
PODER JUDICIÁRTO

tu
En 10/70/2078

( LEI

WRMO DE AUTUAÇÃO

Em Goiânia, 10 de outubro de 2org,nesta secretaria da 11a VARA -GoIÂNrA'Eu, ESTRELA BoHADANA RoDRIGUES, autuo os documentos adiante, em
folhas com apensos na seguinte conformidade:

Processo t 277 02-96.2019. 4. 01. 3500

Classe: 15203 - PEDIDo DE PRTSAo PREVENTIVA

objeto: CRIMES DE "LAVAGEM- oU ocULTAÇÃo DE BENS, DIREIT9S oU yAL9RES
9.613/98 ) - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAçÃO EXTRAVAGANTE - PENAL

Vara: 11a VARA - GOIÂNIA

DTSTRTBUICAO POR DEPENDENCIA EM IO/LO/2018
270759220184013500

ao processo no

No Inquérito:

Data Inquérito:

Origem Inquérito:

Preso em Flagrante:

Processo não encontrou prevenção.

PARTES:

Não

REQTE

ACSDO

MINISTERIO PUBLTCO FEDERAL

SIGILOSO

Para constar, lavro e assino o
presente

T

Estrela Itodriguco
Drretore de $erlretana la 11e x,hra





1l VARA - GO - Secretaria da Vara

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Helio Telho Correa Filho - PR (PR.GO) [hetiotetho@mpf.mp.br]
segunda-feira, I de outubro de 2018 17:08
11 VARA - GO - Secretaria da Vara
Petiçáo
interrogatorio Jayme 1.pdf; Ciente .pdf

Anexo, segue petição sigilosa, criptografada com senha que será encaminhada por WhatsApp para permitir a
abertura, bem assim cópia de interrogatório.

Por favor, imprima-os, junte-os aos autos e os faça conclusos em sigilo

Helio Telho
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20 Ofício do Núcleo de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 11" VARA DA

SEçÃo JUDICIÁRIA Do ESTADo DE GoIÁS

Operação Cash Delivery

Referências:

Medida Cautelar/Busca e Apreensão n" 2707 5-92.20 I 8.4,0 1,3 500

IPL 445/2018-4 - SPJPF/GO

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, pelo

procurador da República signatário, vem a presença de Vossa Excelência

expor e requerer o que segue.

Convém relembrar que, conforme narrado pela

autoridade policial na representação que inaugurou os presentes autos:

"...o investigação foi iniciada a partir da análise

dos Termos de Depoimento de ALEXANDRE

JOSE LOPES BARRADA (Termo Depoimento n.

O4), FERNANDO LUZ AYRES DA CUNHA

SAI{TOS REI,S (Termo Depoimento n. 04), JO,trO

AI{TONIO PACLFICO (Termo Depoimento n. 33)

e RICARDO ROTH FERRAZ (Termo Depoimento
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n. 06), os quais eram vinculados ao grupo globat

ODEBRECHT (coruuptoro e confessa).

Narram que MARCONI PERILLO, por
intermëdio de JAYME RII{CON, teria recebido

ilicitamente recursos para suas campanhas

eleitorais ao Governo do Estado de Goiás nos

anos de 2010 e 2014, em troca de patrocinar os

interesses da Odebrecht no Estado, ou seja, com

a promessa de que aquela empresa seria

beneficiada com concessões de serviços, ai

incluídas as obras de esgotamento sanitário da

Região do entorno do DE, pertencentes ao

Estado de Goiás e que representavam o maior

potencial do Brasil quanto a projeto de

saneamento, além de outros projetos de interesse

da empresa.

Em período compreendido entre 2010 e 2014, o

investigado MARCONI FERREIRA PERILLO

JUNIOR, por intermédio de JAYME RINCON

teria recebido ilicitamente recursos para suos

campanhas eleitorais ao Governo do Estado de

Goiás, em troca de patrocinar os interesses da

ODEBRECHT no Estado.
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Tbdavia, no decorrer das investigações, e a

medida que esta foi se aprofundando, conforme

se verá adiante, o escopo da investigação acabou

se tornando mqior que o inicialmente

vislumbrado, verirtcando-se, também, indícios

das condutas delituosas definidas em nosso

ordenamento jurídico como corrupção passiva

(art.317 CP), orgonizøção criminosa (lei

12850/2013) e lavagem de dinheiro (Lei no

12.683 de 2012).

Conforme robusto material probatório produzido

dttrante o curso da presente investigação, restou

demonstrado tratar-se de organização criminosa

(liderada por MARCONI PEfuILLO), a qual

inclusive mostra-se estruhtralmente ordenoda,

marcada pela divisão de tarefas e propósito de

obter vantagem econômica mediante a prótica do

delito de corrupção pctssiva e lavagem de

dinheiro."

O pedido original de prisão preventiva dos

investigados havia sido indeferido pelos seguintes motivos:
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NCI c*s* *rn üFrÊçð, *rn qil* FÈes ss È[smen!$$ de pr*v* üG¡rreâd*s ûËç
ð{¡tt$, qL}Ë!Rt* ffç plBitü Se pri$gü SrÊventivå dos en*åç Énvc*tig*dos- t€nh* qü*
nå* sntri*feits o reqt.tisitç dc ps$ffoj{¡*'r jiåerÉsfis^

f{åo *bstant* å grsvidad* d*s fat*ç denunçiådÐs. qus s& *n*fi¡med*¡*
*lr*çarn ê pÈr em cheque atê rnesm* æ lisur* dns últirn*s pleitsÐ eiqjtnrsi* d*
Ëstndn de Ëofås, haja v**ta c decxquilibri* n*töri* de urna eleÈçäp rwar*ad* p*r
finsncian'l*ntc de ceilìpürlhå ççm v*tcrçs de urig*m e*pdrria, nå* sxr*tsm
sl*m*ntçs stu*i* auflçier*tçs n*s fat*s n*rrad*s ø nnxej*r a ir*pre**indihilidade dn
m*Sidä rwque*tada.

t*rnc b*nr p*ntu*r¡ ü pðrqu*t, x prix&o preventive * sempr* exc*p*i*nal,
cûrfis cçrt¡fáric {*çie* d* prÈnelpin sa pr*xunçfiu de inn**ncie, dev*nd* **
elenn*nt*s çönãtãntÊs ds *rt- 3'lÊ s 313 d* cpp e$tfrr*rn devÍdemsnte
**dinrcnted** Ëm *len:entcs fáticn* nås só rcbustcs *#rnr *Õm rertä
c*r*temp*r*neidade * exigir * ad*çåo da medids extrerns,

lgu*fn'lente, ainda qL¡* nvçntada a possihilidade, nåç hå elçmentms
*ufitientes ü çtffiFr*rrfrr e reiteraçð* riæ* ennd¡.¡tss delilu**s* narr*das nå

repr*sentxçån poliei*l, nem ffrs$mü no atûnente a ecntånx*dade da *fitfttM
investig*da.

De fato, até então não eram robustos os indícios

de que a orcrim ora investigada continuava em atividade. Porém, com a

deflagração da fase ostensiva da operação, executaram-se buscas e

apreensões nos endereços dos investigados, tendo-se obtido êxito em

Pâgina 4lt6
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localizar e apreender mais de R$1 milhão em espécie, guardados em caixas

e em cofres nas casas dos investigados JAYME RINCON e de seu

motorista tUÁnCIO GARCIA DE MOURA, policial militar encarregado de

trazq a propina de São Paulo/GO para Goiânia/GO, conforme

materializam os Autos de Exibição e Apreensão anexos.

Tal fato é indício suficientemente robusto de que a

OrCrim, além de longeva (opera pelo menos desde 2010r, havendo indícios

de que atue desde até mesmo antes, em 20062), encontra-se atualmente em

franca atividade de coleta de propina e de lavagem de dinheiro. O

mecanismo segue operando com as mesmas engrenagens, de modo que a

prisão preventiva de seus membros é necessáriapara desarticulâ-la de vez,

restaurando-se a ordem pública.

Convém ressaltar que MARCONI PEzuLLO,

contra o qual abundam indícios de ser o chefe da OrCrim, mantém atual e

forte influência no Governo do Estado de Goiás, como demonstra, por

exemplo, o fato de haver emplacado o seu cunhado, SÉnClO CARDOSO,

no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás,

nomeado peloatualgovernador após a sua renúncia para

des incom patibilizar -s e e c onc orrer ao S enado.

Inclusive, é sintomático o fato de que a indicação

do nome do cunhado de MARCONI PERILLO para o TCM ter sido o

'https:iioglobo.globo.conrlbrasil/pgr-denuncia-governador-cle-goias-cachoeira-cavenclish-por-corrupcao-
2l 138899 (acessado em 30/09/2018)
2 https:¡'lwrvrv.conjur.com.br'/2008-nrai-09/governatlor soias:senaclor:sao:acusados==caixa--dois
(acessado em 30/09/20 I 8)
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primeiro ato praticado pelo seu sucessor, numa manobra3 para contornar a

proibição de nepotismo prevista na Súmula vinculante 13, do sTF. A
indicação obteve confirmação em ptazo relâmpago (apenas 2 dias) pelos

deputados à Assembléia Legislativa, por 30 votos a favor e apenas 2

contrários, tomada em sessão extraordinária, exclusivamente convocada

para esse fim4. Tais circunstâncias escancaram o seu poder de influência,

tanto sobre o governo de seu sucessor, quanto sobre o Poder Legislativo

goiano.

As razões desse poder de influência de

MARCONI PERILLO sobre o legislativo goiano, mesmo após deixar o

exercício do cargo de Governador e encontrar-se despido de mandato

popular, pode ser facilmente compreendida pelo seguinte trecho do

interrogatório de JAYME RINCON (anexo), colhido no dia da deflagração

da Operação Cash Delivery, o qual confessou haver efetivamente recebido

os valores oriundos da ODEBRECHI corroborando as declarações dos

colaboradores:

,ptri.fuui¡¡srs s,m Gowsnsdnr Mss*¡:nÌ trmrÈllm; Qi"JF, cclnllnÐs tË{ håvidr 8Ë'6ËrêEþä *€
rd**{¡f$û$ psr p*¡ft* ds Fr*p*stÐs dr gfì.ÈF* *r1*þre*ht åüå pslÍÈråi$ ffiililRrss $ÉFìßl(} I
MÛUFIå, n.ç ñ$Mrt€rfl*nt* ei* pr*pri*dadç dn interrog*dç na *id&.ds de Så,a Faul*; üLjË"
nån sgbg,f1iuÈr etl tÈrt$ Ë numærs de v*¿B$ ern qi¡Ë lel pracedirnwntç eftlrrwu: *UË, {)
epsr{sffçn1û *rr* r¡itill sr$r¡ lËRdü s.rï yìstÂ 0 åf.rßssri que SË$lßlS $eflnlrËt &ü fïe$fi"þs;
üUü, ËËFttlÜ pcssuiia {$ÈnþèrÏ} urn ûÊ*-siÍð ri¡rËlr åÈ lnt*$offi$ e å suå f&rfti¡{iü, $m
ra*S* dns fu*lç*cs eu€ *l* çxer$a de sngurorrçfl e mßN${i$ls dû Múgrrflg*dcl; û[JF,
*s{:lärÈÕÊ {tilê frütr}RlËf} üüüûY nlNf;üF¡. fiF}r} üü $nt*ffüü*.d#, n&ç rirshc fi ffien*r
fi*rlr¡tÉpnçttü rås$lê$ *nü$fi{rfis ð s€Eü*r $åhiå d$ quß ss{,Ë'rÐ sti g$tfiÎË**r*dn; üL}*.

