ENDEREÇAMENTOS:

EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PROCURADOR-GERAL
REPÚBLICA, DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO
ARAS.

DA
DE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE REGIONAL DA
POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL/DF, DELEGADO
DE POLÍCIA FEDERAL MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
MEMBRO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES,
PROCURADOR-CHEFE DOUTOR EDMAR GOMES MACHADO.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
TITULAR
DA
DELEGACIA
REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (DRCOR)
DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL
NO ESPÍRITO SANTO, DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
LEONARDO GERALDO BAETA DAMASCENO.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PROCURADOR-CHEFE
DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE
POLICIAL (NCAP) DO DOUTO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ES.
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) PROMOTOR(A)
DE JUSTIÇA DO GABINETE DO GRUPO DE ATUAÇÃO
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ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO)
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– ES.
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
PROCURADORA-GERAL
DE
JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO/ES, DOUTORA LUCIANA GOMES FERREIRA
DE ANDRADE.
“Melhor uma imprensa livre sem governo do que
um governo sem imprensa livre”.
Thomas Jefferson, 3º Presidente dos Estados
Unidos da América (1743-1826), autor da
declaração de independência em 1776.

FOLHA
DO
ES,
com
30
anos
jornalismo
investigativo, por meio de seu editor jornalista
Jackson Rangel Vieira, brasileiro, jornalista,
com registro profissional nº 181/85 – ES,
inscrito no CPF/MF sob o nº 761.776.377-87,
endereço
eletrônico
denuncia@folhadoes.com,
exercendo jornalismo há 40 (quarenta) anos,
ofertar
REPRESENTAÇÃO POR CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE
com base no artigo 27 do CPP 1 , bem como nas
tipificações penais previstas artigo 1º, §1º,
1

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba
a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações
2

artigo 15, artigo 25, artigo 27, e artigo 30, sem
prejuízo de outros aplicáveis à espécie, em face
de:
 TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, atual Secretário de
Governo do Estado do Espírito Santo (PSB);
 BRENO ANDRADE, Delegado titular da Delegacia
de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC),
Subordinado ao Governo Estadual do PSB;
 OUTROS RESPONSÁVEIS EVENTUALMENTE ENVOLVIDOS,
A SE APURAR.
DOS FATOS: AS LIBERDADES CONSTITUCIONAIS DE
IMPRENSA E EXPRESSÃO AMEAÇADAS PELO GOVERNO DO
PSB, COM ESTRATÉGIA DE REPRESSÃO POLICIAL.
1. O jornal A GAZETA do dia 26 de junho de 2020
veiculou reportagem intitulada: “Governo do
ES
faz
ofensiva
contra
ataques
e
desinformações nas redes” 2.
2. A matéria mostra uma série de situações que
representam a guerra digital nas mídias
sociais entre membros do governo, apoiadores
e oposição.
3. Algumas
críticas,
ainda
que
ácidas
e
contundentes, são legítimas e fazem parte do
Estado Democrático de Direito. Outras de fato
sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e
os elementos de convicção.
2
Link
da
Matéria
<https://www.agazeta.com.br/es/politica/governo-do-esfaz-ofensiva-contra-ataques-e-desinformacoes-nas-redes0620?utm_medium=share-site&utm_source=whatsapp>.
Acesso
em 29.06.2020.
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adentram fronteiras controversas, oriundas de
ambos os lados, situação e oposição, por
vezes
impulsionados
por
notória
paixão
política, sobretudo quando se envolve a
narrativa do combate à pandemia do Covid-19.
4. Entretanto, a referida reportagem chama a
atenção por incluir nesse mosaico o veículo
FOLHA DO ES, que atua há 30 anos no ramo do
jornalismo
investigativo.
Percebe-se
claramente que interessa ao Governo Estadual
(PSB), sobretudo na pessoa do Secretário de
Governo Tyago Hoffmann, ora representado,
produzir
uma
narrativa
falsa
com
a
vulgarizada expressão da moda “Fake News”,
contra
sua
pessoa,
visando
embutir
sorrateiramente seus interesses de demonizar
e amordaçar a liberdade de imprensa através
das investigações conduzidas pela Delegacia
de Repressão aos Crimes Cibernéticos sobre
objeto totalmente distinto: desinformação na
pandemia Covid-19.
5. Isso porque o jornal FOLHA DO ES, ora
Representante, publicou reportagem no dia 10
de
junho
de
2020,
noticiando
supostos
ilícitos do Secretário de Governo Tyago
Hoffmann e outros membros do partido do
governo (PSB), hoje encastelados em cargos
comissionados estaduais. O conteúdo envolve
fraudes de licitações, indústria de adesão de
atas e corrupção.
6. Após
a
publicação
jornalística,
houve
sinalizações de uma suposta orquestração da
máquina persecutória estatal em desfavor
deste veículo e seu editor, através da
Delegacia
de
Repressão
aos
Crimes
4

Cibernéticos, subordinada ao Governo Estadual
(PSB), conforme se extrai da matéria do
jornal A GAZETA, supracitada. O secretário de
Governo do Estado do Espírito Santo Tyago
Hoffmann fez questão de registrar sua ameaça
subliminar
em
desfavor
deste
veículo,
plantando sorrateiramente sua movimentação
particular no seio da aludida reportagem do
jornal A GAZETA.
7. A estratégia do Sr. Hoffmann é de clareza
solar: misturar seus interesses particulares
de
autoproteção
com
as
investigações
policiais em curso que apuram desinformação
em redes sociais em torno da pandemia Covid19. Com isso, pretende aprisionar a liberdade
de imprensa que o questiona, fiscaliza e
expõe os seus mal feitos, perseguindo e
intimidando os veículos e seus jornalistas
por
denunciarem
fatos
incômodos
e
controversos relativos ao mesmo e aos demais
membros
do
PSB
pendurados
em
cargos
comissionados da administração estadual.
8. Isso nos remete ao fenômeno do Macarthismo
(em inglês McCarthyism). Uma prática do
período da Guerra Fria, atribuída ao exsenador
americano
Joseph
MCCarthy,
que
liderava
uma
comissão
através
da
qual
rotulava com a pecha negativa de “comunista”
os desafetos de seu interesse ou de seu
grupo. À época, no ano de 1950, em plena
Guerra Fria, era um rótulo negativo e
demonizador, pois imperava um clima hostil
anti União Soviética. Esse clima empoderou o
fenômeno
do
macarthismo
e
serviu
como
estratégia de demonização do contraditório e
de opositores. Isso prejudicou centenas de
5

