
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gab. Des. Cornélio Alves no Pleno

AGRAVO REGIMENTAL EM CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) nº
0806662-80.2021.8.20.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

AGRAVADOS: HIPOLITON SAEL HOLANDA MELO e ELIZEU DANTAS DE MELO NETO

DECISÃO

 

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, em face da decisão monocrática Id. Num. 11149791, em que este Relator
indeferiu o pedido de prorrogação das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente decretadas em
face de HIPOLITON SAEL HOLANDA MELO e ELIZEU DANTAS DE MELO NETO, ora agravados,
nos seguintes termos:

 

“[...]Compulsando os autos, observo que não mais subsistem elementos
concretos e contemporâneos que indiquem a necessidade de manutenção do
afastamento dos investigados de seus cargos públicos, seja para garantia da
ordem pública, seja para preservar a idoneidade da instrução criminal.

Embora as informações disponibilizadas no Portal da Transferência do
Município não dispensem a existência efetiva dos procedimentos
administrativos de contratação e pagamento, tampouco a disponibilização de
tais peças aos órgãos de controle, o fato é que, passados 90 (noventa) dias da
efetivação das cautelares e da realização de outras diligências investigativas –
busca e apreensão, requisições à gestão interina, oitiva de pessoas, etc. – não
foi possível localizá-los.

Com efeito, as buscas realizadas nos prédios da Prefeitura de Porto do
Mangue, e os expedientes endereçados e respondidos pela gestão interina,
exaurem, a princípio, a possibilidade de que, reinvestidos em seus cargos, os
investigados venham a embaraçar a localização desses documentos.

Diga-se, por oportuno, que pela moldura desenhada até o momento nos autos,
ganha força à tese ministerial de que referidos documentos nunca existiram,
matéria que, portanto, se insere no modus operandi dos crimes investigados,
não podendo servir, de per si, já que em tese pretéritos, como justificativa para
a manutenção da cautelar de afastamento do cargo.

Na mesma senda, a produção de mais indícios ou provas da prática
supostamente delituosa, durante a vigência das medidas cautelares, não serve
para autorizar as medidas como uma espécie de adiantamento da pena.
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Nesse cenário, o potencial risco à higidez na coleta de provas se esvaiu com
evidência de que os documentos antes procurados pelo Parquet não estão mais
(ou nunca estiveram) sob a tutela do Município de Porto do Mangue.

A gravidade das novas evidências indicadas pelo Ministério Público –
confirmação de Elizeu como sócio/administrador oculto,
autorização/participação direta de Hipoliton, nos procedimentos de
pagamento etc. –, por outro lado, são circunstâncias inerentes ou que fazem
parte do modus operandi dos fatos imputados, não sendo tampouco suficientes
para autorizar custódia processual ou a medida cautelar de afastamento, de
caráter alternativo, pois nenhuma delas, por sua natureza processual, se
confunde com a prisão penal ou efeitos decorrentes da condenação.

[...]

Pelo exposto, REVOGO as medidas cautelares diversas da prisão arbitradas
em face dos investigados Hipoliton Sael Holanda Melo e Elizeu Dantas de
Melo Neto.

A revogação acima não impede nova decretação de medidas cautelares em
face dos investigados, ou mesmo a prisão preventiva, consoante disposto no
art. 316, caput, do CPP. Na hipótese de surgimento de novas razões que as
justifiquem, deverá o Ministério Público formular requerimento em novos
autos, distribuídos por prevenção, sob sigilo, a este Relator[...]”

 

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada carece de
fundamentação adequada, na medida em que teria se limitado a afirmar genericamente que não existiriam
elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção do afastamento dos investigados de suas
funções, aduzindo que os expedientes respondidos pela gestão interina afastariam o risco de não
localização dos documentos, sem examinar os argumentos apresentados pelo Ministério Público.

