
INFORMATIVO

Os destaques do  GAECO
Segundo Semestre 

2017

GAECO



COLÉGIO 
DE  

PROCURADORES

Sérgio Luiz Morelli
Mauri Valentim Riciotti
Hudson Shiguer Kinashi
Olavo Monteiro Mascarenhas
Irma Vieira de Santana e Anzoategui
Nilza Gomes da Silva
Silvio Cesar Maluf
Antonio Siu� Neto
Evaldo Borges Rodrigues da Costa
Marigô Regina Bittar Bezerra
Belmires Soles Ribeiro
Humberto de Matos Brittes
Miguel Vieira da Silva
João Albino Cardoso Filho
Lucienne Reis D’Avila
Ariadne de Fátima Cantú da Silva
Francisco Neves Júnior
Edgar Roberto Lemos de Miranda
Marcos Antonio Martins Sottoriva
Esther Sousa de Oliveira
Aroldo José de Lima
Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Gerardo Eriberto de Morais
Luis Alberto Safraider
Sara Francisco Silva
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya
Mara Cristiane Crisóstomo Bravo
Helton Fonseca Bernardes
Gilberto Robalinho da Silva
Paulo Cezar dos Passos
Jaceguara Dantas da Silva 
Rodrigo Jacobina Stephanini
Silasneiton Gonçalves
Sérgio Fernando Raimundo Harfouche
Alexandre Lima Raslan

EXPEDIENTE

Procuradora de Justiça e 
Supervisora da Assecom 

Ariadne de Fátima Cantú da 
Silva

Jornalistas 
Waléria Leite

Ana Paula Leite
Elizete Alves

Ana Carolina Vasques 

Marketing 
Cynthia Silveira
Ariani Mortari 

Produção Audiovisual 
Felinto Paes

José Guilherme                                                                                                                                 

Secretária 
Sandra Campos

Assessora Jurídica 
Luciana Zucarelli

Revisão 
Suzana Baroli

Estagiárias 
Edivânia Cunha

Ketlen Silva

MPMS
Rua Pres. Manoel Ferraz de Campos Salles, 214, Jardim Veraneio, CEP 79031-907, Campo Grande-MS

Contato: assecom@mpms.br Telefone:  (67) 3318-2135



GAECO CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO NA SEGUNDA FASE 
DA OPERAÇÃO CHIP

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado), deflagrou, no dia 
10 de julho, em Campo Grande, a segunda fase da 
Operação Chip.

A Operação teve como alvo o Sistema Prisional 
em Campo Grande. Os Promotores de Justiça 
que fazem a investigação apuraram inúmeras 
ilegalidades, tais como os crimes de corrupção (ativa 
e passiva), peculato, inserção de telefones celulares 
nos estabelecimentos penais, tráfico de drogas e 
associação ao tráfico. Na primeira fase da operação, 
houve apreensão de documentos e objetos ilícitos, 

além da oitiva de testemunhas e prisões.
Agora, na segunda fase da Operação CHIP, o 

Gaeco deu continuidade à investigação dos fatos, e 
realizou hoje o cumprimento de 06 (seis) mandados 
de prisão preventiva, expedidos pelo juízo da 2ª Vara 
das Execuções Penais de Campo Grande, Mário José 
Esbalqueiro Junior.

Entre os custodiados está o Diretor do Instituto 
Penal de Campo Grande (IPCG) além de outros três 
agentes penitenciários. O nome da operação CHIP 
refere-se a um dos alvos que é agente penitenciário, 
suspeito de inserir celulares e chips no interior do 
IPCG.

Operação



MPMS BUSCA NA JUSTIÇA O RETORNO DE R$ 2 BI AOS COFRES 
PÚBLICOS

Operação Lama Asfáltica

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul tornou público no dia 11 de julho, um 
relatório contendo informações acerca do trabalho 
realizado pela Força-tarefa criada para atuar nos 
procedimentos em tramitação na 29ª Promotoria de 
Justiça decorrentes da operação Lama Asfáltica.

De acordo com o relatório, entregue ao Procurador-
Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos, durante seu 
período de existência, a Força-Tarefa utilizou em suas 
investigações 73 procedimentos investigatórios cíveis 
e criminais, nos quais foram colhidos 389 depoimentos 

e expedidas cerca de 237 requisições de documentos. 
A Força-tarefa realizou, ainda, aproximadamente 60 
reuniões com outras Instituições como Ministério 
Público Federal, Controladoria-Geral da União, 
Polícia Federal, Procuradoria do Estado e Tribunal de 
Contas do Estado.