americanos
e
suas
famílias,
acusados
injustamente de serem comunistas nos EUA
através do manejo abusivo das investigações.
Muitos foram execrados e marginalizados, até
a própria sociedade americana se insurgir e
interromper a onda macarthista, relegando-a à
desmoralização
pública
e
ao
ostracismo
político os abusadores.
9. O que ocorre hoje no Espírito Santo é a
reprodução
desse
fenômeno,
agora
materializado sob o rótulo de “Fake News”,
expressão da moda que vem sendo vulgarizada
para
justificar
abusos
como
os
ora
anunciados. A estratégia arquitetada pelo
Secretário Tyago Hoffmann é cumprir idêntico
papel ao do ex-Senador Joseph MCCarthy, no
sentido de demonizar e criminalizar com essa
pecha
negativa
quem
contrariar
seus
interesses ou expor suas mazelas, seja
imprensa, cidadãos ou opositores, valendo-se
o Secretário do PSB, ardilosamente, de
investigações
com
objetos
totalmente
distintos
(desinformação
na
pandemia
do
Corona Vírus), em trâmite na Delegacia de
Repressão
aos
Crimes
Cibernéticos.
Esta
última subordinada ao Governo Estadual e alvo
de interferência política para cumprir essa
missão obscurantista de algoz da liberdade de
imprensa e de expressão, servindo como palco
institucional do macarthismo do PSB.
10.
Registre-se ainda que a mesma Delegacia
e seu titular Sr. Breno Andrade, já foram
inclusive
objeto
de
reportagem
deste
3
veículo , por se portar como uma “gestapo” de
3

Link
da
matéria:
<https://www.folhadoes.com//noticia/policia-espirito6

vigilância e curiosidades, sem filtro do que
é fato típico e ilícito do que é atípico ou
lícito,
atuando
sempre
pela
quebra
indiscriminada de sigilos quando provocada,
já tendo cometido esse abuso de autoridade
contra a FOLHA DO ES. Somente após a denúncia
do próprio veículo, interrompeu-se o avanço
dessa aberração.
11.
Agora, indaga-se: imagine o poder de
dano decorrente de uma atuação irresponsável
e irracional da poderosa máquina de Governo
manobrando a Delegacia de Repressão aos
Crimes Cibernéticos contra o contraditório
democrático, as vozes críticas, opositores e,
sobretudo
contra
a
imprensa
livre
e
independente? Será um verdadeiro caça às
bruxas
de
viés
macarthista,
objetivando
criminalizar a liberdade de imprensa e de
expressão,
ou
seja,
todas
as
vozes
divergentes, mediante uma falsa narrativa da
existência
de
uma
“organização
digital”
militando injustamente contra o governo e
seus membros, para semear notícias falsas e
desinformação, principalmente na pandemia.
12.
Ora, tamanha desfaçatez consiste em
combater a própria democracia, com discurso
travestido de enfrentamento à “Fake News”,
equiparando a situação do Espírito Santo a
alguns
grupos
nacionais
organizados
e
financiados para atacar o Estado de Direito e
as instituições. São situações absolutamente
diferentes.

santo/56016/delegacia-repressao-aos-crimes-ciberneticosvira-orgao-espionagem-ate-mp-alvo>. Acesso em 29.06.2020.
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13.
Nesse cenário, tem-se que o Governo do
PSB, na trama arquitetada pelo Secretário de
Governo Tyago Hoffmann, vai fraudar uma
narrativa policialesca e repetir no Estado
esse laboratório nacional, só que de modo
ilegítimo, criminoso e mentiroso, a fim de
perseguir, intimidar e prejudicar as vozes
críticas e divergentes no Estado. Eventuais
crimes e “Fake News” são minoria no mundo
Democrático, onde vigora a imprensa livre e a
plena liberdade de expressão, pilares da
civilização e do Estado Democrático de
Direito.
14.
A tentativa de amordaçar e intimidar a
imprensa, misturando o legítimo exercício
constitucional da liberdade de expressão,
informação e opinião com as nefastas “Fake
News”
é
uma
estratégia
de censurar
e
perseguir o jornalismo investigativo livre e
independente. O jornalismo que revela a
verdade dos fatos e assegura o direito à
informação à sociedade, sendo, ao mesmo
tempo, arredio e resistente ao poder político
e econômico que historicamente busca pautá-lo
e controlá-lo. Evidentemente, a imprensa
jamais será infalível e está sujeita a erros,
pois composta por seres humanos. Mas ainda
assim, enquanto instituto, essa liberdade
constitucional consiste no melhor sistema
dentre os já experimentados na história da
humanidade, sendo seu balanço comprovadamente
positivo e sua existência essencial na marcha
civilizatória.
15.
O Secretário Tyago Hoffmann de fato
obteve liminar na justiça capixaba para
suspender a reportagem, como tem ocorrido com
8

todas as matérias e posts nas redes sociais
que afetam o governo ou seus membros. Nesses
casos, o judiciário capixaba tem concedido
liminares contra a imprensa em 100% das
ações, indo na contramão do entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF) consagrado na
ADPF 130 4 , a exemplo do caso de censura do
veículo NETFLIX (Reclamação Constitucional nº
38.782/RJ).
Neste
julgado,
a
Corte
Constitucional cassou a decisão do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro de conteúdo
censurador ao NETFLIX, idêntico às que o
poder
judiciário
do
ES
tem
proferido.
Lembremos em alto e bom tom: o STF decidiu
que as liberdades de expressão, de imprensa,
de opinião e de informação são meta direitos
constitucionais, dos quais emanam todos os
demais,
posto
que
enfatizam
a
própria
dignidade do ser humano e constituem a
essência
do
processo
civilizatório
da
humanidade rumo ao Estado Democrático de
Direito.
16.
De qualquer forma, a FOLHA DO ES
respeita
e
cumpre
todas
as
decisões
judiciais,
sendo
o
recurso
a
via
de
inconformismo, não obstante a opinião pública
jornalística e jurídica do país esteja
assistindo ao que ocorre aqui no Espírito
Santo.
17.
Não é um Secretário como Tyago Hoffmann
que vai curvar a Constituição da República
Federativa do Brasil e o Estado Democrático
4