_ SË¡l$Ê* ret*rnmçs *¡ {Ëqt*ånia $e nnrr+ fi,Rvsglr{,¡irtmsnli¡ Éftr våo prtvod*; üt"åË, #s
3 Essa manobra foi uma evidente tentativa de contornar a Súmula Vinculante no 13, do STF, que veda a
prática de nepotisnro, o que levou o MP/GO a questionar judicialmente o ato:
http:r'i'rvrvu,.nlpgo. ntp.brlportal/rroticialprorlotor-rcquer'-afastarnento-ìrnediatg-de-novo-conselheilo-clo-

(acessado ent 29 109 1201 8)

https:¡'¡portal.al.go.leg.brlrroticias/ver¡ icli'l 5 89 I 9r'assernblcia. r-aprovarindicacao+de+sergio+carcloso+ao+tc
m+enr+sessao+extrat-¡rdinaria*realizada+nesta+5rfcila (acessado em 05/10/2018)
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Mas, não ficou apenas nisso. JAYME RINCON

revelou graves e relevantíssimas circunstâncias:

bÈnæ¡*'retorn$så ñ ß**å:nin do csrr,* $ $truntuålrflßÅm¡ en¡ vôo privads; fr{.}f;, os
qalones e*sm- dastinüdös Ëm suå trändå rnaisrlå Êår* ã carnpanhe d*r csndídgfös

€l¡a¿cs; Or¡;d. parte d$s ualsr*s mr**o{iai**i¿ade eçrr} a ajuda *m ernpr*xa* per**irax;
üUË,",lotdo o monlêntÐ des{inada a rannpnnha de MAf4Ëtil,ll Ftr#lll-Lü isiilpgstkådn;

Em outras palavras, esses fatos admitidos e

revelados por JAYME RINCON constituem-se fortes indícios de que

MARCONI PERILLO montou e mantém u m a sofisticada rede de

lavagem de dinheiro, formado por ooempresas parceirass", para ocultar a

origem da propina recebida, não só, da ODEBRECHT e utilizar parte da

disponibilidade financeira dela decorrente para comprar o apoio político de

66candidatos aliadosoo, na forma de financiamento fraudulentamente

dissimulado como oficial de suas respectivas campanhas eleitorais, depois

eleitos ou reeleitos deputados estaduais com elevada dívida moral e política

com MARCONI.

Assim, não são despidos de sentido os rumores

que estão correndo nos bastidores da política goiana, inclusive já objeto até

de matéria jornalística6, segundo os quais, em caso de derrota eleitoral de

MARCONI PERILLO para o senado (o que efetivamente ocorreu), já se

s JAYME RINCON também mantém forte influência no Governo de Goiás, como indica o fato de, após
anos presidindo a Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, haver assumido, em acumulação, a
coordenação da campanha à reeleição do Governador José Eliton, sendo certo que exercera essas mesmas
funções nas duas últimas campanhas eleitorais de MARCONI PERILLO a govemador.

Ou seja. além de coordenar as principais campanhas eleitorais goianas na última década, JAYME
RINCON é uma espécie de chefe do serviço de coleta de propina da OrCrim comandada por MARCONI
PERILLO. A sua posição estratégica a frente da autarquia que administra os contratos das grandes obras
do estado com empreiteiras não é por acaso. Tais fatos são fortes indícios de que as tais ,,empresas
parceiras" sejam prestadoras de serviços contratadas pelo Estado de Goiás, provavelmente empreiteiras
encarregadas de executar obras sob responsabilidade daAGETOp.
6 http:lidiariocentral.cont.br'coh¡na-notici-pura---4-de-outubro-cle-2018 (acessado em 08/10/20l8)
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articularia a sua nomeação para o Tribunal de Contas, a fim de assegurar

proteção e impunidade decorrentes das prerrogativas processuais e dos

poderes legais conferidos ao ocupante do cargo.

Aesses fatos acresça-se "a quantidade de propina

descrita na representação policial (cerca de 13 milhões entre 2010 e

2014), associada à apreensão ocorrida na fase ostensiva da operação

(mais de I milhão), somada à extensão temporal em que se desenvolveram

as práticas delitivasT ".

No HC que impetraram contra a prisão preventiva

de JAYME RINCON, o pool de advogados que defende a orcrim alegou

que:

"61. O terceiro fato, a apreensão de dinheiro na

casa de Márcio Moura não tem reløção alguma

com osfatos apurados.

62. Esta apreensão se deu em momento em que

Jayme niío mais ocupava a presidência da

AGETO\ em que Marconi Perillo não mais era

Governador e em momento em que a

ODEBRECHT não mais efetíva doações

eleitorais, mesmo porque, vedada legal e

contratualmente em razão de acordos de

leniência e de colaboração firmados com o

Ministério Público Federal. "
7 Conforme reconhecido por essejuízo na decisão que convefteu em preventiva a prisão temporária de
JAYME RINCON.
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Observe-se, contudo, que diversamente do

apontado pelos impetrantes, JAYME RINCON ainda era, sim, presidente

da AGETOP quando foi preso e o dinheiro apreendido, função essa que

acumulava com a coordenação de campanha eleitoral do atual governador e

então candidato a reeleição (estava apenas em gozo de férias). JAYME

RINCON só foi efetivamente afastado do cargos após o então candidato

JOSÉ ELITON haver sido confrontadoe por um de seus adversários em

debate ao vivo transmitido pela TV para todo o estado, o qual lhe

questionou as razões de manter um investigado preso na presidência do

órgão. Esse fato é, por si só, um forte indício da influência da OrCrim ora

investigada sob o governo estadual goiano.

Repare, contudo, que nem os ilustres advogados

impetrantes, menos ainda os investigados, se dignaram de apresentar

versão, qualquer versão, sobre a origem, destino e razões pelas quais essa

absurda importância em dinheiro vivo estava escondida na casa do policial

militar e motorista de JAYME RINCON, MÁRCIO MOURA. Relembre-se

que a investigação policial obteve êxito em amealhar farto conjunto

probatório que corroborou as colaborações premiadas dos executivos da

ODEBRECHI segundo as quais VÁnCIO MOURA era um dos

encarregados de buscar dinheiro da propina solicitada e recebida por

MARCONI PERILLO, que por sua vez eîcatregara JAYME RINCON,

chefe de MOURA, de providenciar a coleta e a destinação do numerário.

8 https:lwrlrv.enlaisg<lias.conr.brlluiz-cesar-kirnura-assurne-presidencia-cla*agetop-apos-prisao-cle-ja)'mc-
rincon-na-segunda-feira-8/ (acessado em 08/I 0/20 I 8)
e https:lTwrvrv.enraisgoias.corn.br/weslei-garcia-confronta-jose-eliton-sobre-operacao-cash-clelivertl
(acessado em 08/l 0/20 I 8)
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Ademais, se os valores apreendidos na data da

deflagração da operação não são oriundos da propina paga pela

ODEBRECHI como diz o pool de advogados da orcrim (é possível e até

provável que não seja, mesmo), o fato apenas ganha contornos de maior

gravidade, porque reforça os indícios de que a orcrim encontra-se em

plena atividade de coleta de propina e lavagern de dinheiro, não se

limitando à ODEBRECHI mas a outras fontes de recursos ilícitos

(possivelmente junto às tais "empresas parceiras" a que se referiu JAYME

RINCONI, em seu interrogatório).

Assim, a falta de indícios em outro sentido,

prevalecem as conclusões apontadas pelos indícios e circunstâncias, que

autorizam dizer que o dinheiro apreendido em 2018 é produto dos crimes

praticados pela OrCrim investigada nos autos, cujas atividades perduram

desde 2010, pelo menos, até a data de hoje, constituída com o fim de

praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujo chefe maior é

MARCONI PERILLO.

O resultado das investigações, após a deflagração

da Operação Cash Delivery, os personagens envolvidos e o modus

operandi não deixa dúvidas de que a OrCrim tem uma atuação muito mais

ampla e atual do que se imaginava inicialmente. Não se limita ao esquema

ODEBRECHT. Estava-se diante da ponta do iceberg, que paulatinamente

vai se tornando mais descoberto.

Nesse ponto, não é possível deixar de lembrar o

depoimento prestado pelo então diretor da J&F, RICARDO SAUD, à
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Procuradoria-Geral da República, também amplamente divulgado pela

imprensa e desde então de domínio públicorO, segundo o qual: "Joesley

falou pqro ele (Aécio): 'Vou fazer com você igual eu fiz com o Marconi

Perillo. Cansei de dar dinheiro pro Marconi Perillo através do Jayme

Rincón."

Em outras palavras, a OrCrim não se limitou a

cobrar propina da ODEBRECHT e a lavar o dinheiro correspondente, mas

permaneceu em atividade cobrando propina de outras empresas, as quais

JAYME RINCON se referiu como "empresas parceiras" em seu

interrogatório, para se enriquecer e se perpetuar no poder, financiando

campanhas eleitorais não só de MARCONI PERILLO, mas também de

outros políticos da chamada "base qliqda".

Aliás, o poder de influência de MARCONI

PERILLO não passou despercebido por esse respeitável juízo, como

anotado na r. decisão que decretou as prisões temporárias dos investigados:

r0 lrttps:"/rvww.youtube.conr/',¡,atch?v:gc0J'gglr4l{L2Y (acessado em 2810912018)
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Nåo se P*dÈ *sqilüt#r q¡.'* ù äpür$êd* lider da åtuêSå* *rimln*s* f*i
ü*vêrnåd$r do Estäd$ püì' fi4 rnændæt*s, intercalada apxna* p*lü mflnd*tÕ qLre

ex*tr*s{.ì *ùm$ $ensdor. Fü$suind* ennrm* influéncia nû$ rnâi$ div*rsas *rgã*s
d* ü*vernû, çtrnt dern*nttrgm ûs fâtüå inve*tigad*à, ern que rs ff$*Rrr*&*d*$
t*& bu*cg de valores d*stinari*s åqil*le. nr rnâi$ das ve¿*s. Brãffl æ*ti*i*ís
rnìlltares.

"{*r*scento-se a tais argurnent*s fr quånts nr}er}ÕiÈnedü Fefâ gutnridad*

P*li*ial, quÈ juntüL¡ å ùnfür$ìäçåc ll\lFü û3fi-äü18 Nlp- Gü, *nde çs \¡*rifir*il nå*
*xi$tirem e-rnRils ånteriÕrès a ?l/ts/âü16, ns caixa de smails dç. J,4yl\4Ë RlNcÕN

üxnsç*¡sg¡pulsgru), sends pt$$ív*i que todo o conteud* âfit*r{*r a esta data
teni-¡a slde ap*gado enr virtude d* andarnento das ìr:v**tiçæçÕ*s d* oper*çår:
LAVÂ ""$ÀTt- Eil€ erfi äã1*3/3S1$. ns âö" fss*, realia*u husca n* nperlurnentn do
filhn de JÅYNïË Rlh¡ü*N em SåÕ Êaul*, lncsì *lili:ad* para a entreçn dx propinr*.

üutrussim, tal informaçå* trae *utr* ev*ntÕ que dÍz respeit* a* paçanreil{*
de hon*rårius r$ódicns aÕ ür. RüËËRT* KALII_ FrLF{Ç, r*fçrenTe #*
x**rnpanhamentc cardì*lsgi*o d* filh* de -j.4yMü, RtDRiüü fttg*üN, ** unt*r
de R$ Ê¡{'ütü,$ü" $sûd* que pûr x*Èicitnçn* do pr*prí* JAYMË RtNÇüh{- å n*tn
fi*eaf s*ria emitida n* vñlür d* R$ 1ô.ûsç,üü" Ê pn*sivet que *sre tipn #e
frðn$åçåÕ $eiê uülå maneira r¡tilixadæ p*r JAYMË fttNtüN para oc*ftær a *r:íg*nr
de re*urs**"

Essa influência que exerce nos poderes Executivo

e Legislativo do Estado, a sua posição de poder no organograma (está no

ápice da pirâmide criminosa), a sofisticação, complexidade, tamanho,

longevidade e potencial de causar danos à sociedade que a OrCrim criada e

comandada pelo investigado MARCONI PERILLO possui atualmente,

além de recomendar a prisão preventiva dos membros da OrCrim, indica a
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necessidade urgente da prisão do próprio chefe maior, que só não foi

requerida antes em razão da imunidade tempoútria à prisão lhe conferida

pela lei eleitoral aos candidatos às eleições de 2018.

