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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA (SEÇÃO) Nº 5012657-
56.2021.4.02.0000/RS

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/ES
ACUSADO: LUANA ZORDAN PALOMBO

ACUSADO: EDIVALDO ROSSI DA SILVA

ACUSADO: YOSHO SANTOS
ACUSADO: CAIO FARIA DONATELLI

ACUSADO: JOAO DE CASTRO MOREIRA

ACUSADO: DANIEL SANTANA BARBOSA
ACUSADO: APURAR RESPONSABILIDADE

ACUSADO: GUSTAVO NUNES MASSETE

DESPACHO/DECISÃO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO - Relator)
Trata-se de pedido formulado pela defesa de DANIEL SANTANA BARBOSA
(evento 259) de trancamento da presente investigação, ao argumento de que a
prática dos fatos investigados no inquérito policial não causa nenhuma lesão ao
patrimônio público da União (art. 109, IV, da CF/88) e que tais fatos já estão
sendo investigados pela Procuradoria- Geral do Estado do Espirito Santo, razão
pela qual as investigações devem ser remetidas à Justiça Estadual do Espirito
Santo.  

Requer, subsidiariamente, a reconsideração da ordem de
afastamento do investigado das funções públicas e o deferimento de seu retorno
ao cargo de prefeito.

A defesa aduz, ainda, que: 1) a investigação não conta com uma
hipótese criminal clara e delimitada, estendendo-se sobre situações que não são
de competência da Justiça Federal; 2) o inquérito não dispõe de uma linha do
tempo clara; 3) somente os fatos relativos à contratação e distribuição de cestas
básicas e kits merenda escolar e à construção da passarela de acesso ao mar no
Balneário de Guri seriam de competência da Justiça Federal, e os demais da
competência da Justiça Estadual do Espírito Santo, onde, inclusive, já estariam
sendo analisados (PIC nº 2019.0037.9050-36); 4) a fonte de custeio do contrato
de aquisição das cestas básicas é verba municipal, o que também afasta a
competência da Justiça Federal para análise desses fatos;  5) não estão presentes
os requisitos cautelares para se determinar o afastamento do investigado de seu
mandato eletivo.  

É o relatório. Decido.
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Os pedidos não merecem acolhimento.

Na decisão que deferiu a extensão dos supostos crimes praticados
pelo investigado, em representação da Policia Federal por medidas cautelares
sigilosas no bojo da OPERAÇÃO MINUCIUS, foi apontado que o uso de
verbas oriundas do FNDE atrai a competência deste Tribunal (evento 8, fl. 13), o
que afasta o pedido de remessa das investigações para a Procuradoria Geral do
Estado do Espirito Santo:

A constatação de que as supostas fraudes apontadas em contratos
administrativos do Município de São Mateus/ES envolvem verbas
oriundas do FNDE atrai o interesse da UNIÃO (art. 109, IV, da
CRFB), assim como o foro por prerrogativa de função ostentado
pelo prefeito DANIEL SANTANA BARBO atrai a competência
deste Tribunal Regional Federal para apreciar a representação
policial, com fulcro no enunciado nº 208 da súmula do STJ c/c art.
29, X, da CRFB e enunciado nº 702 da súmula do STF.

No tocante ao afastamento do prefeito de São Mateus de suas
funções públicas, a decisão constante no evento 170, que revogou sua prisão
temporária, é no sentido de que se tratou de medida menos gravosa à prisão,
considerando os indícios e a gravidade dos fatos investigados.

Nesse mesmo sentido, a manifestação de lavra do Procurador
Regional da República Carlos Aguiar, que adoto como razões para decidir
(evento 279):

“Como se pode observar pela análise atenta dos autos, a presente investigação
tem como objeto apurar eventual prática do crime de organização criminosa
atribuível, dentre outros, a DANIEL SANTANA BARBOSA, o qual, nesse
contexto, teria promovido fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de
dinheiro, dentre outros delitos, valendo-se do cargo de prefeito municipal.

Trata-se, portanto, de um cenário muito mais amplo que não se limita apenas
aos delitos de fraude envolvendo a compra de cestas básicas ou a obra no
balneário Guriri com recursos federais.