ADPF 130, Relator (a):
Min. CARLOS BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009
PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL00213-01 PP-00020.
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de Direito aos seus caprichos e abusos. Nem
quando escondido atrás da institucionalidade
do
Governo
Estadual,
camuflando
seus
movimentos e interesses pessoais na Delegacia
de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ele
terá êxito em sua cruzada de abuso de
autoridade e incursão macarthista contra a
liberdade de imprensa e de expressão.
18.
Nenhuma intimidação, ameaça e processo
calará a voz da imprensa livre, que resistirá
com ainda mais altivez a essa intolerância,
em defesa do contraditório Democrático, da
liberdade
de
expressão,
do
direito
à
informação, do pluralismo político e social e
da transparência no exercício do poder,
sobretudo quando se tratar de dinheiro
público. Aliás, a estratégia de truculência
esconde o desespero de um governo que criou
um controle absoluto de imprensa através de
milionárias verbas publicitárias. Isso o
acomodou, aflorando seu viés autoritário e
intolerância para com a divergência e a
transparência, inerentes à democracia e à
república. A Secretaria de Comunicação do
Governo do ES, comandada pela Sra. Flávia
Mignone, está despejando dinheiro do erário
em sites de internet sem nenhum interesse
público, supostamente jornalísticos, alguns
recém criados, de norte a sul. Até colunas
sociais
absolutamente
desprovidas
de
interesse público são irrigadas com verba
pública para elogiar membros do governo, à
título
de
promoção
pessoal,
culto
à
personalidade
ou
patético
puxa-saquismo,
revelando a total e absoluta submissão da
imprensa
amansada
com
dinheiro
do
contribuinte.
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19.
Isso sim é uma organização criminosa
contra o Estado de Direito, pois se presta a
um projeto de poder absoluto do PSB de
apropriação
da
política
estadual,
da
democracia e das Instituições, através do
controle financeiro da informação e da
imprensa,
jorrando
verbas
públicas
de
publicidade para cercear o contraditório e as
críticas, criando nichos particulares de
folhetins/diários oficiais em todo o Estado.
20.
Agora, o governo sinaliza através da
referida reportagem do Jornal A GAZETA que,
se não vencerem pelo poder econômico e
político, vencerão com intimidação e ameaça
policialesca as vozes da imprensa que não se
curvaram
a
esse
“mecanismo”
de
verba
publicitária. É a reprodução da estratégia do
“macarthismo”, só que substituindo o rótulo
de “comunista” em voga na guerra fria pela
pecha de “Fake News”, vulgarizada no mundo
atual. Assim, criminalizam e demonizam a
liberdade de expressão, informação e opinião
quando
o
exercício
dessas
liberdades
constitucionais
confrontarem
o
Governo
Estadual (PSB), notadamente o Secretário de
Governo
Tyago
Hoffmann.
Surpreende
o
atrevimento, a audácia, a prepotência e a
absurda ausência de vocação democrática e
republicana. A tentativa de mordaça pela via
policial comprova que esses atores são
acidentes de percurso na história do ES,
primitivos no agir e pequenos no pensar, sem
estatura para integrar a Instituição.
21.
Esse “mecanismo” financeiro de controle
da imprensa ou sua intimidação policialesca
11

não
tem
abrigo
nas
Instituições
e
na
Constituição da República. Nem tampouco tem
guarida o laboratório de intolerância do PSB,
gestado na Delegacia de Crimes Cibernéticos
para iniciar a caça às bruxas contra a
liberdade de imprensa e de expressão: se não
interrompido esse laboratório, será o ovo da
serpente do macarthismo capixaba.
22.
A FOLHA DO ES e seu editor têm mais
tempo de jornalismo do que o Secretário Tyago
Hoffmann, mentor da mordaça policialesca, tem
de idade biológica. Agora, se os membros do
governo capixaba se mostram tão intolerantes
e
sensíveis
diante
do
contraditório
e
pluralismo, agindo com ódio e irracionalidade
para cassar a livre circulação de informação,
opinião, críticas e denúncias inerentes à
democracia, por óbvio não compreendem a
essência dessa conquista constitucional que,
segundo o STF, diferencia a humanidade dos
demais seres e nos eleva à condição de
civilização em si. Não por outra razão,
Sigmund Freud afirmou: “o primeiro humano que
arremessou um insulto ao invés de uma pedra
foi o fundador da civilização”.
23.
E tampouco compreendem os membros do
Governo o ônus do homem público, muito mais
exposto à vitrine pelo seu dever de prestar
contas, decorrente de sua opção livre e
pessoal de servir à causa pública.
24.
O secretário Tyago Hoffmann, um dos
mentores da trama na Delegacia de Repressão
de Crimes Cibernéticos, ao invés de destilar
suas lamúrias e indignações, deveria dar
explicações, mostrando boa-fé e honestidade
12

intelectual. E assim aprender com os grandes
estadistas e os grandes países: sem imprensa
forte e independente não há liberdade nem
democracia.
25.
Essa
liberdade
ou
super
direito
constitucional, além de reafirmar a dignidade
humana e integrar a essência da marcha
civilizatória, também é um dos mais eficazes
remédios
para
prevenir
e
combater
a
corrupção, pela transparência dos fatos que
proporciona à sociedade civil. Como bem disse
o Juiz da Suprema Corte Americana Louis
Brandeis (1856-1941), enaltecendo o papel da
imprensa livre: “a luz do sol ainda é o
melhor detergente”.
26.
Por fim, o veículo lança um desafio:
leiam as reportagens sobre o escândalo de
Caravelas na Bahia, Prefeitura de Vitória e
ramificações em torno de Tyago Hoffmann,
fatos que motivaram o Secretário de Governo a
agir contra este veículo de forma venal e
criminosa, a ponto de citar nominalmente a
FOLHA DO ES na matéria do jornal A GAZETA
sobre notícias falsas na pandemia, visando
misturar
de
forma
sorrateira
contextos
totalmente
diferentes
para
embutir
seus
interesses e sua estratégia policialesca
contra a liberdade de imprensa e vozes
críticas.
27.
Esse apelo de leitura das reportagens
sobre
o
escândalo
da
Prefeitura
de
Caravelas/BA
se
dirige,
sobretudo
às
autoridades, jornalistas e à opinião pública.
Após
se
debruçarem
nessa
leitura,
que
reflitam verdadeiramente se não há conexões e
13

modus operandi digno de organização criminosa
que mereça uma rigorosa, isenta e justa
investigação.
28.
O
escárnio
é
tamanho
que
até
os
advogados dos envolvidos no escândalo são
idênticos, patrocinando a defesa individual
dos agentes públicos citados e do próprio
empresário beneficiado. Um dos advogados,
pasmem, é também comissionado do governo do
PSB, ocupando cargo de gerente da Secretaria
Estadual da Fazenda (SEFAZ). Os fatos se
impõem, às escâncaras, e o silêncio dos bons
tem sido mais ouvido no Espírito Santo do que
o grito dos maus, parafraseando Martin Luther
King.
29.
Portanto, não nos prestemos ao papel de
carneiros porque estaremos criando um governo
de lobos, nossos próprios predadores, como
bem alertou o dramaturgo francês Victor Hugo.
DO DIREITO: A INCIDÊNCIA DA NOVA LEI DE ABUSO DE
AUTORIDADE.
30.
Desta feita, não há dúvidas quanto à
incidência de crimes de abuso de autoridade
pelos Representados, previstos na Lei de
Abuso de Autoridade (nº 13.869), que começou
a valer para todos os agentes públicos do
país a partir do dia 03.01.2020.
31.
Após
dois
anos
de
debates,
essa
legislação substitui uma já existente, de
1965,
que
era exclusiva
para o
poder
Executivo. O novo texto, por sua vez,
expandiu as condutas descritas como abusivas
14

na legislação anterior, estabelecendo que
seus dispositivos se aplicam a servidores
públicos e autoridades, tanto civis quanto
militares,
dos
três
Poderes
(Executivo,
Legislativo
e
Judiciário)
e
também
do
Ministério Público (MP).
32.
In casu, verifica-se
tais crimes, verbis:

a

incidência

de

Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça
de prisão, pessoa que, em razão de
função, ministério, ofício ou profissão,
deva
guardar
segredo
ou
resguardar
sigilo:
Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em
procedimento
de
investigação
ou
fiscalização,
por
meio
manifestamente
ilícito:
Art.
27.
Requisitar
instauração
ou
instaurar procedimento investigatório de
infração penal ou administrativa, em
desfavor de alguém, à falta de qualquer
indício da prática de crime, de ilícito
funcional ou de infração administrativa:
Art. 30. Dar início ou proceder à
persecução penal, civil ou administrativa
sem justa causa fundamentada ou contra
quem sabe inocente:

