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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 11ª VARA DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

“Caso Trem Pagador II – O RECEBEDOR”

Distribuir por dependência dos autos nº 3756-03.2015.4.01.3500 e nº 27093-21.2015.4.01.3500

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  ajuizar

MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL,  pelas

causas de pedir fáticas e jurídicas adiante expostas.

I – DOS FATOS

Página 1/47
Natureza do ato processual: petição inicial de medida cautelar preparatória, com pedido de afastamento de sigilo fiscal



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Goiás

2º Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção

A partir de requisições ministeriais, instauraram-se

os seguintes inquéritos policiais para investigar a existência de irregularidades

referentes às obras de construção/de infraestrutura e superestrutura e obras

de arte especiais dos Lotes s/nº e nos 1, 2, 3 e 4 da Ferrovia Norte-Sul no

estado de Goiás: 

1. IPL nº 225/2011 – lotes 4 e s/n;
2. IPL nº 238.2011 – lote 1;
3. IPL nº 239/2011 – lote 3;
4. IPL nº 240/2011 – lote 2;
5. IPL nº 641/2011 – lote 4;
6. IPL nº 643/2011 – lote 2;
7. IPL nº 655/2011 – contrato de supervisão;
8. IPL nº 656/2011 – contrato de supervisão;
9. IPL nº 771/2013 – lote 01S.

Durante as investigações, foi apurado que, o então

Presidente da VALEC JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, com sua equipe

ULISSES  ASSAD,  JORGE  ANTÔNIO  MESQUITA  PEREIRA  DE

ALMEIDA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, direcionaram os objetos das

licitações  promovidas  no  ano  de  2006,  concernentes  aos  lotes  do  trecho

goiano da Ferrovia Norte-Sul1. 

Do  cotejo  da  totalidade  dos  IPLs  instaurados,

pode-se  perceber,  claramente,  que o trecho  goiano da Ferrovia  Norte-Sul,

identificado pelos lotes s/n, 1, 2, 3, 4, ligando o Porto Seco de Anápolis/GO

à divisa entre Goiás e Tocantins, bem como o lote 01S, entre os municípios

de Ouro Verde e Santa  Bárbara/GO, foi  alvo de um verdadeiro  esquema

1 Já há ação de improbidade em curso na Justiça Federal referente a tais fatos,  autos nº  14595-29.2011.4.01.3500.
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arquitetado  entre  as  empresas,  os  empregados  da  VALEC,  dentre  outras

pessoas,  com  o  intuito  de  lesar  o  erário  federal,  proporcionando

locupletamento ilícito dos envolvidos.

Restou provado2 que os  editais  foram elaborados

contendo requisitos que limitavam, em muito, a competição das propostas. A

título de exemplo,  diga-se,  aqui,  que nos  instrumentos  editalícios  constava

cláusula proibindo a concorrência por uma empresa em mais de dois lotes,

bem como impedindo a formação de consórcios, o que fez com que nenhum

lote contasse com mais de 2 (duas) licitantes.

Como consequência lógica de tamanhas restrições,

os  lotes  da  Ferrovia  Norte-Sul  foram  divididos  entre  as  empreiteiras

investigadas,  facilitando  a  ocorrência  de  irregularidade,  tal  qual  os

superfaturamentos comprovados por laudos periciais criminais.

Sobre  as  restrições  transcreve-se  laudo  pericial3

elaborado pela Polícia Federal:

2 Conforme laudos  anexo
3 Laudo nº 1422/2009, no IPL nº 002/2008.
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Da análise do processo licitatório do trecho goiano

da  Ferrovia  Norte-Sul,  verificou-se  que  os  editais  promovidos  por  JOSÉ

FRANCISCO DAS NEVES continham exigência  e  vedações  que tiveram,

como  único  propósito,  restringir  a  competitividade  e  direcionar  o  seu

resultado,  de  modo  que  as  7  (sete)  únicas  pessoas  jurídicas  habilitadas

(embora 17 [dezessete] houvessem retirado o edital) dividissem, entre elas, os

7  (sete)  lotes  em  “disputa”,  conforme  melhor  consultaram  seus  próprios
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interesses  privados.  Isto  é,  houve  exatamente  7  (sete)  pessoas  jurídicas

habilitadas e 7 (sete) vencedoras diferentes para os 7 (sete) lotes disponíveis.

A perícia indicou, ainda, que os demais lotes foram

contratados pelo investigado JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES com base

nos  mesmos  preços  de  referência,  sem  que  tenha  havido  descontos

significativos em nenhuma das sete contratações.

A  investigada  Construções  e  Comércio  Camargo

Corrêa  S/A  e  alguns  de  seus  administradores  formalizaram  acordos  de

leniência e de colaboração premiada com o MPF (já homologados por

esse  juízo),  pelo  qual  confessaram a  existência  do  cartel  e  a  prática  de

corrupção  em  contratos  com  a  VALEC,  bem  assim  forneceram  provas

documentais da sua ocorrência e concordaram e se obrigaram a restituir aos

cofres públicos a importância de R$65 milhões. Tais   provas documentais   e

depoimentos   se encontram encartadas nos autos de homologação de acordo

de   colaboração premiada   nº   27093-21.2015.4.01.3500  ,   sigiloso.

O “Mapa do Cartel4” fornecido pelos investigados

colaboradores demonstra  que  não  só  uma,  mas  praticamente  todas  as

licitações  realizadas  pela  VALEC para  construir  as  Ferrovias  Norte-Sul  e

Integração Leste-Oeste foram fraudadas, mediante cartelização (combinação

4 Planilha  demonstrando  a  divisão  do  bolo,  inclusive  com a  identificação  das  propostas  que  foram
apresentadas apenas para “dar cobertura” às que deveriam ser “contempladas”, conforme previamente
combinado
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das mesmas grandes empreiteiras de sempre5), com o beneplácito6 da diretoria

da VALEC, em especial do seu então presidente, JOSÉ FRANCISCO DAS

NEVES7, e do seu Diretor de Engenharia, ULISSES ASSAD8.

Não  bastasse  o  direcionamento  das  licitações,

também  foram  realizadas  perícias  criminais  federais  de  Engenharia,

Contabilidade  e  Cartografia  em contratos  celebrados  para  a  construção de
5 “QUE: com relação aos contratos da Camargo Corrêa com o cliente VALEC, o depoente participou de
ajustes  entre  concorrentes  para  dividir  entre  si  os  lotes  licitados  pela  VALEC  nas  Concorrências
008/2004, 002/2005 e 001/2007 no âmbito da implantação da Ferrovia Norte-Sul; QUE: o depoente não
participou de concorrências envolvendo a FIOL; QUE: por volta do ano de 2004,  por ser da área
comercial, foi procurado pelas demais empresas concorrentes para que fossem iniciadas as conversas
sobre as próximas licitações da VALEC; QUE: as aludidas conversas se referiam à obra propriamente
dita e à divisão dos lotes de interesse das empresas; QUE: nesse sentido, as empresas passaram a trocar
informações, de modo que todas as empresas pudessem ser contempladas nos certames” (depoimento do
colaborador ALVARO SOARES RIBEIRO)
6 “QUE: nesse sentido, tem conhecimento que havia uma determinação da VALEC para que a empresa
SPA fosse contemplada em mais de um lote;  QUE: essa exigência  a respeito  da SPA foi  levada ao
conhecimento do cartel pela pessoa de RODRIGO LOPES, representante da ANDRADE GUTIERREZ;
QUE: RODRIGO LOPES era um dos canais de comunicação entre o cartel e a VALEC; QUE: não sabe
informar  com  quem  RODRIGO  LOPES  mantinha  entendimentos  na  VALEC;  QUE:  sabe  informar
apenas, por ser um fato notório, que RODRIGO mantinha relação de amizade com JUQUINHA, então
presidente da VALEC; QUE: a exigência da inclusão da SPA no cartel ocorreu em 2004, e perdurou nas
concorrências seguintes em que o depoente participou dos entendimentos do cartel; QUE: a maior
parte das reuniões ocorreu na sede da Andrade Gutierrez, em Brasília/DF; QUE: quando as reuniões
não  aconteciam  na  sede  da  Andrade  Gutierrez,  acontecia  na  sede  de  qualquer  outra  empresa
participante do cartel; QUE: com relação aos editais mencionados havia proibição de que um mesmo
licitante apresentasse proposta para mais de dois lotes; QUE: assim, nos termos do acordo firmado entre
as  empresas  participantes  do  cartel,  os  participantes  ofereceriam  uma  proposta  vencedora  no  seu
respectivo lote ajustado e, para que a combinação fosse efetiva, as empresas ofertariam  propostas de
cobertura no outro lote em que não seriam contempladas, oferecendo descontos menores do que aquela
que deveria ser a vencedora no referido lote; QUE: algumas empresas, inclusive, mesmo sabendo que
seriam desclassificadas,  apresentavam proposta como forma de aumentar o número de participantes;
QUE: além disso, os termos restritivos do Edital também acabariam por eliminar a interferência de
empresas não alinhadas ao ajuste; QUE: por exemplo, o depoente pode citar a exigência de dormentes
em concreto monobloco como condição para habilitação, que restringia significativamente o número de
concorrentes; QUE: a VALEC utiliza o dormente em concreto desde a década de 80; QUE: contudo, do
ponto de vista técnico, segundo o ponto de vista do depoente, nada impediria a utilização de outro tipo
de  dormente;  QUE:  do  ponto  de  vista  prático,  poucas  empresas  teriam  a  experiência  na  área  de
aplicação do dormente de concreto;” (depoimento do colaborador ALVARO SOARES RIBEIRO)
7 Mediante pagamento de propinas milionárias
8 ULISSES ASSAD elaborou  a  Nota  Técnica  que  fundamentou  a  inclusão  nos editais  de  exigências
desnecessárias e restritivas que tornaram viáveis a formação do cartel, como por exemplo, a proibição de
consórcios, a proibição de que um mesmo licitante fosse contemplado com mais de 2 lotes, a exigência de
comprovação de experiência anterior com dormentes de concreto monobloco usinado no canteiro.
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trechos da Ferrovia Norte-Sul, as quais apontaram a ocorrência de sobrepreço

e superfaturamento em todos os casos, sem exceção, conforme demonstrado

na tabela abaixo:

