
Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Goiás

Núcleo de Combate à Corrupção – 12º Ofício

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 11ª VARA DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

“Caso Trem Pagador II – O RECEBEDOR”

Medida Cautelar nº 111-33.2016.4.01.3500

S I G I L O S O

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo

procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais

e institucionais, conferidas pelos artigos 127,  caput, e  129, incisos I e IX,  da

Constituição Federal e pelos artigos 5º, inciso I, e 6º, incisos V e XIV, da Lei

Complementar nº 75/93, para instrução de Inquéritos Policiais destinados a

apurar a suposta prática de crimes contra a Administração Pública, tipificados

no Código Penal (peculato),  de delitos previstos na Lei de Licitações,  bem

como na  Lei  9.613/98,  vem à  presença  de  Vossa  Excelência  ADITAR a

inicial da MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL

em referência, pelas razões adiante expostas:
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Diligências recentes realizadas pela Polícia Federal

identificaram/confirmaram os endereços (a serem também alvos de buscas e

apreensões) de: 

SERVIX ENGENHARIA S/A (que foi  sucedida

pela  TRATEX  CONSTRUÇÕES  E  PARTICIPAÇÕES  S/A),  Rua  das

Árvores, 290, Vila Jardim Pires, Lagoa Santa/MG; 

SPA  ENGENHARIA  INDÚSTRIA  E

COMÉRCIO  LTDA.  (Avenida  do  Contorno,  6664,  7º  andar,  Belo

Horizonte/MG);

BARBOSA MELLO (Av. Portugal, 4851, Itapoâ,

Belo Horizonte, MG) e

SERVENG (Rua Dep. Vicente Penido, 255, Vila

Maria, São Paulo/SP);

BRAEMP  BRASIL  EMPREENDIMENTOS  E

PARTICIPACOES  LTDA,  CNPJ  Nº  04196902000104.  (Av.  9  de  Julho,

4407, Jardim Paulista, São Paulo/SP);

JOSIAS  GONZAGA  CARDOSO,  endereço

comercial na Rua 28 n 450 Qd J-13 LT.07 Setor Marista - Goiânia – GO.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal:
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a) ratifica a inicial;

b)  requer  a  expedição  de  mandados  de  busca  e

apreensão  também nos  endereços  das  empresas  acima  relacionadas,  para

localizar  a  apreender  a  prova  documental,  principalmente  contábil,  das

operações realizadas para disfarçar os pagamentos de propina realizados por

intermédio  de  HELI  DOURADO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  S.S.,

EVOLUÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA. e ELCCOM

ENGENHARIA EIRELI (contratos, notas fiscais, cópias de comprovantes

de pagamentos), bem como das tratativas realizadas pertinentes ao acerto da

propina e à formação do cartel  (e-mails,  mensagens eletrônicas e de texto,

smartphones e computadores utilizados pelos prepostos das empreiteiras que

atuaram  diretamente  no  caso,  conforme  identificado  pelos  colaboradores

premiados);

c)  requer  a  expedição  de  mandado  de  busca  e

apreensão também no endereço de JOSIAS GONZAGA CARDOSO acima

informado, com vistas a localizar a apreender documentos físicos, digitais e

digitalizados, e-mails, mensagem instantâneas (SMS, WhatsAPP, Skype etc.),

smartphones,  computadores,  mídias  digitais  (pendrives,  CDROM  e

DVD/ROM etc), contratos, extratos e demais documentos bancários, notas

fiscais,  faturas  anotações,  agendas,  dinheiro,  joias,  obras  de  arte  e  demais

elementos de prova destinados a comprovar a prática de crimes de peculato,

corrupção,  lavagem  de  dinheiro,  formação  de  quadrilha,  cartel,  crimes  de

licitação e demais crimes contra a administração pública;
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d) requer a juntada do CD/ROM anexo, contendo

cópia digitalizada dos laudos periciais criminais oriundos dos IPLs 225/2011,

771/2013 e 002/2008; 

Pede deferimento.

Goiânia, 21 de janeiro de 2016.

Helio Telho Corrêa Filho 

Procurador da República 
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