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CAUTELAR INOMINADA -CRIME
Nº 1.0000.16.066478-5/000
REQUERENTE(S)

Vistos.

6ª CÂMARA CRIMINAL
BELO HORIZONTE
N.C.A.C.P.P .A.P .M.C.F.P .F.

DESPACHO

Trata-se de pedido de medidas cautelares de busca e

apreensão, afastamento de cargo público e prisão preventiva

formulado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, lastreado em representação correlata da autoridade

policial da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - Núcleo de

Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais com

Foro de Prerrogativa de Função, em desfavor de Ruy Adriano Borges

Muniz (Prefeito do município de Montes Claros) e seu filho Ruy Gabriel

Queiroz Borges Muniz, Leonardo Andrade (assessor de gestão da

prefeitura e ex-diretor da ESURB), Cristiano Dias Júnior (diretor-

presidente da ESURB) e dos empresários Cláudio Luiz Batista

Rezende, Jason Teixeira da Silva Filho, Ana Paula Correa da Silva,

Charles Campos Barros Júnior e Júlio César Francisco Xavier, sob a

acusação de suposto envolvimento nos crimes previstos no art. 2º,

~~3º e 4º, 11, da Lei nº 12.850/13 e no art. 1º, I, do Decreto-lei nº
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201/67. o requerimento veio instruído com substanciosa

documentação, a qual subsidia e lastreia os pleitos cautelares.

Sustentam as autoridades policial e ministerial que o

investigado Ruy Muniz seria o líder de uma organização criminosa - na

qual também estariam envolvidos parentes, funcionários públicos e

empresários, como o são os demais investigados - voltada para a

captura e dilapidação da Administração Pública Municipal de Montes

Claros, com o desvio e a apropriação de dinheiro público, sonegações

fiscais e ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

Alegam que Ruy Muniz gere ocultamente várias empresas e

que "laranjas" atuam em seu benefício, sendo que há anos tem um

crescimento patrimonial exponencial não declarado, em razão de

variadas práticas ilícitas. Seu filho Ruy Gabriel possuiria procurações

para agir em nome de várias destas empresas e assim administraria e

ocultaria os bens obtidos pela organização criminosa.

Lado outro, Leonardo e Cristiano seriam comparsas de

longa data de Ruy Muniz, atuando como seus "testas-de-ferro"; já

foram empregados e sócios de Ruy Muniz e depois foram por ele

colocados sequencialmente na direção da Empresa Municipal de

Serviços, Obras e Urbanização de Montes Claros - ESURB, cargo

estratégico para propiciar as fraudes e os desvios de dinheiro público.

Leonardo figuraria como sócio da empresa "Única Educacional" (uma

espécie de holding que controlaria as empresas pertencentes a Ruy

Muniz) e também em outras atividades empresariais do prefeito e seu

familiares, enquanto Cristiano também atuaria como sócio de várias

empresas ligadas a familiares de Ruy Muniz.

Outrossim, para desviar recursos supostamente destinados

à aquisição de combustíveis junto à empresa Auto Posto Amanda e

Júlia LTOA, seus sócios-administradores Ana Paula, Charles e Júlio
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César, em conluio com os demais envolvidos, instrumentalizariam as

fraudes impostas contra a Municipalidade para a suposta compra de

combustível destinado à frota veicular municipal. Inclusive verificou-se

um aumento desmesurado e injustificável do consumo de combustíveis

por parte da ESURB a partir da assunção de Ruy Muniz ao cargo de

prefeito, em janeiro de 2013.

Além de colocar Leonardo e depois Cristiano como diretores

da ESURB, Ruy Muniz promoveu uma alteração estatuária desta

empresa municipal para permitir que ela subcontratasse outras

empresas para execução de obras públicas. Desta forma, os

empresários Cláudio e Jason - administradores das empresas Norte

Plan Terraplanagem e Pavimentação LTOA e Max Terraplanagem e

Transportes LTOA - firmaram contratos com a Municipalidade em

cifras superiores a sete milhões e quinhentos mil reais, por meio da

empresa em nome da filha de Cláudio (Ana Maria Ferreira Mendonça-

ME) e da firma individual de Jason.