33.
Impõe-se advertir, nesse quadro, que a
interferência
indevida
em
investigações
policiais para fins particulares, seja para
favorecer
ou
prejudicar,
resulta
em
decretação pelo pode judiciário de medidas
cautelares em desfavor dos Representados,
inclusive prisão cautelar (temporária ou
preventiva), a teor do caput do artigo 312 do
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CPP 5 (assegurar aplicação da lei penal e
embaraçar instrução criminal), bem como à luz
da doutrina e das jurisprudências (anexas) 6 .
Sobretudo quando no caso em questão, em que
se
constrói
um
pervertido
sistema
de
repressão policial à liberdade de imprensa e
de
expressão,
em
razão
de
interesses
particulares
que
buscam
o
controle
do
contraditório, da informação e da opinião em
benefício de um sistema de poder apropriador
da democracia e das instituições.
34.
Para isso, subvertem os princípios e a
base filosófica do direito penal e do
processo
penal,
retrocedendo
na
marcha
civilizatória das Instituições na contramão
do republicanismo e espírito democrático.
DOS REQUERIMENTOS:
35.
Ante o exposto, requer-se a investigação
e a responsabilização dos Representados por
crimes de abuso de autoridade
da
Lei
13.869/2019, tipificados no artigo 1º, §1º,
artigo 15, artigo 25, artigo 27, e artigo 30,
sem prejuízo de outros aplicáveis à espécie.
5

Art. 312. 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 e de perigo
gerado
pelo
estado
de
liberdade
do
imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)
6

Link da matéria contendo as jurisprudências citadas:
<https://www.conjur.com.br/2019-jul-11/crime-obstruirinvestigacao-vale-inquerito-acaopenal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook.>. Acesso em
29.06.2020.
16

36.
Requer ainda, que sejam realizadas para
a persecução firme dos ilícitos indicados,
todas as medidas e procedimento cabíveis no
âmbito civil, estabelecendo inquérito civil
para apuração e investigação pertinentes.
37.
Por fim, este representante vem requerer
o recebimento das matérias jornalísticas
divulgadas
pela
imprensa
local,
como
comprovação
documental
ao
conteúdo
deflagrado, bem como a oitiva das testemunhas
a serem identificadas e o depoimento pessoal
dos Representados.
38.
Nesses
termos,
deferimento.

pede

e

espera

o

De Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29 de junho de
2020.

JORNAL FOLHA DO ES
Por seu Editor-Chefe Jackson Rangel Vieira
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Delegacia de repressão aos crimes cibernéticos vira órgão de espionagem: até o MP é alvo

O Delegado titular Brenno Andrade de Souza Silva é o responsável por essa anomalia inquisitiva
 Por Jackson Rangel Vieira
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Jovem de 21 anos é morto com cinco tiros
Isso porque essa Delegacia não filtra as denúncias que ali chegam, separando o que é crime do que não é. O que é fato verdadeiro do que é Fake News. Qualquer curioso
que se sinta atingido por alguma postagem, comentário ou ato praticado pela internet, mesmo sem indício de crime algum, consegue fazer a Delegacia pedir quebra de
sigilo dos dados cadastrais dos usuários, indistintamente.
A justiça e o MP ainda não se atentaram para o desvio de finalidade desses procedimentos, deixando sem controle externo e aceitando quebra de sigilos pedidas pelo
Delegado.
Por isso, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos passou a ser chamada de “Delegacia de Curiosidades” ou “Delegacia de Espionagem”, diante dessa atuação
de bisbilhotar a privacidade alheia sem critérios.
E qual é o critério? É o mesmo para iniciar qualquer investigação criminal: indícios mínimos de crime.
Só que o Delegado simplesmente recebe a denúncia da pessoa inconformada e pede quebra de sigilos para identificar autores, sem filtrar se é crime o que foi relatado ou
se o fato é verdadeiro (e não Fake News). Com isso, há um flagrante patrulhamento da privacidade e da liberdade de expressão na internet, nos moldes dos regimes
autoritários.
Da forma como está, basta bater na porta alegando se sentir vítima de crime ou de Fake News, que o Delegado instaura inquérito e mobiliza a estrutura pública da
delegacia. É uma atuação com desvio de finalidade, porque não se move pelo interesse público exclusivamente.
Isso por óbvio abre portas para abusos, compadrios, seletividades e atuação serviçal em favor de grupos poderosos. Se não há critério objetivo técnico para as
investigações, vigora a subjetividade do elemento humano, que na história da civilização nunca foi um filtro confiável para as Instituições.
Fontes cobertas pelo sigilo constitucional do jornalismo, informaram que até esse veículo de imprensa e seu proprietário foram alvos de quebra de sigilo de dados pela
Delegacia, a pedido do Delegado titular Brenno Andrade de Souza Silva. A motivação seriam reportagens jornalísticas veiculadas pela internet e compartilhadas. A Folha do
ES já possui os dados do inquérito e divulgará em nova matéria jornalística, ao lado das medidas jurídicas que serão adotadas contra o abuso.
A atuação da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos é grave e abusiva à luz do Estado Democrático de Direito. Os inconformados ou curiosos vão à delegacia,
registram a ocorrência e o Delegado passa agir sem critérios ou limitações. O procedimento é instaurado sem o cuidado de analisar a veracidade do fato e se há indícios
mínimos de crime para provocar investigação criminal.
Além disso, há outros abusos ocorrendo, além da violação à privacidade e à liberdade de expressão na internet. A mesma Delegacia despreza a proteção constitucional da
imprensa - como já dito - e do cidadão sob regime de anonimato. Nesse último caso, o assunto é gravíssimo: fontes confidenciaram que a mesma Delegacia de Repressão
a Crimes Cibernéticos também está invadindo a esfera de atribuição do MP, para apurar a identidade de cidadãos que fazem denúncias em anonimato ou sob sigilo de
dados no site da Instituição. O Delegado usa argumentos abstratos para justificar o inquérito, alegando estar apurando “crime de denunciação caluniosa” , “crimes contra a
honra” e outros. Até câmeras de circuito interno são obtidas, quando o protocolo no MP é físico, mas se refere a fato compartilhado pela internet, permitindo que a Delegacia
faça uma invasão indireta na Instituição.
O resultado desse abuso é a corrosão da integridade, independência e confiabilidade do MP junto à sociedade. Se isso não for corrigido, é o fim da ouvidoria do MP e da
própria credibilidade do sistema de denúncias anônimas ou sob sigilo. Ninguém vai confiar em fazer denúncias pela internet e nem no protocolo físico, porque pode ser
prejudicado por algum inconformado que acione a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, sem que seja protegido pelo próprio MP.
E como o MP recebe muita informação via denúncias da sociedade, para subsidiar suas próprias investigações, a conclusão é que a Delegacia de Repressão aos Crimes
Cibernéticos está minando a essência do MP e colocando em xeque a confiabilidade e integridade da Instituição dos promotores. Além de violar a Constituição e vários
tratados internacionais sobre direitos humanos, privacidade, liberdade de expressão e combate à corrupção.
A própria Operação Lava Jato nasceu de uma denúncia anônima, por exemplo. Imagine se o denunciante achasse que seria identificado por não confiar no sistema?
Obviamente não denunciaria.
Se o MP tem dúvida desse sistema clandestino que está operando em paralelo, basta que requisite ao Delegado Brenno Andrade todos os procedimentos que envolvam
quebra de sigilos de dados da ouvidoria do site do MP e os que envolvam obtenção de câmeras do circuito interno das promotorias. Os promotores e promotoras terão uma
surpresa com a invasão alienígena policial em suas atribuições, atuando contra a integridade e independência do MP. E mais: verifiquem quem foi o inconformado que
provocou a Delegacia a instaurar esses procedimentos, a posição social do cidadão que fez o boletim de ocorrência.
A internet não é terra sem lei. Mas não pode se submeter a esse patrulhamento da Delegacia de Crimes Cibernéticos, em procedimentos movidos por curiosidade ou
espionagem, sem o menor interesse público. Isso agride a tudo e a todos, inclusive às Instituições que deixaram isso correr solto.
O Estado Democrático de Direito pede socorro.