Por envolver atuação de organização criminosa é natural que haja o
aprofundamento das investigações a fim de possibilitar o completo
conhecimentos dos fatos ilícitos até aqui cometidos pelo grupo investigado.
Não por acaso descobriu-se, por exemplo, indícios de utilização de empresa
que pertenceria de fato ao prefeito, com a qual a prefeitura firmou contrato
para realização de obra com verba federal (Programa de Aceleração do
Crescimento -PAC). Tudo isso em meio a indícios de movimentações
financeiras atípicas e/ou transações comerciais com suspeitas de lavagem.

Trata-se, portanto, de situação clara de encontro de investigação,
caracterizado pela identificação, nas investigações em curso, de fatos que
estão diretamente relacionados e que, portanto, impõem o reconhecimento da
conexão, na forma do art. 76, incisos II e III do CPP.

Como bem explicitado pelo Exmo. Desembargador Federal Abel Gomes, em
voto proferido no HC n. 0000721-61.2017.4.02.0000:
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“não se esta diante de encontro fortuito, mas sim do denominado
ENCONTRO DE INVESTIGAÇÃO, que e aquele que faz com que numa
determinada investigação por um fato "x", sejam apurados fatos "y",
mas diretamente relacionados com os primeiros quer em função da
presença das mesmas pessoas como autores em ambos, quer porque os
modus operandi são semelhantes (também sobre a conexão derivada do
"encontro de investigação", ligado a fatos relacionados entre si: LUIZ
FLÁVIO GOMES e RAUL CERVINI. "Interceptação Telefônica". Ed. RT,
1997, p. 192-194).”

Encontros fortuitos, salientou o Exmo. Desembargador, caracterizam-se pela
identificação acidental de outros fatos que não guardam nenhuma relação com
o que é objeto de investigação. É o caso, por exemplo, da apreensão de uma
arma de fogo durante o cumprimento do mandado de busca na qual se
investiga lavagem de dinheiro. A descoberta desse outro episódio exige o
desmembramento, diante da ausência de conexão.

Por outro lado, quando as investigações revelam indícios de que outros
personagens concorreram para a prática criminosa objeto da investigação e
que as provas dos crimes envolvendo esses agentes reforçam a materialização
dos ilícitos em apuração, o que se tem é o encontro de provas que justifica a
conexão objetiva e probatória na forma do art. 76, incisos II e III, do CPP.

Ademais, conforme leciona Renato Brasileiro1, a conexão e a continência têm
como finalidade garantir a união dos processos de forma a propiciar ao
julgador uma melhor visão do quadro probatório, permitindo-lhe entregar a
melhor prestação jurisdicional e evitando-se, com isso, a existência de decisões
conflituosas. Não por outro motivo, um dos efeitos da conexão e da continência
é exatamente a unidade de processo e julgamento perante o juízo prevalente
(art. 79 do CPP), ressalvadas determinadas hipóteses legais em que a
separação dos processos será obrigatória.

Faz-se necessário ressaltar também o teor da Súmula nº 122 do c. STJ:

“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes
conexos de 1LIMA, Renato Brasileiro de. Competência Criminal. Salvador/BA:
Editora Juspodivm, 2010, p. 585/600. competência federal e estadual, não se
aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal”.

O fato de haver uma suposta investigação no Ministério Público estadual, por
outro lado, não autoriza a desconstrução das regras processuais
supramencionadas, muito menos permite o trancamento das investigações ou
delimitação do seu objeto como quer a defesa.