Diz, neste particular, que “as alegações do Parquet no pedido de prorrogação das medidas
cautelares podem ser resumidas nos seguintes pontos: a) houve a morte violenta de um dos envolvidos no
esquema criminoso com características de execução; b) a empresa Deus é Amor sempre foi utilizada
como uma empresa de fachada na qual os sócios formais são pessoas simples, sendo a pessoa jurídica
administrada na realidade por Elizeu Dantas de Melo Neto, primo do Prefeito Hipoliton Sael Holanda
Melo, valendo destacar que aquele exercia o cargo de Secretário de Administração do Município de
Porto do Mangue/RN; c) em seu depoimento, Paulo Fernandes Maia, ex-Secretário de Administração de
Porto do Mangue/RN, afirmou que, por ordem de Hipolito Sael Holanda Melo e de Elizeu Dantas de
Melo Neto, recebia toda a documentação relativa a licitações e contratos sem assinatura, sendo
realizados pagamentos sem a comprovação da prestação dos serviços; d) foram identificadas notas
fiscais fraudadas com a saída de mercadorias da Deus é Amor sem registro de entrada e indicação de
uma mesma venda para diferentes notas fiscais; e) há indícios de fraudes em contratos com outros
fornecedores além da Deus é Amor; f) em razão do grande volume de documentos apreendidos há
contratações que ainda precisam ser analisadas, bem como a necessidade de oitiva de servidores
públicos acerca das notas de empenho emitidas pelo Município de Porto do Mangue/RN; g) Hipolito Sael
Holanda Melo e Elizeu Dantas de Melo Neto criaram dificuldades para a entrega dos documentos
requisitados pelo Ministério Público, havendo risco no caso de retorno dos referidos investigados ao

”.exercício de suas funções de destruição de provas e de intimidação de depoentes

Intimados para, querendo, se manifestarem sobre o recurso, os agravados se quedaram inertes,
conforme certidão Id. Num. 11590796.

É o relatório. Decido.
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De início, esclareço que, ao contrário do sugerido pelo recorrente, a decisão abordou,
satisfatoriamente, os pontos “a”, “b”, “c” e “g”, resumidos nas razões recursais.

Validamente, já na decisão que decretou as cautelares, este Relator havia consignado que ainda é
frágil e obscura a ligação dos ora agravados com o homicídio que vitimou o antigo administrador de fato
da empresa “Deus é Amor” – fato que está sendo investigado no PIC nº 0800368-12.2021.8.20.0000,
também de minha Relatoria. Desde então, neste particular, o requerente nada trouxe de novo aos autos.

Na mesma senda, consoante reproduzido no relatório acima, a decisão agravada abordou,
expressamente, a “ , ocasião em quegravidade das novas evidências indicadas pelo Ministério Público”
esclareci serem tais circunstâncias inerentes ou que fazem parte do  dos próprios fatosmodus operandi
imputados pelo  aos requeridos/agravados. Neste particular, as razões do recorrente não trazemParquet
nenhum elemento que infirme esta constatação.

Todavia, após uma análise mais percuciente dos autos, dos incidentes anexos e,
especialmente, do requerimento ministerial de prorrogação das medidas cautelares, verifico que, de

, quaisfato, a decisão agravada não abordou algumas matérias arguidas pelo Ministério Público
sejam, a existência de indícios de notas fiscais fraudadas pela empresa DEUS É AMOR, de fraudes em
contratos com outros fornecedores além desta empresa, bem como a necessidade identificação e oitiva de
servidores públicos acerca das notas de empenho emitidas pelo Município de Porto do Mangue/RN.

Com efeito, há elementos indiciários os quais apontam que não só a empresa DEUS É AMOR
vinha sendo utilizada para desviar recursos públicos do Município de Porto do Mangue/RN, enriquecendo
ilicitamente os supostos participantes do esquema criminoso, mas também outras pessoas jurídicas,
titularizadas por laranjas ou “testas-de-ferro”, ou, ainda, empresas reais – como fornecedoras, locadoras
de veículos –, as quais eram aparentemente contratadas pela DEUS É AMOR para execução de serviços
particulares dos investigados e outros possíveis integrantes da organização.

Igualmente, digno de nota são os vários indícios de fraudes nas emissões de notas fiscais, pela
empresa DEUS É AMOR. Consoante apontado pelo ora agravante, não há notas fiscais de entrada das
mercadorias supostamente vendidas pela empresa ao Município de Porto do Mangue, tampouco foi
encontrada a maioria dos procedimentos de contratação da citada empresa. Mais ainda, há aparente
reprodução da mesma venda em notas fiscais diferentes, tendo inclusive a empresa emitido três notas
fiscais com valores idênticos e com a mesma relação de produtos.