Fonte: folhadoes.com
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A Prefeitura de Caravelas, através de ato do prefeito Sílvio Ramalho da Silva
(MDB), determinou a contratação de empresa para implantação de sistema de
iluminação pública e instalação de luminárias de LED e sinalização especial de
faixas de pedestres alimentando por painel fotovoltaicos.
O processo administrativo em questão que ensejou a contratação da empresa
SAFELY SOLUÇÕES INTELIGENTES E ECOLÓGICAS LTDA pelo valor milionário
de R$ 5.926.500,00 (Cinco Milhões e Novecentos e Vinte e Seis Mil e
Quinhentos Reais)
Reais), encontra-se eivado de irregularidades.
Conforme consta, o projeto básico foi elaborado pelo então secretário de
obras, Celso Alves da Silva, o que é no mínimo estranho, tendo em vista que tal
termo pela sua complexidade técnica deveria ser elaborado por um técnico
habilitado, após um minucioso estudo, o que não foi feito.

PESQUISA DE PREÇO COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Na pesquisa de preço realizada pela Prefeitura de Caravelas, foram
supostamente pesquisadas três empresas, e orçado em R$ 6.405.785,00 (Seis
milhões e quatrocentos e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais) o
preço estimado da licitação.
As empresas pesquisadas foram, SAFELY SOLUÇÕES INTELIGENTES E
ECOLÓGICAS LTDA de Pernambuco e que veio a se sagrar posteriormente
vitoriosa na licitação. Outra empresa que forneceu a cotação foi a capixaba

ALPHA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI de propriedade de Dório Belarmino
Júnior
Júnior, na verdade, a cotação da empresa ALPHA, resume-se a uma única
folha com cinco itens apenas.

Um fato estranho que chamou da atenção da reportagem é que no dia da
licitação, o empresário, Dório Belarmino Júnior
Júnior, ao invés de representar sua
empresa ALPHA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, participou representando a empresa
PROURBE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI do Paraná.

A terceira cotação seria da empresa BRUMA ENGENHARIA e foi assinada por
Bruno da Cunha, suposto Diretor Geral da empresa, após consulta na Receita
Federal, a nossa reportagem descobriu que na verdade o CNPJ informado no
timbre da BRUMA ENGENHARIA, pertence a empresa JB SERVIÇOS
ELÉTRICOS EIRELI de propriedade JULIANO FONSECA LEITE, com fortes
indícios de “orçamento de cobertura” e até mesmo suspeita que o documento
apresentado não é autentico da empresa. Tentamos entrar em contato com o
empresário da JB SERVIÇOS ELÉTRICOS, mas, até o fechamento da
reportagem não obtivemos êxito, razão que continuaremos tentando
estabelecer contato para que o mesmo possa informar sobre a autenticidade
do documento com o CNPJ de sua empresa e que foi utilizado na cotação.

No dia da licitação, três empresas participaram do certame, como já relatado,
a vitoriosa SAFELY SOLUÇÕES INTELIGENTES E ECOLÓGICAS LTDA, a
PROURBE ILUMINAÇÃO URBANA representada pelo empresário dono da
ALPHA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, o Sr. Dório Belarmino Júnior e a terceira
empresa a OTIC - ORGANIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
CONSTRUÇÕES EIRELI, que para espanto da reportagem não detém sequer
cadastro de atividade (CNAE) no ramo de atividade objeto da licitação.
EDITAL E MAIS ERROS

A modalidade escolhida para a licitação foi pregão presencial para registro de
preço quando deveria ter sido escolhido concorrência pública. Há no edital
cláusulas restritivas de competitividade. De início, no tópico relativo a
qualircação econômica rnanceira, há exigência de índices de liquidez
combinado com a exigência de capital social mínimo, o que o Tribunal de
Contas da União já pacircou entendimento no sentido de ser proibido.

Na licitação há uma mistura entre aquisição de bens (lâmpadas) e serviços
(serviços). Com relação aos serviços elencados de instalação das luminárias,
muito embora tenha cunho técnico, não são atividades cuja execução deva
recair em prorssionais da área de engenharia. Da mesma forma, não se
vislumbra que tais atividades necessitem de supervisão ou acompanhamento
por prorssional de engenharia. Por isso a exigência contida no edital restringiu
a participação de outras empresas.
O único item que poderia ser exigido engenheiro eletricista seria o item nº 04
do edital que trata sobre o projeto luminotécnico, por isso, a licitação teria que
obrigatoriamente ser dividas em itens para não cercear a participação das
empresas nos demais.
PREÇOS FORA DA REALIDADE DO MERCADO
Conforme tabela abaixo esses foram os preços que a empresa SAFELY
SOLUÇÕES INTELIGENTES E ECOLÓGICAS sagrou-se vencedora da licitação.

