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Introdução 

A investigação iniciou-se a parte de fatos trazidos ao conhecimento do Departamento 

de Polícia Federal por Alexandre Fleury (Colaborador), os quais noticiam a existência de 

suposta prática dos crimes, dentre outros, de associação criminosa (art. 288 do C P), peculato 

(art. 312 do CP), falsificação de documento público (art. 297. § 1 º. do CP), corrupção (arts. 317 

e 333 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei nª 9.613/98). 

Em síntese, os crimes investigados referem-se a uma possível grande e complexa 

associação criminosa instalada no estado do Tocantins, envolvendo agentes públicos ocupante 

de importantes cargos da estrutura administrativa estadual, organizada para a provável aquisição 

fraudulenta de bens e direitos, em especial fazendas, aviões, veículos, gado e outras 

propriedades, sem a devida escrituração em nome dos reais proprietários. 

O objetivo de tais prováveis fraudes, segundo a Autoridade Policial e o Ministério 

Público Federal, é possjvelmente ocultar e/ou dissimular a origem dos recursos uti lizados para 

aquisição de tais bens, em posse e no interesse do Governador Marcelo de Carvalho Miranda e, 

principalmente, de membros de sua família. 

Há também notícias de oferecimento/recebimento de quantias recebidas ilicitamente 

em troca de favorecimento em contratos e pagamentos realizados pelo Governo do Estado de 

Tocantins. Por fim, são apontadas se possíveis doações eleitorais irregulares às campanhas do 

atual Governador Marcelo de Carvalho Miranda, agente que detém prerrogativa de foro. 

O Ministério Público Federal agrupou os fatos investigados nos seguintes conjuntos de 

eventos criminosos: 
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- P1imeirQ ev_ento investigado: p<;>ssível prática de ctimes de peculato, corrupção, 

falsidade de documento público e de lavagem de ativos relacionados à aquisição das Fazendas 

Ouro Verde/São José e Triângulo/Santa Cruz. 

- Segundo evento investigado: possível prática de crimes de corrupção e de lavagem 

de ativos relacionados à aquisição da Fazenda Morada da Prata. 

- Terceiro evento investigado: possível prática de c1imes de com1pção e de lavagem de 

ativos relacionados à aeronave Sêneca V, Prefixo PR-FBT. 

- Quarto evento investjgaâo: possível prática de crimes de peculato, corrupção, fraude 

de licitação e de lavagem de ativos relacionados aos contratos do Grupo FECI. 

- Qyinto evento investigado: possível prática de crime de lavagem de ativos 

relacionado aos contratos da WTE Engenharia. 

- Sexto evçnto investigadt"!: possível prática de crimes de peculato e corrupção 

relacionados aos contratos filmados pela MVL Construções. 

- Sétimo evento investigado: possível prática de crime de lavagem de ativos 

relacionado à Agropecuária Mata Verde. 

Por sua vez, de acordo com a Autoridade Policial , há suspeitas de crimes em relação 

aos seguintes contratos, dentre outros, finnados pelo Estado de Tocantins: 

Tabela 1 

Lista de contratos suspeitos firmados pelo Governo de Tocantins que compõem a 

presente investigação 

·N°CONTRATO EMPRESA 

1 I 219/00 MINETO 
2 33/02 MINETO 
.... 
.) 83/03 - 109/97 FECT 
4 403/98 IFECI/EGESA/TOCT AO 
5 240/04 FECI 
6 67/04 FECI 
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2.058.814,46 
7.643.067,18 
6.028.485,60 
147.926.980J4 
3.017.832,29 
Valor não informado 
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IFECI 7 41 /05 21.410.320,14 

8 16/06 FECI 17.446.047,74 
9 080/07 FECI 1.935.143,55 
10 114/07 FECI 4.156.425,67 
11 187/07 FECI 2.119.162,38 
12 27/08 FECI 2. 720.070,08 
13 80/08 FECT 8.444.880,24 
14 13/09 FECI 56.129.992,02 
15 CONC 16/08-09 FECI 25.874.334,77 
16 166/08 ISOLTECH Valor não informado 
17 203/09 ISOLTECH l .066.800,00 
18 2015/27000/013.377 MCD-E 2.542.575,08 

ValQr teta] dos contratos. (2000-2016) 310.520.931,94 
Fonte: Representação do Departamento da Polícia Federal - tls. 31/32 dos autos apartados. 

De acordo com a Autoridade Policial, as avenças acima listadas tiveram como objeto, 

dentre outros, reformas de escolas no município de Colinas do Tocantins, prestação de serviços 

de jardinagem na Praça dos Girassóis em Pa1mas/TO e na Residência Oficial do Governo de 

Tocantins, doação de área para a Sociedàde Serra do Carmo, locação de aviões particulares, 

além de outros contratos fümados com municípios do estado de Tocantins. Foi ainda apurado 

que os contratos implicaram o possível dispêndio pelo erário da notória quantia de R$ 

310.520.931,94 (trezentos e dez mill,ões, quinhentos e vinte mil, novecentos e trinta e um reais 

e noventa e quatro centavos). 

Síntese das diligências realizadas até o presente momento 

Os indícios dos crimes noticiados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público 

Federal foram obtidos, essencialmente, a partir dos seguintes elementos infom,ativos: 

- Termos de Declarações prestados por Alexandre Fleury Jardim, na condição de 

Colaborador. 

- Auto de Apreensão, com documentos entregues pelo Colaborador. 

- Relatórios de Análises produzidos por equipe policial de investigação. 

- Infonnações de diligências (diligências de campo) produzidas por equipe policial de 
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investigação. 

- Afastamento de sigilo bancário. 

- Afastamento de sigilo fiscal, com dossiês integrados. 

- Afastamento de sigilo telefônico. 

- Laudos periciais. 

Observo que todas as diligências são regulares e seguiram as decisões judiciais 

proferidas no lnquérit0 em epígrafe. 

Relato, agora, as diligências requeridas pela Autoridade Policial e pelo Ministério 

Público Federal. 

Das diligências .r~queridas pela Autoridade Policial 

A Autoiidade Policial representou pela decretação da: 

- prisão preventiva, com fundamento no art. 312, do CPP, de: 

PESSOAS WSTfFICATN AS 
( de acordo com a Autoridade Policial) 

José Edmar Brito Miranda - Ex-Secretário de Infraestrutura, responsável por todos 
J pagamentos nos contratos com suspeitas de fraudes. 
- Recebeu a Fazenda Ouro Verde, com origem suspeita. 

os 

1 
- Tem executado atos na nova gestão como se de fato fosse oi 

José Edmar Brito 
Júnior 

Maria da Glória 
Miranda 

Luiz Pereira Martins 

l i 11, '' 

Governador do Estado de Tocantins. 
1 

Miranda - Principal beneficiário dos bens transfe1idos por Alexandre 1 

JFleury, nos dois primeiros mandatos de Marcelo Miranda. J 
1- Coordenador da campanha eleitoral de 2006 e recebedor dei 
Caixa 2 para camoanha. 1 

CarvalhoJ- lrmã de Marcelo Miranda. 
J- Juntamente com Brito Júnior recebeu todo patrimônio deJ 
Alexandre Fleury, após o fim da relação de "laranja'' com aJ 
Família Mira11da. 
- Responsável pela engenharia de lavagem de dinheiro e bens,] 
utilizando-se de suas empresas, com transações deJ 
propriedades rurais e gado. 1 

- Beneficiário de contratos suspeitos com o Estado de[ 
1 Tocantins. 
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Antônio Lucena Barros 1- Braço operacional de Luiz Pereira Martins. 
- Participou da compra de 3 das 4 fazendas investigadas. 1 

Rossine Aires Guimarães - Proprietátio da CRT, beneficiada em contratos com oi 
Estado. 1 

- Repassou, na forma de propina, uma fazenda de J 9 milhões! 
de reais oara a Familia Miranda. 1 

José Miguel Santos Peixoto - Beneficiado em mais de 300 milhões de reis em contratos 1 

com o Estado de Tocantins. 1 

- Ganhou contrato de 2,5 milhões e aguarda outro de mais I ool 
milhões. com auxílio de B1ito Júnior. i 

Alex P!;!ixoto dos Santos - Beneficiado em mais de 300 111.ilhões de reis em contratos 1 

com o Estado de Tocantins. 1 

- Suspeita de fraude em contratos com municípios, com auxíli~ 
de Brito Júnior. 1 