As investigações resultaram na propositura de 
49 ações judiciais, sendo 27 ações civis públicas 
por improbidade administrativa, 8 ações penais 
e 14 cautelares penais e cíveis, resultando em um 
número significativo de processos, dada a elevada 



complexidade dos fatos investigados.

Resultados

Com dois anos de existência, a Força-Tarefa 
do MPMS interpôs 10 recursos contra decisões 
desfavoráveis a suas pretensões e contra-arrazoou 33 
recursos interpostos por investigados/réus, além de 
ter registrado diversas e constantes manifestações de 
praxe nos processos.

Atualmente, estão sendo processadas 180 pessoas 
físicas e 39 pessoas jurídicas.

Dinheiro Público
Visando à reparação ao erário e a danos morais 

causados, a Força-Tarefa já conseguiu que o Poder 
Judiciário decretasse a indisponibilidade de bens 
no valor de R$ 314.594.948,90 (trezentos e catorze 
milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), 
a demonstrar proatividade na recuperação de ativos 
para os cofres públicos.

Destaca-se ainda, pedidos de indisponibilidade no 
valor de R$ 1.504.942.407,45 (um bilhão, quinhentos 
e quatro milhões, novecentos e quarento e dois 
mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco 
centavos) que ainda não foram julgados, além de 
recursos pendentes de julgamento que visam obter 
o bloqueio de mais de R$ 272.144.626,14 ( duzentos 
e setenta e dois milhões, cento e quarenta e quatro 
mil, seiscentos e vinte e seis reais e catorze centavos),  
cabendo destacar que recurso análogo foi acolhido 
pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul.

 Força-tarefa

A Força-Tarefa foi criada em outubro de 2015, 
para atuar nos procedimentos em tramitação na 29ª 
Promotoria de Justiça de Campo Grande, bem como 
naqueles que vierem a ser instaurados, decorrentes de 
fatos mencionados na operação Lama Asfáltica.

Operação Lama Asfáltica



GAECO DEFLAGRA SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO GOLPE DE 
MESTRE EM GOIÁS, MS E NO DF

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco - Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado, juntamente com a Promotoria de Justiça de Aparecida do Taboado, atuaram na segunda 
fase da Operação Golpe de Mestre, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, no dia 21 de julho, em cidades 
de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

A investigação apurou a formação de associação criminosa, estelionato e a falsificação de documentos 
acadêmicos de mestrados que originou a concessão indevida de gratificação a servidores da Secretaria Municipal 
de Educação de Niquelândia e em outras cidades do Estado de Goiás. Entre os detidos na Operação, estão uma 
ex-secretária de Educação, uma representante sindical, um presidente do Conselho Municipal de Educação e a 
proprietária de uma instituição de ensino que está sendo investigada.

Em Mato Grosso do Sul foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, além da 
realização de oitiva de investigado.

GAECO DEFLAGRA OPERAÇÃO FRONTEIRA

No dia 26 de julho de 2017, o GAECO (Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), 
braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, 
em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais 
da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (BOPE), 
deflagrou a Operação Fronteira, para o cumprimento 
de 15 mandados de prisão preventiva expedidos pela 
1ª Vara Criminal de Campo Grande, nas cidades 
de Campo Grande, Ponta Porã, Cuiabá e Goiânia, 
visando combater os crimes de organização criminosa 
voltada ao tráfico de drogas, comércio de armas, 
roubos, furtos, receptação e corrupção de menores, 
com atuação na fronteira do Brasil com o Paraguai e 
ramificações nos Estados de São Paulo, Paraná, Minas 
Gerais, Bahia e Mato Grosso.

As investigações tiveram início em outubro de 
2016 e culminaram com o oferecimento de denúncia 
criminal contra 21 pessoas integrantes da organização 
criminosa, além de:

- prisão de outras 14 pessoas, durante o período de 
investigação;

- apreensão de 07 carros utilizados pela organização 
para o tráfico de drogas;

- 871 kg de maconha e 416 gr de cocaína. 

Dos 21 denunciados, 07 já estão recolhidos no 
sistema prisional de Mato Grosso do Sul, de onde 
continuavam a praticar crimes em conjunto com 
os outros membros da organização criminosa que 
estavam soltos.