Acresça-se a isso, ainda, a propósito, um fato

absolutamente inusitado que se passou na SR/DPF/GO, no dia da prisão de

VÁnCIO MOURATT. De acordo com a Informação de Polícia Judiciária n."

169012018 (anexa):

$åliBnÌü *lndå quû u Hst*giårio d8 Ðirâjfts Ë$gær Tuhso'th*er " ü&BfGS
nü ÊÉt44Ë.- que prssui zubstabslccinrento do Âdvagødo flÕrftsro F6rrÈ¿ Filnt" OAB¡FË
nû 40.ÊtS e OAE¡Y3o n$ $4.üÐ0, quË rü{imrr c6Bia dos sulos, åltnftou qüe ü sssri!Èriô
do quat tÉ¿ pårts tÉr*Þém fsria a defesa dr FúÍi*éål M¡l*Fn, fi¡eo ãaà€ndü porÈan

inlonnru ü {1ür1rê de seu c}iente"
ûutrossim, csr¡lçnne rsiãts dss policlab DPF MarËs1È Ê DPF Ts*xeira-

qmndo mARClt gARCtA ÞË HtUnå, ú¡1ica Pol{cial Miliiar prÊ$s ns operaçso.
cfiçgnu å êËtÊ ËRfFËl$t. û rnssftÞ dçnr+nsilr*u gr*nde prsoaupaçåc 9s r€ilË ålgt¡rì'l

advoga*lo para scürfipanhå{q. I ão lhÊ çer i*fonnadn C$e $ existis um l$e
nguadando. r€üS*ndêu: 'îoin que imaginei'.

Embora evidentemente o investigado MOURA

não seja o dono do dinheiro e sim o encarregado de escondê-lo, ele preferiu

manter-se em silêncio, a apresentar versão que explicasse ou justificasse a

origem e a posse daquela quantia ou que tentasse reduzir a sua

responsabilidade a uma participação de menor importância, ou mesmo

buscasse obter benefícios legais previstos para o investigado colaborador. E

assim o fez seguindo as instruções do advogado que lhe fora contratado

sem que ele sequer tivesse conhecimento, circunstância essa, para dizer o

mínimo, heterodoxa.

rr Recorde-se que na residência de MOURA, que além de policial militar e motorista de JAYME
RINCON, era um dos principais buscadores de dinheiro da propina, foi apreendida a quantia de
R$940.260,00 em espécie.
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Não se está, aqui, em absoluto, tentando interferir

na liberdade de atuação do advogado, muito menos no exercício da ampla

defesa. Apenas foi impossível deixar de notar o inusitado da situação, em

que a estratégia de defesa adotada parece colocar em prevalência o

interesse coletivo da OrCrim, em detrimento do interesse individual do

invesrigado VÁRfO MOURA.

Outro fato inusitado refere-se à tomada do

depoimento da secretária de JAYME RINCON que intimada, compareceu à

svDPF/Go acompanhada do advogado do investigado JAyME RINCON.

ou seja, o advogado da testemunha, que tem a função de prestar-lhe

orientação jurídica, é também advogado do investigado.

Releva notar, ainda, que a Polícia Federal obteve

êxito em comprovarr2 a aquisição por parte de RODRIGO RINCoN de um

veículo de luxo (registrado em seu nome), modelo Hunday Santa-fé,

blindado, pelo valor de R$170 mil, pagos em dinheiro vivo, fato que

reforça os indícios de que o investigado RODRIGO RINCON, além de

haver colaborado efetivamente nos atos de entrega e recebimento da

propina no apartamento em que morava, na Rua Haddock Lobo, se

encontra em plena e atual atividade de lavagem de dinheiro, mediante

ocultação de parte da propina recebida pela OrCrim.

Tais fatos constituem-se indícios de que a OrCrim

não foi totalmente desarticulada (inclusive porque o seu chefe está em

liberdade) e, aparentemente, adotando medidas de autoproteção próprias

'2 Através do afastamento do sigilo telenlático das mensagens e arquivos amrazenados no endereço
eletrônico rodrigo_rincon_@hotmail.com,) conforme conteúdo da INFORMAçÃO fOllCtel N.
2612018 SR/PF/GO (documento juntado aos autos)
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das organizações criminosas do tipo mafioso, que buscam preservar a sua

existência através da Omertá, ou Pacto do Silêncio, o que obriga a adoção

das devidas contramedidas pelo Sistema de Justiça Criminal.

Tudo considerado, resta evidente que as cautelares

diversas da prisão são absolutamente ineficazes para desarticular e fazer

cessar as atividades criminosas da OrCrim, não restando outra medida a ser

adotada que não a prisão preventiva de seu chefe maior e principal

integrante.

Cabe aqui uma argumentação final. A decisão

adotada liminarmente em Habeas Corpus, pelo relator substituto,

devolvendo provisoriamente a liberdade à JAYME RINCON não impede a

decretação da prisão do chefe dele, MARCONI PERILLO.

Em primeiro lugar, poque fortes indícios apontam

que PERILLO é o chefe maior da OrCrim.

Em segundo lugar, porque a decisão liminar não

analisou ou enfrentou os indícios fartamente ora apresentados e

reapresentados de que a OrCrim encontra-se em plena e atual atividade

criminosa. Não hâ, na liminar, sequer uma única palavra a respeito dos

mais de R$l milhão apreendidos em poder dos mesmos personagens, em

circunstâncias que denotam o mesmo modus operandi adotado no esquema

de corrupção realizado com a ODEBRECHI muito menos sobre os fortes

indícios da incontrastável influência que MARCONI PERILLO exerce

sobre os poderes Legislativo e Executivo de Goiás, capazes de não só
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interferir na apuração criminal, mas sobretudo permitir a continuidade das

ação da OrCrim.

Em virtude do exposto, o MpF, ratificando e

aditando os fundamentos e demais pedidos já formulados nos autos,

requer a decretação da prisão preventiva do investigado MARCONI

PERILLO, cujo respectivo mandado somente deverá ser cumprido após às

l7h do dia 09/1012018, em razão do disposto no aft. 236, do código

Eleitoral.

Pede deferimento.

Goiânia,08 de outubro de 2018

Helio Telho Corcêa Filho

Procurador da Repúbtica

Página lólt6
Natureza do ato processual: petição ¡n¡c¡al de medida cautelar preparatória
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Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, no 826, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

TERMO DE QUALIFICAçÃO e INTERROGATóRO
DE: JAYME EDUARDO RINCON

Aols¡28 dia(s) do mês de setemblo.de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIoNAL

DE'pOLíCiR rEOenAL EM GOIÁS, em Goiânia/GO, onde se encontrava RAUL

ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, pêlo1a¡mêsmola¡foi

determinado que se formalizasse a qualificaçáo dolaindiciadola¡ otaflual RESPONDEU:

NOME :JAYME EDUARDO RINCON
ALCUNHA:
NACIONALI DADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI:Jaime Rincon
MÃE: Terezinha Andrade Rincon
DATA DE NASCIMENTO: 3O/1 2/1 955
NATURALIDADE: Pires do Rio/GO
PROFISSÃO: empresário
INSTBUçAO: Ensino Superior lncompleto
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 354347. DGPC/GO
TíTULO DE ELEITOR'. zona'. Seção:
CPF:09372180149
RESTDÊNCIA: Rua Át¡a - QO. Dl Lt.08 - Alphavile Flamboyanl - Goiânia - GO - CEP 74884538 - FONE

62 32460302
ENDEREçO COMERCTAL: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, no 20 - - Coniunto Caiçara - Goiânia -

GO - CEP - FONE 6232654243
¡NCIDÊNCIA PENAL: Artigo 29 do GP c/c art. 288, CP, Art. 317 do CP e Art. 20 da Lei no

12683t2012

Cientificado(aÊas imputaçoes que lhe sáo feitas e de seus direitos constituc¡onais,
inclusive o'ôe permanecer câlâdo1a¡ perguntado(a) sobre a existência de filhos,

respect¡vas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual

responsável pelos cuidados dos filños, RESPONDEU QUE possui três filhos, sendo
todos maiores de idade. Presente o seu advogado, Bel. ROMERO FERRAZ FILHO'

OAB/DF 40299, tel: 3945 6377 e 98117 4060. interrogadola¡ RESPONDEU QUE tem

ciência do que é investigado neste apuratório; QUE realmente foi procurado por

executivos da ODEBRECHT por ter sido coordenador financeiro de campanha eleitoral
no ano de 2010 para fins de operacionalizar o receb¡mento de valores para a
campanha; QUE também foi procurado no ano de 2014 mas nessa ocasiáo náo era
coordenador financeiro de nenhuma campanha eleitoral; QUE nunca recebeu nem
pessoalmente e nem indiretamente por terceiros nenhum valor em espécie da empresa
ODEBRECHT; QUe trabalha com o ex-governador MARCONI PERILLO desde janeiro

de 2011, que entretanto o conheceu no ano de 2005 e posteriormente se tornaram
amigos; QÙE ocupou o cargo de presidente da AGETOP de janeiro de 2011 até a
presente data, sendo que durante um curto período de cerca de seis meses ocupou
cumulativamente o cargo de presidente da AGECOM; QUE mantém relação de
amizade com MARCONL PERILLO; QUE ficou conhecendo MARCONI na casa de um
amigo em comum na cidade de Três Ranchos/GO; QUE tem muito respeito pela
pessoa de MARCONI PERILLO e desconhece qualquer atitude do mesmo que

tPL No 0445/2018 fls. 1/6
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pudesse vir a denegr¡r sua imagem; QUE nem o interrogado e nem sua família possui
qualquer tipo de soc¡edade empresarial ou negoc¡al com MARCONI PERILLO; QUE os
filhos do interrogado nunca ocuparam qualquer cargo ou função pública em qualquer
dos poderes do ESTADO; QUE somente manteve reuniões oficiais com executivos da
ODEBRECHT; QUf tais reuniões eram realizadas dentro da AGETOP; QUE näo pediu
apoio financeiro a eles nas campanhas do ex-governador em 2010 e 2014, que ao
contrário, foram os executivos da ODEBRECHT que ofereceram voluntariamente tal
apoio financeiro; QUE o grupo ODEBRECHT apoiou financeiramente as campanhas
eleitorais de 2010 e 2014, mas de forma legal, e no montante que não chega nem
pedo do valor de 10 milhões de reais; QUE náo sabe dizer o motivo pelo qual os
executivos do grupo Odebrecht lizeram afirmações no sentido de terem entregue
valores que superam 10 milhões de reais; QUE náo tem relação de amizade, inimizade
ou algum problema pessoal com nenhum executivo do grupo; QUE possui um único
apartamento em Säo Paulo jahâ vários anos, situado na Rua Haddock Lobo, 1259,
ap. 72 - Jardins; QUE conheceu o policial militar, PMGO, SERGIO RODRIGUES DE
SOUZA VAZ no ano de 2010, tendo ele falecido por volta do ano de 2016; QUE ele era
um policial militar que estava à disposição da AGETOP; QUE ele exercia a função de
seu segurança e motorista para o interrogado, na condiçáo de presidente da AGETOP;
QUE conhece o policial militar, PMGO, MARCIO GARCIA DE MOURA, podendo
afirmar que o mesmo também está à disposição da AGETOP e que exerce até a
presente data a mesma funçáo que o PM SÉRGIO exercia; QUE não se recorda de ter
conhecido o ex-policial militar, PMGO, PABLO ROGERIO DE OLIVEIRA; QUE não se
recorda de ter conhecido o empresário e
TAMPOUCO A PESSOA dE CESAR ROBERTO ZILIO; QUE CONhECC FERNANDO LU]Z
AYRES DA CUNHA SANTOS REIS podendo afirmar ser o mesmo executivo da
ODEBRECHT; QUe participou de uma única reuniáo com FERNANDO REIS e que foi
TEAIIZAC¡A NA SEdE dA AGETOP; QUE CONhECC ALEXANDRE JOSE LOPES
BARRADAS, podendo afirmar ser o mesmo também executivo da ODEBRECHT; QUE
o viu algumas vezes, sempre na sede da AGETOP; QUE ALEXANDRE se aproveitava
do fato da sede da AGETOP ser próxima ao aeroporto para em alguma oportunidade
tazer uma visita de cortesia; QUE em ao menos uma oportunidade ele solicitou que o
interrogado o auxiliasse na marcaçáo de audiência com o governador; QUE passou os