Inquérito
Policial

Contrato Empreiteira
Valor do

superfaturament
o/ sobrepreço

225/20111 013/2006 CONSTRAN

225/2011 021/2001
Camargo Corrêa

S/A
R$ 33.185.178,96

238/2011 014/2006 Queiroz Galvão R$ 5.141.868,48

239/2011 016/2006 Andrade Gutierrez R$ 22.067.787,04

240/2011 015/2006
Camargo Côrrea

S/A
R$ 25.580.655,42

641/2011 060/2009 SPA Engenharia R$ 64.627.597,12

643/2011 058/2009 CONSTRAN R$ 24.520.624,13

655/2011 020/2005 CONCREMAT R$ 1.096.226,18

656/2011 006/2006
STE – Engenharia,

Indústria e
Comércio S/A

R$ 1.372.868,16

771/2013 64/2010
ATERPA-EBATE

ECOPLAN
R$ 31.260.337,44

Valor total R$ 208.853.142,93
1O contrato nº 13/2006 foi rescindido e a empresa SPA Engenharia venceu nova licitação para o lote 4 – objeto do IPL nº 641/2011, por isso não houve medição do superfaturamento

Assim, resta evidenciado que os ilícitos resultaram

em prejuízo ao erário, até agora pericialmente comprovados, da ordem de R$

208.853.142,93  (duzentos e oito milhões,  oitocentos e cinquenta e três mil,
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cento e  quarenta  e  dois  reais  e  noventa  e  três  centavos),  em valores  não

atualizados.

Verifica-se, portanto, que há indícios suficientes da

prática de crimes de peculato e de licitação, no processo de contratação e de

execução das obras da ferrovia Norte Sul, sendo, também certo, a ocorrência

de  lavagem  dinheiro.  Uma  parte  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro

praticadas, inclusive, é objeto de ação penal movida pelo MPF em desfavor

de, dentre outros, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES perante esse ilustrado

juízo9.

Em  linhas  gerais,  no  bojo  da  citada  ação  penal,

busca-se a condenação de vários denunciados,  entre ele o ex-Presidente da

VALEC, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, vez que, no período

de 2003 a 2011, ele adquiriu vasto patrimônio imobiliário, tais como fazendas,

lotes em condomínios fechados, apartamentos e empresas que constituiu em

sociedade  entre  ele  próprio  e  com  terceiros  destinadas  a,  sobretudo,

administrar e/ou explorar e movimentar os referidos bens imóveis, o que é

absolutamente incompatível com a sua condição de empregado público.

Ali, foi observado que as mais expressivas variações

patrimoniais  do  denunciado  ocorreram  entre  os  anos  de  2006  e  2010,

precisamente  no período  em que se  deram as  contratações  direcionadas  e

com sobrepreço,  e  foi  executada  e  paga  a  maior  parte  das  obras  em que

praticados os crimes de licitação e peculato.

9 Ação penal nº 18114-41.2013.4.01.3500, em trâmite nesta 11ª Vara Federal
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Assim,  a  inexistência  de fontes lícitas  de recursos

em volume suficiente para justificar o fabuloso acréscimo patrimonial, aliado

ao fato de que tal incremento se deu na mesma época em que o denunciado

JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES  direcionou  as  licitações  e  celebrou

contratos para execução das obras da Ferrovia Norte Sul com  sobrepreço

comprovadamente superior a R$ 208 milhões, são indícios suficientes

de que o patrimônio em questão proveio, ainda que indiretamente, dos

mencionados crimes.

Ora,  tais  indícios  só  levam  à  conclusão  de  que

benefícios  patrimoniais  foram  entregues,  a  título  de  contrapartida  pelas

manipulações das licitações de lotes da Ferrovia, a empregados da empresa

pública, bem como a outras pessoas. Sendo que, como se sabe, as operações

ilícitas  financeiras  funcionam  através  de  verdadeira  rede,  meticulosamente

estruturada  para  colocar  o  dinheiro  em  circulação  até  que  se  chegue  no

destinatário final, dificultando o rastreamento da origem ilícita. 

De fato,  em  depoimentos  prestados  em razão de

acordos  de  colaboração  premiada  e  de  leniência  firmados  com  o  Parquet

Federal  e  já  homologados  por  esse  ilustrado  juízo,  JOÃO  RICARDO

AULER  e  LUIZ  OTÁVIO  COSTA  MICHIREFE,  respectivamente  ex-

empregado/diretor  e  empregado  da  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO

CAMARGO CORRÊA S.A – CCCC, confirmaram, outrossim, o pagamento

de valores solicitados,  a título de  propina (e a  pedido do próprio) ao ex-

Presidente  da  VALEC –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.  JOSÉ
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FRANCISCO DAS NEVES, conhecido por “JUQUINHA”, pelas pessoas

jurídicas  contratadas  para  executar  a  Ferrovia  Norte-Sul,  entre  os  anos  de

2008 e 2011. 

Asseveraram  e,  inclusive,  apresentaram

comprovantes10 de que os pagamentos ao então agente público deram-se por

intermédio do escritório de advocacia  HELI DOURADO ADVOGADOS

ASSOCIADOS S.S. (CNPJ nº 08.112.119/0001-68), cujo sócio-administrador

é  o  advogado  HELI  LOPES  DOURADO,  assim  como  pelas  pessoas

jurídicas  EVOLUÇÃO  TECNOLOGIA  E  PLANEJAMENTO

LTDA./EVOLUÇÃO  ENGENHARIA  E  TECNOLOGIA

LTDA./EVOLUÇÃO  CONSTRUTORA  LTDA.  (CNPJ  nº

06.880.037/0001-38)  e  ELCCOM  ENGENHARIA  EIRELI  (CNPJ  nº

02.247.468/0001-00), os quais se prestaram ao papel de ponte para ocultar a

origem da propina11. 

Para tanto,  simularam contratos de prestação de

serviços  à  CCCC,  que,  na  realidade,  não  foram  e  jamais  seriam

executados,  mas  serviram  tão  somente  a  justificar,  contábil  e

tributariamente,  a  saída  do numerário  do caixa  da  CCCC com destino  ao

bolso de “JUQUINHA”.

10 cópias das notas fiscais e de outros documentos de contabilização fiscal de pagamentos por serviços não
prestados  a  HELI  DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S.,  EVOLUÇÃO TECNOLOGIA E
PLANEJAMENTO  LTDA./EVOLUÇÃO  ENGENHARIA  E  TECNOLOGIA  LTDA./EVOLUÇÃO
CONSTRUTORA  LTDA.  e  ELCCOM  ENGENHARIA  EIRELI  juntados  aos  autos  nº  27093-
21.2015.4.01.3500;
11 Vide autos nº 27093-21.2015.4.01.3500 e nº 3756-03.2015.4.01.3500, em trâmite nessa 11ª Vara.
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A  prova  documental12 apresentada  pelos

colaboradores  é,  por  si  só,  suficiente  para  atestar  a  veracidade  de  suas

declarações que, contudo, ganham especial relevo a partir de  outras provas

obtidas  pelo  MPF que  demonstram  as  ligações  existentes  entre  JOSÉ

FRANCISCO DAS NEVES e as mencionadas empresas utilizadas para lavar

o dinheiro da propina (laranjas).

Com  efeito,  HELI  DOURADO  ADVOGADOS

ASSOCIADOS  S.S.  tem  como  responsável  legal  e  detentor  de  95%  das

respectivas cotas societárias HELI LOPES DOURADO13, que é advogado de

JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES em causas cíveis e criminais relacionadas

às acusações que sobre ele recaem, em decorrência dos crimes e improbidades

que praticou no exercício no cargo de presidente da VALEC14.

A  empresa  EVOLUÇÃO  TECNOLOGIA  E

PLANEJAMENTO LTDA.  possui  como  responsável  legal  e  detentor  de

98% das cotas do capital social RAFAEL MUNDIM REZENDE15 que, por

sua vez, também é sócio de direito da empresa MUNDI INVESTIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.16, que tem como sócio de fato JADER FERREIRA

12 Notas fiscais, registros contábeis e comprovantes de pagamento juntados aos autos nº 27093-
21.2015.4.01.3500.
13Conforme pesquisa no cadastro da Receita Federal materializada no Relatório de Pesquisa ASSPA/GO 
nº 2.104/2015, anexo.
14Conforme comprova a cópia anexa da respectiva procuração outorgada por ele e sua família
15Conforme pesquisa no cadastro da Receita Federal materializada no Relatório de Pesquisa ASSPA/GO 
nº 2.104/2015, CD anexo
16Da qual detém 33% do capital social, conforme comprova o contrato social anexo.
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DAS NEVES17 18, “laranja19” e filho de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, o

“JUQUINHA”.  Em  outras  palavras,  RAFAEL  MUNDIM  também  é

“laranja”20 de  JUQUINHA.