Alaor Jual Dias Junqueira - Responsável pela "maquiagem" de toda parte fiscal de i 
Alexandre Fleury, visando lavar o dinheiro e bens quel 
estiveram em nome e posse de Alexandre. 1 -

- prisão temporária, com fulcro no art. 1º, I e III, da Lei nº 7960/89, de: 

PESSOAS JUSTIFICA TIVA 
1 Marcus Vinícius Lima Ribeíre - Empresário que entregou mais de 2 milhões de reais para 1 

1 

Ale,ca11dre Fleury, na fonna de Caixa 2 da campanha dej 
Marcelo Míranda, em troC'a de contratos de obras de 30 milliões. l 

Sérgio Leão 
-

- Secretário de Infraestrutura do Estado de Tocantins. - Homem 1 

de confiança da Familia Miranda, responsável por pagamentos! 
de contratos com suspeita de fraude para construtoras. 1 

- Responsáve1 pela licitação que beneficiou José Peixoto eml 
contrâto de 2,5 milhões na SEDUC. J 

- Tem tratado diretamente com Brito Miranda, na Gestão atual! 
de Marcelo Miranda. 1 

Carlos Gomes Cavalcante - Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de i 
Mundim Araújo !Educação - SEDUC/TO, foi visto em atos comemoratórios comi 

Brito Júnior e José Peixoto após a empresa de Peixoto, MCDE, 
2anhar licitacão de 2.5 milhões de reais na SEDUC/TO. 

Alex Câmara - Auxiliou Brito Júnior no recebimento de "caixa 2" em 
.campanha eleitoral de 2008 e também em 20 14 (caso 
Piracanjuba), na campanha de Marcelo Miranda. 

1 

- Possível novo '' laranja" da Família Miranda. 1 

- Envolvido na concessão irregular de emissora de tádio. parai 
canalizar recursos públicos de prefeituras. 1 

- condução coercitiva de: 

!PESSOAS [JUSTIFICATIVA 
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Marcelo de Carvalho 
Miranda 

Márcia Pires Lobo 

Lµciano Carvalho da Rocha 

Marcelino Leão Mendonça 

José Wilson Siqueira Campos 

Luís Henrique Mendanha 
Macedo Vieira 

João Franco da Silveira Bueno 

Welson Aires Jocorné 

Almir José dos Santos 

Ana Lídia Cândido dos Santos 

lidiane Cândido dos Santos 

Ariella Ramalho Reis 

!,., ,, ,, .. 

- Deve esclarecer até que ponto tem conhecimento el 
!participação nos ilegais executados por seu pai e irmão, nal 
gestão do Estado, arrecadação de recursos para sua campanha el 
favorecimento de empresas em troca de propina em fonna dei 
fazendas e outros bens. 
- Esposa de Brito Júnior, ex-sócia dos Peixotos em empresas 
que contrataram com o Estado. 
- É beneficiária do patrimônio recebido pelo marido ein atos 
criminosos. 1 
- Primo de Marcelo Miranda e sócio da WTE. 1 
- Deve esclarecer como foi realizado o negócio da venda dasl 
salas no Medical Center para Brito Jím.ior e também se foil 
bene.ficiado em contratos. 1 

- Cunhado de Marcelo Miranda e ex-sócio da WTE. 1 

- Beve esclarecer corno foi realizado o negócio da venda das! 
salas no Medical Center para Brito Júnior e também se foi l 
beneficiado em contratos. 1 

- Foi Governador do Estado do Tocantins antes de 2003 e entre i 
2011/2014. 1 

- É citado várias vezes como envolvido nos esquemas dei 
direcionamento de obras, em troca de propina, bem como dei 
doas;ões de campanha das mesmas empresas envolvidas eml 
fraudes no 1mvemo de Marcelo Miranda. 1 

- Jovem empresá1io, de 18 anos, que ganhou licitação junto aol 
IDETRAN, com suspeita de favorecimento e interesse de Brito! 
Miranda. 
- E>eve esclarecer como ocorreu o processo de contratação de 
sua emnresa e se está envolvido em pa_garnento de " nrooinas". 
- Simulou contrato de compra da fazenda de Brito Júnior, como 1 
garantia para empréstimo em campanha. ~ 
- Co~prou a Faz.enda Itubiaria. em negócio com pagamento 
susoe,tos. 

!-·Engenheiro responsável pela emprnsa RlVOLI, no Brasil. 
1- Deve prestar informações sobre acusações de doações enil 
caixa 2 para campanha de Marcelo Miranda e regularidade dei 
seu novo contrato oara executar oonte em Porto Nacional/TO. 1 

-Proprietário da Aerotec Taxi Aéreo. 
l - Susoeita de contratos suoerfaturad0s. 

- Filha de Almir José. l 
1- Vendeu um avião para A lexandre, de quase 1 milhão de reais, 
em transações suspeitas. 
- Filha de Almir José. 
- Vendeu um avião para Alexandre, de quase l milhão de reais. 
em ttansacões susoeitas. 

J 

- Filha de Jakson Alberto (mo1io) e ex-sócia da Aeropalmasl 
Taxi Aéreo. 1 

- Susoeita de contratos su12erfaturados. 1 
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Joao Cleber de Souza Torres 

1 

1 Francisco Torres de Paula 

1 

Filho 

1 

Aldimir Lima Nunes 

Luiz Antônio da Rocha 

Jose Augusto Pires Pãufa 

Deusenir Ribeiro de Souza 

Laércio Pereira Costa 

Clarenci0 Gomes da ~ilva 

Deise Regina Chaves da 
Silva 

José Teodos io da Silva 

Adão Darci Fernandes 

Paulo Antônio Pedreira 

Carlos Batista de Almeida 

1 

1 

!-Prefeito de São Felix do Xingu/PA. 
1-Homem de confiança de Luiz Pires. 
- Supostamente ameaçou Alexandre ( colaborador), para quel 
ficasse afastado das fazendas . 

. . 

- Homem de confiança de Luiz Pires. 
]- Innão de João Cleber. 
- Histórico de oistola1!em no Pará. 
- Supostamente ameaçou Alexandre (colaborador), após final 
dos negócios com Brito Junior. 
- Possui histórico de acusacões de homicídios e ameácás. 
- Atual Controlador GeraJ do Estado. 
- Tio de Marcelo Miranda. 1 
- Fez os pagamentos em contratos suspeitos, na locação dosl 

i aviões. entre 200.6/2009. 
- Ex-Secretário de Planejamento do Estado de Tocantins, na l 
gestão de Marcelo Miranda. 

1 

- Possível intermediário de doações em ''caixa 2" pela empresa! 
Rivoli. nacamoanha de 2006. 
- Funcioná1ia da CGE. com acesso e senha as contas de 
Alexandre, para fazer transferências, sob orientação de Brito 
Mirada. 
- Deve ser confim,ada versão de Alexandre e quem 
determinava as movimentacões financeiras. 
- A:companhou Alexandre na an-ecadação de caixa 2 para 
campanha. 1 

- M0vimentou milhões de reais em cheques assinados por 
Alexandre Fleurv. 
- Representante da empresa WTE. 

1- Prestar infonnações sobre real propriedade e gestão da 
Emoresa. 
- Motorista da Família Miranda. 1 

- Acompanhava Alexandre no recolhimento de propina e caixa 

2. 1 
- Ex-proprietário da Fazenda Esperança, vendida para 

1 Alexandre Flemy. 1 
- Possível subavaJ iacão da fazenda. no negócio. 

1- Gerente da Fazenda Ouro Verde, na época de Ãlexandre. 
- Verificar eventual patticipação na lavagem e real 

1 gerenciamento e orooriedade da fazenda. 
- Sócio administrador da empresa Espaço Construtora Ltda. -
ME. 1 

~ Teria pago propina no valor de R$ 800.000,00 à Brito Júnio~ 
p~ra g~~ar contrato de jardinage.r~ e revitalização da Praça dosl 
G1rass01s. com o estado do Tocantms. 
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Ainda, a Autoridade Policial representou pelo deferimento das seguintes diligências: 

- Busca e apreensão, nos tennos do art. 240, do Código de Processo PenaJ, a 

Auto,idade Policial representou pela busca e apreensão do CPP nas residências e locais de 

trabalho das: 

- pessoas físicas: 

- José Eâinar Brito Miranda. 
- José Edmar Brito Miranda Júnior. 
- Márcia Pires Lobo. 
- Maria da Glória Car,valho Miranda Mendonça. 
- Marce1ino Leão Mendonça. 
- Lurz Pereira Martins. 
- Antônio Lucena Barros. 
- Rossine Aires Guimaraes. 
- José Miguel Santos Peixoto. 
- Alex Peixoto dos Santos. 
- Alaor Jual Dias Junqueira 
- Marcus Vinícius Lima Ribeiro. 