Por outro lado, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos cautelares
para se determinar o afastamento do peticionário de seu mandato eletivo:

“Primeiro pelo fato de que o Peticionário nunca atuou como ordenador
de despesas no Município, prezando pela atividade política em
detrimento de atividades administrativas (como assinaturas de
contratos, ordenação de pagamento e execução de ordens de empenho),
o que afasta (ou dificulta) a possibilidade de interviesse diretamente
sobre a escolha de empresas para processos licitatórios diversos. (…)
Segundo, pelo fato de que Vossa Excelência não assinalou um prazo
certo e determinado para cumprimento da cautelar, restringindo-se a
decisão a determinar a ‘AFASTAMENTO das funções públicas que
estejam exercendo’ (decisão de 7/10/2021).”
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Prossegue argumentando que, dado o tempo decorrido desde a deflagração da
operação, a autoridade policial certamente já coletou todas as provas que
necessitava, o que afastaria o caráter cautelar-processual da medida. Sustenta
que a descrição das investigações aponta para esquema envolvendo atuação
dos particulares em detrimento da Administração, inexistindo indícios de
pagamentos a agentes públicos, tampouco elementos que digam sobre o
envolvimento do peticionário com essas empresas. Ademais, alega que o evento
narrado com relação à empresa MULTIFACE e CAIO DONATELLI teria
ocorrido em outubro de 2019, o que demonstraria a ausência de
contemporaneidade.

Os referidos argumentos não se sustentam diante dos robustos indícios de
autoria e materialidade delitivas, lastreados em um farto conjunto probatório,
o que impõe a manutenção da medida de afastamento da função pública de
DANIEL SANTANA BARBOSA, com vistas à garantia da ordem pública (artigo
319, inc. VI, do CPP).

Neste sentido, vale rememorar que DANIEL, valendo-se do cargo de chefe do
executivo municipal, em concurso com empresários, assessores e
interpostas pessoas, cometeu diversos delitos ao longo da legislatura de
2017/2020, com prosseguimento no atual mandato de 2021/2024, para o qual
foi reeleito.

Conforme consta na representação policial, as investigações tiveram por base
inicial indícios de fraudes em licitações promovidas pela prefeitura de São
Mateus, algumas delas com verbas públicas federais, de modo a favorecer o
grupo político liderado pelo atual gestor do município localizado no Espírito
Santo.

As principais empresas envolvidas nas fraudes são a MASSETE ESTRUTURAS
E EVENTOS EIRELI, ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI e MULTIFACE
SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA. Elementos probatórios colhidos até o
momento indicam que através dessas empresas, que possuem diversos
contratos com a Prefeitura, é feita movimentação financeira para empresas
geridas pelo prefeito, fato que também caracteriza os crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro.

A par disso, quando da deflagração da fase ostensiva da operação Minucius,
foram apreendidos vinte e três cheques, a maioria com valores significativos,
ocultos no veículo utilizado pelo investigado DANIEL SANTANA BARBOSA.
Alguns deles foram emitidos pelas empresas ESTRELA SHOWS E EVENTOS
EIRELI e MASSETE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI, pertencentes,
respectivamente, aos investigados YOSHO SANTOS e GUSTAVO MASSETE.

Também foram apreendidos na casa de DANIEL R$ 437.135,00 (quatrocentros
e trinta e sete mil cento e trinta e cinco reais) em moeda nacional e mais de R$
R$ 299.910,00 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e dez reais) na
EMPRESA DE MINERAÇÃO LITORÂNEA (“ÁGUA MINERAL AÇAÍ”).

O volume de notas apreendidas na casa do prefeito e na referida empresa, bem
como sua forma de acondicionamento, traz indícios veementes de tentativa de
ocultação da origem dos recursos, sugerindo sua proveniência ilícita.

Pela análise dos fatos apurados pela Polícia Federal, é possível constatar
indícios suficientes de cometimento de infrações pela organização criminosa
infiltrada no Município de São Mateus/ES, em razão de ser verificada uma
estrutura ordenada, com líder (prefeito), auxiliares (servidores públicos) e
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operadores (familiares e empresários), com divisão clara de tarefas,
objetivando desviar recursos públicos municipais mediante fraudes em
licitações.

No caso presente, mostra-se imprescindível a manutenção da medida de
afastamento do peticionário de suas funções, com base no artigo 319, inc. VI,
do CPP, tendo em vista as premissas acima alinhavadas. Não há dúvidas
quanto à gravidade dos fatos imputados nem quanto ao risco de reiteração
delituosa. Neste aspecto, para a garantia da ordem pública referida medida se
justifica, pois presente o nexo funcional entre a prática do delito e a atividade
funcional desenvolvida pelo detentor do mandato executivo. Eventual
permanência de DANIEL SANTANA no cargo certamente servirá como
estímulo para a reiteração delituosa, dada a habitualidade e atualidade do
esquema criminoso.