Além disto, em violação contratual, a ESURB passou a

assumir os gastos de combustíveis das empresas geridas por Cláudio

e Jason, inclusive antes mesmo da formalização dos contratos pelo

certame, provendo antecipadamente tal desvio de fornecimento, como

informou Virgínia Tofani Maia Mendes em depoimento, o que custou

mais de seiscentos mil reais aos cofres da ESURB, sob a supervisão

dos altos escalões desta empresa pública, sob mando de Ruy Muniz e

autorização de seu comparsas Leonardo e Cristiano.

Os requerentes aduzem ainda que, mesmo sem

contratação, a Prefeitura (Ruy Muniz, juntamente com Leonardo e

Cristiano) entregou a manutenção do aterro sanitário à empresa Max

Terraplanagem e Transportes LTDA, desviando quase noventa e cinco

mil litros de diesel, além de lubrificante e graxa, para o abastecimento
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das máquinas desta empresa, em um custo estimado superior a

duzentos e trinta mil reais. Mesmo esquema de beneficiamento foi feito

em favor da empresa Locmak Prestação de Serviços de Locação de

Máquinas e Veículos LTDA, a qual mantinha um empregado no

referido aterro, tendo seu veículo abastecido mais de três mil e

trezentos litros de diesel, em desvio de combustível da ESURB.

Igualmente, desvios de combustíveis e lubrificantes da ESURB

beneficiaram as empresas Norte Plan Terraplanagem e Pavimentação

LTOA (administrada por Cláudio e Jason) e Construtora Pavisan Eireli,

em valores superiores a cento e trinta mil reais e duzentos e trinta mil

reais, respectivamente.

o requerimento cautelar ministerial ainda expõe, mediante

demonstração documental, a empreitada delituosa envolvendo o Auto

Posto Amanda e Júlia LTOA, administrado por Ana Paula e seu esposo

Charles e sob a gerência de Júlio César, com a venda de cupons e

notas fiscais ideologicamente falsos para justificar o aumento

fraudulento dos gastos públicos na compra de combustíveis e propiciar

o desvio de verbas públicas, por meio de três tipos de fraudes: venda

de combustível ao Município acima do volume real efetivamente

comercializado; cancelamento fraudulento de cupom fiscal e sua

posterior reemissão para justificar aquisição inexistente de combustível

pela Prefeitura; simulação de despesa pela emissão de registro de

abastecimentos "pendentes", realizados por terceiras pessoas em

nome do órgão público.

Ademais, após busca e apreensão determinada por esta

Corte, documentos descobertos na empresa Auto Posto Amanda e

Júlia LTOA (contrato de compra e venda de imóvel, contrato de

confissão de dívida e parcelamento de dívida com garantia de avalistas

e nota promissória) demonstraram o vínculo delituoso entre Ruy Muniz

e seu filho Ruy Gabriel com os empresários Charles e sua esposa Ana
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Paula, tratando-se de negociação que visa a "lavagem" do dinheiro

ilicitamente obtido, inclusive para dificultar seu rastreamento.

Estes seriam, em síntese, os fatos sob investigação.

Analisando os argumentos dos requerentes, em cotejo com

a farta documentação juntada aos autos, percebo que, de fato, há

fortes indícios de envolvimento dos investigados em uma organização

criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, em que seus

integrantes buscam obtençãode vantagenspecuniáriaspela práticade

crimes, especialmente desvios de verba pública. Delineada a

materialidade delitiva, os dados probantes documentais e orais

referenciados nos requerimentos policial e ministerial permitem

vislumbrar suficientes indícios de autoria em desfavor dos ora
requeridos.

Em relação ao investigado Ruy Muniz (líder de tal

organização criminosa), seu filho Ruy Gabriel e seus "braços-direitos"

Leonardo e Cristiano, adiro aos fundamentos esposados pelos

requerentes no sentido de que a custódia cautelar dos mesmos

mostra-se imprescindível à garantia da ordem pública e à preservação
da adequada instrução criminal, bem como à garantia de aplicação da
lei penal.