A  empresa  ELCCOM  ENGENHARIA  EIRELI

(ELCCOM  ENGENHARIA)  LTDA.  é  uma  empresa  individual  que  tem

como titular de 100% de seu capital social e responsável legal JUAREZ JOSÉ

17Conforme atestou MARCELO CASCÃO em depoimento prestado à Polícia Federal, anexo, JADER é
sócio de fato da MUNDI e que há uma espécie de confusão patrimonial entre a MUNDI e a USI, verbis:
“QUE,  no  tocante  a  Empresa  MUNDI  DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO  LTDA.,  o  interrogado
ratifica  que  constam  como  sócio  da  mesma,  o  próprio  interrogado,  RAFAEL MUNDIM  e  PEDRO
PAULO MUNDIM;  QUE,  figuram como  sócios  de  fato  da  empresa  MUNDI  DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. os sócios da USI PARTICIPAÇÕES LTDA.; QUE, o objetivo comercial da empresa
MUNDI é voltada para o ramo imobiliário, não possuindo sede própria, considerando-se que possui
uma sala comercial, dentro da estrutura física da SOTEL; afirma que o endereço inexistente na cidade
de NerópolislGO e que consta do contrato social da empresa MUNDI, deve-se ao fato que se trata de
imóvel  rural  e  que  possivelmente  será  transformado  em  loteamento  urbano;  QUE,  o  interrogado
consigna  que  os  pontos  de  conexão  entre  as  empresas  USI  PARTICIPAÇÕES  LTDA.  e  MUNDI
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., deve-se ao fato do interrogado ser simultaneamente sócio
cotista do capital social de ambas, como também pela estruturação dos negócios imobiliários que se
pretendem fazer nas empresas, contabilmente falando; QUE o interrogado reconhece que JADER é sócio
de  fato  da  empresa  MUNDI  DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO  LTDA.  (…)  QUE:  VILMONDES
GONZAGA é o  administrador tanto da  USI  quanto  da  MUNDI,  sendo que  a MUNDI possui  renda
através  de  locação  imobiliária,  a  qual  possui  aporte  regular  de  recursos  financeiros  e  havendo
necessidade de caixa na USI,  eventualmente,  o interrogado solicita  a transferência,  vez que é sócio
comum de ambas;  QUE informa que  quem adquiriu  a  área  em que  está  alugada  para  a  Empresa
JARAGUA  e  o  Consórcio  MENDES  JUNIOR,  foi  a  empresa  MUNDI  DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA. (…) QUE, o interrogado corrobora que JADER é proprietário de fato da MUNDI,
mas não de direito e posteriormente será regularizada contabilmente; QUE, atualmente recebem pelo
aluguel do imóvel, em torno de R$ 30.000,OO (Trinta mil reais), liquidado pelas empresas JARAGUÁ e
pela MENDES JUNIOR, com aporte financeiro diretamente para a conta da empresa MUNDI, após o
recebimento da escritura;” (fls. 966 e seguintes, IPL 560/2011, DVD/ROM anexo).
18Novamente interrogado, MARCELO CASCÃO prestou esclarecimentos mais detalhados a respeito da
relação da MUNDI com a USI e com os seus sócios, verbis: “QUE a empresa MUNDI foi constituída por
NALDO ALVES MUNDIM há alguns anos, mas ela ficou em estado de pré-operação, e quando o mesmo
grupo proprietário da USI precisou de uma empresa para adquirir um imóvel em Paulínia/SP optaram
por utilizar o CNPJ da MUNDI; a MUNDI adquiriu o imóvel no centro industrial de Paulínia/SP; QUE
valor foi de R$ 4.100.000,00; QUE esse valor não foi totalmente pago; QUE a divisão do pagamento
não está sendo fiel a proporção de cada um dos sócios de fato da empresa; QUE por exemplo, PEDRO
DIAS tem mais dificuldade para pagar pelos imóveis; QUE a participação de cada um na MUNDI é
exatamente igual a da USI; QUE essa e a tendência, mas como o contrato social não foi alterado, isso
pode ser modificado;” (fls. 975 e seguintes, IPL 560/2011, DVD/ROM anexo)
19Responde a ação penal por lavagem de dinheiro perante essa ilustrada 11ª Vara, por emprestar seu nome 
para ocultar bens de origem ilícita obtidos pelo pai JUQUINHA.
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LOPES DE MACEDO. A ligação dele com JUQUINHA é comprovada pela

realização  de  duas  transferências  eletrônicas21 entre  ele  e  MARIVONE

FERREIRA DAS NEVES (mulher de JUQUINHA), bem como pela compra

(ou suposta compra22) de 555 toneladas de sorgo realizada de MARIVONE23.

Essa  operação  de  compra  e  venda  de  sorgo  é

suspeita também por outros motivos. No laudo pericial criminal nº 578/2015

(anexo) os peritos analisaram as declarações de imposto de renda da família

das Neves e verificaram não ser possível atestar a veracidade das informações

relacionadas  à  receita  e  à  despesa  da  atividade  rural,  porque  os  réus

sonegaram os respectivos livros-caixa.  Assim, não há comprovação de que

MARIVONE FERREIRA DAS NEVES tenha, de fato, produzido sorgo no

período (adquirido insumos, efetuado o plantio, a colheita, o armazenamento

e a posterior venda). Ademais, os laudos periciais SETEC/SR/DPF/GO nº

259/2013  e  nº  260/2013 (fls.  1.913 e  seguintes  da  ação  penal  nº  18.114-

20 No Relatório  do  IPL 560/2011,  o  Delegado  Scherer  informou que:  “Relacionada  à  empresa  USI
Participações Ltda, foi identificada a empresa MUNDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, a
qual possui como sócios de direito, RAFAEL MUNDIM REZENDER, PEDRO PAULO MELO MUNDIM
e MARCELO CASCÃO ARAÚJO, mas como sócios de fato, os MARCELO CASCÃO ARAÚJO, NALDO
ALVES MUNDIM e JADER FERREIRA DAS NEVES.

Segundo  extratos  bancários,  material  apreendido,  e  interrogatório  de  MARCELO CASCÃO
ARAÚJO as duas empresas praticamente se confundem, e JADER FERREIRA DAS NEVES é sócio da
MUNDI, na mesma proporção que da USI.

A existência dessa empresa reforça os indícios de que as empresas das quais fazem partes os
familiares  de  JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES são utilizadas  para fazer  a parte da  integração  dos
recursos de origem criminosa em atividade econômica lícita.” (fls. 2.281/2.282, Volume 09, do IPL nº
560/2011, cópia digitalizada integral no DVD/ROM anexo).
21 Uma realizada em 09/07/2008, no valor de R$900,00 a crédito de MARIVONE, e outra em 29/01/2007,
no valor de R$240,00, a crédito de JUAREZ (extratos detalhados anexos, obtidos a partir de quebra de 
sigilo bancário deferido por este juízo) as quais, embora de baixo valor, revelam a existência de ligação 
direta entre JUQUINHA e a empresa usada para lavar dinheiro de propina.
22Diz-se suposta por coincidir com o período do recebimento de propina paga a JUQUINHA, donde se 
suspeitar que tais operações seriam apenas simuladas para lavar o dinheiro da corrupção.
23 Conforme comprova a anexa cópia da Relação de Notas Emitidas fornecida pela Secretaria de Fazenda, 
prova essa juntada aos autos da Ação Penal nº 18.114-41.2013.4.01.3500 pelo próprio JUQUINHA em 
sua defesa prévia (fls. 3.596 e seguintes, volume 16). 
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41.2013.4.01.3500,  volume  VIII),  que  avaliaram  as  propriedades  rurais  da

família Das Neves, atestaram a inexistência, nelas, de armazéns para a guarda

de grãos,  sendo certo que as notas fiscais da suposta venda de sorgo para

JUAREZ datam de 21/12/2010 (isto é, ainda na entressafra24 do sorgo), o

que  exigiria  que  esses  grãos  tivessem  sido  colhidos  na  safra  anterior  e

estivessem  estocados  na  propriedade  (o  que  não  era  possível  diante  da

inexistência  de  armazéns  próprios).  Sendo  certo  que,  se  esses  grãos

estivessem  armazenados  em  depósitos  de  terceiros,  as  notas  fiscais

pertinentes  à  operação  seriam  emitidas  pelo  armazenador  e  não  pelo

produtor.

Há, ainda, fortes indícios de que outras empreiteiras

também tenham pago propina a JUQUINHA. 

Com  efeito,  em  seu  depoimento,  o  colaborador

JOÃO  RICARDO  AULER  confirmou  que,  além  da  Camargo  Corrêa  -

CCCC,  também a  QUEIROZ GALVÃO (com a qual  a  CCCC formou o

CONSÓRCIO FERROSUL) firmou contrato simulado com o escritório do

advogado  HELI  DOURADO para  justificar  o  pagamento  de  propina,  na

forma de honorários advocatícios, à JUQUINHA.