- Sérgio Leão. 
- Carlos Gomes Cavalcaote Mudim Araújo; 
- Alex Câmara, 
- Marcelo de Carvalho Miranda. 
- Luciano Carvalho Da Rocha. 
- Luiz Henrique Mendanha Macedo Vieira. 
- Welson Aires Jocomé. 
- Ahnir Jose dos Santos. 
- João Cleber de Souza Torres. 
- Francisco Torres de Paula Filho. 
- Aldimir Lima Nunes. 
- Deusenir Ribeiro de Souza. 

- sedes e filiais das pessoas jurídicas: 

- CGE Administração e Participações Ltda. 
- Escritório de José Edmar Brito Miranda. 
- Umuarama Construcões Terraplanagem e Pavimentação Ltda. 
- Umuarama Edficações Ltda. 
- LPM - Terraplanagem e Pavimentação Ltda. 
- Agropecuária Umuararna Ltda. 
- Agropecuária Mata Verde Ltda. 
- Rivoli SPA. 
- Cohstrutora Rio Tocantins (CRT). 
- WTE Engenharia EIRELI. 
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- MVL Construções Ltda. 
- Táxi Aéreo Palmas Ltda. 
- Aerotec Taxi Aéreo Ltda. 
- Feci Engenharia Ltda. 
- Mineto Engenharia Ltda. 
- Etasa Empreendimentos Taquarucu Ltda. 
- lsoltech Tecnologias Eco Isolantes Ltda. 
-Lago SPE Participacoes Ltda. 
-MCDE Engenharia Ltda. 
- MCDR Edificações Ltda. 
- SCCV Engenharia Ltda. EPP. 
- Wald Holding. 
~ Segen Holding Ltda. 
- Fazenda Ouro Verde/São José. 
- Fazenda Boa Esperança. 
- Fazenda Morada da Rrata. 
- Fazenda Triângulo/Santa Cruz. 
- Gabinete do Governador do Estado de Tocantins. 
- Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Tocantins (com 

extensão para eventual local de arquivo daqueJa Secretaria ou outras, com v.istas a apreender 
todos os documentos relacio11ados com os contratos investigados). 

- Afastamento cautelar das funções públicas dos servidores: Sérgio Leão, Secretário de 

Infraestrutura do Estado de Tocantins e Carlos Gomes Cavalcanti Mundirn Araújo, presidente 

da Comissão de L.icita.ção da SEDUC/T01 por 90 (noventa) dias, visando evitar interferência 

na análise e demais di ligências de visem apurar responsabilidades criminais e outras 

irregularidades em processos com suspeitas de fraudes. 

- Suspensão por 06 meses de todos os contratos: das pessoas tísicas e jurídicas 

investigadas nos autos em questão, com o Governo do Estado de Tocantins e sua 

Administração Direta e Indireta, bem corno proibição do Estado celebrar novos contratos com 

tais empresas até o final das investigação, em especial as contenham sociedade de Alex Peixoto 

dos Santos, José Miguel Santos Peixoto, Rossine Aires Guirnflrães, Luiz Pereira Martins, dentre 

outras listadas na tabela 5 da representação da Autoridade Policial. 

- Acesso ao Sísterna Fínanceiro do Estado de Tocantins (SAFEM). 

- Compat1ilhamento do conjunto de documentos. diligências, provas, produzidas no 

fN 1086/DF-STJ (RE 001/2016-SR/DPF/TO), com a: 

- Controladoria Geral da União - CGU: auditoria nos processos de licitações 
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e contratos investigados. 
- Receita Federal do Brasil: instauração dos respectivos procedimentos fiscais 
relacionados à itTegularidades cometidas por pessoas tisicas e jurídicas. 
- Advocacia Geral da União, para iins recuperação de eventual patrimônio da 
União, apropriado pelo grupo criminoso nos atos investigados. 

Pediu, também, compartilhamento para instauração de outros procedimentos 

investigativos pela Polícia Federal, em eventual desdobramento das investigações, ou outros já 

existentes, que contemplem os fatos tratados nos autos em questão. 

Das diligências requeridas pelo Ministério l;'úblico Federal 

Por sua vez, o Ministério PúbTico Federal representou pelas seguintes diligências: 

- Busca e apreensão, com fundamento no art. 240, § l º, h, do Código de Processo 

Penal, na 

- residência de: Marcelo de Carvalho Miranda, Luiz Pereira Martins, Ariella 

Ramalho Reais, Almir José Dos Santos, Rossine Aires Guimarães, Luciano Carvalho Rocha, 

Alex Peixoto dos Santos e de José Miguel Santos Peixoto; 

- residência e local de trabalho de: José Edmar Brito Miranda, José Edmar 

Brito Miranda Júnior, Alaor Jual Dias Jwiqueirae Carlos Gomes Cavalcante Mundim Júnior; e 

na 

- sede das seguintes pessoas jurídicas: CGE Administração e Participações, 

Umuarama Construções, Umuarama Edificações, LPM Terraplanagem, Agropecuária 

Umuarama, Taxi Aéreo Palmas, Aerotec Táxi Aéreo, Construtora Rio Tocantins, WTE 

Engenharia. MVL Construções, Mineto Engenharia, Feci Engenharia, Etasa Empreendimentos 

Taquaruçu, lsoltech Tecnologias, MCDR Edificações, Lago SPE Participações, MCDE 

Engenharia, Segen Holding, Wald Holdíng, Sociedade de Ensino Serra do Carmo, Espaço 

Construtora, Fazendas Ouro Verde/São José, Fazendas Triângulo/Santa Cruz, Fazenda Morada 

da Prata, Fazenda Ttumbiara e Fazenda Boa Esperança. 

- perícia documentoscópica: no Livro do Cartório de Altamira-P A que abriga a 
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Matrícula n. 3.351 das Fazendas Ouro Verde/Santa Cruz (fls. 112-114 dos Autos Apartádos), 

além da apreensão dos documentos que formam o dossiê do R-1 da inscrição, tendo em vista os 

indícios de falsificação do lançamento. 

- comparecimento imediato, sob pena de condução coercitiva das seguintes pessoas: 

José Edmar Brito Miranda, Luiz Pereira Martins, Ariella Ramalho Reis, Almir José dos Santos, 

Luiz Antônio da Rocha, Antônio Lucena Barros, Rossü1e Aires Guimarães, Luciano Carvalho 

Rocha, Carlos Gomes Cavalcante Mundim Júnior, Carlos Batista de Almeida e de Marcos 

Vinicius Lima Ribeiro. 

- prisão temporária, por 5 dias, com funôamento no art. I º, 1 em, l, da Lei n. 7.960/89, 

dos Investigados: José Edmar Brito Miranda Júnior, Àlaor Jual Dias Junqueira, Alex Peixoto 

dos Santos e de José Miguel Santos Peixoto. 

- oitivas de: Valdice Domingos de Freitas, João Franco Bueno, Marcos Roriz, Alex 

Câmara e Adão Darci Fernandes pela Polícia Federal, independentemente de mandado judicial. 

- expedição de oficio ao Governador de Tocantins determinando a entrega dos autos 

dos processos administrativos de contratação das empresas referidas nesta manifestação 

(originais ou cópias), conforme demanda da Polícia Federal. assim como o acesso aos dados do 

sistema gerencial de controle orçamentário e financeiro do estado (SIAFEN). 

- indisponibilidade, com fulcro no att. 4°, da Lei n, 9.613/98, de todo o patrimônio de 

Marcelo de Carvalho Miranda, José Edmar Brito Miranda e José Edmar Brito Miranda Júnior 

nos estados de Tocantins, Goiás e Pará, incluindo a proibição de emissão de guias de transporte 

de animal pelas Agências de controle sanitário desses estados, que deverão prestar infonnações 

ao STJ. 