Conforme já ressaltado, o imensurável poderio político e

econômico do grupo em tela maximiza o risco que a liberdade de Ruy

Muniz e de seus principais comparsas (Ruy Gabriel, Leonardo e

Cristiano) traria para a ordem pública. Malgrado haja outras

investigações e procedimentos penais em curso em desfavor de

envolvidos em tal quadrilha, tal circunstância não inibiu a atuação

delitiva dos mesmos, os quais tornaram a Administração Pública

Municipal de Montes Claros refém de um esquema de desvios para

enriquecimento ilícito. O relevante monte das verbas desviadas, em
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prejuízo da Municipalidade e dos cidadãos locais, incrementa a

censurabilidade dos fatos imputados e exige maior rigor na resposta

judicial, inclusive como forma de resguardar o erário.

Lado outro, a ousadia e a complexidade do modus operandi

destes quatro investigados - acrescidas do fato de que eles

coordenavam as atividades proscritas da organização criminosa, sob o

mando de Ruy Muniz, inclusive com a cooptação de empresários para

a expansão do esquema fraudulento de apropriação de dinheiro

público - são elementos concretos indicativos de que suas constrições

preventivas afiguram-se essenciais não apenas para a garantia da

ordem pública, evitando que as empreitadas ilícitas prossigam, como

também para a preservação da instrução criminal, de modo a

assegurar a adequada colheita da prova (documental e testemunhal)

sem a indesejável interferência dos investigados sobre os documentos

e sobre as pessoas envolvidas nos crimes perpetrados.

Neste ínterim, as medidas cautelares alternativas à prisão

provisória não se mostram suficientes à obstaculização das práticas

delitivas de Ruy Muniz, Ruy Gabriel, Leonardo e Cristiano. Pelo

contrário, a conservação do status libertatis destes investigados

representaria um estímulo ao prosseguimento das condutas espúrias

dos mesmos, envolvidos direta e/ou indiretamente com o

locupletamento das verbas públicas.

Isto posto, com fulcro nos arts. 311 a 313 do Código de

Processo Penal e no art. 84 do Regimento Interno desta Corte e com

lastro nos dados probatórios constantes dos autos, com apoio nos

fundamentos expostos pelos requerentes, os quais passam a integrar a

presente decisão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos

investigados Ruy Adriano Borges Muniz, Ruy Gabriel Queiroz Borges

Muniz, Leonardo Andrade e Cristiano Dias Júnior, notadamente para a
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garantia da ordem pública e para a preservação da instrução criminal,

bem como para propiciar a garantia da aplicação da lei penal.

Por corolário de tal determinação e com base na mesma

fundamentação, considerando ainda que Ruy Muniz, Cristiano e

Leonardo valeram-se de seus cargos públicos para consecução de

diversas e reiteradas práticas delitivas, determino que fiquem eles

desde logo cautelarmente afastados de seus respectivos cargos,

empregos ou funções públicas, com base no art. 2Q,~5Q, da Lei nQ

12.850/13. Acolho, assim, a medida de AFASTAMENTO CAUTELAR

DE CARGOS PÚBLICOS destes investigados.

Em relação aos investigados Cláudio Luiz Batista Rezende,

Jason Teixeira da Silva Filho, Ana Paula Correa da Silva, Charles

Campos Barros Júnior e Júlio César Francisco Xavier, vislumbro que,

neste momento procedimental, medidas alternativas à prisão podem se

apresentar satisfatórias ao escopo cautelar, salvo reavaliação

posterior, evitando-se assim, por ora, a imposição da medida mais

extrema.

Isto posto, com lastro no art. 319, I, IV e VI do Código de

Processo Penal, mutatis mutandis, imponho a Cláudio, Jason, Ana

Paula, Charles e Júlio César as seguintes MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS À PRISÃO, sob a advertência de que seu

descumprimento implicará sua conversão em custódia preventiva:

- comparecimento pessoal mensal ao juízo da comarca de

origem para informar e justificar suas atividades;

- proibição de ausentar-se da comarca, salvo autorização do

juízo da comarca de origem;

- proibição de qualquer forma de negociação ou contratação

(formal, informal ou indireta) com o Poder Público ou com qualquer
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entidade, empresa ou pessoa da Administração Pública Municipal

Direta ou Indireta, seja pessoalmente, seja por pessoa interposta ou

por meio de pessoa jurídica da qual seja empregado, gerente, sócio ou

administrador .

