que demonstrem tal ocorrência.

Igualmente, quanto à alegada "rede de proteção" ao investigado

ROBSON SALAZAR, não há qualquer indício de que em sua nova função na

estatal teria atuado em favor da organização/associação criminosa denunciada,

em que pese tais elementos existam quando de sua atuação como Diretor de

Gestão Corporativa da SANEAGO.

Diante desse panorama, 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 concluir pela continuidade das

práticas delituosas que vinham se desenvolvendo pelos investigados.

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 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, GISELLA SILVA DE

OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA,

NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA e ROBSON BORGES SALAZAR.

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

quando imprescindível para as investigações do inquérito 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, alínea "I").
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Sobre o tema como já por mim decidido em outras ocasiões, é

certo que os requisitos da prisão temporária são mais brandos que o da custódia

preventiva, podendo ter como razão de ser o devido esclarecimento dos fatos.

Bem por isso, tal espécie de custódia tem prazo certo fixado em Lei (art. 2°, da Lei

7.960/89).

Quanto a esta espécie de prisão cautelar, é de conhecimento

deste juizo que alguns julgados manifestam entendimento de que o juiz não

poderia se arvorar na condição de legislador, acolhendo pedido de prisão

temporária em casos de investigação de ORCRIM, sobretudo porque inexistente a

previsão de custódia em crimes dessa natureza. Segundo tal entendimento, a

previsão única e exclusiva do delito de quadrilha (atualmente associação

criminosa) no rol numerus clausus da Lei em comento, afastaria a possibilidade

de se decretar prisão em situações da Lei 12.850/13.

Não obstante o conhecimento de tais julgados, verifica-se que nos

casos em que se observa a atuação de uma ORCRIM, necessariamente subjaz

o delito de associação criminosa (antiga quadrilha do art. 288, do CP) .

Em outras palavras, para a configuração de uma organização

criminosa, há um estágio anterior necessário, com a configuração de uma

associação criminosa, de modo que se não comprovado todos os requisitos

necessários à configuração da organização, fatalmente o delito pode ser

desclassificado para o tipo penal previsto no art. 288, do CP. Ressalte-se que

não há número máximo, nem espécie delitiva especifica em quaisquer dos tipos

em comento, ambos afrontando a paz pública, e se diferenciando por

caracteristicas próprias da estrutura formada.

A associação seria um minus. E mais, a configuração do delito de

organização criminosa implica também o cometimento do crime de associação,

se afastando a incidência deste pela especialidade, numa espécie de iter do

crime de associação para o de organização criminosa, que por sua conceituação,
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é dotado de uma maior abrangência e periculosidade.

Nessa esteira, enquanto não perfeitamente delineada a estrutura

da associaçã%rganização investigada, perfeitamente possivel a aplicação da Lei

7.960/89 ao caso em apreço.

o art. 1° da Lei 7.960/1989 preceitua que caberá pnsao

temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou

quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos

necessários ao esclarecimento de sua identidade quando da investigação de

determinados crimes, dentre eles de associação criminosa (art. 1°, incisos I e 111,
alínea "I"). •

De acordo com os elementos de convicção até agora coletados,

existe a fundada suspeita de que os investigados LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA,

GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA e ROBSON

BORGES SALAZAR teriam se associado para o fim de cometer crimes contra

a Administração Pública, consistentes em fraude a licitações, peculato,

corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Outrossim, os elementos de prova indicam, sobretudo pela

natureza do delito previsto no art. 1° da Lei n. 9.613/1998, que a •

associaçã%rganização criminosa encontra-se em plena atividade.

Nessa esteira, a medida se mostra indispensável às investigações

do inquérito policial, buscando esclarecimento dos fatos criminosos e evitando

entraves que possam ser produzidos pelos investigados caso se mantenham em

liberdade durante a colheita da prova.

Vale frisar haver indícios robustos de que LUIZ ALBERTO,

GISELLA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e NILVANE

TOMÁS seriam os operadores do esquema de lavagem de capitais da associação

criminosa investigada, podendo ser coletadas nas buscas ora determinadas

A
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importante documentação acerca dos fatos sob investigação, fato que reforça a

necessidade de prisão temporária para garantir a colheita de provas.

Da mesma forma em relação ao investigado ROBSON SALAZAR,

tanto pela sua participação no direcionamento/favorecimento quanto pelas

informações constantes do Relatório n. 38050.3.1906.245 do COAF, acerca de

simulação de compra e venda de imóvel em 2005 e, principalmente, recebimento

de valores da engenheira da empresa ATILA ENGENHARIA (R$210.000,00 entre

2/10/2017 e 19/03/2018), sem justificativa aparente, demonstram possível

• continuidade de sua colaboração para a organização/associação investigada.

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 imprescindível que os autores e/ou partícipes dos crimes

investigados tenham, mesmo que momentaneamente, privada a sua

liberdade.