Só para ter uma idéia, o serviço (mão de obra) para instalar os sistemas de
sinalização custam R$ 8.700,00 (Oito Mil e setecentos reais). E as luzes de
LED, vão de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) à R$ 4.235.00 (Quatro
mil e duzentos e trinta e cinco reais).

Na próxima matéria vamos falar sobre os preços praticados nessa licitação
milionária em comparação ao praticado no mercado e em outras licitações de
registro de preços. Aguardem!
Com informações: Vanderlei Filho - Zero Hora News - A informação
que faz a diferença
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Tem um proverbio português que diz que tem algumas coisas, que quanto
mais se mexe, mais fede. E se encaixa perfeitamente aos atos praticados na
licitação modalidade pregão presencial para ata de registro de preço nº
03/2017, entre a Prefeitura de Caravelas/BA, através de ato do prefeito Sílvio
Ramalho da Silva (MDB) e a empresa SAFELY SOLUÇÕES INTELIGENTES E
ECOLÓGICAS LTDA de propriedade do ex-chefe de gabinete do Senador
Marcos do Val (Cidadania/ES), PABLO MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA
no valor de R$ 5.926.500,00 (Cinco Milhões e Novecentos e Vinte e Seis Mil e
Quinhentos Reais).
Pablo que foi exonerado do gabinete do senador após o escândalo vir à tona,
não foi o único integrante da política capixaba a participar desse certame na
pequena cidade da Bahia que contou também com outras nguras ilustres do
governo capixaba, como, DÓRIO BELARMINO JÚNIOR, Subsecretário de
Estado de Gestão e Infraestrutura de Esporte e BRUNO BARCELLOS DA
CUNHA, assessor da Presidência da Companhia Espírito Santense de
Saneamento – CESAN e nlho do ex-presidente estadual do Partido Socialista
Brasileiro do Espirito Santo, LUIZ CARLOS CICILIOTTI, que recentemente foi
alçado ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pelo
governador Renato Casagrande (PSB).

A suspeita é que a cidade baiana foi utilizada como “barriga de aluguel”, onde
se realizou a licitação com suposta carta marcada na modalidade Ata para
Registro de Preço, para favorecer a SAFELY, e em posse da ATA, possibilitou
outras prefeituras realizarem a adesão a Ata, como permite a legislação, em
verdadeira fuga ao procedimento licitatório nas demais cidades.
Entre as cidades que aderiram a Ata de Preço confeccionada em Caravelas
está a capital do estado do Espirito Santo, Vitória, que através de uma outra
ilustre ngura da política capixaba, o Sr. TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, então
Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de
Vitória/ES, e atualmente secretário da Casa Civil do Estado do Espirito Santo e
que foi o responsável pela adesão à Ata.
O Zero Hora News teve acesso integral ao processo administrativo que

originou a adesão a Ata do município de Caravelas/BA pela Prefeitura de
Vitória.

Agora o jornalismo investigativo do Zero Hora News descobre que a licitação
realizada em Caravelas na Bahia foi uma cópia de uma licitação realizada na

cidade de Marataízes também no estado do Espirito Santo. De tão grotesco e
amador o caso na cidade baiana, que os participantes esqueceram sequer de
tirar o nome da cidade de Marataízes dos documentos da licitação.
Verincando os autos do processo licitatório pregão presencial para ata de
registro de preço nº 03/2017 da cidade de Caravelas, que nossa equipe obteve
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, mais exatamente no
documento intitulado termo de compromisso, assinado ao nnal pelo prefeito
de Caravelas, Silvio Ramalho, constam como contratante da licitação, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES.

Em outro ponto da licitação, na Minuta da Ata de Registro de Preços, consta
que a validade da Ata, se dará a partir da publicação no Diário Oncial do
Estado do Espírito Santo. Como assim? Se a licitação foi realizada na Bahia,
ora, ora, caros leitores, veja que por mais bem arquitetado um plano, ele deixa
falhas, ou Caravelas agora é no estado do Espirito Santo?

Licitação suspensa por irregularidades em Marataízes
Em 2016, a Prefeitura de Marataízes teve que suspender, por decisão
cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o andamento do
edital 14/2016, que tinha como objetivo a contratação de empresa
para o serviço de retirada, instalação e expansão da iluminação
pública, utilizando a tecnologia de LED, em orlas, patrimônios
públicos, praças e jardins. O certame tinha o valor total orçado em R$
15.119.806,66, num prazo de 12 meses.
Na época, a representação, protocolizada na Corte pela equipe de
auditores da Secretaria de Controle Externo de Engenharia, apontou
dentre as irregularidades a insunciência do termo de referência,

utilizado pela administração para subsidiar a contratação, não sendo,
porém, instrumento técnico de suporte para tal. O termo não
apresentava detalhamento, especincação, cronograma da obra, plano
de manutenção preventiva e corretiva, dentre outros. Também foi
apontada a inadequação do sistema de registro de preço ao objeto;
restrição à competição por exigência de qualincação técnica e de
qualincação econômico-nnanceira superiores ao necessário; e
inadequação de critério de desclassincação.
Quem são os personagens:

PABLO MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA é um empresário do estado
de Pernambuco (terra do Partido Socialista Brasileiro, mesmo partido que
comanda o Espirito Santo), mas, ultimamente radicado no estado do Espirito
Santo, apresenta-se como Diretor executivo da Safelly, de fato, é sócio com
poderes de administração da empresa, no início do ano foi nomeado chefe de
gabinete do senador MARCOS DO VAL (Cidadania/ES) e recentemente
exonerado após denúncia publicada no portal de notícias Zero Hora News
acerca de irregularidade na licitação em Caravelas/BA.

Pablo, tem ligação próxima com TYAGO RIBEIRO HOFFMANN (PSB), então
Secretário de Trânsito da Prefeitura de Vitória, responsável direto pela adesão
a ata de registro de preço confeccionada na pequena cidade de Caravelas,
extremo sul baiano. Hoje, Tyago que foi coordenador da campanha vitoriosa
de RENATO CASAGRANDE (PSB) ao governo capixaba é secretário da Casa
Civil do Estado.

BRUNO BARCELLOS DA CUNHA é nlho do ex-presidente estadual do
Partido Socialista Brasileiro do Espirito Santo, LUIZ CARLOS CICILIOTTI,
recentemente indicado ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado pelo atual governador capixaba, RENATO CASAGRANDE (PSB). Bruno,
hoje ocupa o cargo comissionado de assessor da Presidência da Companhia
Espírito Santense de Saneamento - CESAN, em claro ato de nepotismo
cruzado.

Bruno da Cunha é engenheiro de telecomunicações e aparece como
protagonista da licitação em Caravelas e da adesão da ata em Vitória, sendo o
responsável técnico da empresa Safely na licitação, de forma curiosa, Bruno
também é empresário, proprietário da ENGELAN com sede em Fundão/ES.