Quanto ao pedido de condução coercitiva do investigado

Júlio César, rejeito tal requerimento. Tal medida forçada violaria as

prerrogativas constitucionais do investigado, pois não vislumbrei nos

autos a demonstração de que ele tenha sido regularmente intimado

pelos requerentes para prestar os esclarecimentos necessários e não

tenha comparecido voluntariamente, sendo esta a circunstância que

justificaria tal medida, de acordo com nossa legislação. Assim,

incumbe aos requerentes procederem primeiramente a tal tentativa

prévia de oitiva de Júlio César, antes de pretenderem sua condução

coercitiva. Ademais, diante do princípio constitucional da não

autoincriminação, a condução forçada do investigado mostrar-se-ia

desarrazoada e possivelmente inócua, não se justificando seu

acolhimento neste momento procedimental.

Por fim, para o adequado aprofundamento da coleta de

dados probantes atinentes à persecução penal, com base no art. 240,

~1º, "d", "e" e "h", do Código de Processo Penal, merece guarida o

requerimento de busca e apreensão nos endereços residenciais e

laborais dos investigados Ruy Muniz, Ruy Gabriel, Leonardo, Cristiano,

Cláudio, Jason, Ana Paula e Charles. Tal medida cautelar encontra-se,

assim como as anteriormente decretadas, amparada no fumus bani

iuris - consistente nos dados probatórios já colhidos que subsidiam a

imputação - e no periculum in mora, diante do risco de perda e

destruição de provas, como já salientou esta Corte no julgamento do

agravo interno nº 1.0000.14.079440-5/001, cujos fundamentos

remanescem no atual momento.
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Isto posto, autorizo a BUSCA E APREENSÃO requerida, a

qual deve ser cumprida durante o dia (entre seis e dezoito horas), salvo

autorização de ingresso noturno daquele que sofre a medida, nos

termos do art. 245 do Código de Processo Penal. Fica excluída desta

medida a busca e apreensão nos locais que já foram objeto da medida

anteriormente decretada, constante do agravo acima citado. E, tal

como restou outrora frisado, fica autorizada a apreensão de toda

documentação que guarde relação com as fraudes e desvios de verba

pública referentes a esta investigação, especialmente agendas de

serviços, relatórios, prestações de contas, imagens de câmeras de

monitoramento, pen-drives, correspondências, contratos, extratos,

computadores, arquivos eletrônicos, notas, controles de vendas,

documentos comprobatórios de propriedades de móveis e imóveis,

originais dos procedimentos licitatórios e respectivas notas fiscais e

notas de empenho.

Além dos endereços dos investigados acima mencionados,

fica igualmente autorizada a busca e apreensão nas sedes das

empresas listadas à fI. 46 da representação policial: Empresa

Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB), Locmak

Prestação de Serviços de Locação de Máquinas e Veículos LTOA-ME,

Norte Plan Terraplanagem e Pavimentação LTOA, Construtora Pavisan

Eireli e Max Terraplanagem e Transportes LTOA, tendo em vista,

consoante acima explicitado, os fortes indícios de envolvimento destas

empresas com a organização criminosa gerida por Ruy Muniz.

Todavia, excluo de tal medida de busca e apreensão a

empresa Tecnopav Engenharia LTOA, uma vez que, da própria

narrativa feita pelos requerentes e também pelos documentos

colacionados aos autos, não se vislumbra base probatória suficiente,

por ora, para a medida cautelar pretendida contra a mesma.
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Consigno, por fim, a possibilidade/facultatividade de os

pertinentes mandados de prisão e de busca e apreensão, a serem

expedidos em função desta decisão, serem executados e cumpridos

tanto pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais quanto pela Polícia

Federal, conjuntamente ou separadamente, observadas as disposições

legais, cientificando-se esta Corte do andamento das referidas

diligências.

Cumpra-se.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2016.

DESA. MÁRCIA MILANEZ
Relatora

Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nQ 2.200-2/2001 de 24/08/2001.

Signatário: Desembargadora MARCIA MARIA MILANEZ, Certificado:
OBBA8EE01FFD16DB2D710E1CE4DA19DE, Belo Horizonte, 13 de setembro de 2016 às 17:51:49.
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