Do 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
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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 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA,

GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA e ROBSON

BORGES SALAZAR.

No que diz respeito á prisão temporária do investigado JOSE

ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR, o próprio Parquet Federal mostrou-se contrário à

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

medida constritiva de liberdade.

Não obstante, em que pese a proibição da determinação de

condução coercitiva do investigado, conforme decisão do Excelso Pretório nas

ADPFs 395 e 444, nada impede que a autoridade policial intime o investigado

para prestar esclarecimentos na mesma data da deflagração das medidas ora

deferidas, para fins de utilização, caso necessário, do constante do art. 260, do

CPP.

3. Do sequestro de bens

o artigo 4° da Lei 9.613/1998, na redação da Lei 12.683/2012

admite a decretação de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do

investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que

sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das

infrações penais antecedentes. O uso das expressões investigado e acusado

demonstra que essas medidas podem ser adotadas tanto na fase de investigação

quanto na fase processual.
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No tocante ao fumus bani iuris, o artigo 4° exige a presença de

"indicios suficientes de infração penal", O 3 2° desse artigo 4° autoriza a

inferência, procedida nas decisões de 12 de julho de 2012 e de 16 de julho de

2012, de que está autorizado o arresto de bens de origem lícita a fim de garantir o

pagamento da prestação pecuniária, da multa e das custas processuais, "3 2°, O

juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando

comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos

e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de

prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penaL" Por sua

vez, o 3 4° desse artigo 4° dispõe que "[p]oderão ser decretadas medidas

assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente

da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de

prestação pecuniária, multa e custas," Dessa forma, o periculum in mora consiste

na presença de uma justa probabilidade de que o suspeito possa dissipar ou

ocultar o patrimônio amealhado lícita ou ilicitamente, e, assim, afastar a utilização

dos recursos nas finalidades previstas no 3 4° do artigo 4°, A justa probabilidade

da dissipação ou ocultação do patrimônio amealhado lícita ou ilicitamente implica

a "possibilidade de lesão grave ao direito do requerente", (TRF-1a Região, AC

1998,01 ,00,005145-2/MG, supra,)

Verifica-se pelo até então exposto os indícios de autoria e

materialidade exigidos pela norma de regência para fins de decretação da

medida cautelar. Cumpre referir que os relatórios de material apreendidos

(RAMA), as informações policiais mencionadas, bem como os dados

encaminhados pelo COAF indicam movimentações financeiras bastante

volumosas, além de existência de empresas de fachada para blindagem

patrimonial e saques de valores em espécie, que sedimentam as fundadas

suspeitas de que CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS

DE SOUZA COSTA, LUIZ ALBERTO BAMBU, GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE e ROBSON BORGES SALAZAR associaram-se para cometer

crimes contra a Administração Pública e para a prática de lavagem de capitais,
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Oportuno salientar que conforme mencionado pelo COAF, em que

pese a vultosa movimentação de valores, GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE é desenhista comercial com renda declarada de R$ 3.731,00

(três mil setecentos e trinta e um reais).

Ademais, Os dados encaminhados pelo COAF constantes da

planilha de bens imóveis colacionada pelo parquet em sua manifestação (fls. 94-

98 dos autos), demonstram a grande gama de bens em nome dos investigados e

de suas empresas, fato que, associado ás diversas movimentações suspeitas

narradas na representação policial, tornam necessário o bloqueio dos bens dos

investigados.

Como bem exposto pelo MPF, "A inexistência de fontes licitas de

recursos em volume suficiente para justificar a aquisição do portentoso patrimônio

por parte dos investigados são indicios suficientes de que o patrimônio em

questão proveio, ainda que indiretamente, dos referidos crimes antecedentes ora

investigados, em especial o de organização criminosa",

•

O crime de lavagem de dinheiro consiste em "ocultar ou dissimular

a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal."

Lei 9.613, Art, 1°. •

"A precipua finalidade das medidas acautelatórias que se

decretam em procedimentos penais pela suposta prática dos crimes de lavagem

de capitais está em inibir a própria continuidade da conduta delitiva, tendo em

vista que o crime de lavagem de dinheiro consiste em introduzir na economia

formal valores, bens ou direitos que provenham, direta ou indiretamente, de

crimes antecedentes". (STF, Inq 2248 QO, ReI. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal

Pleno, julgado em 25/05/2006, DJ 20-10-2006 P. 49.)

De tal modo, estão presentes, nos termos acima enunciados, os

requisitos necessários ao deferimento da medida assecuratória requerida pelo

Representante, razão pela qual deve ser decretado o sequestro dos bens
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pertencentes a CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, ROBSON BORGES

SALAZAR, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA, LUIZ ALBERTO DE

OLIVEIRA e GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE.