Um detalhe que a reportagem do Zero Hora News descobriu é que apesar de
Bruno ser engenheiro da empresa Safely, que realizou cotação na fase interna
da licitação em Caravelas e posteriormente sagrou-se vitoriosa da licitação,
também na fase interna, Bruno assinou e forneceu cotação para a Prefeitura
de Caravelas, nessa mesma licitação, só que dessa vez, utilizando-se da da
empresa BRUMA ENGENHARIA, sendo suposto Diretor Geral da
empresa. Nossa reportagem descobriu que na verdade o CNPJ informado no
timbre da BRUMA ENGENHARIA, pertence a empresa JB SERVIÇOS
ELÉTRICOS EIRELI de propriedade JULIANO FONSECA LEITE, com fortes
indícios de “orçamento de cobertura” e até mesmo suspeita que o documento

apresentado não é autentico da empresa.

Como poderia Bruno ser responsável técnico da empresa Safelly, atuando
como engenheiro e na mesma licitação fornecer cotação como sendo diretor
geral da empresa BRUMA ENGENHARIA? Há sérios indícios de irregularidades,
inclusive que as cotações que subsidiaram o preço médio de mercado em
razão de suposto conluio superestimou o preço médio da licitação.
DÓRIO BELARMINO JÚNIOR
JÚNIOR, é ex-secretário municipal de Administração da
Prefeitura de Viana/ES, já ocupou o cargo comissionado de assessor

administrativo e gerente de serviços da Câmara Municipal de Cariacica/ES,
foi pregoeiro na Câmara Municipal de Vila Velha, é o atual Subsecretário de
Estado de Gestão e Infraestrutura de Esporte do Governo do Estado do
Espirito Santo. Mas pasmem, apesar de sócio da Empresa Alpha Soluções
e Serviços, com sede em Vila Velha-ES, que realizou cotação de preço
para balizar o preço de mercado na licitação da Prefeitura de
Caravelas, participou da licitação na cidade baiana representando
outra empresa, a Prourbe Iluminação Urbana
Urbana, do Estado do Paraná, que
não sagrou-se vitoriosa, e conforme denúncia protocolada no MP, apenas
simulou participação para forjar uma suposta concorrência e
consequentemente dá ares de legalidade ao processo licitatório.

Esse entrosamento e conexões entre os envolvidos é altamente suspeito.
E, surge outra prova de fundamental relevância, de natureza testemunhal, que
é o Vice-Prefeito do Município de Caravelas, Jackson Douglas (PV) que é
Oncial da Marinha do Brasil e atua justamente na área de licitações e
contratos públicos da Marinha. Este, rompido com o Prefeito Silvio Ramalho
(MDB), pelas informações que se tem, foi espontaneamente ao Ministério
Público e denunciou todo o esquema de venda de ata de registro de preços.
Para o vice-prefeito, o esquema consistiria em elaborar a ATA DE REGISTRO
DE PREÇO, do processo licitatório para uma das empresas, e essa sair
vendendo a mesma para qualquer lugar do Brasil, através do processo de
ADESÃO, ou “Carona” como é comumente conhecido, onde por meio desse

processo ocorreu o suposto esquema de corrupção denunciado pelo Vice, e
assim foram obtidas as vantagens indevidas, por esse motivo, a execução de
uma obra inicialmente licitada no município de Caravelas-BA, estaria sendo
executada na capital capixaba.

Nossa reportagem tentou contato com os envolvidos, mas, até o fechamento
da matéria não obtivemos êxito.
Em razão da constatação de indícios de irregularidades com verba pública, e
por constar verba de natureza federal nas caronas realizadas oriundas da Ata
pela empresa Safely, nossa equipe estará enviando cópia das reportagens e do
material analisado para a Superintendência da Polícia Federal no Espírito
Santo e ao Ministério da Justiça para apuração.
Com informações: Vanderlei Filho - Zero Hora News - A informação
que faz a diferença
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Barriga de Aluguel: Prefeitura de
Caravelas é utilizada em esquema
de fraudes licitatórias que
envolvem políticos capixabas
Por Opinião ES - 9 de junho de 2019

A polêmica envolvendo irregularidades na contratação da
empresa SAFELY SOLUÇÕES INTELIGENTES E ECOLÓGICAS
LTDA, através de ato do prefeito Sílvio Ramalho da Silva (MDB),
para implantação de sistema de iluminação pública e instalação
de luminárias de LED e sinalização especial de faixas de
pedestres alimentando por painel fotovoltaicos no município de
Caravelas, extremo sul baiano, no valor de R$ 5.926.500,00
(cinco milhões e novecentos e vinte e seis mil e quinhentos
reais), ganha cada vez mais contornos de “armação e fraude”
com o dinheiro público.

Segundo o site de notícias Zero Hora News, há suspeitas de
processo “montado”, agregando até a Prefeitura de Vitória,

capital do Estado do Espirito Santo, que realizou adesão a ata
de preço, popularmente conhecido como “carona”, evitando
assim o regular processo licitatório e contratando, através de
uma licitação, no mínimo suspeita.

Conforme investigação do Zero Hora News, os personagens até
aqui envolvidos na “trama” em Caravelas, são todos ligados à
um mesmo grupo político do Estado do Espirito Santo, chegando
a ocupar cargos do alto escalão na Prefeitura de Vitória, no
Governo do Estado do Espirito Santo e até mesmo no Senado
Federal: Os senhores, Pablo Magalhães Menezes de Oliveira,
Bruno Barcellos da Cunha, Tyago Ribeiro Hoffmann e Dório
Belarmino Júnior são figuras conhecidas da sociedade capixaba.

O entrelace de empresas e personagens envolvidos nesse
processo licitatório no interior baiano, bem como a possível
combinação de procedimentos, saltam aos olhos até mesmo de
um leigo em processos licitatórios.
Quem são os personagens:

PABLO MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA é um empresário do
estado de Pernambuco (terra do Partido Socialista Brasileiro,
mesmo partido que comanda o Espirito Santo), mas,
ultimamente radicado no estado do Espirito Santo, apresenta-se
como Diretor executivo da Safelly, de fato, é sócio com poderes
de administração da empresa, no início do ano foi nomeado
chefe de gabinete do senador MARCOS DO VAL (Cidadania/ES) e
recentemente exonerado após denúncia publicada no portal de
notícias Zero Hora News acerca de irregularidade na licitação em
Caravelas/BA.

Pablo, tem ligação próxima com TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
(PSB), então Secretário de Trânsito da Prefeitura de Vitória,
responsável direto pela adesão a ata de registro de preço
confeccionada na pequena cidade de Caravelas, extremo sul
baiano. Hoje, Tyago que foi coordenador da campanha vitoriosa
de RENATO CASAGRANDE (PSB) ao governo capixaba é
secretário da Casa Civil do Estado.