O colaborador  MICHEREFFE não só confirmou

esses fatos, como também forneceu detalhes das negociações envolvendo o

24 Na região Centro-Oeste, o plantio, adubação e tratos culturais do sorgo ocorrem entre dezembro e 
fevereiro e a colheita, transporte e comercialização se verifica no período de maio a julho.
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pagamento  de  propina  pelas  empreiteiras  contratadas  pela  VALEC  à

JUQUINHA, por intermédio do escritório de HELI DOURADO25.

De  fato,  relatórios  elaborados pela  Assessoria  de

Pesquisa e Análise Descentralizada desta Procuradoria da República, a partir

das informações  obtidas pelo afastamento do sigilo fiscal  determinado por

esse  r.  Juízo  nos  autos  nº  3756-03.2015.4.01.3500  (sigiloso),  confirma  a

contabilização  fiscal  de  pagamentos  efetuados  a  HELI  DOURADO

ADVOGADOS  ASSOCIADOS  S.S.,  EVOLUÇÃO  TECNOLOGIA  E

PLANEJAMENTO LTDA.  e  ELCCOM ENGENHARIA EIRELI  pelas

demais  empreiteiras participantes  do  esquema  corrupto  e  cartelizado,

indícios de que não só a CCCC pagou propina a “JUQUINHA”, conforme

Relatório de Pesquisa anexos, dos quais se extrai os quadros abaixo.

De  fato,  a  Receita  Federal  informou  que  o

CONSÓRCIO FERROSUL  (Camargo  Corrêa  +  Queiroz  Galvão)  fez  os

seguintes pagamentos à ELCOOM e ao escritório HELI DOURADO:

25 “QUE: no  início de  2011,  o  depoente  foi   procurado por RODRIGO FERREIRA LOPES SILVA,
representante da Andrade Gutierrez, que estava acompanhado do Advogado HELI LOPES DOURADO
no escritório da Andrade Gutierrez em Brasília; QUE: RODRIGO LOPES informou sobre solicitação de
JUQUINHA para que houvesse uma cotização das empresas com contratos na Valec, para ajudar nos
honorários advocatícios relativos ao processo instaurado contra o presidente; QUE: JOSE IVANILDO,
representante da Queiroz Galvão, também se fez presente na reunião em questão; QUE: na época da
solicitação,  JUQUINHA ainda era o presidente da VALEC; QUE: esse rateio deveria ser feito em 4
pagamentos  de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais),  para  cada  empresa  contratada  pela  VALEC,  ao
escritório de advocacia Heli Dourado Advogados Associados;”
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A  QUEIROZ  GALVÃO  fez,  ainda,  o  seguinte

pagamento à ELCOON, segundo informou a RECEITA FEDERAL:

A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO

CORRÊA fez, ainda, os seguintes pagamentos:

A CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ,

por seu turno, fez os seguintes pagamentos para as três empresas “laranjas”:
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O Consórcio  ATERPA-EBATE  fez  os  seguintes

pagamentos:

A  CONSTRAN,  por  seu  turno,  realizou  os

seguintes pagamentos para as empresas “laranjas”:
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A EGESA Engenharia S/A, por seu turno, efetuou

os seguintes pagamentos à HELI DOURADO:

A TORC TERRAPLENAGEM efetuou o seguinte

pagamento ao referido advogado:
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A  MENDES  JÚNIOR  efetuou  os  seguintes

pagamentos a HELI DOURADO:

A CAVAN PRÉ-MOLDADOS efetuou o seguinte

pagamento ao escritório:

A  IVAÍ  ENGENHARIA  pagou  ao  escritório  o

seguinte:

A TIISA – TRIUNFO IESA, por sua vez, efetuou

os seguintes pagamentos:
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A CR-Almeida, por seu turno, efetuou os seguintes

pagamentos:

A  Construtora  OAS  refetuou  os  seguintes

pagamentos ao mesmo escritório de advogacia:

A  Agropecuária  e  Industrial  SERRA  GRANDE

efetuou os seguintes pagamentos ao escritório:
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A  Construtora  Norberto  Odebrecht  também  fez

pagamentos ao citado escritório e à ELCCOM:

A  BRAEP  Brasil  Empreendimentos  também

efetuou pagamentos ao mesmo escritório:

Esses os fatos até então apurados.

II – DAS BUSCAS E APREENSÕES

Para o prosseguimento das investigações,  torna-se

indispensável realizar buscas e apreensões nos endereços das intermediárias

dos  pagamentos  da  propina  HELI  DOURADO  ADVOGADOS

ASSOCIADOS S.S.  Rua 09, esq com Av. D, qd. G-11, lt. 01, 3º Andar,

sala  301,  Edifício  Comercial  Marista,  Setor  Oeste,  Goiânia/GO),

EVOLUÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA. (rua Illinois,

qd. 147, lt. 08, casas 1 e 2, nº 880, Jardim Novo Mundo, Goiânia/GO )  e

ELCCOM ENGENHARIA EIRELI (Av. Altino Tomé, qd. 84-A, lt.  19,

Vila Brasília, Aparecida de Goiânia/GO),  bem como nos endereços de
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seus responsáveis de fato e de direito, HELI DOURADO (Av. T-9, esq. C/

T-28,  Condomínio  Solar  Eldorado,  nº  821,  apt.  700,  Setor  Bueno,

Goiânia/GO) , RAFAEL MUNDIM (Rua Natal, nº 123, Aptº 2001, Ed.

Thriunfo, Bairro Alto da Glória, Goiânia/GO)  e JUAREZ JOSÉ LOPES

DE MACEDO (Rua C-235, QD. 591, Nº 1.323, Ed. Leblon, Apt. 1002,

Setor  Nova  Suíça,  Goiânia/GO),  assim  como nos  endereços  dos

beneficiários das propinas JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e MARIVONE

FERREIRA DAS NEVES (ambos na Rua Samambaia Sul, qd. AD3, lt.

07,  Residencial  dos  Ipês,  Alphaville  Flamboyant,  Goiânia/GO)  e

JADER  FERREIRA  DAS  NEVES  (Rua  Corona,  qd.  L-1,  lt.  09,

Residencial Cruzeiro do Sul, Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO) e de

seu  operador,  JOSIAS  GONZAGA  CARDOSO  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.

Também é necessária às investigações a realização

de buscas  nos  arquivos das  empreiteiras investigadas,  assim como  nos

endereços dos seus respectivos  executivos que atuaram em seu nome e em

seu favor nos fatos sob investigação, com a finalidade de localizar a apreender a

prova  documental,  principalmente  contábil,  das  operações  realizadas  para  disfarçar  os
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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). Daí que a realização de buscas e apreensões nos

endereços  dos  seus  respectivos  prepostos,  com a  finalidade  de  localizar  a

apreender provas dessa mesma natureza, também é indispensável.

Pela  ANDRADE  GUTIERREZ  (Avenida  do

Contorno,  8123,  Bairro  Cidade  Jardim,  Belo  Horizonte/MG),  atuou

RODRIGO FERREIRA LOPES SILVA (Avenida das Magnólias, qd. 12,

lt. 16, Jardins Viena, Aparecida de Goiânia/GO);

CONSÓRCIO FERROSUL,  Rua Pássaro Preto,

qd.-25, lt. 01, Vila Isaura, Santa Helena/GO; 

Pela  QUEIROZ  GALVÃO  (Rua  Dr.  Renato

Paes de Barro, 750 - 18º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP), agiu JOSÉ

ROBERTO TANOUSS DE MIRANDA (Rua Maria Rosa,  1033, apt.  502,

Manaira, João Pessoa/PB) e JOSÉ IVANILDO SANTOS LOPES (Rua São

Pedro, 3304, apt. 402, Ilhotas, Teresina/PI).

Pela  MENDES  JUNIOR  (Rua  Pedroso

Alvarenga, 1046, 11. andar, cj 111 a 113, Itaim Bibi, São Paulo/SP), atuou
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RONY JOSE SILVA MOURA (Condomínio Ville de Montagne, qd. 19,

casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Lago Sul, Brasília/DF);

Pela GALVÃO ENGENHARIA (Rua Gomes de

Carvalho, nº 1510, Itaim Bibi, São Paulo/SP), agiu JOSÉ HENRIQUE e

HUGO  DE  MAGALHÃES  (Rua  Maranhão,  1418,  apt.  2302,

Funcionários, Belo Horizonte/MG); 

Pela CONSTRAN (Av. Maria Coelho de Aguiar,

215 - 5° andar - Torre F - Jardim São Luis - São Paulo - SP ), atuou e

LUIZ  SERGIO  NOGUEIRA  (SQS  402,  bloco  F,  apt.  103,  Asa  Sul,

Brasília/DF);

Pela  OAS  (Av.  Angélica,  2330,  2346,  2364,  9º

andar,  sala  904  e  7º  andar,  sala  720,  Consolação/SP),  agiu  JOSÉ

LUNGUINHO FILHO (Rua  Clotilde  Rocha  Cabral,  99,  aptº  702,  Jardim

Oceânia, João Pessoa/PB) ;

Pela  ODEBRECHT  (Otr  Pr  de  Botafogo,  300,

Andar  11,  Botafogo,  Rio  de  Janeiro/RJ),  atuou e  PEDRO AUGUSTO

CARNEIRO LEAO NETO (Rua Morgado de Mateus, 260 - apart. 131 –

Vila Mariana - São Paulo /SP); 

Pela  CR Almeida S/A Engenharia  de Obras  (Av.

