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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Escrivania Criminal de Peixe

Nº do Processo:   0002174-37.2019.827.2734

Chave Processo:   832911884419

Autor:   MINISTÉRIO PÚBLICO

Autuado/Acusado:    GENGISKAN JOSE DE ALENCAR, ADENILTON DE SOUSA BARBOSA, EDMAR LEMES

GARCIA, DOURIVAM LOPES DA SILVA, RAY SOLANO CASTRO E OLIVEIRA e CLAUDIOMAR JOSÉ DIAS

Natureza Jurídica:   Ação Penal - Procedimento Ordinário

  DECISÃO 

 
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em face de DOURIVAN LOPES
DA SILVA   , GENGISKAN JOSÉ DE ALENCAR, CLAUDIMAR JOSÉ DIAS, EDMAR LEMES GARCIA, RAY
SOLANO CASTRO E OLIVEIRA e ADENILTON DE SOUSA BARBOSA , imputando-lhes a prática do crime
capitulado no artigo 90 da Lei 8.666/93.
 
Determino, pois, a notificação dos denunciados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 8.038/1990.
 
Com a notificação devem ser entregues aos denunciados cópias da denúncia e do presente despacho.
 
Escoado o prazo sem oferecimento da resposta e, nem seja constituído procurador, nomeio a Defensoria
Pública, para patrocinar-lhe a defesa, intimando-a de tal mister.
 
Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público (evento 1).   
 
O Ministério Público ao oferecer denúncia requereu a medida cautelar de suspensão de exercício de função
pública, prevista no art. 319, VI do CPP, para os denunciados   DOURIVAN LOPES DA SILVA, GENGISKAN
JOSÉ DE ALENCAR e CLAUDIMAR JOSÉ DIAS , tendo em vista a necessidade de tal medida para evitar a
prática de novas infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais dos acusados. 
 
É o breve relato.
 
  DECIDO. 
 
  Dourivan Lopes da Silva, Gengiskan José de Alencar e   Claudimar José Dias  foram denunciados como
incurso na pena do art. 90 da Lei nº. 8.666/93.
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Narra a denúncia que, "(...) Conforme apurado a licitação referente à Carta Convite nº 005/2018, com o
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e monitoramento
eletrônico à distância, durante 24 (vinte e quatro) horas, dos prédios da Prefeitura Municipal de Peixe, que
teve a abertura dos envelopes de habilitação e de proposta marcada para o dia 06/03/2018, que teve
como participantes as empresas: 1) Prevtec Tecnologia E Segurança EIRELIME, inscrita no CNPJ sob o
nº 24.325.887/0001-56, representada por Nei Coutinho Coelho, inscrito no CPF sob o nº 331.476.391-34;
2) Edmar Lemes Garcia, inscrita no CNPJ sob o nº 23.012.128/0001-70, representada pelo Sr. Edmar
Lemes Garcia, inscrito no CPF sob o nº 510.561.001-68; e 3) Newtec Construções Locações e Sistema
de Monitoramento EIRELI-ME (nome fantasia: SETI TECNOLOGIA E SEGURANÇA), inscrita no CNPJ
sob o nº 21.536.756/0001-20, representada por Lauro Luiz Trevisan, inscrito no CPF sob o nº
217.203.500-30, foi fraudada mediante ajuste dos participantes com a Comissão Permanente de Licitação
- CPL do município de Peixe/TO. Conforme conversas extraídas abaixo transcritas do aplicativo whatsapp
do celular do denunciado Dourivan Lopes da Silva apreendido no dia 18 de dezembro de 2018, do dia
05/03/2018 (dia anterior à data marcada na carta convite para abertura dos envelopes), entre Dourivan
(tel. 63 9210-6914) e Edmar Lemes Garcia (tel. 63 9229-1339), frisa-se LICITANTE, Dourivan pergunta se
a "empresa por nome se ti tecnologia e segurança e de seu grupo?" para Edmar, que prontamente
responde que "Eh parceiro" e que "Ele eh o principal (...)".

 
  DO AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA 
 
Conforme se infere nos autos, verifica-se que os investigados teriam praticados os crimes em investigação, em
razão de suas funções dos cargos públicos junto a Prefeitura do Município de Peixe-TO, fraudando atos
licitatórios em vantagem própria.
 
Ressalto que de acordo com a denuncia, o representado   Dourivan Lopes da Silva , presidente da Comissão
Permanente de Licitação desta cidade, teria combinado com Edmar Garcia Lemes, mediante ajuste prévio
decidindo entre ambos quem iria vencer e participar da licitação.
 
Como já relatado, teria os denunciados Edmar e Dourivan escolhido as empresas que participariam da licitação,
quem receberia o edital por email, as regras e detalhes do procedimento, o dia e horário em que seria realizado
e, obviamente qual empresa ganharia o certame.
 
A participação dos representados   Gengiskan José de Alencar e    Claudimar José Dias  também resta
bastante evidenciada, em especial por constata-se que como membros da licitação coadunaram com a fraude,
uma vez que assinaram a ata de licitação, concordando com o ajuste.
 