contatos da secretária do governador para que o mesmo tentasse Íazer o
agendamento; QUE não se recorda de ter sido apresentado a ALÐGNDRE JOSE
LOPES BARRADAS na casa do ex governador MARCONI; QUE esclarece que

certamente conheceu durante a campanha eleitoral do ano de 2010 mas náo sabe
dizer se a primeira vez que o viu foi na casa do governador; QUE certamente deve ter
sido apresentado a ALÐGNDRE BARRADAS como sendo o coordenador financeiro
da campanha eleitoral de 2010, mas náo sabendo informar em que local o conheceu;
QUE não tem relação de amizade, inimizade ou algum problema pessoal com
ALEXANDRE JOSE LOPES BARRADAS; QUE entretanto, mantinha certa simpatia
por ele emrazâo de ser muito cortês e de bom trato; QUE náo imagina o pgr-quQ!e
ALEXANDRE BARRADAS ter feito ta¡s afirmaçöes; QUE conhece RICARDO ROTH
FERRAZ DE OLIVEIRA, sendo ele também executivo da ODEBRECHT; QUE náo se

recorda das circunstâncias em que o conheceu; QUE somente o encontrou algumas
vezes e sempre na sede da AGETOP; QUE questionado a respeito da afirmaçáo de

tPL No 0445/2018 fls.2/6
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RICARDO FERRAZ de que tenha encontrado pessoalmente com ele em algumas
ocasiöes para Ihe repassar senhas para o recebimento de valores, esclarece que por
uma única vez RICARDO FERRAZ quis repassar ao ¡nterrogado uma senha; QUE
entretanto de imediato disse a ele que não desejava receber nenhuma,senha e que
este tipo de assunto deveria ser tratado diretamente com o PM SERGIO; QUE
esclarece que sempre quis se afastar dessa questão operac¡onal referente a
campanha eleitoral; QUE não tem relaçåo de amizade, inimizade ou algum problema
pessoal com RICARDO FERRAZ, apesar de ter simpatia pelo mesmo; QUE náo sabe
a motivação das afirmaçoes do mesmo; QUE conheceu JoÃo ANToNlo PAclFlco,
também executivo da ODEBRECHT; QUE, não se recorda exatamente em quais
circunstancias ficou conhecendo o mesmo; QUE náo conheceu BENEDICTO
BARBOSA DA SILVA JÚNIOR , suposto executivo da ODEBRECHT; QUE, não sabe
dizer quais empresas do grupo Odebrecht tem negócios em Goiás; QUE, pode afirmar
com certeza que nenhuma empresa de tal grupo possuía negócios com a AGETOP
durante a gestão do interrogado; QUE, náo teve reuniões com outros executivos, além
dos já citados, do grupo Odebrecht; QUE, o interrogado não teve qualquer participação
no processo que resultou na contratação da Odebrecht na concessáo do VLT em
Goiânia; QUE, por diversas razoes técnicas sempre se manifestou publicamente
contrário à implantação do VLT em Goiânia; QUE, tais manifestações foram inclusive
publicadas na imprensa; QUE, era favorável sim à implantaçáo do BRT em Goiânia;
QUE, náo sabe dizer se o Estado chegou a realizar desapropriações necessárias a
viabilidade da implementação do projeto; QUE, esclarece não ter acompanhado o
procedimento administrativo relacionado ao VLT; QUE, não sabe informar se em
relaçáo ao VLT o único ato administrativo que faltou para início dos trabalhos foi a
assinatura da ordem de serviço, estando todas as demais etapas concluídas; QUE,
nunca viu ou manusiou qualquer planilha que supostamente contenha apelidos
atribuiveis ao Governador Marconi Perillo; QUE, confirma ter havido entrega de
recursos por parte de prepostos do grupo Odebrecht aos policiais militares SERGIO e
MOURA no apartamento de propriedade do interrogado na cidade de Säo Paulo; QUE,
não sabe dizer ao certo o número de vezes em que tal procedimento ocorreu; QUE, o
apartamento era utilizado tendo em vista o acesso que SERGIO detinha ao mesmo;
QUE, SERGIO possuía também um acesso direto ao interrogado e à sua família, em
razâo das funçöes que ele exercia de segurança e motorista do interrogado; QUE,
esclarece que RODRIGO GODOY RINCON, filho do interrogado, náo tinha a menor
pqrticipaçáo nestes encontros e sequer sabia do que estava ali acontecendo; QUE,
SERGIO retornava a Goiânia de carro e eventualmente em vôo privado; QUE, os
valores

/aliados;
QU

eram destinados em sua grande maioria para a campanha de candidatos
parte dos valores era oficializada com a ajuda de empresas parceiras;

2
grf 'OS P

o montante destinado a campanha de MARCONI PERILLO foi legalizado;
M's SÉRGIO e MOURA exerciam atribuiçóes idênticas; QUE, por isso eles

1 pre andavam juntos; QUE, a AGETOP nunca emitiu passagens para os PM's
SERGIO e MOURA; QUE, já houve oportunidades em que o interrogado realizou
pagamentos de despesas pessoais acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro;
QUE, assim procedia tendo em vista que suas contas bancárias foram bloqueadas em
açoes trabalhistas; QUE, eventualmente deve ter sido fracionado pagamentos de
despesas para fins de não preenchimento de fichas bancárias; QUE, com relaçáo a

ùr/
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SILVA, Escrivão de Polícia Federal,.Matrícula n" 1542,lotado(a) e em exercício nesta
SR/PFIGO e JAIME DE PAULA JÚrulOR, Escrivão de Potícia Federat, Matrícuta n'
98_49r lotado(a) e em exercício nesta SR/PFIGO e comigo ANDREA RODRTGUES
SOARES, Escrivá de Polícia Federal, que o lavrei.
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ADVOGADO(A) :.

1A TESTEMUNHA

2a TESTEMUNHA :.......

ESCRIVAO6I
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

Av, Edmundo Pinheiro de Abreu, no 826, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/Go, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA
tPL No 044512018-4 - SRiPF/GO

DADOS PESSOAIS
NOME: JAYME EDUARDO RINCON
ALCUNHA:
ESTAD,O ClVl L: Casado(a)
FILACÃO: Jaime Rincon e Terezinha Andrade Rincon
RESIDÊNCIA ATUAL: Rua Ál¡a - Od. D1 Lt.oB - Alphavile Flamboyant - Goiånia CEP: 74884538 - FONE: 62
32460302
DATA NASCIMENTO:3011211955 LOCAL: Pires do Rio/GO
DOC. DE IDENT. NO:354347 ÓNEÃO EXP.: DGPC/GO
TíTULO ELEITOR: Z-ona: Seçáo:
GRAU DE INSTRUçÃO: Ensiño Superior lncompleto

CIDADES EM QUE RESIDIU E PERíODOS? Nasceu em Pires do Rio/GO e lá residiu até os 12 anos, vindo para

Goiânia/GO e aqui residindo desde então

stTUAçÃO PROFTSSTONAL
PROFISSAO ATUAL? empresário
HÁ OUANTO TEMPO? 35 anos
SAIÁRIO APROXIMADO? R$ 3O.OOO,OO
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? (x ) Sim ( ) Não QUAL? Cargo comissionado de presidente da
AGETOP, percebendo R$ 16.000,00
ESTÁ DESEMPREGADo? ( ) sim (x ) Náo HÁ ouANTo rEMpo? Pre¡
NESSE CASO, COMO SE MANTEM E A FAMILIA? Prej

(x)SimONao
(x) Sim O Náo

CONJUGE TRABALHA?
NUMERO DE PESSOAS

(x)SimONáo
QUE VIVEM SOB SUA DEPENDENCIA? OO

VIVEM EM SUA COMPANHIA? ( ) Sim ( ) Nao QUANTOS TRABALHAM?
FILHOS MENORES NÃO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM ONDE? PTEJ

S|TUAçAO ECONOMTCA
CONDENADO, COMO SE IvIANTERÁ A FAMíLIA? Não soube responder
É pRopnrerÁRro Do rMóvEL oNDE RESTDE? (x ) sim ( ) Náo
COMO E QUANDO ADOUIBIU E SEU VALOR? Há 15 anos
NÃO SENDo PRÓPRIo, QUAL o VALoR Do ALUGUEL? PTej
POSSUI OUTROS IMÓVEIS? SiM
SITUAM-SE ONDE? apartamento em Sáo Paulo e 02 imóveis comerciais em Goiânia
QUAL A RENDA DELES? São da empresa de seus filhos
OUTROS BENS? Não QUAIS E VALOR? Prej

( )Maconha ( )Cocaína ( )Crack ( ) Outras drogas ( ) Näo usa drogas
Estadodeânimo:(x )Calmo ( )Nervoso ( )Ansioso ( )lndiferente

Goiânia/GO, 28 de setembro de 2018.

tPL No 0445/2018
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POLíCA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

Av. Edrnundo Pinheiro de Abreu, no 826, setor Pedro Ludovico, Goiånia/Go, cep z+.azs-oso - fone (62) 3240-9600
Memorando S/N tPL 044Sl2OjB-4 SR/PFIGO

Em 28 de setembro de 2018.

Ao6Benhorl"¡

Chefe do Grupo de tdentificação - NID/SR/PF/GO

Assunto: Solicitaçáo,
Referência: I nq uérito policia I no 0445t201 6-4-SR/PF/GO

Em cumprimento ao despacho do DPF RAUL ALEXANDRE MARQUES DE
SOUZA, e, a fim de instruir os autos do inquérito Policial no O44SI2O1g-4-SR/pFiGO, solicito a
Vossa Senhoria que faça incluir nos sistemas da Polícia Federal o nome á" p"rro" abaixo
qualificada como indiciada nas penas do Artigo 317 do c.P.B., fazendo encaminhar sua folha
de antecedentes criminais para juntada nestes autos.

NOME: JAYME EDUARDO RTNCON
ALCUNHA:
NAC IONALI DADE: Brasiteira
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI:Jaime Rincon
MÃE: Terezinha Andrade Rincon
DATA DE NASCIMENTO: 30/1 2/1 9SS
NATURALT DADE: Goiânia/GO
PROFISSÃO: empresario
INSTRUçAO: Ensino Superior tncompteto
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: gS434T - DcpC/GO
TITULO DE ELETTOR: Zona: Seção:
CPF:09372180149
RESIDÊNCIA: Rua Á¡a - oo. Dl Lt.08 - Alphavite Ftamboyanr - Goiânia - Go - c5¿p 74884538 - FONE
6232460302
ENDEBEçO COMERCIAL: Av. Gov, JOsé LUdovico de Almeida, no 20 - - Conjunto Caiçara - Goiânia -
GO - CEP - FONE 6232654243

Atenciosamente

ANDREA RODR]GUES SOARES
Escrivã de Polícia Federal

Classe Especial - Matrícula no 6.822

resposta àvor ou ao Protocolo/SR/PF/cO

tPL No 0445/2018 fls.6/6



PODER JUDICIÁRIO
JUST|çA FEDERAL EM cOtÁS

DÉCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. 
". JWS-QJ ¿t>t g

coNcLUsÃo

E^/Ðtl.O tzoß, faço os presentes autos
conclusos ao MM. Juiz Federalda Décima Primeira
Vara.

Bohadana flgues
Diretora de





Requerente

Ministério Público Federal

Requerido

Sigiloso

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Medida Gautelar

Processo no

27 07 5 -92.201 8.4.0 1. 3500

Classe 15202

ónro

Trata-se de pedido de prisão preventiva do ex-Governador

MARcoNl FERREIRA PERILLo JUNloR, formulado pelo parquet federal.