É a síntese dt> essencial. Decido. 

Das evidências de crimes coletadas pelas diligências até então realizadas 

Em síntese, as diligências já realizadas no Inquérito em epígrafe apohtam possível 
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existência de grande e complexa assocjação criminosa organizada para a prática de crimes de 

peculato, corrupção ativa e passiva, falsificação de documento público e de lavagern de 

dinheiro ( dentre outros delitos), relativos a aquisições de imóveis rurais pelos ora Investigados, 

bem como a contratos firmados por diversas pessoas jurídicasjunto ao Estado de Tocantins, em 

troca do recebimento de vantagens indevidas. 

Os fatos possivelmente criminosos até agora identificados foram organizados pelo 

Ministério Público Federal em sete eventos criminosos, confonne síntese a seguir transcrita: 

Os elementos inicialmente analisados apontaram indícios de corrupção ativa de 
Luis Pereira Martins (U'rnuarama Construções e Agropecuária Umuarama) e 
Rossíne Aires Guimarães (Co_nstrutora Rio Tocantins Ltda.), pela aquisição de 
imóveis- rurais posteriormente transferidos ao governador e secretário. como 
vai1tagens indevidas relacionadas a contratos com o estado de Tocantins. 
Outros indícios revelaram que as fazendas foram ocultadas no nome de Alexandre 
Fleury Jardim e de empresa constituída por ele (Agropecuária Mata Verde Ltda.), 
que dissimulou os recursos auferidos com a exploração dos bens em favor dos 
envolvidos. Embora sua esposa participasse da sqciedade, não forªm identificados 
elementos que comprovassem seu vínculo subjetivo com as infrações penais. 
A lexandre Fleucy foi :inicial.mente contratado pela CGE Administração e 

Participação Ltda., empresa que seria do governador e seus parentes, assumindo 
na seqüência a administração de bens ocultos dessa familia. 
Nessa condição. ele atuou em diversas frentes, inclusive simulando transação 
societária para justificar a venda de uma da~ fazendas ocultas do governador a 
Antônio l!..ucena Barros. 
Além disso, foi·am apresentados indícios de que o governador Marcelo Miranda e 
sua família dissimularam recw·sos de origem ilícita no empreendimento "Palmas 
Medical <Denter" da e~presa WTJ: Engenharia Ltda. , cuja administração seria 
realizada por Luciano de Càrvalho Rocha e Marcelino L,eão Mendonça. 
Também foi relatado no início da investigação que Marcelo Miranda recebeu 
vantagens indevidas de Alex Peixoto dos Santos e José Miguel Santos Peixoto, 
sócios das empresas FECI Engenharia Ltda. e Arboredo Construtora Ltda., 
correspondentes ao custo da edificação da residência do governador e de s ua 
irm ã. 
Indícios de desvio de patrimônio público na doação de um imóvel do Estado à 
Sociedade de Ensino Serra do Carmo, de propriedade de Alcx. e José Miguel , ato 
adm inistrativo editado pelo govemador, foram identi ficados nos autos. 
No mesmo contexto, outros elementos indicaram que valores transferidos de 
forma oculta pela FECI e Rivoli SPA às campanhas e leitorais de Marcelo 
Miranda seriam correspondentes a beneficias auferidos em contratos 
administrativos. 

Passa-se, agora, ao detalhamento de cada um dos eventos criminosos noticiados. 

Primeiro evento investigado: prática de crimes de peculato, corrupção, falsidade 

de documento público e de lavagem de ativós relacionados à aquisição das Fazendas 

Ouro Verde/São José e Triângulo/Santa Cruz 
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De acordo com 0 Ministério Público Federal, entre 2007 e 2009, o Governador 

Marcelo Miranda, seu pai José Brito Miranda (à época, Secretário de Infraestrutura de 

Tocantins) e innâo José Brito Miranda Júnior teriam solicitado e recebido vantagens indevidas 

de Luiz Pereira (também conhecido como "Luiz Pires") correspondente a repasses feitos direta 

e indiretamente pelo estado de Tocantins às empresas Umuarama Construções, Umuarama 

Edificações, LPM Terraplanagem e Agropecuária Umuarama. 

As três primeiras sociedades empresá1ias teriam sido contratadas diretamente pelo ente 

público para prestação de serviços de constrnção civil. Por sua vez, narra o Ministério Público 

que a Agropecuária l:Jmuarama teria sido beneficiária de repasses realizados pelas empresas 

Táxi Aéreo Pãlmas e Aerotec Táxi Aéreo, que teriam secebido aproximadamente R$ 

100.000.000,00 (cem milhões de reais - Taxi Aéreo Palmas) e R$ J 2.000.000,00 ( 12 milhões 

de reais - AEROTEC) (tls. 33.I/360 - Apenso 3). 

Por sua vez, as aeronaves de Luiz Pereira e da Agropecuária Umuarama teriam sido 

sublocadas pelas empresas de táxi aéreo, por valores possivelmente superfaturados em prejuízo 

ao patrimônio público. Essa articulação seria gerenciada por Ariella Ramalho Reis pela Táxi 

Aéreo l?almas, e Almir José dos Santos pela AEROTEC. Em contrapartid~ entre 2005 e 2007, 

o MPF narra que Lui:?.Pereira teria transferido para Marcelo Miranda, José Brito Miranda e 

José Brito Miranda Júnior os imóveis rurais que constituíram as Fazendas Ouro Verde/São 

José, localizados no município de Altamira/P A. 

IIT11 t 11',• 

Confonne declara9-ão de Alexandre Fleury: 

QUE voltando ao ano de 2005, passou a conviver diretamente também com José 
Edmar de Brito Míranda. na época Secretário de Infraestrutura do Goyemo de 
Tocantins, pai de Marcelo Miranda, ocasião cm que confirmou que Brito Miranda 
também determinava ações, nos negócios e interesses da Família; 
QUE nessa época Brito Miranda recebeu a Fazenda Ouro Verde, localizada cm 
São Félix do Xingu/PA (IRIRl), de Luiz Pires; 
QUE Luiz Pires é proprietário conhecido na região norte, centro-oeste e sudeste, 
com diversas concessionárias , hotéis. fazendas, táxi aéreo, empresas de 
construção, entre outras; 
QUE tem conhecimento que algumas empresas de Luiz Pires possuíam contratos 
com o Governo do Estado de Tocantins ainda no mandato de Siqt1eira Campos. 
antes de Marcelo Miranda; 
QUE ficou decidido por Brito Jú.nior a fazenda Ouro Verde seria escriturada cm 
nome de dectarantc; 

Hllllllllllll llllll ll!I IIW!Hlltllll :11'1 
1'1 lllu 1 :, 

D_ocum.ento eletrônico VDA15590843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso IU da lei 11.419/2006 
S1$fnatàn0Ça): MINISTRO Mauro Campbell Marques Assinado em: 25/11/2016 19:11; 50 
Codigo de Controle do Documento: 4DB860B4·54E4-42Al·AA8E-AOBDDCFOAF1l 



QUE a fazenda estava avaliada em aproximadamente 20 (vinte) milhões[ ... ); 
QUE acha que tal fazenda foi dada em ''propina" para que Marcelo Miranda 

honrasse os pagamentos de contratos que as empresas de Luíz Pires possuíam 
com o Governo de Tocantins, firmados a inda no Governo de Siqueira Campo (fl. 
111 dos autos apartados). 

Nesse mesmo período, ele também transferiu ao governador e familiares os imóveis 

rurais que constituíram a Fazenda Triângulo/Santa Cmz, localizados em Sapucaia/PA. O MPF 

estima que todos esses bens estariam avaliados em R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 

reais). A propriedade das Fazendas Ouro Verde/São José teriam sido registradas em nome de 

Alexandre Fleury, mediante a possível falsificação do livro do Cartório de Registro de Imóveis 

de Altamira/P A, em que foi lançada a compra retroativa do imóvel. 

Conforme ressaltado tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Autoridade 

Policial, Alexandre Fleury teria demonstrado sua condição de laranja do governador Marcelo 

Miranda, de seu pai José Brito Miranda e de José Brito Miranda Júnior (innào do Governador), 

confinnando que a aquisição e a exploração desse patrimônio seria produto da prática de 

infrações penais. 