Em linhas gerais, o esquema funcionava da 
seguinte forma: alguns membros da organização 
providenciavam o carregamento da droga no Estado 
de Mato Grosso do Sul, a qual era transportada por 
meio de veículos roubados ou furtados por outros 
integrantes da organização com destino a outros 
Estados da Federação. Nesse esquema, era comum 
a utilização de pessoas menores de idade e mulheres 
com o fim de não levantar suspeitas frente aos órgãos 
de fiscalização.

Participaram das operações de hoje a AGEPEN de 
Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar do Estado de 
Goiás e o Setor de Inteligência da Secretaria de Justiça 
de Mato Grosso.

Operação



O Juiz de Direito em Substituição Legal na 1ª Vara 
de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Campo 
Grande, Alexandre Antunes da Silva, deferiu pedidos 
de liminar do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso do Sul e decretou a indisponibilidade de bens 
e/ou valores de André Luiz Scaff, de Karina Ribeiro 
Mauro Scaff, e de diversos empresários e empresas. 

O Ministério Público Estadual propôs cinco ações 
civis por improbidade administrativa em desfavor de 
37 pessoas físicas e jurídicas, pela prática de corrupção 
e nelas pleiteou a indisponibilidade de bens dos 
requeridos como forma de garantir a reparação dos 
danos causados ao erário.

O Juiz de Direito em Substituição Legal 
ponderou “que os documentos colacionados aos 
autos demonstram suficientemente a existência de 
fundados indícios da prática do ato de improbidade 
administrativa por parte dos requeridos”, ou seja, que 
o Ministério Público comprovou suas alegações de 
forma suficiente à concessão das liminares e, assim, 
as concedeu.

As decisões levaram em consideração a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(...) Com efeito, “o Superior Tribunal de Justiça, ao 
interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido 
que, por ser medida de caráter assecuratório, a 
decretação de indisponibilidade de bens, ainda que 

adquiridos anteriormente à prática do suposto ato 
de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se 
façam necessários ao integral ressarcimento do dano, 
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de 
multa civil” (...)”. (STJ Aglnt no ARESp 913.481/MT, 
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). 
(grifou-se).

O valor tornado indisponível alcança o montante 
de R$ 246.558.699,00 e o Juiz determinou o cadastro 
dessa medida na Central Nacional de Indisponibilidade 
de Bens (CNIB) e a consulta ao sistema RENAJUD, a 
fim de verificar a existência de veículos automotores 
registrados em nome dos requeridos, efetivando-se 
o bloqueio judicial de indisponibilidade, e dos ativos 
financeiros pelo sistema BACENJUD.

Dinheiro Público

Com essa decisão, a Força-Tarefa do MPMS 
já conseguiu que o Poder Judiciário decretasse 
a indisponibilidade de bens no valor de R$ 
561.153.647,90 e busca ao todo o retorno aos cofres 
públicos de mais de R$ 2 bilhões. 

FORÇA-TAREFA DO MPMS CONSEGUE O BLOQUEIO DE MAIS 
DE 246 MILHÕES DE REAIS

Força-Tarefa



FORÇA-TAREFA DO MPMS CONSEGUE O BLOQUEIO DE R$ 10,7 
MILHÕES POR FRAUDE NO AQUÁRIO DO PANTANAL

Improbidade

O Juiz de Direito David de Oliveira Gomes Filho 
acatou parcialmente o pedido do Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da 
Força-Tarefa, e bloqueou R$ 10.789.102,48 de oito 
envolvidos na obra do Aquário do Pantanal. 

A Ação Civil Pública, ajuizada pelo MPMS, pediu o 
bloqueio de R$107.891.024,80 a título de dano moral 
coletivo e de R$ 21.578.201,96 a título de multa, porém 
o magistrado entendeu que no momento é necessário 
indisponibilizar somente o valor correspondente ao 
prejuízo material causado.