Alega o órgão ministerial que o a organização criminosa

investigada continua em atividade, haja vista a localizaçäo e apreensäo de mais

de 1 milhão de reais, em poder de JAYME RINCON e de seu motorista MÁRCIO

GARCIA DE MOURA (policial militar encarregado da função de "buscador" da

propina), na data de 2810912018, data da deflagração da operação Cash Detivery.

'7



snÇÃo JUDTcTARTA Do ESTADo nE corÁs
luizo FEDERAL DA 11" vARA

Alega que o alvo do pedido continua a manter forte influência

sobre o Governo do Estado, além de haver elementos suficientes de que seria o

chefe da organizaçäo criminosa investigada, sendo que esta continua em

atividade, bem como vem se valendo de mecanismos de autoproteção para evitar

seu desbaratamento.

É o breve relato

Decido

II - FUNDAMENTACAO

l- Da prisão preventiva.

Nos termos do Art. 312, capuf, do Cpp, "[a] prisão 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 boni iuris

ou pressupostos), e desde que esteja em risco a ordem pública, a ordem

econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (periculum in mora ou

requisitos).

1.1 - Pressupostos para a decretação da prisão preventiva

(fumus boni iuris e periculum in moral.

2
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Garantia da ordem pública. Reiteração Criminosa

"A reiteração na prática delituosa constitui gravame à ordem

pública, justificador da prisão preventiva." (STF, HC 84663/SP, Rel. Min.

JOAQUIM BARBOSA, julgado em2311112004, Segunda Turma, DJ 1810212005.)

"A reiteração de condutas criminosas, denotando a personalidade voltada para a

prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para garantia da ordem

pública." (STJ, HC 64.390/RJ, Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em

07.12.2006, DJ 05.02.2007 p 297.) *A reiteraçäo criminosa t . 1 autoriza a

manutenção da constrição à liberdade [...] com base na garantia da ordem

pública, porquanto reveladora de perigo real e atual de repetição da ação

delituosa." (TRF 1a Região, HC 2007.01.00.007072-6lMG, Rel. Conv. Juiz Federal

SAULO CASALI BAHIA, Terceira Turma, DJ de 1310412007, p. 31.)

A garantia da ordem pública significa "a necessidade de se

preseruar bem jurídico essencial à convivência social, como, por exemplo, a

proteção social contra réu perigoso que poderá voltar a delinquili (VICENTE

GRECO FILHO, Manual de Processo Penal, Saraiva, 4a edição, São Paulo, pp.

274-275.)

Com efeito, na decisão de fls. 7351787 restou consignado que não

havia elementos para decretação da prisão preventiva de qualquer dos

investigados.

lsso porque, em que pese tenha sido verificada a existência de

indícios de materialidade e autoria relativamente aos investigados, preenchendo o

requisito do fumus commissi delicti, por ausência de contemporaneidade nos

elementos fáticos não se constatou a imprescindibilidade da medida (periculum

libertatis).

De realce, repriso excerto da decisão com os principais pontos

J

?
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que guardam correlação com o atinente pedido

"Quanto à atuação dos ora investigados, a figura de JAYME EDUARDO RINCON foi

identificado como preposto. Trata-se do ex-presidente da Agencia Goiana de Transportes

e obras - AGETOP, cargo que ocupou nos dois mandatos de MARCONI PERILLO como

governador, tendo deixado o cargo em 01/08/2018, para coordenar a campanha do

governador José Eliton (PSDB) em Goiânia, conforme noticiou a ìmprensa local.

JAYME RIwCOw foi citado pelos executivos da ODEBRECHT como única pessoa

indicada por MARCONI PERILLO para operacionalizar o recebimenfo dos valores em

seu nome.

De realce exceftos do depoimento de ALEXANDRE BARRADAS:

s*bl"s *$å& its#ljràT* fti a primaìrn v#s. qu* Õ dåp*#rîî# Ë#t*v* *rgr ffi*iånia; *1.¡H
*hegændo fiå t#${å, * e$e¡:*e*å* Tui **¡:e3uu¡$& frIß * gahinele effi qu{* $,4Å&ü$f$l ##{äve
mçuardandç; &Uffi * **n\r*rfiä T*i råBl#a Ë ns *r&fiis* $,4Åffit*f4{ apr***ntmu 

"3Alh4ffi
filM**N a* d*p***te æ Siss* qum æIe seria æ *nic* Ëeee*ffi **ffi quælîï * d*peænt*
S*vmrÍw îrgtmr xøbr* ax **açÕ*sr &UE n*ssË dia jå *slr¡ d* *åse rürn #8 6*nTå{#* d*
-i.ÅfÞJfH ffitþ'¡**N, ce quai* frram r*passad*x pe{* pr*pri* JÅåh4Ë; ätJffi irrdagmd* **m*

d**çån de ËS *"***.tff*,Ðü *rn R*1üt üuF **tå* r¡inþa sl& Ë*iånla pmræ #***ffitr*

¡:s*s*al *#f'fi 'lAlþ"4ã 
para lfre rtrpä$sffr * väål*r, ä sentìå * *jusfar ç #n#*rffiç*, ü$ quår$

th* srem in{*rn"r*cl*ç previa*:**t* p*r ËüUAHffifl ffiAHß{3$A; æâJffi s* r**nrda ds t*r
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FffiFì¡,¡ÁãS#ü ftffif$; üUH ¡,r*varr'¡*t"¡âs MÅÏft#Ml FËffilLL# afirrn*u s* rJ*F*er¡å* qu* *
*s#unlü dgv*ria sfir träTed$ c*m JAlfu1Ë ñtf'dtüFd; *ltff dæ$*is #È*s{r c*steve **r¡r

'fAlMff Rlþ***M, a*rç#ita q{rË nä ÅGHTüF, puix el* ja er* pr**idænT* na *p*na; &{JH

iá ern ä*14 m ¡:rai*rta da* ínf*rm*çoen r*f*rsfit*s ås ëntr*Sfrs {vnl*r. s*nha s
en#*r*ç*] f*r*nt repaa*ada* peÊn Sepnenâ* a JÁ,lLfiË m{þâ#*hl p*r nrmi* d* *:enxaçens
*e uu&æä*m$¡:. Ë*rJe.n$* tarr"*båm ã*r havl** ån*üflTfüs ¡re**nai*; QU* infarmüu $3åf{å

-åÅî&SF Rfru**ru qu# ttrie sid* m*å*rårad* æ *p*ræ*i*r¡sÍixar **mç**n *s *rdsm d* ffig
ffi.*#ü.***,**, **åsàåt 6äx çu# *1* *xprm*fi*ii çrr* trinhæ *xpmctatrva ds urn vaä*r m*i*r;
üU€ *r* 'tsda* æc entreças d*s valore$ ffi*rfipr# fr*t*vs i:rn pr*vic #*r?tåt* *nlr* *
d*p**nTe e JÅã*dä R1î{tüSi, * firxr d* lhe r*pås$år as i¡rf*rmaçn*s; {å[3& lra#açad*

Na mesma esteira o depoimento de JOAO ANTONIO PAC|FICO

*ll*h*rnsr:å* *{3{1r * s*t} {i**r ßFhlfrSltïü JUþ,11&R; &t$tr åul*ria*u H}{*&1-'{[Jt-]

PffiAffiAX a faaer ä pr*grårË*ç&* d*s F&ËêTrrs$tús #e ajuda de *arnpanha e qury *
m*sril* capne**nå*ss* a J&l&4H n¡Ëçt*ru, p*r t*r sidn a FËåsËå i*f*n'r:mdm p*r

fr$Åffit*Nf *ün1s Tlr#p*stü Selm {wnfurmæ [F¡* fci transrniåid* p*r Fñm$l4þé*ü ftffiåS):

Ademais, alguns dos endereços de entrega de numerários foram identificados como de

propriedade de JAYME RINCON, assim como um dos "buscadores de valores" era seu

motorista, tendo sido identificado pela quebra do sigilo de dados telefônicos intensa

comunicação entre os buscadores e JAYME R/NCON, fato que o torna figura central na

ORCRIM investigada.

()
Alem de SERG/O, da quebra de sigilo telefônico deferida no Processo n" 16855-

35.2018.4.01.3500, produziu-se a TNFORMAçÃO POL\C\AL N. 2J/2019 sR/pFlGO E

RELATORTO DE ANALTSE DE VíNCULOS w. OOl/2018, permitindo a identificação de

outras pessoas envolvidas na tarefa de busca dos valores:

A) MARCIO GARCIA DE MOURA (CPF 857.163.751-20, DT tr/ASC; 15/02/1979,

filho de Maria Garcia de Moura, PMGO);

B) PABL) RoGÉRto DE oLtvEtRA, CpF. 806.564.471-6a, fitho de AMELTA

LIAMARA GUIMARAES DE OLIVERIA, data nascimento 18/04/195, ex-poticiat mititar do

Estado de Goiás;

C) CARLOS ALBERTO PACHECO J|JN\OR, CPF 276319188-64, fitho de VTLMA

DAFRE PACHECO, nascido em 13/11/1980. 
_t 
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MARCIO GARCIA DE MOIJRA aparece também na TNFORMAçIO eOtlCtAL N.

342U8 como alternativa de "buscadof' em varias oporiunidades em gue SERG/O

RODRIGUES sera o responsável pelo recolhimento do dinheiro.

As informações de erb detalhadas dão conta de que esfeve na capital paulista (locais de

entrega dos numerários), por diversas vezes acompanhado de SERG/O. "

Com efeito, até a deflagração da fase ostensiva da operação

Cash Delivery não havia elementos robustos a demonstrar a continuidade da

organ ização investigada.

Com o cumprimento dos mandados de buscas e apreensões nos

endereços dos investigados, os órgãos de persecução obtiveram êxito em

localizar e apreender mais de 1 milhão em espécie, mais precisamente nos

endereços de JAYME RINCON e de MÁRCIO GARCIA DE MOURA, policial

militar citado na representaçäo inaugural como encarregado de arrecadar valores

em favor da ORCRIM liderada por MARCONI PERILLO, trazendo a propina de

São Paulo/GO para Goiânia/GO, conforme materializado nos Autos de Exibiçäo e

Apreensão.

A decisäo de conversão das prisões temporárias de JAYME

RINCON e vÁRclo GARCIA DE MOURA restou assim fundamentada:

"Talfato é indício suficiente de que ORCRIM encontra-se ainda em atividade,

utilizando do mesmo mecanismo delineado pela representação policial,

coletando valores de propina e promovendo lavagem de capitais.

þ
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Fnse-se que JAYME RINCON além de presidir a Agência Goiana de

Transpoftes e Obras Públicas (AGETOP), assumiu a coordenação da

campanha a Governador de José Eliton, tendo exercido essa rnesrna função

nas campanhas eleitorais de MARCONI PERILLO a governador.

A apreensão de grande quantidade de valor em espécie em seu poder e,

principalmente, em poder de MARCIO (motorista de JAYME R/NCON

indicado como "buscadof'de propinas da ODEBRECHT), sem demonstração

de origem lícita, é fato mais que suficiente a demonstrar a atualidade das

ações da organização criminosa investigada.

Ressa/fe-se que no caso em apreço, a liberdade de fars indivíduos além de

perpetuar o aparato de arrecadação de valores espúrios para fins ainda não

suficientemente esclarecidos, a toda evidência, pode contribuir com o
desequilíbrio daquilo que é o elemento mais basilar da democracia - o pleito

eleitoral.

Dessa forma, se o julgador deve evitar, sempre que possível, a interferência

no processo eleitoral, igualmente não pode se omitir em situações em que

verificados indícios robusfos de crimes que podem comprometer a lisura do

pleito.

Como ressaltado alhures, a estreita relação entre JAYME R/NCON e

MARCIO GARCIA DE MOURA, indicado como motorista daquele, assoclada

à apreensão da quantia de quase 1 milhão de reais em poder desfe,

sedimentada nos elementos de prova descrlfos na decisão que ensejou a

deflagração da operação, são elementos suficientes a ensejar a decretação

da prisão preventiva de tais investigados, com o intuito de desarticular a

ORCRIM investigada.