Vicente Machado, 1.789, Batel, Curitiba/PR), atuou ALOYSIO BRAGA

CARDOSO  DA  SILVA  (SQSW  100,  bloco  G,  Apt.  306,  Sudoeste,

Brasília/DF); 
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Pela SERVIX ENGENHARIA S/A (Rua Alagoas,

nº 1000, sala 704, Funcionários, Belo Horizonte/MG e Rua Paraiba, nº 1317,

sala 317, Funcionários, Belo Horizonte/MG), agiu JOÃO BOSCO SANTOS

DUTRA (Rua Ascânio Lima, 500, Cidade Nova, Arcos/MG e rua Adolfo

Pereira, 262, apt. 702, Anchieta, Belo Horizonte/MG); 

Pela  SPA  ENGENHARIA  INDÚSTRIA  E

COMÉRCIO  LTDA.  (Avenida  do  Contorno,  6664,  salas  701/704,  Belo

Horizonte/MG) atuou e BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES (Rua

José  Ferreira  Cascão,  12,  Apt.  3000,  Torre  II,  Bairro  Belvedere,  Belo

Horizonte/MG);

Pela  EGESA (Rua Henriqueto  Cardinalli,  200,

Olhos D'água, Belo Horizonte/MG) agiu EDUARDO MARTINS (Rua

Elza Brandão Rodarte, 330, apt. 1800, Belvedere, Belo Horizonte/MG)

e  LEANDRO BARATA DINIZ (SMDB,  Conj.  08,  lt.  04,  Unidade  D,

Lago Sul, Brasília/DF); 

Pela  BARBOSA  MELLO  (Av.  Portugal,  4851,

Itapoâ, Belo Horizonte, MG) atuou ALFREDO MOREIRA FILHO (SHIS,

QI 13, conj. 09, casa 05, Brasília/DF)  e

Pela  SERVENG (Rua Dep.  Vicente  Penido,  255,

Vila Maria, São Paulo/SP) agiu e LAIZE DE FREITAS (SHIS QI,03,Conj

09 Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF);
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Pela  Construtora  ATERPA  M.  MARTINS  S/A

(Rua Professor Jorge Lage, 50, Estoril, Belo Horizonte/MG), agiu o seu

diretor comercial, DANIEL NÓBREGA LIMA DE OLIVEIRA (Rua das

Estrelas, 35, bloco/torre 2, apt. 1.401, ed. Mirage, Nova Lima/MG) 

TORC  –  TERRAPLENAGEM  OBRAS

RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA. (Rua Maranhão, nº 1.694, 5º

andar, Bairro dos Funcionários, Belo Horizonte/GO);

CAVAN  PRÉ-MOLDADOS  S/A,  Rua  Gomes,

1996, 15º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP;

TIISA  –  INFRAESTRUTURA  E

INVESTIMENTO S/A,  Av. Doutor Cardoso de Melo, 1.608, 3º Andar,

São Paulo/SP;

AGROSSERRA  –  AGROPECUÁRIA  E

INDUSTRIAL  SERRA  GRANDE,  Av.  Governador  Luís  Rocha,  s/n,

Setor Industrial, Balsas/MA;

IVAI – ENGENHARIA DE OBRAS S/A,  Rua

Saldanha Marinho, 1.522, Centro, Curitiba/PR;

De fato,  declarou o colaborador  LUIZ OTAVIO

COSTA MICHIREFE, verbis:
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“QUE: no início de 2009 assumiu a responsabilidade de

gerir os contratos da Camargo com o cliente VALEC; QUE: nessa época

os  contratos  que  estavam  em  vigência  eram  os  Contratos  021/01  e

015/06; QUE: já na fase de conclusão do contrato 021/01 começaram as

tratativas  das licitações  005/2010 e 004/2010, cujos editais  possuíam

condições de habilitação que restringiam a participação de empresa; QUE:

tal fato propiciou que  praticamente as mesmas empresas que já vinham

participando  das  fases  anteriores  da  Ferrovia  Norte  Sul  estivessem

envolvidas na concorrência; QUE: além disto, houve combinação entre as

empresas, sendo que quando das reuniões onde ocorriam tais combinações o

depoente  tomou  conhecimento  que  existia  uma  estratégia  por  parte  da

presidência da Valec, na qual seriam definidos os vencedores e formação de

consórcio  para  cada  lote;  QUE:  via  de  regra,  a  interlocução  entre

JUQUINHA e  os  representantes  das  concorrentes  que  participarem  do

mesmo  grupo  que  a  CCCC  era  feita  por  RODRIGO  LOPES,

representante  da  empresa  ANDRADE GUITIERREZ;  QUE:  não

sabe informar se RODRIGO também era interlocutor de JUQUINHA

perante  as  empresas  menores;  QUE:  no  entanto,  a  estratégia  de

JUQUINHA sobre os vencedores da concorrência de 2010 foi confirmada

ao depoente por ele próprio; QUE: nesta ocasião, o depoente informou a

JUQUINHA  que a CAMARGO CORREA não iria atrapalhar a

combinação,  mas  exigia  escolher  o  lote  e  a  empresa  com  quem  iria  se

consorciar, o que de fato acabou acontecendo; QUE: JUQUINHA era o

responsável  por  organizar  quem  deveria  ganhar  qual  lote,  sendo  que  o

interlocutor das decisões de JUQUINHA era RODRIGO LOPES, que

também era representante da ANDRADE  GUTIERREZ; QUE: de
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fato, a Camargo se consorciou com a QUEIROZ GALVÃO e, perante o

cartel, se posicionou pela escolha do lote 3; QUE: esclarece que por uma

questão de ganho de escala de fato o consórcio desejava ter êxito nos lotes 02

e  03;  QUE:  o  depoente  se  reuniu  em  algumas  oportunidades  com  as

empresas concorrentes, sendo que participavam as seguintes empresas via de

regra:  ANDRADE  GUTIERREZ,  representada  por  RODRIGO

LOPES  e  RODRIGO  LEITE;  QUEIROZ  GALVÃO,

representada  por  JOSÉ  IVANILDO;  MENDES  JUNIOR,

representada por RONY MOURA; GALVÃO ENGENHARIA,

representada por JOSÉ HENRIQUE; CONSTRAN, representada por

LUIS  SERGIO e  OAS,  representada  por  JOSÉ LUNGUINHO;

(…) QUE: para que a combinação  fosse efetiva  as  empresas  ofertavam

propostas de cobertura, ou seja, ofereciam descontos menores do que aquela

que deveria ser a vencedora em cada um dos lotes; (…) QUE: também

neste caso houve solicitação de JUQUINHA para receber propinas; QUE:

da mesma forma já retratada anteriormente foi contratada uma empresa,

desta  feita  por indicação  do assessor  subordinado  a   JUQUINHA, de

nome  JOSIAS  GONZAGA  CARDOSO;  QUE:  a  empresa  foi  a

ELCCOM  ENGENHARIA  à  qual  foi  paga  a  quantia  de  R$

997.330,00,  em  quatro  parcelas;  QUE:  os  pagamentos  das  propinas

foram feitos pelo consórcio; QUE: esta empresa era efetivamente prestadora

de serviços do consórcio, para fornecimento e montagem de cerca, mas, para

operacionalizar os pagamentos das propinas, foi firmado um outro contrato,

de  aluguel  de  equipamentos,  em  relação  ao  qual  foram  gerados  os

pagamentos acima não houve prestação de serviços para a Camargo Corrêa;

QUE: o contrato  utilizado  para  pagar  propina era  apenas  formal,  não
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havendo efetiva prestação de serviços por parte da Empresa  ELCCOM;

QUE: as medições do contrato de aluguel de máquinas eram fictícias; (...);

QUE: apenas tem a informar que em campo, foi possível notar a deficiência

dos  projetos,  que  se  mostravam insuficientes;  QUE: ressalta  que  alguns

termos aditivos foram assinados para cobrir falhas do projeto, a exemplo de

falta de previsão de linhas elétricas que ligassem os canteiros de obra à rede;

QUE: acrescenta que, mesmo depois do afastamento de JUQUINHA da

presidência  da  VALEC,  JOSIAS  continuou  como  interlocutor  de

JUQUINHA na VALEC para fim de pagamentos de propina; QUE:

inclusive  os  pagamentos  das  parcelas  de  propina  já  estavam  acertadas;

QUE:  também  havia  rumores  de  que  JUQUINHA  retornaria  à

presidência da VALEC;”

Tais  declarações  foram  corroboradas  pelo

colaborador  ALVARO SOARES RIBEIRO,  que tratou inclusive de expor

mais detalhes, verbis:

“QUE: com relação aos contratos da Camargo Corrêa com

o cliente VALEC, o depoente participou de ajustes entre concorrentes para

dividir  entre  si  os  lotes  licitados  pela  VALEC  nas  Concorrências

008/2004,  002/2005  e  001/2007  no  âmbito  da  implantação  da

Ferrovia  Norte-Sul;  QUE:  o  depoente  não  participou  de  concorrências

envolvendo a FIOL; QUE: por volta do ano de 2004, por ser da área

comercial, foi procurado pelas demais empresas concorrentes para que fossem

iniciadas as conversas sobre as próximas licitações da VALEC; QUE: as

aludidas conversas se referiam à obra propriamente dita e à divisão dos lotes
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de interesse das empresas;  QUE: nesse sentido,  as empresas passaram a

trocar  informações,  de  modo  que  todas  as  empresas  pudessem  ser

contempladas nos certames; QUE: dentro da Camargo Corrêa, os assuntos

relacionados  as  concorrências  da  VALEC  eram  tratados  com  JOÃO

RICARDO  AULER;  QUE:  então,  autorizado  pelo  então  diretor

JOÃO  RICARDO  AULER,  o  depoente  participou  efetivamente  de

reuniões visando dividir as obras que seriam licitadas pela VALEC; (...)