BRUNO BARCELLOS DA CUNHA é filho do ex-presidente estadual
do Partido Socialista Brasileiro do Espirito Santo, LUIZ CARLOS
CICIGLIOTTI, recentemente indicado ao cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado pelo atual governador capixaba,
RENATO CASAGRANDE (PSB). Bruno, hoje ocupa o cargo
comissionado de assessor da Presidência da Companhia Espírito
Santense de Saneamento – CESAN. Bruno da Cunha é
engenheiro de telecomunicações e aparece como protagonista
da licitação em Caravelas e da adesão da ata em Vitória, sendo
o responsável técnico da empresa Safely na licitação ora
denunciada e em outras, de forma curiosa, Bruno também é
empresário, proprietário da ENGELAN com sede em Fundão/ES.

DÓRIO BELARMINO JÚNIOR, é ex-secretário municipal de
Administração da Prefeitura de Viana/ES, já ocupou o cargo
comissionado de assessor administrativo e gerente de serviços
da Câmara Municipal de Cariacica/ES, foi pregoeiro na Câmara
Municipal de Vila Velha, é o atual Subsecretário de Estado de
Gestão e Infraestrutura de Esporte do Governo do Estado do
Espirito Santo. Mas pasmem, apesar de sócio da Empresa Alpha
Soluções e Serviços, com sede em Vila Velha-ES, que realizou
cotação de preço para balizar o preço de mercado na licitação da
Prefeitura de Caravelas, participou da licitação na cidade baiana

representando outra empresa, a Prourbe Iluminação Urbana, do
Estado do Paraná, que não sagrou-se vitoriosa, e conforme
denúncia protocolada no MP, apenas simulou participação para
forjar uma suposta concorrência e consequentemente dá ares
de legalidade ao processo licitatório.

Esse entrosamento e conexões entre os envolvidos é altamente
suspeito. E, surge outra prova de fundamental relevância, de
natureza testemunhal, que é o Vice-Prefeito do Município de
Caravelas, Jackson Douglas (PV) que é Oficial da Marinha do
Brasil e atua justamente na área de licitações e contratos
públicos da Marinha. Este, rompido com o Prefeito Silvio
Ramalho (MDB), pelas informações que se tem, foi
espontaneamente ao Ministério Público e denunciou todo o
esquema de venda de ata de registro de preços. Para o viceprefeito, o esquema consistiria em elaborar a ATA DE REGISTRO
DE PREÇO, do processo licitatório para uma das empresas, e
essa sair vendendo a mesma para qualquer lugar do Brasil,
através do processo de ADESÃO, ou “Carona” como é
comumente conhecido, onde por meio desse processo ocorreu o
suposto esquema de corrupção denunciado pelo Vice, e assim
foram obtidas as vantagens indevidas, por esse motivo, a
execução de uma obra inicialmente licitada no município de
Caravelas-BA, estaria sendo executada na capital capixaba.
Ouça áudio do Vice – Prefeito de Caravelas (parte 1):
Segundo o vice-prefeito de Caravelas a cidade baiana foi usada
como barriga de aluguel para fabricar ata de registro de preços
para a Prefeitura de Vitória, que aderiu sem riscos nem
polêmicas.
Ouça áudio do Vice – Prefeito de Caravelas (parte 2):

E, diga-se de passagem, soa como extremo contrassenso tanta
gente conectada do Estado do Espirito Santo, notadamente a
capital Vitória e seu entorno, produzindo ata em licitação no
interior da Bahia (porém próxima o suficiente para ir e voltar de
carro, são 358 km – é longe para evitar suspeitas, mas perto
para operacionalizar eventual conluio, como afirma o vice –
prefeito da cidade baiana). Parece até que fizeram em Caravelas
para a licitação não chamar a atenção em Vitória, permitindo a
insana, mansa e acrítica adesão dessa ata pela Capital.
É essencial uma investigação aprofundada em conjunto pelo
Ministério Público baiano e capixaba para apurar essa conexão
dessa teia de relações, no mínimo suspeita, entre os
personagens dessa licitação ocorrida em Caravelas/BA e
posteriormente utilizada via ata de registro de preço em
Vitória/ES, o MP pode, em tese, está verificando a ponta de um
iceberg que pode ser muito maior do que se imagina.
O contrato chegou a ser paralisado pelo Ministério Público do
Espirito Santo, como consta, depois foi firmado um TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta) com a Secretaria de Trânsito da
Prefeitura de Vitória. Ocorre que após denúncia do vice-prefeito,
muito provavelmente o MP deve ater aos novos fatos e
elementos que surgem, para minuciosamente verificar as
irregularidades apontadas no processo licitatório que ensejou a
ata de registro de preço, ora denunciada.
Fonte: Zero Hora News
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APURAÇÃO CONTÍNUA

Crime de obstruir investigação vale para
inquérito e ação penal, diz STJ
11 de julho de 2019, 16h52
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O crime de obstruir investigação, estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º, da
Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013), se aplica tanto às
tentativas de atrapalhar inquérito policial quanto às de ação penal. Com esse
entendimento, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negou Habeas Corpus a um homem condenado a 5 anos de prisão por ameaçar
de morte os familiares de uma testemunha.
No HC, o homem argumentou que a
conduta que praticou – atrapalhar a
ação penal – era atípica, já que o
crime do artigo 2º, parágrafo 1º, da
Lei das Organizações Criminosas, só
abrange a fase de investigação.
No entanto, o relator do caso, ministro
Joel Ilan Paciornik, decidiu que
ameaçar de morte familiares de
testemunha, no curso de ação penal
que envolve organização criminosa,
constitui crime de obstruir
investigação.

STJ

LEIA TAMBÉM
PERSECUÇÃO CONTÍNUA

Crime de obstruir investigação não
está restrito à fase de inquérito
SEM DANOS

STJ mantém afastada prefeita acusada
de atrapalhar investigações
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Para ministro ministro Joel Ilan Paciornik,
investigações continuam na ação penal.

Paciornik apontou que o tipo penal engloba tanto o inquérito policial quanto a
ação penal. "Com efeito, não havendo o legislador inserido no tipo a expressão
estrita ‘inquérito policial’, compreende-se ter conferido à investigação de
infração penal o sentido de persecução penal como um todo, até porque carece
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de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do
inquérito do que a obstrução da ação penal."
O ministro ressaltou que, no curso do processo penal, são feitas investigações e
diligências, com o objetivo de alcançar a verdade real. Ele disse que a
diferença das apurações no inquérito e na ação penal está na amplitude do
contraditório e da ampla defesa – limitada na primeira etapa.
"Com efeito, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial
possuem o contraditório diferido, de tal sorte que não é possível tratar
inquérito e ação penal como dois momentos absolutamente independentes da
persecução penal", destacou Paciornik.
Clique aqui para ler a íntegra da decisão.
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