Ademais, outros elementos indiciários robustecem a necessidade da custodia

preventiva para fins de desa¡ticular a referida organização, como o conte(tdo

da informação de polícia judiciária 1690/2018, que dá conta que MARCIO

GARCIA DE MOURA sequer tomou partido na contratação de seu causídico.

Ressa/fe-se que MARCIO MOURA, preferiu manter-se em silêncio em seu

interrogatório, a apresentar versão que explicasse ou justificasse a origem e a

posse da quantia encontrada em sua residência, seguindo orientação de seu
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advogado.

Tais fatos demonstram que a ORCRIM além de estar em atividade, vem

adotando medidas de autoproteção, evitando a elucidação dos fatos, e por

conseguinte, o seu desbaratamento.

Some-se a esfe fato, conforme informação trazida pelo parquet, o poder de

influência daquele apontado como o líder da organização e destinatário dos

valores das propinas - o ex-Governador MARCONI PERILLO, que mantém

forte influência no Governo do Estado, tendo o parquet apontando como fato

concreto a nomeação de seu cunhado, SÉRG/O CARDOSO, ao cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, fato que

demonstra tanto seu poder sobre seu sucesso,, quanto sobre a casa

Legislativa do Estado.

Ademais, conforme ressaltou o parquet, a influência da ORCRIM recomenda

ser inconveniente manter o poticiat mititar MARCTO GARCIA DE MOTJRA

custodiado em estabelecimento militar estadual, razão pela qual defiro o pleito

de transferência do investigado para o quartel do Exército Brasileiro.

Ademais, como já delineado na decisão que ensejou a decretação da

custodia temporária dos acusados, há ce¡'teza da materialidade e indícios

suficientes de autoria (fumus boni iuris), agora robustecidos com elementos

que demonstram a necessrdade da custódia preventiva dos acusados JAYME

R/NCON e MÁRC\O GARCTA DE MOURA, cujas tiberdades representam

ameaça concreta à ordem pública (peicúum in mora).

lgualmente, a necessidade da custódia cautelar se impõe pela conveniência

da instrução criminal, de caráter eminentemente instrumental, com vistas ao

escorreito andamento da investigação e de eventual processo.

()
Oóserve-se que, já na representação que inaugurou a fase osfensiva, havia

notícia de que JAYME R/NCON estaria escamoteando provas (informação

I
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036-2018 NIP- GO), onde restou consignado que sua caixa de emails

fivrincon@qmail.com), não continha mais e-mails anteriores a 21/08/2016,

sendo possíve/ que todo o conte(tdo anterior a esfa data tenha sido apagado

em virtude do andamento das investigações da operação LAVA JATO, que

em 2?J03/2018, na 26" fase, realizou busca no apartamento do filho de

JAYME R/NCON em São Paulo, local utilizado para a entrega da propina.

Tal fato, se naquela oportunidade não se mostrou suficiente para a
decretação da custódia cautelar, nesse momento robustece ainda mais a

imprescindibiiidade da medida, dada a demonstração concreta de que o

investigado pode interferir na colheita de elementos probatórios necessánbs â

elucidação dos fafos, haja vista ter sido verificado que a ORCRIM continua

em atividade. ( .)

E dizer, diante de conjunto probatório construído a partir da representação

que inaugurou a fase osfensiva, associada aos elementos colhidos nessa

fase, forçoso concluir que as cautelares diversas da prisão, previsfas no añ.

319, do CPP, são absolutamente ineficazes para fazer cessar as atividades

criminosas da organização investigada, não restando outra medida a ser

adotada que não a prisão preventiva de seus principais integrantes, de modo

a desarticular a ORCRIM.

Assim, deve ser convertida a prisão temporária dos investigados JAYME

R/NCON e MARCTO GARCTA DE MOURA em prisão preventiva, com

fundamento nos a¡t. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública e

conveniência da instrução criminal."

Frise-se que JAYME RINCON, quando de seu interrogatório na

polícia federal em 2810912018, afirmou que além da atividade de empresário,

exercia o cargo comissionado de presidente da AGETOP, percebendo a

remuneração de 16 mil reais mensais.

Nessa esteira, procede a informação trazida pelo parquet na

petição em exame, afirmando que.

9

'Ì



SEÇAO JUDI
JULZO FEDE

CIÁRIA Do ESTADo DE GoIÁS
RAL DA 11" VARA

oóserve-se, contudo, que diversamente do apontado petos impetrantes,

JAYME R lvcow ainda era, sim, presidente da AGETop quando foi preso

e o dinheiro apreendido, função essa que acumulava com a coordenação

de campanha eleitoral do atual governador e então candidato a reeleição

(estava apenas em gozo de férias). JAYME R wcoN só foi efetivamente

afastado do cargol após o então candidato JosÉ ELtroN haver sido
confrontadot po, um de seus adve rsárias em debate ao vivo transmitido
pela TV para todo o estado, o qual lhe questionou as razões de manter
um investigado preso na presidência do órgão.

Além de presidir a Agência Goiana de Transportes e Obras

Públicas (AGETOP), assumiu a coordenação da campanha a Governador de José

Eliton, tendo exercido essa mesma função nas campanhas eleitorais de

MARCONI PERILLO a governador.

A apreensão de grande quantidade de valor em espécie em seu

poder e, principalmente, em poder de MARCIO GARCIA DE MOURA (motorista

de JAYME RINCON indicado como "buscador" de propinas da ODEBRECHT),

sem demonstração de origem lícita, é fato mais que suficiente a demonstrar a

atualidade das ações da organização criminosa investigada, mormente por se

tratarem dos mesmos atores apontados na representação policial inaugural.

I https://www.emaisqoias.com.br/luiz-cesar-kimura-€ssume-presidencia-da-agetop-apos-prisao-de-
iayme-rincon-na-sequnda-feira-8/
2 https://www.emaisgoias.com.br/weslei-qarcia-confronta-iqsqeliton-sobre-operacao-cash-delivery/
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I



sEÇÃo JuDrcrÁrun Do ESTADo nE corÁs
ruizo FEDERAL DA 1r" vARA

Verifica-se que nenhum dos investigados ou causídicos destes

apresentaram qualquer versäo sobre a origem da grande quantia de dinheiro em

espécie encontrada na residência do policial militar e motorista de JAYME

RINCON, MÁRCIO GARCIA DE MOURA. lsso ocorreu mesmo após as

investigações corroborarem as delações dos executivos da ODEBRECHT, no

sentido de ser MÁRCIO GARCIA DE MOURA um dos encarregados de buscar

dinheiro de propina solicitada por MARCONI PERILLO, que tinha como preposto

JAYME RINCON, responsável por organizar a coleta e destinação dos valores.

O conteúdo da informação de polícia judiciária 169012018, dá

conta que MARCIO GARCIA DE MOURA sequer tomou partido na contratação de

seu causídico, preferindo manter-se em silêncio em seu interrogatório, a

apresentar versão que explicasse ou justificasse a origem e a posse da quantia

encontrada em sua residência, seguindo orientação de seu advogado.

Tal fato pode indicar sim medidas de autoproteção. Oportuno

consignar que, diferentemente do que aventou a defesa no pedido de HC que

teve como paciente JAYME RINCON, este juízo em momento algum se voltou

contra o livre exercício da advocacia. Pelo contrário. Todavia, não se pode passar

despercebido que MARCIO GARCIA DE MOURA, no momento, é o único dos

investigados que se encontra preso, fato que poderia ter outro deslinde, se

devidamente esclarecida a origem e destinação dos valores encontrados em seu

poder.

No pedido de habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva

de JAYME RINCON, os advogados signatários teceram as seguintes alegaçöes:

'59. Segundo informa a acusação, tem-se atualmente nos autos frés

eprsódios sendo apurados, valendo ressaltar que apenas os dors primeiros

esfão originalmente no âmbito do pedido de instauração da apuração,

I1l
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parecendo o terceiro fruto de encontro fo¡tuíto, tão somente, quais sejam.

- doações eleitorais efetivadas pela Odebrecht à campanha eleitoral de 2010;

- doações eleitorais efetivadas pela Odebrecht à campanha eteitorat de 2014;

- apreensão de dinheiro em 2018.

60. A investigação realizada, por obvio, referia-se aos fafos anteriores a sua

deflagração, no caso doações eleitorais alegadamente recebidas nos anos de

2010 e 2014.

61. o terceiro fato, a apreensão de dinheiro na casa de Márcio Moura não

tem relação alguma com os fatos apurados.

62. Esta apreensão se deu em momento em que Jayme não mais ocupava a
presidência da AGET)P, em que Marconi Perillo não mais era Governador e

em momento em que a ODEBRECHT não mais efetiva doações eleitorais,

mesmo porque, vedada legal e contratualmente em razão de acordos de

leniência e de colaboração firmados com o Ministério Público Federal."

Ocorre que, a apreensão dos valores ocorreu dentro da hipótese

trazida no desdobramento normal do até entäo apurado.

E dizer, ainda que impossível visualizar-se antecipadamente, era

absolutamente possível sua ocorrência, dentro de um desdobramento normal dos

fatos investigados, e desde que a ORCRIM estivesse ainda em atividade, o que

era uma hipótese admitida pela autoridade policial.

A propósito

12
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Reffere-se: ainda que as provas já obtidas sejam roöusfas e PROVEM a

ocorrência e a autoria dos crimes narrados, há que se viabilizar o alcance de

substrato probatório robusto, de modo a delinear IODOS os contornos das

ações criminosas.

Por tudo, mediante um juízo de (altíssima) probabilidade, conclui-se que a

busca e apreensão, no caso em análise, culminará na colheita de novos

elementos capazes de revelar a exata configuração dos crimes mencionados,

o que não foipossível tão so com os metodos apuratorios até aqui aplicados.

Sobre o tema, esclarece RENATO BRASILEIRO DE LIMA, verbis

Acerca do assunto, tem sido aplicada pelos Tribunais a teoria do encontro

fottuito ou casual de provas (serendipidade), a qual é utilizada nos casos ern

qLte, no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade

policial casualmente encontra provas pertinentes à outra infração penal,

oue não estavam na linha de desdobramento normal da investioacão.

Fala-se em encontro fortuito de provas, portanto, quando a prova de

determinada infração penal e obtida a partir de diligência regularmente

autorizada para a investigação de outro crime. Nesses casos, a validade da

prova inesperadamente obtida está condicionada à forma como foi realizada a

diligência: se houve desvio de finalidade, a prova não deve ser considerada

válida; se não houve desvio de finalidade, a prova é válida." (Manual de

Processo Penal. Vol. Único, 2a ed. Salvador, BA: JusPodivm, 2014, p. 598)

Fato irrefutável é que fora encontrado mais de 1 milhão de reais

em poder de investigado que desde o princípio do apuratório foi indicado como

"buscador" de valores em prol da ORCRIM.

lgualmente, pelas circunstâncias em que ocorrida a apreensão -
residência simples, pertencente a um motorista policial militar, faz depreender que

os valores apreendidos em seu poder evidentemente não lhe pertenciam.

'll3
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comentários.

Ainda quanto ao alegado encontro fortuito, oportuno tecer alguns

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO ADVOCACIA ADMINISTRATIVA QUALIFICADA.

NULIDADE. INTERCEETNçNO rCIErÖruICA. ENCONTRO FORTUITO DE

PROVAS (SEREND|ptDADE). CRTME pUNtDO COM OeEUçnO.
POSSIBILIDADE. PROVA I-íCIrN. TRANCAMENTO DO PROCESSO

PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. OCONNÊruCIA. JUSTA CAUSA. PARA

A eensecuçÃo eENAL EVtDENcIADA. LASTRo NAS pRovAS

CAUTELARES. HABEAS CORPUS IrIÃO CONHECIDO. 1. ESIA COrtC E O

Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe

habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a

existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A
jurisprudência desta corte é firme no sentido da adoção da teoria do

encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). segundo essa

teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados

ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente

pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então

desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtençäo de

prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista

conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e

este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória,

desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de

obtenção de prova. 3. a 8. Omissis. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC

376.9271E5, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em

17 I 1012017, DJe 251 1012017)

14
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Consigno que o HC 151671 no STF, da relatoria do Min. Ricardo

Lewandowski, impetrado em face da precitada decisäo do STJ, teve seu

seguimento negado pelos mesmos fundamentos em 1810412018.