QUE:  as  empresas  que  participaram  dos  ajustes  foram  as  seguintes:

Camargo  Corrêa,  representada  à  época  pelo  depoente;  Queiroz  Galvão,

representada  por  José  Roberto  Tanouss  de  Miranda;  Odebrecht,

representada por Pedro Augusto Carneiro Leão Neto; Galvão Engenharia,

representada  por  Hugo  de  Magalhães;  Mendes  Júnior,  representada  por

Rony  Moura;  Andrade  Gutierrez,  representada  por  Rodrigo  Lopes;

Constran, representada por Luiz Sérgio;  CR Almeida,  representada por

Aloysio Braga Cardoso da Silva;  Carioca Engenharia,  representada por

Maurício Muniz; Servix, representada por João Bosco; SPA, representada

por  Bruno  Von Bentzeen  Rodrigues;  Egesa,  representada  por  Eduardo

Martins  e  Leandro  Barata;  Barbosa  Mello,  representada  por  Alfredo

Moreira  Filho  e  Serveng,  representada  por  Laize,  não  se  recordando  o

sobrenome;  QUE:  apesar  de  não  participar  das  reuniões,  a  VALEC

tinha conhecimento dos acertos entre os concorrentes; QUE: nesse sentido,

tem conhecimento que havia uma determinação da VALEC para que a

empresa SPA fosse contemplada em mais de um lote; QUE: essa exigência

a respeito  da  SPA foi  levada  ao  conhecimento  do  cartel  pela  pessoa  de

RODRIGO LOPES, representante da ANDRADE GUTIERREZ;

QUE: RODRIGO LOPES era um dos canais de comunicação entre o
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cartel  e  a VALEC; (...);  QUE: a exigência  da inclusão da SPA no

cartel  ocorreu em 2004, e perdurou nas concorrências seguintes em que o

depoente participou dos entendimentos do cartel; QUE: a maior parte das

reuniões ocorreu na sede da Andrade Gutierrez, em Brasília/DF; QUE:

quando  as  reuniões  não  aconteciam  na  sede  da  Andrade  Gutierrez,

acontecia na sede de qualquer outra empresa participante do cartel; QUE:

com relação  aos  editais  mencionados  havia  proibição  de  que  um mesmo

licitante apresentasse proposta para mais de dois lotes; QUE: assim, nos

termos  do  acordo  firmado  entre  as  empresas  participantes  do  cartel,  os

participantes  ofereceriam  uma  proposta  vencedora  no  seu  respectivo  lote

ajustado  e,  para  que a  combinação  fosse  efetiva,  as  empresas  ofertariam

propostas  de  cobertura  no  outro  lote  em  que  não  seriam  contempladas,

oferecendo descontos menores do que aquela que deveria ser a vencedora no

referido  lote;  QUE:  algumas  empresas,  inclusive,  mesmo  sabendo  que

seriam desclassificadas, apresentavam proposta como forma de aumentar o

número de participantes; QUE: além disso, os termos restritivos do Edital

também acabariam por eliminar a interferência de empresas não alinhadas

ao  ajuste;  QUE:  por  exemplo,  o  depoente  pode  citar  a  exigência  de

dormentes  em  concreto  monobloco  como  condição  para  habilitação,  que

restringia significativamente o número de concorrentes; QUE: a VALEC

utiliza o dormente em concreto desde a década de 80; QUE: contudo, do

ponto de vista técnico, segundo o ponto de vista do depoente, nada impediria

a utilização de outro tipo de dormente; QUE: do ponto de vista prático,

poucas empresas teriam a experiência na área de aplicação do dormente de

concreto;” 
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Coube a ULISSES ASSAD (CPF nº 008.266.408-

00)  (SQS  111,  Bl.  E,  apt.  401,  Asa  Sul,  Brasília/DF),  então  diretor  de

engenharia da VALEC, elaborar “Nota Técnica Relativa ao Edital 088/2004”,

que deu sustentação às exigências  editalícias  restritivas  que asseguraram as

condições necessárias à efetivação do cartel ora investigado. Assim, também

em seus endereços há necessidade de se realizar buscas e apreensões,  com

vista a localizar provas dos crimes ora investigados.

III – DAS PRISÕES CAUTELARES

Do que se viu, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES,

MARIVONE  FERREIRA  DAS  NEVES  e  JADER  FERREIRA  DAS

NEVES, mesmo afastado do cargo (o primeiro) e com os bens bloqueados

(os três), não cessaram suas atividades ilícitas. Com efeito, ao apresentarem a

sua defesa prévia na ação penal nº 18.114-41.2013.4.01.3500 a que respondem

por lavagem de dinheiro, os réus simularam renda lícita apresentando Relação

de  Notas  Emitidas  fornecida  pela  Secretaria  de  Fazenda26,  na  qual  consta

operações  de venda  de sorgo em grãos  para  JUAREZ JOSÉ LOPES DE

MACEDO que, como se viu linha acima, há indícios de que não ocorreram

mas  serviram  apenas  para  esconder  dinheiro  de  propina,  na  tentativa  de

enganar o juízo.

Mas,  não  é  só.  Conforme  revelado  pelos

colaboradores e comprovado pelos documentos por eles fornecidos, mesmo

com os bens bloqueados JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, MARIVONE

26 fls. 3.596 e seguintes, volume 16 (CD/ROM anexo)

Página 33/47
Natureza do ato processual: petição inicial de medida cautelar preparatória, com pedido de afastamento de sigilo fiscal



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Goiás

2º Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção

FERREIRA DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES vem usando

recursos oriundos de propina para custear suas defesas nas ações judiciais a

que  respondem  pelas  improbidades  e  crimes  praticados  no  comando  da

VALEC. 

Com  efeito,  o  colaborador  LUIS  OTÁVIO

COSTA MICHEREFFE esclareceu que, verbis:

QUE: no início  de  2011,  o  depoente  foi   procurado  por

RODRIGO FERREIRA LOPES SILVA, representante da Andrade

Gutierrez,  que  estava  acompanhado  do  Advogado  HELI  LOPES

DOURADO no escritório  da  Andrade  Gutierrez  em Brasília;  QUE:

RODRIGO LOPES informou sobre solicitação de JUQUINHA para

que houvesse uma cotização das empresas  com contratos na Valec,  para

ajudar nos honorários advocatícios relativos ao processo instaurado contra o

presidente;  QUE:  JOSE  IVANILDO,  representante  da  Queiroz

Galvão, também se fez presente na reunião em questão; QUE: na época da

solicitação,  JUQUINHA ainda era o presidente  da VALEC; QUE:

esse rateio deveria ser feito em 4 pagamentos de R$ 60.000,00 (sessenta mil

reais),  para  cada  empresa  contratada  pela  VALEC,  ao  escritório  de

advocacia  Heli  Dourado Advogados  Associados;  QUE: visando manter

um bom relacionamento com a presidência  da  Valec,  essa solicitação foi

encaminhada  a  JOAO  AULER,  que  autorizou  os  pagamentos  das

parcelas da Camargo Corrêa; QUE: as propinas em questão não possuíam

relação direta com os pagamentos recebidos pela execução dos contratos com a

VALEC;  QUE:  assim,  foram  realizados  apenas   3  pagamentos  no
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montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referentes às empresas

integrantes do Consórcio Ferrosul, quais sejam, Camargo Corrêa e Queiroz

Galvão; QUE: existiu uma minuta de contrato com o escritório de Heli

Dourado, porém tal instrumento não foi formalizado; QUE: o escritório de

advocacia em questão nunca prestou serviços, de fato, ao consórcio; QUE:

com relação a pagamentos feitos ao escritório de Heli Dourado em 2008,

informa que não sabe dizer a que se referem, já o que passou a tratar dos

assuntos da CCCC com a VALEC a partir de 2009; QUE: contudo

acredita que possa ter se tratado de acerto de propina; QUE: informa que o

escritório de advocacia de Heli Lopes fez parte do rol de fornecedores da

CCCC, não obstante não ter havido formalização de contrato.”

Como  se  isso  não  bastasse,  esclareceu  ainda  o

colaborador LUIS OTÁVIO COSTA MICHEREFFE que, mesmo afastado

da presidência  da  VALEC, JUQUINHA continuou cobrando e recebendo

propina,  valendo-se  para  tanto  do  concurso  de  seu  assessor  JOSIAS

GONZAGA  CARDOSO.  Inclusive,  de  acordo  com  o  depoimento  do

colaborador  MICHEREFFE,  JUQUINHA  recebeu  propinas  em  parcelas

(prestações).