Desta forma, verifico que a permanência dos denunciados no cargo poderá possibilitar a reiteração criminosa,
pois continuarão no gozo do cargo do qual utilizaram para a prática da corrupção passiva e falsidade ideológica,
além de ser situação que irá dificultar a instrução processual, necessitando, portanto, de uma eficaz intervenção
estatal em razão da gravidade das infrações cometidas (por entender que a corrupção afeta toda a sociedade).
 
Assim, entendo que o afastamento cautelar do cargo, por tempo determinado, ao menos nesse primeiro
momento de cognição preliminar, se faz necessário para a regular efetividade das investigações, bem como para
evitar que os denunciados continuem se valendo dos cargos públicos que ocupam para a prática criminosa,
além da possibilidade de maiores prejuízos à comunidade, pois, conforme bem apontado pelo representante
Ministerial, através das provas já produzidas, demonstram que os agentes públicos estão mais empenhados em
receber vantagens ilícitas, do que zelar pelo interesse público.
 
Neste sentido:
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. NEGATIVA DE AUTORIA E CAUSA
DIRIMENTE. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE
EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO
PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO.
LEGALIDADE. DELITOS COMETIDOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. ADEQUAÇÃO E
PROPORCIONALIDADE. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As teses de negativa de autoria e da existência de causa
dirimente (inexigibilidade de conduta diversa) não podem ser enfrentadas na estreita via do habeas
corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação
probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária). O tópico
vinculado à possibilidade do exercício de outras funções administrativas representa inovação recursal e
por isso não será conhecido. Recurso parcialmente conhecido. 2. A Lei 12.403/2011 estabeleceu a
possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto, mediante decisão fundamentada e dentro dos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal. 3. Considerando que os delitos supostamente praticados estão
diretamente relacionados aos cargos públicos ocupados pelos recorrentes, não se constata qualquer
mácula na decisão que determinou a suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do CPP). 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - RHC: 85859 PR
2017/0144987-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
08/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018)
 
QUESTÃO DE ORDEM NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PROCESSO PENAL. MEMBROS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUSPEITA DE CONLUIO COM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA COMETIMENTO DE CRIMES. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS
FUNÇÕES PÚBLICAS EM FASE INVESTIGATÓRIA. PRORROGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE. 1. O 319, VI, do Código de Processo Penal e no artigo 2º, § 5º, da Lei 12.850/13
possibilitam o afastamento das funções públicas, quando, pela natureza ou gravidade da infração penal,
possam as Autoridades se valer das prerrogativas inerentes aos cargos e continuarem a receber
indevidas vantagens, furtando-se à efetivação das atividades de gestão e da escorreita aplicação de
vultuosas quantias financeiras, referentes aos contratos firmados com o erário. 2. In casu, resta-se
demonstrado a concreta necessidade de postergação do prazo da medida cautelar de afastamento,
destacando, dentre outros pontos, o surgimento de novos e importantes elementos de prova até então
desconhecidos, tais como gravações de áudios, imagens de cartões bancários, depoimentos e diversos
outros documentos, ademais de diligências para a identificação de contas realizadas no exterior.
Precedentes. 3. O afastamento se impõe como forma de garantia da ordem pública e da lisura da
instrução processual. Pedido acolhido para determinar a respectiva prorrogação. (STJ - QO na
CauInomCrim: 7 DF 2017/0077097-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento:
20/09/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/10/2017)

 
Assim, verifico que se encontram presentes os motivos autorizadores da aplicação da medida diversa da prisão,
a saber, a cautelar de afastamento da função pública, pois: a) os crimes são punidos com pena privativa de
liberdade; b) existem nos autos provas dos crimes e indícios suficientes de autoria; c) a manutenção dos
investigados nos cargos ocupados representa risco concreto, tanto à comunidade em razão da possibilidade de
reiteração criminosa em razão da natureza do delito, bem como para possibilitar a eficaz investigação dos fatos.
Desta forma, deve ser deferida a cautelar de afastamento da função pública, por período determinado.
 
Assim, pelos mesmos fundamentos acima, entendo que os Servidores Públicos   Dourivan Lopes da Silva,
Gengiskan José de Alencar e    Claudimar José Dias  devem ser impedidos de continuar praticando a
atividade criminosa aqui evidenciada, ou seja, qualquer atuação administrativa junto a Prefeitura Municipal de
Peixe-TO.
 
  DISPOSITIVO 
 
  POSTO ISSO ,   DEFIRO  e   DECRETO A MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES
PÚBLICAS, com prejuízo da remuneração, dos investigados   DOURIVAN LOPES DA SILVA, GENGISKAN
JOSÉ DE ALENCAR E   CLAUDIMAR JOSÉ DIAS , pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento
no disposto pelos arts. 319, inc. VI, e 282, incs. I e II, do Código de Processo Penal.
 
  Determino à serventia que:
 
1. Notifiquem-se os acusados;
2. Dê-se ciência dessa decisão ao representante do Ministério Público;
3. Intimem-se. Cumpra-se imediatamente.
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Peixe/TO, 16 de dezembro de 2019.
 

  ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO
Juíza de Direito
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