Dessa forma, ainda que se objetasse a conexão/continência entre

os fatos investigados, é dizer, ainda que houvesse dúvidas quanto ao ocorrido

estar ou não no desdobramento normal da investigação, tal certeza somente

poderia advir da análise fática, não se cingindo tal juízo a uma análise

estritamente juríd ica da serendipidade.

Pois bem

Quando da expedição dos mandados para a deflagração da

operação, já era objeto de apuração o crime de Associação

Criminosa/Organizaçäo Criminosa, constando expressamente tanto da

representação policial, quanto da decisão que autorizou as medidas (fls. 7351787).

Oportuno consignar, inclusive, que o parquet federal em seu

pedido, fez constar expressamente a necessidade de apreensão de valores, haja

vista os inúmeros eventos de entrega de numerários narrados na representação

policial (mais precisamente 21 no ano de 2014).

A propósito, repriso trecho do pedido veiculado pelo parquet, rn

verbis (f|.681):

c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual

ou superior a R$10.000,00 ou U5D10.000,00 e desde que não seja

apresentada prova documental cabal de sua origem lícita;

Outrossim, a menção ao delito de organizaçäo criminosa consta

expressamente dos mandados de busca e apreensão encartados as fls. 793/806

dos autos.
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Tanto é assim que na decisão que firmou a competência neste

iuízo, foi mencionada expressamente a dicção da súmula 122 do STJ, haja vista a
possibilidade de que o objeto da investigaçäo fosse ampliado, por conta de não se

conseguir dimensionar, sem a devida investigaçäo, o alcance dos atos da

mencionada ORCRIM.

Aliás, a consideração de que os valores apreendidos podem advir

de outros ilícitos praticados pela organizaçäo investigada é inclusive admitida pelo

órgão ministerial, conforme expressamente consignou em seu pedido, verbis:

Ademais, se os valores apreendidos na data da deflaaracão da operação
não são oríundos da propina paqa pela O.DEBRECHT, como diz o poot de

advogados da OrCrim (é possível e até provfu , o
fato apenas ganha contornos de maior gravidade, porque reforca os indícios
de que a OrCrim encontra-se em plena atividade de coleta de propina e

lavaoem de dinheiro, não se limitando à O.DEBRECHT, mas a outras

fontes de recursos ilícitos (possivelmente junto âs fars "empresas parceiras" a

gue se referiu JAYME R/NCON, em seu interrogatorio).

Acerca da serendipidade e atuação estatal, de realce o aresto

abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

RECURSO ORDINÁRIO. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA

DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DOS PACIENTES BASEADA EM

MATERTAL COLHTDO DURANTE A REALTZAÇAO DE TNTERCEPTAÇAO

TELEFÔNICA PARA APURAR A PRÁTICA DE CRIME DIVERSO.

ENCONTRO FORTUtTO. NECESSTDADE DE DEMONSTRAÇAO DA
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coruexÃo ENTRE o cRrME TNTcTALMENTE TNVESTIcADo E AQUELE

FORTUITAMENTE DESCOBERTO. I - Em princípio, havendo o encontro

fortuito de notícia da prática futura de conduta delituosa, durante a realizaçäo

de interceptaçäo telefônica devidamente autorizada pela autoridade

competente, não se deve exigir a demonstração da conexäo entre o fato

investigado e aquele descoberto, a uma, porque a própria Lei no 9.296/96

não a exige, a duas. pois o Estado não pode se quedar inerte diante da

ctêncle de o ue um crime vai ser oraticado e , a três, tendo em vista que se

por um lado o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de

alguém, o fez com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se

consolidou lícita.ll - A discussão a respeito da conexão entre o fato

investigado e o fato encontrado fortuitamente só se coloca em se

tratando de infração penal pretérita, porquanto no que concerne as

infrações futuras o cerne da controvérsia se dará quanto a licitude ou não do

meio de prova utilizado e a partir do qual se tomou conhecimento de tal

conduta criminosa. Habeas corpus denegado. (HC 69.5521PR, Rel. Ministro

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 0610212007, DJ 1410512007,

p.347)

Corroborando a tese de que a organização investigada utiliza da

mesma sistemática para arrecadar valores de outras empresas, vale mencionar

passagem citada pelo parquet:

Nesse ponto, não é possível deixar de lembrar o depoimento prestado pelo

então diretor da J&F, RICARDO SAUD, à Procuradoria-Geral da República,

também amplamente divulgado pela imprensa e desde então de domínio

publico3, segundo o qual: "Joesley falou para ete (Aécio): 'VoLt fazer com você

igual eu fiz com o Marconi Perillo. Cansei de dar dinheiro pro Marconi

Perillo através do Jayme Rincon."

1
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Ainda que não se tenha confirmaçäo probatória acerca de tal

afirmação do colaborador, fato é que constitui mais um elemento indiciário de que

a organização não restringia sua atuação à empresa ODEBRECHT.

Nessa esteira, na ausência de qualquer outro elemento nos autos

que faça concluir de modo diverso, mormente pelo fato de que as circunstâncias

avaliadas irem ao encontro da representação policial inaugural, forçoso concluir

que os valores apreendidos por ocasiäo da deflagração da operaçäo (mais de 1

milhão de reais) é produto dos crimes praticados pela ORCRIM investigada nos

autos, fruto dos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro, estando no

desdobramento normal daquela representaçäo.

Nesse mesmo prisma, consideradas as pessoas envolvidas e o

modus operandida ORCRIM, não há como se afastar a responsabilidade dos

personagens apontados ja na representaçäo policial inaugural (Ofício

520012018 SR/PF/GO). lgualmente, verifica-se que tal organização tem uma

atuação mais ampla e atual do que inicialmente se cogitava.

O fato de o investigado não figurar mais como Governador do

Estado, näo afasta sua influência política, conquistada ao longo de dois mandatos

consecutivos de Governador. Tal influência inclusive foi mencionada no pedido do

parquet federal, citando a nomeação de seu cunhado, SÉRGIO CARDOSO, ao

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, fato que

demonstra tanto seu poder sobre seu sucessor, quanto sobre a casa Legislativa

do Estado.

18
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Outrossim, referiu o membro ministerial possível articulaçäo

política , encartando notícia de que diante de sua näo eleição ao Senado Federal,

MARCONI PERILLO estaria articulando sua nomeaçäo para o Tribunal de

Contas, "a fim de assegurar proteção e impunidade decorrentes das prerrogativas

processuais e dos poderes legais conferidos ao ocupante do cargo". Não

obstante, não trouxe nenhum elemento concreto a demonstrar o relatado.

Frise-se quanto ao tema que entendendo o parquet pela

existência de desvio de finalidade, pode manejar as medidas cabíveis, como

ocorrido nos MS 34.070 e MS 34.071, da relatoria do Min. Gilmar Mendes.

Tal influência política, se não constitui elemento suficiente, a toda

evidência também sedimenta o periculum libertatis, na medida em que coloca a

coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito em risco, afastando 'b

julgador da reconstrução verídica dos fafos apurados" (MINAGÉ, Thiago. Da

Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória: Lei n. 12.40312011

interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO ,2011, p. 85).

As possíveis condutas criminosas encartadas na representação

policial inaugural foram devidamente robustecidas pelas provas colhidas durante

a deflagração da operação.

De realce, trecho do interrogatório de JAYME R¡NCON, colhido

por ocasiäo da deflagração da Operação Cash Delivery, no qual confessa ter

recebido os valores oriundos da ODEBRECHT, corroborando as declarações dos

colaboradores:
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assinatura da ordem de serviço, estando todas as demais etapas concluídas; QUE,
nunca viu ou manusiou qualquer planilha que supostamente contenha apelidos
atriþuiveis ao Governador Marconi Perillo; QUE, confirma ter havido entrega de
recursos por parte cle prepostos do grupo Odebrecht aos policiais militares SÉnêlO e
MOURA no apartamento de propriedade do interrogado na cidade de São Paulo; QUE,
não sabe dizer ao certo o número de vezes em que
aparta mento era utilizado tendo em vista o acesso

tal procedimento ocorreu; QUE, o
que SERGIO detinha ao mesmo;

Em seu depoimento, igualmente, restou demonstrada a utilização

de interpostas empresas para lavagem dos valores arrecadados:

Pqrticipaçäo nestes encontros e sequer sabia do que estava ali acontecendo; QUE,
SERGIO retornava a Goiânia de carro e eventualmente em vôo privado; eUE, os
valores

/atiados
QU

eram destinados em sua grande maioria para a campanha de candidatos
parte dos valores era oficializada com a ajuda de empresas parceiras;

osP
o montante destinado a campanha de MARGONI PERILLO foi legalizado;
M's SÉRGIO e MOURA exerciam atribuiçÕes idênticas; eUE, por lsso etes

pre andavam juntos; QUE, a AGETOP nunca emitiu passagens para os pM's

Referida estrutura reforça os elementos colhidos até então,

demonstrando que MARCONI PERILLO utilizou-se de sofisticada estrutura para

lavagem de dinheiro, ocultando a propina recebida por meio de "empresas
parceiras".

Cumpre referir, conforme expressamente consignado no

depoimento de JAYME RINCON que referida propina não tinha como destinatário

apenas MARCONI PERILLO, mas sim que os valores em sua grande maioria

eram destinados "para a campanha de candidatos aliados", na forma de

financiamento fraudulentamente dissimulado como oficial.

20
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Oportuno referir que desde o início o esquema montado para a

arrecadaçäo de valores não tinha apenas um único "buscador" do numerário.

Sendo assim, a manutenção da custódia de MARCIO GARCIA DE MOURA, não

afasta a possibilidade de que a estrutura montada para arrecadação continue em

pleno funcionamento.

lgualmente, como os valores se destinam a diferentes

personagens da política, não se pode afastar a continuidade do esquema pelo fim

do primeiro turno das eleições. Outrossim, possíveis dívidas de campanha ainda

podem estar sendo pagas, fechamentos de contas eleitorais sendo realizados,

bem como valores arrecadados podem ainda estar em vias de ser distribuídos, de

modo que a necessidade da prisão não deve ser afastada antes do término do

período eleitoral, sobretudo se considerada a precitada influência do investigado

no governo estadual.

A custódia preventiva dos investigados envolvidos,

principalmente, do apontado como membro principal da estrutura, constitui na

única forma de paralisar as açÕes da organização investigada e, por conseguinte,

em sua completa desarticulação, mormente porque o completo conhecimento da

estrutura e, portanto, domínio funcional sobre o funcionamento desta somente

está sob o poder daquele que exerce seu comando.

Não obstante o posicionamento deste julgador, entendendo pela

necessidade da prisäo preventiva do também investigado JAYME RINCON, com

o fito de desbaratar a organização criminosa denunciada, em 05110118 fora

concedida, em sede liminar, ordem de habeas corpus, revogando a custódia

preventiva do investigado.

Quanto a possível interferência no pedido ora em exame por
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conta do habeas corpus concedido a JAYME EDUARDO RlNCoN, oportuno

transcrever o quanto consignou o órgão ministerial, verbis:

cabe aqui uma argumentação fina!. A decisão adotada liminarmente em

Habeas corpus, pelo relator substituto, devolvendo provisoriamente a

liberdade à JAYME R/NCON não impede a decretação da prisão do chefe

dele, MARCONI PERILLO.

Em primeiro lugar, porque foftes indícios apontam que pERtLLo é o chefe

maior da OrCrim.