Assim, a sua prisão preventiva é medida necessária

para a garantia da ordem pública (evitando novas operações de lavagem de

dinheiro) e  conveniência da instrução criminal (evitando a produção de

novas provas destinadas a ludibriar esse e outros juízos).

Página 35/47
Natureza do ato processual: petição inicial de medida cautelar preparatória, com pedido de afastamento de sigilo fiscal



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Goiás

2º Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção

A  prisão  preventiva  do  advogado  HELI

DOURADO também é medida necessária à garantia da ordem pública. 

Com efeito, é notável não só o volume de propina

recebido por intermédio de seu escritório profissional, mas principalmente o

fato de haver recebido de praticamente todas as empreiteiras corruptoras. De

fato,  HELI DOURADO recebeu a  quantia  total  de  R$5.749.373,00 de 15

diferentes empreiteiras ou consórcios de empreiteiras que integram o cartel

corruptor atuante contra a VALEC. Desses,  quase R$500 mil foram pagos

pelo Consórcio FERROSUL ou pela CAMARGO CORRÊA, que confessou

se tratar de propina. 

Ademais,  é  fato  público  e  notório  que,  além  de

advogado  de  JUQUINHA,  HELI  DOURADO,  que  é  ex-deputado,  tem

estreitas  ligações  com caciques  políticos  de  vários  partidos,  como JOSÉ e

ROSEANA SARNEY (PMDB), para quem inclusive também já advogou (no

processo que levou à cassação do ex-governador do Maranhão JACKSON

LAGO, movido pela coligação encabeçada por ROSEANA), e WALDEMAR

DA  COSTA  NETO  (PR),  este  último  cumpre  pena  em  virtude  de

participação do chamado escândalo do Mensalão (AP 470/STF).

Assim,  há  fortes  indícios  de  que  HELI

DOURADO não seja apenas um mero intermediário ou um simples  laranja,

mas um verdadeiro operador financeiro do esquema corrupto.
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Inclusive,  há  pagamento  recebido  por  HELI

DOURADO inclusive  no  ano  de  2014  (conforme  demonstra  os  quadros

acima), isto é, após JUQUINHA ter sido apeado da VALEC (o que ocorreu

em 2012), fato esse que indica que o esquema criminoso continuo a operar

mesmo assim, exigindo-se seja desmantelado pela mão forte da Justiça.

A prisão temporária dos responsáveis de fato e de

direito  pelas  pessoas  jurídicas  EVOLUÇÃO  (RAFAEL  MUNDIM)   e

ECCON ( JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACEDO), bem como do operador

JOSIAS  GONZAGA  CARDOSO,  que  intermediaram  o  pagamento  da

propina e que ocultaram na forma de contratos  simulados  é indispensável

para evitar a destruição ou ocultação de provas, para que sejam ouvidos sem

prévia combinação de versões. Convém anotar que as circunstâncias em que

os crimes foram praticados (simulação de contratos para ocultar o pagamento

de  propina),  por  si  só,  já  autorizam suspeitar  que,  soltos,  os  investigados

tentarão  ocultar  ou  destruir  provas,  já  que  esse  é  o  seu  regular  modus

operandi).

 V – DO ARRESTO DE BENS

Com o advento da Lei 12.683/2012, que deu nova

redação a vários dos dispositivos da Lei 9.613/1998, surgiu a possibilidade de

que as medidas cautelares assecuratórias de bens possam ser decretadas, no

âmbito da jurisdição sobre o crime de lavagem de dinheiro, também com a
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finalidade de assegurar a  reparação do dano decorrente da  infração penal

antecedente.

Confira-se:

Art.  4o  O  juiz,  de  ofício,  a  requerimento  do

Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido

o  Ministério  Público  em  24  (vinte  e  quatro)  horas,  havendo  indícios

suficientes  de  infração  penal,  poderá  decretar  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. (Redação dada pela Lei nº 12.683,

de 2012)

.....

§  4o  Poderão  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.

(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).

No caso dos autos, as perícias criminais federais de

engenharia  até  então realizadas  nos  contratos  firmados  pelos  investigados,
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para  a  execução  de  trechos  Ferrovia  Norte  Sul,  apontam a  ocorrência  de

sobrepreço (peculato)  em todos eles,  sem exceção.  Também há provas do

pagamento  de  propina  (corrupção  ativa  e  passiva),  bem  como  o  uso  de

interpostas  pessoas  para  disfarçar  o  recebimento  da  propina  (lavagem  de

dinheiro),  que  em  valores  históricos  (sem  correção  monetária),  superam

R$200 milhões.

Cópias  dos  laudos  periciais  se  encontram

digitalizadas no DVD/ROM anexo.

O arresto de seus bens, inclusive os adquiridos em

datas  anteriores  ou ainda que eventualmente provenientes  de fontes  lícitas

(mesmo, e principalmente, que se encontrem em nome de terceiros), é

medida  que  se  impõe,  porquanto  destinado  a  assegurar  o  ressarcimento

integral dos danos causados ao Erário.

De fato, o arresto alcança indistintamente todos e

quais quer bens, tantos quantos bastem para satisfazer o crédito discriminado

no quadro acima.

A medida ora pleiteada se impõe, ainda, pelo fato

de que, conforme restou demonstrado ao longo de toda a investigação, os

investigados  tudo  fizeram  com  o  propósito  de  esconder  e  camuflar  o

pagamento  e  o  recebimento  da  propina,  ocultar  e  proteger  seus  bens,

colocando-os  fora  do  alcance  da  Justiça,  de  modo  que,  caso  não  sejam

arrestados, com toda certeza jamais serão localizados novamente.

Os imóveis a serem arrestados são os descritos nos

quadros anexos.
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A  possibilidade  de  arrestar  bens  adquiridos

anteriormente  à  infração  penal,  porém  com  a  finalidade  de  assegurar  o

ressarcimento integral do dano ao Erário, é admitida pela jurisprudência do

TRF/1ª Região, verbis:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  SEQÜESTRO

PROVISÓRIO  DE  BENS.  E  INSCRIÇÃO  DE  HIPOTECA  LEGAL.

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA  PROPOR  A AÇÃO.

BENS ADQUIRIDOS ANTES DO CRIME.

1.  O  Ministério  Público  é  parte  legítima  para  requerer  medida

assecuratória de seqüestro e posterior hipoteca legal, quando há interesse da Fazenda Pública.

2. Não exige a lei, para a decretação do seqüestro, que

os bens tenham sido adquiridos  com os proventos  do crime.  Tudo o que

pertencer ao autor do crime, de origem lícita ou não, poderá ser seqüestrado,

diga-se arrestado. Atinge-se quaisquer bens imóveis do réu para assegurar

posterior especialização e inscrição desses bens. Trata-se de uma garantia ao

ofendido  ou  à  Fazenda  Pública,  uma vez  que  o  indiciado,  ou  acusado,

poderá estar, ao final do processo, insolvente.

3. A hipoteca legal é medida assecuratória para a reparação do dano

causado pelo crime.

4. São requisitos  necessários  para a concessão  de  hipoteca  legal:  a

certeza da infração e indícios suficientes de autoria  (CPP, art. 134). A materialidade do crime

deve estar demonstrada. Quanto à autoria, bastam indícios suficientes que apontem o acusado

como autor do fato.

5. Inexistindo nos autos provas concretas de que o erário  tenha sido

integralmente ressarcido, não há que se falar em perda do objeto.

6.  A meação  da mulher  (ou do  marido)  não responde  pelos  atos

ilícitos praticados pelo marido (ou pela mulher) se não ficar provado que ela (ou ele) tenha sido

beneficiado com o produto da infração. Essa prova cabe ao credor.

7. Ainda que se trate de seqüestro prévio (rectius: arresto), previsto no

art.  136 do CPP,  apesar  da sua natureza meramente  cautelar,  é  admissível  a  oposição  de

embargos de terceiro para livrar o imóvel, se demonstrado ficar que o bem é comprovadamente de
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pessoa estranha ao processo, adquirido de boa-fé, não podendo, pois, ser constritado, sob pena de

configurar-se esbulho, esbulho judicial. É de aplicar-se o disposto no inciso II do art. 130 do

CPP.

8.  Apelações  parcialmente  providas.  (ACR 2002.32.00.004611-

5/AM, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto, Terceira Turma,DJ p.55 de

10/08/2006)

Também o STJ tem idêntico entendimento, quando

se trata de reparação de danos ao Erário decorrentes de crime, verbis:

“PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.

CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS.  DECRETO

LEI Nº 3.240/41. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA.

1. ....

2. ...

3. O  Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que

o sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de que resulta prejuízo para a

Fazenda Pública,  previsto  no  Decreto  Lei  nº  3.240/41,  tem sistemática  própria  e  não foi

revogado pelo Código de Processo Penal em seus arts. 125 a 133, continuando, portanto, em

pleno vigor, em face do princípio da especialidade.

4. O art. 3º do Decreto Lei nº 3.240/41 estabelece para a decretação

do sequestro ou arresto de bens imóveis e móveis a observância de dois requisitos: a existência de

indícios veementes  da responsabilidade penal e  a indicação dos bens que devam ser  objeto da

constrição.

6.  Com  efeito,  o  sequestro  ou  arresto  de bens  previsto  na

legislação especial pode alcançar, em tese, qualquer bem do indiciado ou

acusado por crime que implique prejuízo à Fazenda Pública , diferentemente das

idênticas providências cautelares previstas no Código de Processo Penal, que atingem somente os

bens resultantes do crime ou adquiridos com o proveito da prática delituosa.