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. 42/103, 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', especialmente:

a) documentos, bens de valor, pastas, cadernetas,

cadernos, papéis diversos, notas fiscais, documentos bancários, registros de

telefones, livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, todos

relacionados a contratos de obras e serviços estabelecidos com órgãos públicos,

da administração direta ou indireta, da União, do Estado de Goiás ou municípios,

bem assim ordens de pagamento e documentos relacionamentos a manutenção e

movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;

b) hds, laptops, pen drives, smarlphones, arquivos

eletrônicos, de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos

investigados ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham

material probatório relevante, como o acima especificado;
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c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de

valor igualou superior a R$ 10.000,00 ou USD10.000,00 e desde que não seja

apresentada prova documental cabal de sua origem licita.

Os mandados devem ser cumpridos nos seguintes endereços:

1) residência de JOSÉ ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR: rua 56,

84, Qd B27, LI 12, 16, Apto 1801, Torre Premium, Edifício Reserva Du Parc,

Jardim Goiás;

•2) residência de CHARLLE ANTONIO GOMES: Rua J-26, qd 70,

LI. 31, Casa 01, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia/GO;

3) residência de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA: Rua T-38, n°

609, apto 1600. Edifício AVGNON, Setor Bueno, Goiânia-GO;

4) residência de GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, Rua 49, Q-C2, LI. 01/6, Edifício LESSENCE NERGIE, Jardim

Goiás, Goiânia-GO;

5) sede da empresa LUAL ADMINISTRAÇÃO E.

PARTICIPAÇÃO LTDA: Rua T-38, n° 609, apto 1600. Edifício AVGNON, Setor

Bueno, Goiânia-GO;

6) sede da empresa LUAL INVESTIMENTO E

EMPREENDIMENTOS LTDA: Rua T-38, n° 609, apto 1600. Edifício AVGNON,

Setor Bueno, Goiânia-GO;

7) residência de CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA,

rua dos Eucaliptos, s/no, qd 31-A, LI 05, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia/GO;

8) residência de NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA, rua dos

Eucaliptos, s/no, qd 31-A, LI 05, Residencíal Aldeia do Vale, Goiânia/GO;
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9) residência de ROBSON BORGES SALAZAR, rua das

Sucupiras, quadra 31-B, lote 05, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia/GO;

3.2.b - INDEFIRO o pedido de a busca e apreensão nos seguintes

endereços: (a) gabinete do Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás;

(b) gabinete do Governador do Estado de Goiás, visto que JOSÉ ELlNTON

deixou o cargo em 31/12/2018; (c) Gabinete de Representação de Goiás no

Distrito Federal, local de trabalho de GISELLA OLIVEIRA; e (d) Gabinete da

Agência Brasil Central - ABC, local de trabalho de CHARLLE ANTONIO GOMES;

(e) sede da empresa estatal SANEAGO.

3.2.c -FICA FRANQUEADO à Autoridade Policial e seus agentes

o 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 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 recipientes 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.

45



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

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 LUIZ

ALBERTO DE OLIVEIRA, GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE,

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA

COSTA, ROBSON BORGES SALAZAR e JOSÉ ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR.

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

ELlTON FIGUEIREDO JUNIOR.

3.4 - DECRETO, com fulcro no art. 1°, inciso I e 111, "I" da Lei

7.960/89, a PRISÃO TEMPORÁRIA de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA,

GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA, ROBSON

BORGES SALAZAR, pelo prazo de 5 dias (Lei 7.960, art. 2°).

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

no art. 2°, SS 5°, 6° e 7°, e no art. 3° da Lei 7.960/89.

3.5 - DECRETO o sequestro dos bens de CARLOS EDUARDO

PEREIRA DA COSTA, ROBSON BORGES SALAZAR, NILVANE TOMÁS DE

SOUSA COSTA, LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA e GISELLA SILVA DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE, em especial os descritos no quadro constante as fls. 94/99 dos

autos (manifestacão ministerial);

3.6 - DETERMINO o bloqueio dos saldos de contas bancárias e

aplicacões mantidos por CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, ROBSON

BORGES SALAZAR, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA, LUIZ ALBERTO DE

OLIVEIRA e GISELLA SILVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE em instituições
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financeiras, estabelecendo como limite o valor de R$ 181.706.491,56 (cento e

oitenta e um milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e

cinquenta e seis centavos), correspondendo ao valor total atualizado do Contrato

n. 783/2013 celebrado entre a SANEAGO e a empresa SANEFER;

3.7 - DETERMINO que seja o sequestro de bens incluído na

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ;

Expeçam-se mandados de busca e apreensão com as cautelas

previstas no art. 243 do CPP.

Expeçam-se mandados de prisão temporária, com

observância das formalidades previstas na lei de regência.

Cumpram-se as determinações relativas ao sequestro de

bens e bloqueio de valores.

•
Observe-se a tramitação sigilosa .

Notifiquem-se a Autoridade Policial e

47

F.



autos na
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Vieira, Técnico Judiciário, Mal
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