Não obstante algumas dessas circunstâncias reveladas digam igualmente respeito aos próprios
fatos investigados, há, como dito, veementes indícios de um engenhoso esquema supostamente operado
pelos investigados, no seio da Administração do Município de Porto do Mangue, que vai além da empresa
DEUS É AMOR e que, potencialmente, continuou mesmo após o encerramento “virtual” das operações
desta empresa, revelando, pelo menos por ora, circunstâncias contemporâneas que encerram risco à ordem
pública e ao erário daquela municipalidade.

Neste cenário, ponderando, de um lado, a soberania do voto popular e a presunção de inocência e,
do outro, a probidade administrativa e a defesa da ordem pública e do erário, igualmente relevantes, bem
como o histórico de embaraço às investigações e à atuação dos órgãos de controle, a persistência da
necessidade de evitar a prática de novas infrações penais e, finalmente, a adequação das medidas à
gravidade do crime, às circunstâncias do caso e às condições pessoais dos agravados, EXERÇO O

 e novamente  as seguintes medidas cautelares:JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO DECRETO

 

a)   Afastamento do investigado Hipoliton Sael Holanda Melo do Cargo de Prefeito do Município
de Porto do Mangue/RN;

b)   Afastamento do investigado Elizeu Dantas de Melo Neto do cargo de Gerente Contábil do
Município de Porto do Mangue/RN;
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c)   Proibição de entrada ou permanência, ainda que para visitação, nas dependências da sede do
Poder Executivo Municipal de Porto do Mangue, bem como quaisquer órgãos ou secretarias municipais
situadas em prédios diversos;

 

Após o prazo de 60 (sessenta) diasserá realizado novo juízo sobre a necessidade e adequação
das medidas acima decretadas.

Intime-se os requeridos/agravados, para tomarem ciência desta decisão e, ainda, advertidos que
em caso de eventual descumprimento de qualquer das medidas cautelares, poderão ser decretadas suas
prisões preventivas.

Na hipótese de os agravados/requeridos Hipoliton Sael Holanda Melo e Elizeu Dantas de Melo
Neto se encontrarem, no momento da intimação, nas dependências de um dos prédios elencados no item
"c", promova o Sr. Oficial de Justiça ou a autoridade que cumprir o mandado, imediatamente, seu
afastamento do local, fazendo uso, caso necessário, de auxílio policial, hipótese que deverá ser registrada
detalhadamente na certidão de intimação.

O Exmo. Sr. Vice-Prefeito do Município de Porto do Mangue/RN deverá ser notificado, a fim de
que, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tome posse no cargo de Prefeito ou comunique, no
mesmo prazo, sua renúncia ou outra causa de impedimento legalmente prevista.

Igualmente, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto do Mangue/RN deverá ser
notificado a fim de que, no prazo acima indicado, realize as providências necessárias à posse o Sr.
Vice-Prefeito no Cargo de Prefeito Municipal, ou caso este, após devidamente intimado, se recuse,
apresente sua renúncia ou outra causa de impedimento, assuma provisoriamente o referido Presidente a
Chefia do Poder Executivo.

Após a primeira tentativa de intimação dos requeridos (que deverá ser devidamente
documentada/certificada), serão considerados nulos todos os atos administrativos praticados, a partir de
então, pelo investigado Hipoliton Sael Holanda Melo no cargo de Prefeito do Município de Porto do
Mangue e pelo investigado Elizeu Dantas de Melo Neto no cargo de Gerente Contábil do Município de
Porto do Mangue/RN, ainda que procrastinadas ou não ultimadas suas intimações pessoais.

Considerando o juízo de reconsideração ora exercido,  o agravoJULGO PREJUDICADO
regimental interposto pelo Ministério Público.

Providencie a Secretaria Judiciária os mandados e demais expedientes.

Tendo em vista que o feito tramita em meio eletrônico, acessível ao requerente/agravante a
qualquer momento, fica o  desde já advertido que, independentemente de intimação ou nova vistaParquet
dos autos, deverá, se for o caso, apresentar pedido fundamentado de prorrogação das medidas cautelares.

Preclusa esta decisão, junte-se cópia aos autos principais.

Cumpridas as diligências, façam os autos novamente conclusos, para análise Requerimento Id.
Num. 11539636.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

utubro de 2021Natal, 18 de o
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Desembargador CORNÉLIO ALVES

Relator

Num. 11630432 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO - 18/10/2021 09:58:39
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101809583981700000011374259
Número do documento: 21101809583981700000011374259