Ainda, conforme apontado pela Autoridade PoliciaJ, Alexandre Fleury afümou que o 

negócio teria sido possivelmente simulado, com Jegistro cartorário efetuado com data pretérita, 

em 1990, e inscrição fraudulenta direta no )jvro do cartório de registros, em Altamira!P A. 

Acrescenta que não teria havido desembolso de nenhum recurso para pagamento das 

fazendas, sendo que Alaor Junqueira, contador, teria sido o orientador e executor da fraude 

contábil, inclusive na parte fiscal e lançamento de simulação de empréstimo em sua DIRPF, no 

valor de R$ 1 .800,000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), tendo como credor o próprio 

vendedor (Lwz Pires), sendo este valor bem menor do que o valor real das fazendas Ouro 

Verde. 

11 1' \ 

De acordo com Alexandre Fleury: 

QUE de fato a escritura foi feita, porém, via fraude em registro cartorário no 
ano de 2007, uma vez que foi realizada a escritura com data preté1ita, em 
1990; 
QUE é fácil constatar isso, porque foi colocado que o declarante era casado, 
quando na verdade, nessa época o declarante ainda era solteiro; 
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QUE o declarante não desembolsou nenhum valor para ter a fazenda no seu 
nome; 
QUE sequer possuía recursos para tal aquisição; 
QUE cópias das escrituras da fazenda Ouro Verde, em nome do declarante, 
estão na documentação apresentada nesta data; [ ... ] 
QUE se recorda que foi orientado pelo contador Alaor Junqueira para que 
realizasse o registro fiscal da compra da fazenda Ouro Verde com ano de 
2007; 
QUE ficou decidido que iria ser simulado um empréstimo de R$ 
1.800,000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) feito de Luiz Pires para o 
declarante, visando justificar a suposta capacidade do declarante para a 
aquisição da fazenda Ouro Verde, ainda que bem abaixo do valor do 
negócio. em torno de 20 (vinte) milhões de reais; 
QUE, posteriormente, não se recordando a data, também registrou em sua 
declaração de imposto de renda que efeh1ou o pagamento do empréstimo para 
Luiz Pires; 
QUE gostaria de frisar que teda essa movimentação foi apenas em registros 
junto à Receita Federal, não tendo o declarante recebido ou pago qualquer 
valor a Luiz Pires; 
QUE o contador Alaor Jual Dias Junqueira orientou o declarante em vários 
outros negócios; 
QUE se recorda que A}jior ocupou o cargo de diretor financeiro do Tribunal 
de Justiça de Tocantins. 

Nesse mesmo período, ele também teria transferido ao Governador e a seus familiares 

os imóveis rurais que constituíram a Fazenda Triâng1.1lo/Santa Cruz, localizados em 

Sapucaia/PA. Esse conjunto de bens estaóa avaliado em aproximadamente 60 milhõês de reais. 

Em relação a esse primeiro evento, o Ministério Público Federal apontou a présença 

de indícios de prática dos c1imes previstos no art. 312, caput; art. 31 7, caput, c/c art. 327, § 2º; e 

art. 333, caput, todos do Código Penal e art. 1° da Lei n. 9.613/98. Segundo o MPF. também 

foi possível identificar indícios do crime de falsidade previsto no art. 297, caput e * 1 º, do 

Código Penal, com envolvimento de serventuário de cartório. 

Segundo evento investigado: prática de crimes de corrupção e de lavagem de 

ativos relacionados à aquisição da Fazenda Morada da Prata 

A Autoridade Policial e o Ministério Público Federal apontam que, em setembro de 

2009, o governador Marcelo Miranda, seu pai José Brito Miranda ê innào José Bríto Miranda 
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Júnior teriam solicitado e recebido a quantia de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) 

como vantagem indevida de Rossine Aires Guimarães. Esse valor seria co1Tespondente a 

possíveis repasses feitos pelo Estado de Tocantins à Constmtora Rio Tocantins Ltda. (antiga 

Constmtora Vale do Rio Lontra) no valor aproximado de R$ 200.000.000,00 (duzentos 

milhões de reais). 

De acordo com o Ministé1io Público Federal, em contrapartida a esses recebimentos, 

Rossine Guimarães teria transferido para Marcelo Miranda, José Brito Miranda e José Brito 

Miranda Júnior a propriedade da Fazenda Morada da Prata, localizada no município de 

Altamira/PA. 

Afinnou Alexandre Fleury: 

QUE Brito Júnior também pretendia inserir na Agropecuária a Fazenda 'Morada 
da Prata, de propriedade de fato de Rossine Aires Guimarães, mas cm nome da 
esposa de Moisés Carvalho: 
QUE tem conhecimento que a Morada da Prata seria dada em troca de contratos 
que as empresas de Rossine queria obter no gstado de Tocantins. no v.alor de 190 
(cento e noventa) milhões; 
QUE apesar de não ter sido escriturada em nome do declarante ou incorporada à 
Agropecuária Mata Verde, a fazenda Morada da Pt'ata teve o contrato de compra 
e venda fom1alízado em nome do declarante. como se ti vesse sido adquirida por 
este, no valor de 19 (dezenove) milhões. com cópia de documentos também 
entregues nesta data; 
QUE paralelo a este contrato de compra.e venda também foi fe ito um contrato de 
parceria e.ntre o declarante e a iJnàe de Rossine Aires, El izabcte Guimarães 
Araújo; 
QUE o declarante reafirma que não desembolsou nenhLm1a quantia para a suposta 
aquisição dessa fazenda; 
QUE sabe dizer que algumas e,npresas- de Rossine passaram a executar os 
contratos que interessavam, seja porque ganhou a licitação ou mesmo 
subcontratação, inclusive a empresa Vale do Lontra; 
QUE acredita que ta is contratos das empresas de Rossinc com o governo do 
Estado de Tocantins ocorreram no segundo mandato de Marcelo Miranda. 
aproximadamente em 200'8; 
QUE se recorda que era em torno de cinco obras, entre elas a do ''grampinho" , na 
maioria na área de asfaltamento [ ... ] (íl. 137 dos Autos Apartados) 

Conforme apontado pelo Ministério Público Federal: 

A documentação ·entregue corrobora a descrição feita sobre a relação da família 
do governador Marcelo Miranda com o imóvel rural e a ocultação e exploração 
feita por Alexandre Fleury em nome deles. 
A seu tumo, a Polícia Federal realizou um levantamento detalhado, ainda que 
parcial: pela necessidade de manutenção do sigilo da investigação sobre os 
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contratos firmados pela Construtora Rio Tocantins Ltda . - a11tiga Construtora Val e 
do Rio Lontra - com o estado (tls. 190-191 dos Autos Apartados). 
Apenas entre 2008 e 2009 foram iden tificados ajustes cujos valores superam a 
quantia de 100 milhões de reais. sendo 19 milhões pagos no período de 1 °/9/09 a 
15/10/09 (fl. 94 dos Autos Apartados}, quando a Fazenda Morada da Prata foi 
transferida de Rossine Guimarães a Alexandre Fleury (29/9/09), conforme 
documento de fl. 140 dos Autos Apartados (item 1.1 do contraro). 
O acolhimento dessa propriedade rural no nome de Alexandre Fleury foi feito no 
interesse de Marcelo Miranda, José Brito Miranda e José Brito Miranda Júnior. 

A Autoridade Policial destacou "a não existência de transação financeira 

correspondente à compra da Fazenda Morada da Prata, avaliada em mais de 19 milhões de 

reais, reforçando acusações de Alexandre de que a referida fazenda teria sido entregue como 

"propina" pela contratação de obras entre CRT, construtora de Rossine, e o Governo do 

Estado, na gestão de Marcelo Miranda, a partir de 2006, confonne contratos listados 

anteriormente, que somam mais de 160 milhões". Por outrn lado, a Autoridade Policial também 

afirmou q11e teria sido identificada "lucr:atívidade exacerbada da, empresa de Rossine Guimarães 

em 2009, que distribuiu lucros correspondentes a 66,8% do faturamento, do qual (faturamento) 

99,27% veio de órgãos do estado de Tocantins (fl. 95 dos Autos Apartados)". 