Em segundo lugar, porque a decisão liminar não anarisou ou enfrentou os

indícios fartamente ora apresentados e reapresentados de que a orcrim
encontra-se em plena e atual atividade criminosa. Não há, na liminar, sequer

uma unica palavra a respeito dos mars de R$1 milhão apreendidos em poder

dos mesmos personagens, em circunstâncias que denotam o mesmo modus

operandi adotado no esquema de corrupção realizado com a 2DEBRECHT,

muito menos sobre os foñes indícios da incontrastável influência que

MARC)NI PERILLO exerce sobre os poderes Legislativo e Executivo de

Goiás, capazes de não so inte¡ferir na apuração criminal, mas sobretudo

permitir a continuidade das ação da OrCrim.

Outrossim, em pedido de extensão ao paciente MARCIO GARCIA

DE MOURA dos efeitos da liminar concedida a JAYME EDUARDO RINCON,

distribuído ao plantão judicial em 06/10/18, o eminente Des. Kassio Marques

indeferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (fl. 1099/1 100):

(...) embora no habeas corpus (fls. 57/101) em cujos aufos foi deferida a

liminar conste específica menção à conduta do paciente Jayme Eduardo

22
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Rincon, diversamente, no habeas corpus ora apreciado, até mesmo para

afastar, se for o casq a existência de natureza .exclusivamente pessoal" da

decisão liminar, não há qualquer correlação da conduta entre os pacientes em

questão, ou mesmo sobre a propria fundamentação da decisão que deferiu a

liminar. (...)

2) Não fora rsso, na decisão judicial proferida pelo Juízo da 114 Vara da

Seção Judiciária de Goiéts (fls 41/56), há individuação das condições

pessoars e da conduta delituosa imputada ao paciente Marcio, evidência que,

eventualmente, poderia diferenciar a sua situação legal da situação do

paciente que obteve a liminar em processo diverso.

lVessa ótica, conquanto possa se objetar que a decisão que deferiu a

liminar amparou-se em fundamenfos gerais, é certo, como se consfafa,

que decorreu do exame de específica e pessoal argumentação relativa

ao paciente Jayme Eduardo Rincón, não sendo possível inferir,

abstratamente e sem nenhuma demonstração fática, que a situação

delitiva do ora paciente seria, integralmente, similar à do paciente

Jayme, como susúenfa o impetrante.

Nessa prisma, considerada a situação do representado ser

absolutamente diversa da de JAYME RINCON, sobretudo pela sua posiçäo na

organização e poder de influência no Estado de Goiás, inexiste óbice na

decretação da custódia cautelar do ora investigado.

lgualmente, afastada a impossibilidade de decretação da prisão

preventiva, tendo em vista o término do período eleitoral, nos termos do art. 236,

da Lei 4.737165.

Aliás, a razâo de o pedido ter se dado em momento outro do que

o formulado em relação aos demais investigados restou explicitada pelo MPF:

Essa influência que exerce nos poderes Executivo e Legislativo do Estado, a

sua posição de poder no organograma (está no ápice da pirâmide criminosa),

a sofisticação, complexidade, tamanho, longevidade e potencial de causar
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danos à sociedade que a orcrim criada e comandada peto investigado

MARC2NI PERILL) possui atualmente, além de recomendar a prisão

preventiva dos membros da orcrim, indica a necessrdade urgente da prisão

do próprio chefe maior, oue so neo foi reouerida anfes razão da

imunidade temporária à orisão conferida pela lei aos
candidatos às eleicões de 2018.

Na mesma linha do quanto se consignou por ocasião da

conversão das prisões temporárias de JAYME RINCON e MARCIO GARCIA DE

MOURA, A CUStÓdia cautelar de MARCONI FERREIRA PER¡LLO JUNIOR a|ém

de prevenir o envolvimento do investigado em outros atos de recebimento de

valores, desbaratando o esquema delituoso, prevenirá o recebimento de eventual

saldo de propina, bem como a entrega aos potenciais destinatários,

dificultando/impedindo também novas condutas de ocultaçäo e dissimulação do

produto do crime, resguardando, assim, a ordem pública.

A propósito

"perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da

ordem pública, desde que fundamentada na gravidade do delito, na natureza

e nos meios de execucão do bem como na amolitude dos

resultados danosos produzidos pela acão' (PACELLI, Eugênio; FISCHER,

Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência.

São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 673).

Assim, diante da certeza da materialidade e indícios suficientes de

autoria (fumus boni iuris) dos crimes de corrupção passiva (art. 317, do CP),
24
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organização criminosa (art. 20, da Lei 12.85012013) e lavagem de dinheiro (art. 1o,

da Lei no 9.613/98), robustecidos com elementos que demonstram a necessidade

da custódia preventiva do investigado, forçoso concluir que sua liberdade

representa ameaça concreta à ordem pública (pericullum in mora).

Nessa esteira, observada a quantidade de propina descrita na

representação policial (cerca de 13 milhöes entre 2010 e 2014), associada à

apreensão ocorrida na fase ostensiva da operação (mais de 1 milhão), somada à

extensão temporal em que se desenvolveram as práticas delitivas, torna

imprescindível a decretação da custódia cautelar com amparo na garantia da

ordem pública.

A imprescindibilidade da medida decorre da necessidade de

desbaratamento da estrutura montada para arrecadação de valores, pagos a titulo

de propina, e ocultação/dissimulaçäo dos mesmos (devidamente confirmada no

interrogatório de JAYME EDUARDO RINCON), visando à desarticulação

completa da organização investigada.

Ê dizer, diante de conjunto probatório construido a partir da

representação que inaugurou a fase ostensiva, associada aos elementos colhidos

nessa fase, forçoso concluir que as cautelares diversas da prisão, previstas no

art.319, do CPP, são absolutamente ineficazes parafazer cessar as atividades

criminosas da organizaçäo investigada, não restando outra medida a ser adotada

que não a prisão preventiva de seu principal integrante, de modo a desarticular a

ORCRIM.

III - DISPOSITIVO

a) DEGRETO a prisão preventiva de MARCONI FERREIRA

PERILLO JUNIOR, com fundamento no art.312 CPP, para garantia da ordem
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pública

Expeça-se mandado de prisão, com registro no Banco Nacional
de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça.

Notifiquem-se o MPF e a DPF

Comunique-se ao Relator originário no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 1a Região pelo meio mais expedito.

Visando a preservação da imagem do representado e a

efetividade da medida, decreto seu sigilo. Tendo já sido levantado o sigilo dos
autos principais, autue-se em separado, por dependência.

Goiânia, 10 de outubro de 2018

RAFAEL Â LO SLOMP

J ederal

Istrela
rlrotora de '$ec¡etaria da \fara
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ORIGEM
REQTE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTTçA FEDERAL EM GO|ÁS

DECIMA PRIMEIRA VARA

MANDADO DE PRISÃO
(no 04212018)

tPL No 445t2018-SRyDPF/GO

: BUSGA E APREENSÃO No 27075-92.2018.4.01.3500
: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

O DOUtOT RAFAEL ÂT.ICCIO SLOMP, JUiZ
Federal Substituto da 11a Vara da Seção
Judiciária do Estado de',Goiás, no uso de súas
atribuiçöes, na forma da lei etc.

MANDA à autoridade policial competente, a quem
este for apresentado, que, em seu cumprimento, efetue a pRlsÃo, no lugar
onde possa ser encontrado, de MARCoNI FERREIRA PERILLO ¡úMOn,
natural de Palmeiras de Goiás/Go, nascido em 07108/1963, RG no 1g14602-
SSP/GO, CPF no 035.538.218-09, filho de Marconi Ferreira Perillo e Maria

fire¡ Perillo, situado na Rua das Hortências, ed. 16, Lt. 02, Jardins Milão,
Goiânia/Go, em razão de ter sido decretada sua pRlsÃo PREVENTIVA, com
fundamento no artigo 812 do código de processo penal, para garantia da
ordem pública, conforme decisão proferida nos autos do prõ...ro em
referência, em trâmite neste Juízo (crimes investigados: corrupção passiva
(artigo 317 do cP), organizaçäo criminosa (tei no 12.B5olzo1o) e de tavagem
de dinheiro (l-ei no 9.619/1999). cuMpRA-sE sob as penas da rei,
cientificando aos interessados que este Juízo atende no horário das 9 às 1g
horas, na Rua 1g, no 244, go andar, centro, Goiânia/Go . cEp: 74.0g0-ogo _

Telefones:
em 1011012

Secretaria,

0 - e-mail: 11vara.g S.br. EXPEDIDO
Estrela Boh odrigues, Diretora de

RAFAEL Â LO SLOMP

(62) 3226- 1911

01 8. E

, conferi e no

Juiz Fe I Substituto





PODER JUDICIARIO
JUST|çA FEDERAL EM cOÉS

DECIMA PRIMEIRA VARA

CERTIDAO

BUSCA E APREENSAO No 27075-92.2018.4.01.3500
REQTE: DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAUGO

certifico que, nesta data, entreguei o(s) Mandados de prisão nos

04212018, bem como cópia da decisáo retro, ao Agente de Polícia Federal

wAlToN BARBOSA PIRES, matrícula no i0425, conforme recibo abaixo.

Goiânia/Go, 10 de outubro de 2018.

A RODRIGUES
Diretora de da 11" Vara

Recebido em 10/1 leiis J3:S\t"

WAI IRES



JUNTADA

¡os lQae lÐ de 2018, faço juntada a estes ar¡tos:
( ) Petiçäo n'
oM de itação

Bohada ngues

Þt

Diretora de da 114 Vara



11 VARA - GO - Secretaria da Vara

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Brunno Felipe Junqueira [unqueira, bfj@dpf . gov. br]
quarta-feira, 10 de outubro de 2018 15:01
11 VARA - GO - Secretaria da Vara
Comunica cumprimento de Mandado de prisáo preventiva
mpp marconi ciente.pdf

Boa tarde,

Sirvo-me do presente para encaminhar cópia do Mandado de Prisão no 4212018, recibado.

Aguardo confirmação do recebimento deste.

Att.

Brunno Felipe Junqueira
Escrivão de Polícia Federal
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ORIGEM
REQTE

PODER JUDITIÁRIO
JUSTTçA FEDERAL EM GÕtÁS

DECIMA PRIMEIRA VARA

MANDADO DE PRISÃO
(no 04212018)

IPL Nû 445t2018-SRytlPF/co

: BUSGA E APREENSÃO rrlo 27075_92.2018.4.01.3500
: DELEGADO E'E POLíCIA FËDERAL

O DOUtOT RAFAEL Å¡¡CEIO SLOMP, JUIZ
Federal Substituto da 1ta Vara da Seçáo
Judiciária do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuiçöes, na forma da lei etc.

MANÐA à autoridade policial competente, a quem
este for apresentado, que, em seu cumprimento, efetue a pRlsÃo, no lugar
ONdE POSSA SEr ENCONITAdO, dC MARCONI FERREIRA FERILLO JÚNIOR,
natural de Palmeiras de Goiás/GO, nascido em T7las/1969, RG no 1g1460?_
SSP/GO, CPF no CI35.538.218-09, filho de Marconi Ferreira Feriilo e Maria
Pires Perillo, situado na Rua das Hortências, ed, 16, Lt 02, Jardins Milao,
GoiânialGo, em razâo de ter sido decretada sua pnrsÃo pREVENTIVA, com
fundamento no artigo 312 do código de processo penar, pâra garantia da
ordem pública, conforme decisão proferida nos autos do processo em
referência, em trâmite neste Juízo (crimes invest igados: corrupçåo passiva
(artigo 317 do Cp), organizaçáo criminosa (tei no 12.850/2013) e de tavagem
de dinheiro (Lei no 9.619/1998). CUMPRA-SE sob as penas da lei,
cientiTicando aos interessados que este Juízo âtende no horário das g às 'lg
horas, na Rua lg, no 244, Bo andar, Centro, Goiânia/G0 - CEP: 24.09CI-090 -
Telefones: (62) g226-19 91
em 10/1CI/201S
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