7. Tem-se, portanto, um tratamento mais rigoroso para o autor de

crime que importa dano à Fazenda Pública, sendo irrelevante, na hipótese, o exame em torno da

licitude da origem dos bens passíveis de constrição.
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8. ....

9.  Recurso  especial  conhecido  e,  nessa  extensão,  negado-lhe

provimento. (REsp  1124658/BA,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA

TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 22/02/2010)2006)

“PROCESSUAL  PENAL  –  RECURSO  ORDINÁRIO

EM MANDADO DE SEGURANÇA – FORMAÇÃO DE QUADRILHA –

GESTÃO  FRAUDULENTA  DE  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  –

OPERAÇÃO ILEGAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EVASÃO DE

DIVISAS – LAVAGEM DE DINHEIRO – SEQÜESTRO E ARRESTO DE

BENS – INOCORRÊNCIA DOS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA –

FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIAS QUE DEVEM SER

EXAMINADAS  NO BOJO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –

RESGUARDO  DA  MEAÇÃO  DO  CÔNJUGE  –  IMPOSSIBILIDADE  DE

PLEITEAR  DIREITO  ALHEIO –  MEAÇÃO,  ADEMAIS,  QUE  JÁ  VEM

SENDO  RESPEITADA  PELO  MAGISTRADO  SINGULAR  POR  CONTA

DE  DECISÃO  DA  CORTE  DE  2º  GRAU  –  CONSTRIÇÃO  DE  BENS

ADQUIRIDOS  EM  DATA  ANTERIOR  AOS  DELITOS  –  MARCO  QUE

NÃO  PODE  SER  IMPOSTO  AO  ARRESTO,  MEDIDA  QUE,  AO

CONTRÁRIO  DO  SEQÜESTRO,  NÃO  VISA  O  PERDIMENTO  DE

PRODUTOS DO CRIME – PROJEÇÃO EXACERBADA DO QUANTUM DA

PENA DE MULTA – CÁLCULO EMBASADO EM CRITÉRIOS LEGAIS –

INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  CABAL  ACERCA  DA

INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Como o arresto (procedimento antecedente à hipoteca legal) visa

a constrição de bens necessários ao pagamento das responsabilidades do acusado (reparação do

dano, pena pecuniária e custas processuais), caso venha a ser condenado, pouco importa que
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eles tenham sido adquiridos antes ou depois da infração penal. Inteligência do

artigo 140 do Código de Processo Penal.

VI.  Apenas o seqüestro deve recair sobre os produtos, diretos ou

indiretos, do crime, pois seu escopo é o de propiciar o perdimento desses bens. Inteligência do artigo

125 do Código de Processo Penal.

VII. ....

VIII.  Negado  provimento  ao  recurso.  (RMS  23.044/PR,  Rel.

Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG),

SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 08/06/2009).

VI  –  DO  COMPARTILHAMENTO  DA

PROVA

A  prova  obtida  será  útil  ao  Ministério  Público

Federal  para  subsidiar  ações  judiciais  cabíveis,  bem  como  oportunizar  a

responsabilização  dos  envolvidos  nas  esferas  cível,  criminal  e

administrativa.

Com vistas a prevenir futura alegação de ilicitude de

prova emprestada,  requer-se autorização desse Juízo para utilizar as provas

resultantes do deferimento da presente medida cautelar, tanto para instruir os

demais  Inquéritos  Policiais  já  em  trâmite,  quanto  novos  que  porventura

possam surgir com relação a fatos advindos da presente representação. Não

obstante,  também,  podem  as  provas  serem  utilizadas  nas  ações  penais  já

existentes, bem como em futuras ações judiciais (cíveis e criminais). Por fim,

podem  as  provas  produzidas  serem  utilizadas,  de  igual  modo,  no  âmbito

administrativo e disciplinar.
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Tudo se faz com base na decisão do Min. César Pe-

luso, no IQ 2424 QO, e sem prejuízo da manutenção do sigilo judicial:

“(...) Mas o que de todo me não parece ajustar-se às normas
discerníveis nos textos constitucional e legal, enquanto ingre-
dientes do sistema, é que os resultados prático-retóricos da in-
terceptação autorizada não possam produzir  efeitos ou ser
objeto de consideração nos processos e procedimentos não pe-
nais, perante o órgão ou órgãos decisórios competentes, contra
a mesma pessoa a que se atribua, agora do ponto de vista de
outra qualificação jurídica de ilicitude em dano do Estado, a
prática ou autoria do mesmo ato que, para ser apurado na
sua dimensão jurídico-criminal, foi alvo da interceptação líci-
ta, como exigência do superior interesse público do mesmíssi-
mo Estado. Ou, dito de maneira mais direta, não posso con-
ceber como insultuoso à Constituição nem à lei o entendimen-
to de que a prova oriunda de interceptação lícita, autorizada
e realizada em procedimento criminal, trate-se de inquérito
ou processo-crime, contra certa pessoa, na condição de suspei-
to, indiciado ou réu, pode ser-lhe oposta, na esfera competen-
te, pelo mesmo Estado, encarnado por órgão administrativo
ou judiciário a que esteja o agente submisso, como prova do
mesmíssimo ato, visto agora sob a qualificação jurídica de
ilícito administrativo ou disciplinar.
(...) Nisso, não se aprofunda, alarga nem agrava a quebra
lícita da intimidade que já se operou, mas tão-só se reconhece
a necessidade de, com apoio na eficácia da prova resultante,
assegurar, em tutela de interesse público de não menor relevo,
a aplicação de outras conseqüências jurídicas ao mesmo ato
ilícito, considerado noutro plano normativo. (...)”
(Inq 2424 QO-QO, Relator(a):  Min. CEZAR PE-
LUSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  20/06/2007,
DJe-087  DIVULG  23-08-2007  PUBLIC  24-08-
2007  DJ  24-08-2007  PP-00055  EMENT  VOL-
02286-01 PP-00152 RTJ VOL-00205-02 PP-00656)
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VII – DO SIGILO

O êxito  da  presente  medida  cautelar  depende  da

manutenção do sigilo quanto à sua existência e quanto ao seu conteúdo, até

que sejam cumpridos os mandados judiciais cuja expedição ora é requerida.

Contudo, uma vez cumpridas as medidas,  o sigilo

deve ser levantado para dar lugar ao princípio constitucional da publicidade.

Relativamente aos termos de colaboração premiada

e  respectivo  acordo,  mesmo  após  o  cumprimento  dos  mandados,  por

expressa exigência legal (art. 7º, da Lei 12.850/2013), deverão ser mantidos

em  sigilo  até  o  oferecimento  da  denúncia  (inclusive  em  relação  aos

investigados e seus advogados)

IV – DOS PEDIDOS

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal

requer:

a)  a expedição de mandados de busca e apreensão

nos  endereços  relacionados  em  negrito  no item “II  –  DAS BUSCAS E

APREENSÕES” desta  petição,  para  localizar  e  apreender  os  objetos  ali

discriminados;
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b)  a  decretação  da  prisão  preventiva  de  JOSÉ

FRANCISCO  DAS  NEVES  (CPF  nº  062.833.301-34),  MARIVONE

FERREIRA DAS NEVES (CPF n º 435.331.591-91), JADER FERREIRA

DAS NEVES e de HELI DOURADO (CPF nº 024.704.791-00); 

c)  a decretação da prisão temporária  de JUAREZ

JOSÉ  LOPES  DE  MACEDO  (CPF  Nº  276.262.701-00),  RAFAEL

MUNDIM  REZENDE  (CPF  nº  958.577.451-87)  e  JOSIAS  GONZAGA

CARDOSO ( CPF nº 066.978.601-20);

d)  a  decretação  do  arresto  dos  bens  dos

investigados,  descritos  nos  quadros  anexos,  sem  prejuízo  de  outros  que

venham a ser descobertos e indicados no curso da persecução penal.

e)  a  decretação  do  sigilo da  presente  medida

cautelar,  até a  sua  efetiva  execução,  quando  então  os  atos  passarão  ser

públicos,  ressalvados os autos nº  27093-21.2015.4.01.3500, que tem como

objeto  os  termos  de  colaboração  premiada, respectivo  acordo  e

documentação  que  o  instrui,  os  quais,  mesmo  após  o  cumprimento  dos

mandados, por expressa exigência legal (art. 7º, da Lei 12.850/2013), deverão

ser mantidos em sigilo até o oferecimento da denúncia (inclusive em relação

aos investigados e seus advogados). 
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f) autorização para acesso aos dados e conteúdo das

mídias e dispositivos eletrônicos que venham a ser apreendidos, para serem

usados como prova;

g)  autorização  desse  Juízo  para  utilizar  as  provas

resultantes do deferimento da presente medida cautelar, tanto para instruir os

demais  Inquéritos  Policiais  já  em  trâmite,  quanto  novos  que  porventura

possam  surgir  com  relação  a  fatos  advindos  ou  não  da  presente

representação;  nas ações  penais  já  existentes,  bem como em futuras ações

judiciais (cíveis e criminais) e, por fim, também no âmbito administrativo e

disciplinar. 

Pede deferimento.

Goiânia, 08 de janeiro de 2016.

Helio Telho Corrêa Filho 

Procurador da República 
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