Além disso, confom1e apontado pelo Ministério Público Federal, em 31/5/10. Marcelo 

Miranda teria recebido vantagem indev,ida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de Rossine 

Guimarães, valor que teria sido utilizado para custear despesa da festa de aniversário da filha do 

governador. Essa quantia foi paga mediante cheque emitido pelo empresário e depositado na 

conta do governador (fl. 96 dos Autos Apartados). Os ajustes fraudulentós contábeis e fiscais, a 

funde conferir aparência de legalidade ao negócio, caberiam ao contador Alaor Junqueira. 

Em relação a esse evento, destaca o Ministério Público Federal que há indícios de 

práticas criminosas (tls. 88/96 e 136/ 143 dos Autos Apartados), correspondentes aos tipos 

penais previstos no art. 317, caput, c/c ait. 327, §2°, e art. 333, caput, todos do Código Penal e 

art. 1° da Lei n. 9.613/98. 

Terceiro evento investigado: prática de crimes de corrupção e de lavagem de 

ativos relacionados à aeronav.e Sênêca V, Prefixo PR-FBT 

De acordo com o Ministério Público Federal e com a Autoridade Policial , as 
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diligências realizadas até o presente momento indicariam possível transação comercial, 

realizada em dezembro de 2010, na qual a aeronave Sêneca V, prefixo PR-FBT teria sido 

transferida por Ana Lídia Cândido dos Santos e Lidiane Cândido dos Santos para a 

Agropecuária Mata Verde Ltda., mediante declaração de quitação do preço de R$925.000,00 

(novecentos e vinte e cinco mil reais - fls. 336/339 - Apenso 3). 

O Ministério Público Federal aponta que declarações prestadas por Alexandre Fleury 

atestam que a pessoa jurídica Agropecuária Mata Verde teria servido para ocultar e dissimular a 

origem ilícita de bens de Marcelo Miranda, José Edmar Brito e José Edmar Brito Júnior. Por 

sua vez, Ana Lídia Cândido dos Santos e Lidiane Cândido dos Santos são filhas de Almir José 

dos Santos, proprietário da Aerotec Táxi Aéreo, que teria recebido do estado de Tocantins 

aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) a partir de 2009 (fls. 342 

Apenso 3) por meio do Contrato n. 16/2009. 

De acordo com o MPF, a referida avença teria sido como objeto atender as 

necessidade do Gabinete do Governador, cuja análise preliminar indicou possível excesso de 

horas de vôos contratadas, que pcnnitiriam a realização de viagens diárias entre Palmas/TO e 

Brasília/DF (fls. 350-351 - Apenso 3). As investigações apontaram ainda que a Chefia de 

Gabinete era acupada por Luiz Antônio da Rocha, tio do goven,ador, que, segundo o 

Ministério Público Federal, ''seria o responsável.pela liquidação dessas despesas que.aparentam 

super faturamento ''. 

Segundo apontado pela Autoridade Policial: 

[ ... ]podemos identificar também Luiz Antônio da Rocha, pai de Luciano de 
Carvalho Rocha, ex-Secretàrio Chefe de Gabinete de Marcelo Miranda. Sendo 
que Luiz Antõnío, na gestão anterior de Marcelo Miranda foi responsável por 
realizar vários pagamentos e contratações milionárias, com dispensa de licitação 
cm contratações suspeitas de serviços de táxi aéreo, objeto do Relatório de 
A11álise n." 10/2016, fls. 331/360. Atualmente, já na nova gestão, em 2015, 
Marcelo Miranda nomeou seu tio Luiz Antônio, para a Controladoria Geral do 
Estado, um dos pt incipais órgãos de fiscalização estadual. Contudo, à posse s.e 
deu mediante decisão liminar da justiça. depois de controvertida reviravolta de 
pareceres, com repercussão negativa na imprensa, amplamente divulgada [ .. . ) 

O Ministério Público FederaJ relatou, ainda, que a verificação dos dados bancários 
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acessados por ordem judicial não identificou possíveis transferências financeiras no período que 

justificassem a quitação do preço da aeronave declarado no documento. Ademais, é possível 

que o bem tenha sido a materialização da promessa de vantagem indevida feita pelo empresário 

ao governador e familiares, correspondente aos repasses realizados pelo estado à Aerotec. 

Em relação a esse terceiro evento criminoso, o Ministério Público Federal aponta que 

as infrações penais identificadas nesse terceiro conjunto estariam capituladas no ait. 317, caput, 

c/c art. 327, §2º, e art. 333, caput, todos do Código Penal, bem como no art. 1º da Lei n. 

9.613/98. 

Quarto evento inves~: __prátiÇ! de crimes de peculato, _çorrupção e de 

lavagem de -ªtivos relacic;mados aos c-011tratos do Grupo FECI 

O Ministério Público Federal aponta que, confonne levantamento preliminar realizado 

pela Polícia Federal, os contratos administrativos finnados pelo estado com as pessoas jurídicas 

dos innãos Peixoto superariam a quantia de R$ 300.000.000,00 (300 milhões de reais - tl. 32 

dos Autos Apartados). A partir desses ajustes, descreve o MPF, foram encontrados indícios de 

que Marcelo Miranda, José Edmar Brito e José Edmar Brito Júnior teriam recebido possíveis 

vantagens indevidas de Alex e José Miguel Peixoto, que lhes conduziria a condição de sócios 

ocultos das empresas tituladas pelos irmãos. 

Os Investigados Alex e José Miguel Peixoto estariam possivelmente relacionados a 

diversas sociedades, como a Mineto Engenharia - que, por sua vez, incorporou a Arboredo 

Construtora - (fls. 34/35 dos AutOs Apartados). Feci Engenharia (fl. 37 dos Autos Apartados), 

Etasa Empre,endimentos Taquaruçu, lsoltech Teconologias, Lago SPE Participações. MCDE 

Engenharia, MCDR Edificações, SCCV Engenharia, Segen Holding, Wald Holding, além da 

Sociedade de Ensino Serra do Canno (fls. 40/45 dos Autos Apartados). 

A Autoridade Policial, por sua vez, averiguou que algumas dessas pessoas jurídicas 

(Lago SPE Participações, MCDE Engenharia, Segen Holding e Wald Holding) ocupaiiam, 

inclusive, um mesmo endereço, confonne levantamento fotográfico realizada pela equipe de 

investigadores (tls. 46-47 dos Autos Apartados). 
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Cumpre apontar, c011fonne bem ressaltado pelo Mínistério Pµblico Federal , 

monitoramento telefünico e vigilância de alguns dos investigados teria pem1itido identificar 

suspeitas de que o procedimento licitatório, bem co1no o respectivo contrato, para reformas 

estruturais de escolas da rede pública de ensino de Tocantins te1iam sido direcionados a MCDE 

Engenharia. Em específico, o MPF destaca reunião oconida no dia 4/5/16, na qual estiveram 

presentes Carlos Gomes Cavalcante Mundim Júnior, presidente da Comissão de Licitações da 

Secretaria de Educação, José Miguel Peixoto e José Edmar Brito Júnior, acompanhados de 

Marcos Roriz e Alex Câmara. Nesse encontro, de acordo com o MPF, teria sido selada a 

contratação no possível interesse do grupo (tls. 474/477 dos autos do Inquérito). 

Em específico à FECI, a Autoridade Policial constatou que haveria grande número de 

contratos milionários celebrados entre a FECI Engenharia e o Estado do Tocantins entre os 

anos de 2003 a 2009. A referida pessoa jurídica foi criada em 23/01/2003, 23 dias após 

Marcelo Miranda ter assumido 0 govemo do Estado do Tocantins, mas agora, sem Mareia Pires 

Lobo como sócia fom1al. 