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil 
Pública por improbidade administrativa contra Edson 
Giroto, Fernando Amadeu de Silos Araújo, Fluidra 
Brasil Indústria e Comércio Ltda., José Antônio Toledo 
Areias, Luiz Mário Mendes Leite Penteado, Massashi 
Ruy Ohtake, Pere Ballart Hernandez, Ruy Ohtake 
Arquitetuta e Urbanismo Ltda., e sustentou que os 
requeridos forjaram uma situação de inexigibilidade 
de licitação para possibilitar a contratação direta da 
empresa Fluidra B.I.C. Ltda., por preço superfaturado 
e, assim, lesaram os cofres públicos. O serviço 
contratado foi a construção de um sistema de suporte 
à vida, no Centro de Pesquisa da Ictiofauna do 
Pantanal - Aquário do Pantanal. Conforme se apurou, 
no início da construção do aquário, o custo do sistema 
de filtragem foi estimado em R$ 8.649.685,59 e, após 
uma revisão, substituindo produtos importados por 

nacionais, os custos reduziram para aproximados R$ 
6.000.000,00, no entanto, o valor do contrato feito 
posteriormente e sem processo de licitação foi de R$ 
17.270.515,72.

Ao tempo da contratação, Edson Giroto era o 
Secretário de Obras do Estado e Luiz Mário Mendes 
Leite Penteado era o Coordenador das Obras de 
Edificações. Ambos teriam excluído do contrato inicial 
(firmado com a Egelte Engenharia Ltda.) a construção 
do sistema de suporte à vida, para contratar o mesmo 
serviço com a empresa Fluidra, sem licitação e com 
preço muito superior ao previsto inicialmente. A 
empresa Ruy Ohtake Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. foi contratada para prestar assistência técnico-
científica em relação à construção do Centro de 
Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira – 
Aquário do Pantanal – e ela contratou a Terramare 
Consultoria, Projeto e Construção de Aquários 
Ltda., para a assessoria técnico-científica sobre o 
sistema de suporte à vida. Em dado momento, Ruy 
Ohtake dispensou os serviços da Terramare, dizendo 
que o Estado decidiu contratar a Fluidra. Fernando 
Amadeu Silos Araújo era o responsável técnico da 
Fluidra e foi o interlocutor junto a Edson Giroto para 
a definição da contratação. Pere Ballart Hernandez, 
na versão que consta da petição inicial, representou 
a empresa Fluidra na negociação com o Estado e se 
beneficiou da contratação. Para o Ministério Público, 



Massashi Ruy Ohtake e José Antônio Toledo Areias 
teriam colaborado com a contratação fraudulenta ao 
revisarem o Projeto do Sistema de Suporte à Vida, de 
modo a atender os desejos de Edson Giroto e de Luiz 
Mário Mendes Leite Penteado, indicando a empresa 
Fluidra como sendo a única em condições de prestar 
os serviços.

Feito isto, acrescentaram na contratação serviços 
de iluminação e de cenografia, elevando os gastos 
para R$ 25.087.950,77 num primeiro momento e para 
R$ 29.895.691,95, num segundo momento. Consta 
da petição inicial, uma série de argumentações 
sobre os vícios do negócio e sobre os elementos que 
fizeram o autor concluir pelo direcionamento e pelo 
superfaturamento do serviço.

Diante dos fatos, a Força-Tarefa do MPMS pediu 
a condenação dos requeridos por ato de improbidade 
administrativa, ao pagamento de multa de R$ 
21.578.204,96 e a indenização do Estado pelo prejuízo 
causado que estimou em R$ 10.789.102,48 para os 

danos materiais e em R$ 107.891.024,80 para os 
danos morais. Pediu, também, a indisponibilidade de 
bens para garantir o processo, tudo somado em R$ 
140.258.332,24.

Na decisão, o Juiz de Direito David de Oliveira 
Gomes Filho deferiu parcialmente o pedido de 
decretação de indisponibilidade de bens dos 
requeridos até o valor de R$ 10.789.102,48. O cartório 
deverá adotar todas as providências para a efetivação 
da medida, em especial a constrição de veículos junto 
ao RENAJUD e a indisponibilidade de imóveis junto 
aos Cartórios de Registro de Imóveis de Campo 
Grande. Determinou também a ordem de bloqueio 
dos valores junto ao BACEN-JUD.

GAECO/MPMS DEFLAGRA OPERAÇÃO ANTIVÍRUS

O GAECO/MPMS (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, na manhã 
do dia 29 de agosto, a Operação Antivírus com a finalidade de cumprir 9 mandados de prisão preventiva, 3 de 
prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 
do Sul (Detran-MS).

O alvo das investigações são contratos de informática celebrados entre empresas e o Poder Público.
Na Operação Antivírus, são investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, peculato, 

organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Em virtude da complexidade da Operação, não serão divulgadas informações antes do término das 

investigações.