O fato também repercutirá na própria credibilidade da justiça e, em última
análise, na aplicação da lei penal, já que restabelecidos aos postos dos quais
foram retirados por ordem desse D. Juízo, aumentariam na população local a
sensação de impunidade e, o que é mais grave, inibiria qualquer movimento
tendente à participação popular na prestação de informações úteis para as
investigações.

Além disso, restabelecidas as mesmas condições que levaram à série delituosa
que deu azo às investigações em curso, mais uma vez a população local ficaria
refém da organização criminosa que se mostrou sem escrúpulos e capaz de
usar verbas públicas, inclusive para o combate à pandemia causada pelo novo
Coronavírus, para seu próprio enriquecimento.

Feitas essas considerações, imperioso concluir que diante das provas
colacionadas aos autos, que trazem indícios veementes da autoria e
materialidade delitiva, a determinação de afastamento da função pública se
justifica, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública. Tal premissa é
incompatível com os argumentos lançados pela defesa, segundo os quais não
foi estabelecido prazo para a duração da medida e a autoridade policial já
teve tempo suficiente para coletar as provas que necessitava. Note-se que essas
alegações não são suficientes, por evidente, para a revogação da medida de
afastamento do mandato.

Quanto à alegação de que não restou caracterizada a atualidade da conduta
em relação aos fatos que envolvem a empresa MULTIFACE e seu sócio, CAIO
DONATELLI, mais uma vez, as provas constantes nos autos demonstram a
atuação de uma verdadeira organização criminosa, liderada pelo chefe do
poder executivo municipal, DANIEL SANTANA, que conta com o apoio
administrativo de LUANA ZORDAN PALOMBO e outros servidores da
prefeitura, e com apoio operacional e financeiro de empresários que se
beneficiam com contratos realizados pela prefeitura de São Mateus, entre eles,
CAIO DONATELLI, sócio da MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES
LTDA. CAIO foi fundamental não só para a contratação com o ente público,
como também para a movimentação financeira e ocultação dos recursos
obtidos com as práticas ilícitas.

Dessa forma, é irrelevante que o contrato entre a prefeitura e a MULTIFACE
tenha sido firmado em outubro de 2019, se os referidos personagens
continuaram se organizando e se estruturando, cada qual com sua função,
para a prática de crimes em detrimento do erário municipal e federal. Não se
pode olvidar que o crime de integrar organização criminosa é conduta de ação
permanente, ou seja, é delito cuja conduta se protrai no tempo até sua
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cessação, quer seja com a prisão do membro faccionado, quer seja com o
rompimento/desligamento por ato voluntário do membro com vínculo
organizacional criminoso.

Não obstante os argumentos supramencionados, cumpre registrar que alguns
dos contratos fraudulentos permanecem ativos, o que significa dizer que o ente
municipal segue submetido ao risco de ter seu orçamento aviltado com as
práticas ilícitas do grupo investigado.

Nesse aspecto, pelos menos dois contratos entre a prefeitura de São Mateus e a
empresa CONSTRUSHOW (que apesar de mantida em nome de ROGÉRIO DE
CASTRO, pertenceria de fato ao prefeito afastado DANIEL SANTANA), com
valor superior a sete milhões de reais, ainda estariam em vigor.

Ora, o restabelecimento das funções nessas circunstâncias daria ao
investigado plenas capacidades para retomar as práticas criminosas,
interferindo, inclusive, na colheita de provas com prejuízo direto para a
aplicação da lei penal.

Não por acaso a Lei 12.850/13, que tipifica o crime de Organização criminosa,
preceitua em seu parágrafo quinto que:

Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra
organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento
cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução
processual.

No juízo de ponderações, é inegável o acerto da decisão que determinou o
afastamento cautelar do investigado como forma de preservação do interesse
público.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de DANIEL SANTANA
BARBOSA.

Intimem-se.
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