Vejamos: 

FECI ENGENHARIA (3): 
CNPJ: 05.475.237/0001-42 (MATRIZ) 
CPF RESP.:: 397.376.7fü-34 QUALJF. : ADMJNlSTRADOR 
N.E .: FECI ENGENHAR[A tTDA 
NOME FANTASIA: FECl ENGENHARIA 
DT ABERTURA: 23/0J /2003(01 /2003) DT PRIM. ESTA B.: 23/01 /2003 
SIT.CAD.CNPJ: A TIVA 
DATA DA SITUACAO: 23/01 /2003(01 /2003) PROC. INSCR. OFICIO: 
SOCIOS: 
C NPJ: 06.556.218/0001-03 ETASA EMPREENDIMENTOS TAQUARUCU 
LTDA 
INCLUJDO: 07/11/2006 
CPF: 397.376.751- 34 JOSE MIGUEL SANTOS PEIXOTO 
INCLUlDO: 23/01/2003 ULT. ALT: 28/02/2007 
CPF: 655.911.191 -15 ALEX PEIXOTO DOS SANTOS 
INCLUIDO: 23/01 /2003 ULT. ALT: 28/09/2011 

De acordo com o apurado pela Autoridade Policial, há indícios de que as fraudes em 

que. a pessoa jurídíca estaria envolvida estão relacionadas a licitações que somam. 

possivelmente, a quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). 
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Nesse sentido, o depoimento de Alexandre Fleury: 

QUE em relação ao caso conhecido como Pontes de Papel sabe apenas dizer que 
a Rivoli foi uma das responsáveis por conseguir o financiamenlo juto a credores 
na Itália, tendo ganho licitações para a construção de várias obras, das quais 
Lerccirizou uma parte delas para outras empresas, c nLre elas a empresa de seus 
cunhados, Miguel e Alex Peixoto, Feci Engenharia; 
QUE a Feci Engenharia tem como sócio oculto Biito Júnior; 
QUE a esposa de Brito Júnior. Mareia Lobo Pires, também é sócia dos Irmãos 
Miguel e Alex Peixoto cm outra empresa de construção. 

Em específico, há indícios de que um contrato administrativo originalmente finnado 

pela Secretaria de Infraestrutura de Tocantins com a Feci Engenharia, para execução de obras 

de jardinagem na Residência Oficial do Governo, teria sido cedido à Espaço Construtora Ltda., 

de Carlos Batista de Almeida, como compensação por empréstimo de R$ 800.000.000,00 

(oitocentos mil reais) contraido pelo governador Marcelo Miranda junto ao empresário (fls. 

50/5 l dos Autos Apartados). 

O MPF considera que há indícios de que esse ajuste, além de outros finnados pelo 

estado com as empresas de Alex e José Miguel Peixoto, sustentariam vantagens indevidas ao 

governador Marcelo Miranda, consistentes na edificação de sua residência particular e de sua 

innà, além de reformas nos imóveis de José Edmar Brito e José Edmar Brito Júnior (fls. 55/56 

dos Autos Apartados). De outro lado, de acordo com o MPF, um imóvel público do estado de 

Tocantins foi doado peJo Governador Marcelo Miranda à Sociedade de Ensino Serra do Canno 

Ltda., que tem como sócios Alex Peixoto e José Miguel Peixoto, num procedimento que 

apresenta elementos indiciários de peculato (fls. 52/54 dos Autos Apmtados), 

Por fim, o Ministélio Público Federal afi1111ou que as infrações penais identificadas 

nesse .quarto evento criminoso estão capitulados no art. 312, caput, art. 317, caput, c/c art. 327, 

§2°, e art. 333, caput, todos do Código Penal, além do art. l" da Lei n. 9.613/98 e art. 90 da Lei 

h. 8.666/93. 

Quinto conjunto de fatos criminosos relativos aos contratos da WTE Engenharia 
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De acordo com o Ministério Público Federal, ~s declarações prestadas por Alexandre 

Fleuiy dão conta de que existem indícios de que a pessoa jutídica WTE Engenharia 

pertenceria, na verdade, a Marcelo Miranda, José Brito Miranda e José Brito Miranda Júnior. 

tendo como sócio gerente Luciano Carvalho Rocha. 

Senão vejamos: 

QUE a empresa WTE, que atuou na área de manutenção e automação de 
instalações, com contratós com o governo do Estado de Tocantins é de fato 
de propriedade da Família Miranda, tendo como sócio gerente Luciano 
Carvalho, primo de Brito Júnior e Marcelo Miranda; 
QUE Luciano Carvalho é filllo do ex-Secretário de Governo Luiz Rocha: 
QUE. Marcelino Mendonça foi diretor financeiro da empresa WTE e é 
cunhado de Brito Júnior e Marcelo Miranda:; 
QUE José Augusto, ex-Secretário de Planejamento do Governo de 
Tocantíns, suposto intennediário das doações para a campanha, também é 
ex-sócio da empresa WTE. [ ... ] 

A pessoa jmídica registrada em n01he de Luciano Carvalho teria finnado contratos 

variados de engenharia junto a órgãos de Tocantins durante os primeiros mandatos de Marcelo 

Miranda, que alcançaram cerca de R$ 20..000.000,00 (vinte milhões de reais). 

De acordo com a Autoridade Policial: 

De forma, complementar, foram identifieados vários contratos entre a empresa 
WTE Engenharia e o Estado de Toéantins. 
Embora a falta de transparência nestes contratos tenha dificultado os 
levantamentos, publicaçõ·es fracionadas colhidas nos boletins dos órgãos 
fiscalizadores estaduais permitiram identificaram alguns dos contratos firmados, a 
exemplo dos contratos nº 006/200&, o nº 064/2006 e o nº 245/2007, totalizando 
cerca de R$ 20 milhões de reais. sendo que os dois últimos merecem melhor 
análise. 

O primeiro, oriundo da concorrência nº 002/2006, foi finnado sob o üº 064/2006, 
entre a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, representada por Brito Miranda, 
e a WTE. para execução dos serviços de manutenção especial izada nos edifícios 
públicos do Estado, no valor de R$ 7. 162.643,94, após aditivos. 
Pesquisas apontam que o contrato 064/2006 teve sua prestação de contas julgada 
irregular pelo TCE/TO, que co11ch.1Íram pela ilegalidade do procedimento 
licitatório, do contrato e de seu aditivo. culminando com aplicação de multas 
Individuais. como se vê abaixo: 
[ ... ] 
O mesmo ocorreu com o contrato nº 245/2007, proveniente do Pregão Pr~sencial 
n" 009/2007, que após seu quarto aditivo ~hegou ao valor de R$ 12.380.095.07. 
Também considerado ilegal como se vê no trecho da Resolução nº 16/2013 TCE 
abaixo destacado[ ... ]. 
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Especificamente em relação ao Contrato nº 64/06, o Ministério PúbJico Federal 

descreve: 

no contexto dessa relação contratual, José Brito Miranda Junior teria adquirido 
um conjunto de 12 salas comerciais do empreendimento Palmas Medical Ccntcr 
(salas n . 1101 a 1112) da WTE Engenharia, por R$1.887.609.45 (tl. 279- Apenso 
3). O próprio contrato de compra e venda registra que o preço fora pago no ato de 
sua assinatura, mas não foram identificadas transações financeiras 
correspondentes nos dados bancários do investigado ( fl . 283 - Apenso 3). 

O MPF aponta-se, ainda, que um distrato datado de 11 / 11 /08 teria sido apresentado 

por José Brito Miranda Júnior nos autos de ação em que c011tende com Alexandre Fleury (íl. 

283 - Apenso 3). Também teria sido identificado que a conta da WTE Engenharia 

possivelmente teria recebido depósito de pessoa jurídica gerida por Carlos Augusto de Almeida 

Ramos (Carlinhos Cachoeira), que atuava na possível intermediação ilícita de contratos de 

empreiteiras junto aos estados de Goiás e Tocantins (fl. 285 - Apenso 3 ). Segundo o Ministério 

Público Federa~ tais circunstâncias adensariam a suspeita de que a referida pessoa jurídica 

serve para ocultação e dissimulação de recursos oriundos de crimes. 

Em relação a esse quinto evento, o MPF considera estarem presentes indícios de 

crimes descritas no art. 1 º da Lei 9 .613/98. 

Sexto conjunto de fatos criminosos relacionados aos contratos firmados pela 

MVL Construções 

De acordo com o MPF, em 2006, o governo de Tocantins contratou MVL 

Constmções para constrnção do edificio sede do Instituto de Previdência dos Servidores e de 

um Estádio na cidade de Araguaína/TO, cujos valores alcançariam mais de 54 milhões de reais. 