Operação



GAECO/MPMS DIVULGA BALANÇO DA OPERAÇÃO ANTIVÍRUS

No dia 29 de agosto, o GAECO/MPMS (Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) 
deflagrou a Operação Antivírus com o objetivo de dar 
cumprimento a 9 mandados de prisão preventiva, 3 
mandados de prisão temporária e 29 mandados de 
busca e apreensão, expedidos pelo Juiz Mário José 
Esbalqueiro Júnior, da comarca de Campo Grande.

A operação tem como foco apurar a existência de 
organização criminosa voltada à prática dos crimes 
de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, 
peculato, organização criminosa e lavagem de 
dinheiro, com investigação que teve início em 2015 e 
tem como objeto contratos celebrados entre empresas 
da área de tecnologia da informação/informática e o 
Poder Público Estadual.

Foram presos temporariamente:

1) Ary Rigo - suspeito da prática dos crimes 
de organização criminosa, lavagem de dinheiro 
e corrupção face a sua ligação com a empresa 
DIGITHOBRASIL (nome fantasia DIGIX), a qual, 

ao longo dos últimos anos, celebrou contratos de 
informática com o Poder Público Estadual, que lhe 
renderam considerável recebimento de dinheiro 
público.

2) Jonas Schimidt das Neves, sócio da empresa 
DIGITHOBRASIL e seu secretário Claudinei Mastins 
Rômulo.

Foram presos preventivamente:

1) José do Patrocínio Filho, Fernando Roger Daga 
e Anderson da Silva Campos, sócios e ex-sócio da 
empresa PIRÂMIDE INFORMÁTICA;

2) Luiz Alberto de Oliveira Azevedo, servidor 
público estadual lotado na Secretaria de Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul;

3) Gerson Claro Dino, Donizete Aparecido da 
Silva, Erico Mendonça, Celso Braz de Oliveira Santos 
e Gerson Tomi, todos integrantes do DETRAN de 
Mato Grosso do Sul, ocupando os cargos de Diretor-
Presidente, Diretor-Adjunto, Chefe de Departamento, 
Diretor de Administração e Finanças e Diretor de 
Tecnologia, respectivamente.

Detran/MS



Foram alvo de busca e apreensão:

1) os gabinetes dos diretores do DETRAN presos 
nesta data;

2) a residência e o gabinete de trabalho de Luiz 
Alberto de Azevedo, lotado na Secretaria de Governo 
de Mato Grosso do Sul;

3) a residência e o gabinete de Parajara Moraes 
Alves Júnior, lotado no Tribunal de Contas de Mato 
Grosso do Sul, 

4) as empresas DIGITHOBRASIL, A3A (nome 
fantasia Digitec) e M3M (nome fantasia Digitho), 
todas localizadas no mesmo endereço em Campo 
Grande;

5) a residência de Suely Aparecida Carrilhões de 
Almoas Ferreira, sócia da DIGITHO;

6) a residência de Claudinei Martins Rômulo;
7) a residência, propriedade rural e escritório de 

Jonas Schimidt das Neves;
8) a residência e no escritório de Ary Rigo;
9) a empresa M2 Comunicações LTDA. (nome 

fantasia PRODUTORA CASABRASIL);
10) PIRÂMIDE CENTRAL INFORMÁTICA e 

PIRÂMIDE DE CONTABILIDADE;

12) a residência de José do Patrocínio Filho,
13) a residência de Anderson da Silva Campos;
14) a residência de Fernando Roger Daga;
15) a residência e a empresa North Consult, ambas 

de propriedade de José Sérgio de Paiva Júnior;
16) a residência de Gerson Claro Dino;
17) a residência de Celso Braz de Oliveira Santos;
18) a residência de Gerson Tomi;
20) na empresa Master Case Digital Business 

LTDA.
Todos os mandados foram cumpridos e foram 

apreendidos cerca de 95 mil reais em posse de 
um dos alvos, além de milhares de documentos, 
computadores, notebooks, tabletes, e celulares de 
todos os alvos.

A Operação teve a participação de todos os 
Promotores de Justiça e policiais do GAECO, que 
contaram com o apoio também dos Promotores de 
Justiça da Capital e do interior do Estado, servidores 
do GAECO e da área de Tecnologia da Informação e 
Inteligência do Ministério Público Estadual. 

As investigações continuarão em andamento, agora 
com foco na análise de todo o material apreendido e 
oitiva de todos os envolvidos.

Operação