A quantia (R$ 2 milhões) foi recebida em espécie por Alexandre Fleury para utilização em 

campanha eleitoral, confonne declaração que prestou perante a Polícia Federal: 

[ ... ] que também se recorda de ter recebido cerca de dois milhões de reais de 
" Marquinhos", proprietário da empresa MRV (sic), construtora do Estádio 
Mitandão em Araguaína/TO; QUE o dinheiro foi sacado no banco HSBC cm 
Araguaína, também cm valores menores, com cheques em itidos por Marquinhos, 
não se recordando se nominais ao declarante ou endossados para este [ . .. ] (fl. 70 
dos Autos Apartados - destaques originais) 
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De acordo com a Autoridade Policial, pesquisas confim1am sociedade de Marcus 

Vinícius Lima Ribeiro na empresa MVL Construções: 

MVL CONSTRUCOES L TOA, 
CNPJ: 04.276.350/0001-36 
Endereço: Av. Bernardo Sayão, 1900 - Vi'la Cearense, Araguaina - TO 
Telefone: (63) 3413-6400 
Sócios: 

- MARCUS VINICIUS LIMA RTBEIRO -CPF 332.525.211-72 
- LUCIMAR MARIA DOS SANTOS RIBEJRO - C PF 596.822.481-91 

O MPF afinna que a MVL Construções teria sido contratada para .execução de duas 

obras de alto valor, sendo elas o Edificfo Sede do IGPREV e Estádio em Araguaína/TO, 

conhecido como Mirandão, nos valores abaixo; totalizando mais de R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais) em obras: 

·-
MVL CONSTRUCÕES LTDA. 

Obra 
Data (DOE) 

Valor 
-· 1 

1 ª Etaoa - Estádio de Futebol de Aratruaioa 
-

21/02/2006 R$ 12.999.448.72 
1 ª Etapa - Estádio de Futebol de AraITTJaína 29/02/2008 R$ 3.108.445,74 
2ª Etapa - Estádio de Futebol de Arfümaína 26/02/2008 R$ 6.949.743,52 
2ª Etaoa - Estádio de, Futebol de Ara!luaína 16/04/2009 R$ l .530.284A3 

1 Total: R$ 24.587.922 41 

~ ~ 

-
MVL CQ.NSTRUCÕES LTDA. 

Obra 
.loata(DOE) 

Valor 

Edificio Sede do lGPREV 14/03/2008 R$ 4.417.631.60 
Edificio Sede do IGPREV 08/04/2010 R$ 165.267,33 

1 Edifício Sede do IGPREV 10/06/2009 R$ 929.986,76 
Edificio Sede do IGPREV 14/12/201 O R$ 13.470,57 

Total: K$ 5.526.356,26 

Descreve o MPF que, de acordo com infonnações contidas no sítio eletrõnico do 

Tribunal Superior Eleitoral, a MVL Construções Ltda. (CNPJ 04.276.350/0001-36) teria 

realizado doações formais apenas na campanha de 201 O, com valor inisório de R$ l 0.000,00. 

No entanto, pontua a Autoridade Policial que não teda sido possível identificar nenhum 

depósito de valores na conta de Alexandre em nome de Marquinhos ou de sua empresa. 
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De acordo com o MPF, a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) teria 

sido recebída em espécie por Alexandre Fleury para utilização em campanha eleitoral, 

conforme declaração que prestou perante a Polícia Federal: 

[ ... ] que também se recorda de ter recebido cerca de dois milhões de reais de 
Marquinhos, proprietárío da empresa M RV (sic), construtora do Estádio Mirandão 
em Araguaína/TO; QUE o dinheiro foi sacado no banco HSBC em Araguaína, 
também cm valores menores, com cheques emitidos por Marquinhos, não se 
recordando se nominais ao declarante ou endossados para este [ .. . ] (fl. 70 dos 
Autos Apartados - destaques Qriginais) 

O Ministério Póblico Federal considera que a infração penal co1,-espondente a esse 

sexto evento investigado estaria relacionada ao crime previsto no art. 317, caput, c/c art. 327, 

§21
', e art. 333, caput, ambos do Código Penal. 

Sétimo evento investigª~__o; prática g_e crimes de layagem de ativos relacionados à 

Agropecuária Mata Verd~ 

O Mi11ístério Público Federal aponta que há indícios de que Marcelo Miranda, José 

Brito Miranda e José Brito Miranda Júnior explorariam a Agropecuária Mata Verde e diversos 

outros bens adquiridos de fonna provavelmente oculta, mediante o auxíUo de Alexandre 

Fleury. 

De acordo com a Autoridade Policiai, a Agropecuária Mata Verde foi criada, 

possivelmente, a pedido de Brito Junior, em 1/9/09, com a integralização da: (a) Fazenda Ouro 

Verde, que, por sua vez, estaria registrada em nome de Alexandre Fleury; e, (b) Fazenda 

Triângulo (Santa Cruz), a qual aparentemente pertenceria à Agropecuária Umuarama Ltda., 

cujo responsável é a pessoa de Luiz Pereira Martins. 

Assim, as Fazendas Ouro Verde/São José, Triângulo/Santa Cruz, Morada da Prata, 

cujos indícios, segundo o MPF, revelam terem sido recebidas a título de vantagens indevidas 

pelo governador e família, foram inc-0rporadas na Agropecuária Mata Verde e expJoradas em 

provável benefício deles, gerando receitas dissociadas da origem ilícita dos bens. Outros 

imóveis, como a Fazenda ltumbiara e a Fazenda Boa Esperança, teriam sido incorporadas ao 

patrimônio pessoal de Alexandre Fleury e foram transferidas para José Edmar Miranda Júnior, 
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como fonna de dissimular a possível origem ilícita dos valores empregados na aquisição. 

Em relação à intitulada Fazenda Boa Esperança, o MPF afinna que consta no 

ReJatório de Análise n. 6 da Polícia Federal (fls. 223/230 - Apenso 3) a descrição de uma 

intrincada relação negocial com Adão Darci Fernandes, que envolveu transferências parciais de 

valores e quantias pagas sem indicação da origem. 

Alexandre Fleury teria gerenciado milhares de reais a partir de uma procuração 

outorgada por José Edmar Miranda Júnior (fl. 155 dos Autos Apartados), que incluiu a 

movimentação financeira e patrimonial (fl. 156 dos Autos Apartados). A quantia de RS 

20.000.000,00 (vint~ milhões de xeais), em espécie provenientes de crimes de peculato, 

conupçào e lavagem de ativos teria sido movimentada por Alexandre Fleury (fl. 157 dos autos 

apartados), além de quase R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em movimentações 

bancárias entre 2005 e 2012 (tl. 333 do Inquérito em epígrafe) para atender a possível 

ocultação, dissimulação e conversão de ativos ilícitos. 

O Ministério Público Federa] aponta que esse último conjunto de fatos criminosos 

revelam indícios de diversas infrações penais de lavagem de ativos, correspondentes a crimes 

descritos no art. l º da Lei n. 9 .613/98. 

Da efetiva presença de indícioL de cTimes relacionados aos eventos acima 

descritos 

Os sete conjuntos de fatos criminosos acima elencados - aos quais acrescentam-se os 

demais indícios apontados pela Autoridade Policial - apontam a presença de indícios 

consistentes de que a associação criminosa, cuja estratégia de funcionamento foi descrita pelo 

depoimento de Alexandre Fleury, no que foi corroborado pelas demais diligências já realizadas, 

foi articulada especialmente para o cometimento de crimes de peculato, con·upçào ativa e 

passiva (arts. 317 e 333 do Código Penal), de lavagem de dinheiro (art. t<i da Lei nº 9.613/98), 

dentre outros inúmeros possíveis delitos. 

Ocorre, no entan1o, que as intricadas relações delineadas ainda não foram totalmente 

1, 1 J 1 1 l1llllllllll'lll1ll 11' 111 

DOGUmento eletrônicoVDA15590843 assinado eletronicamente nos termos-do Art.1° §2º inciso III da Leí 11.419/2006 
Sl9natário(a): MINISTRO Mauro campbell Marques Assinado em: 25/11/2016 19:11:50 
Codigo de Controle do Documento: 4DB86DB4-S4E4·42Al·AA8E·AOBDDCF0AF11 

lill 11111111111111 
li, li .- ., 



esclarecidas, razão pela qual. de fato, reputo necessárias novas diligências a fim de que possam 

obtidos maiores detalhes não só sobre a materialidade das condutas investigadas, bem como do 

envolvimento ou não de cada um dos suspeitos. 

Em primeiro lugar, observo os inúmeros indícios de crimes, levantados tanto pelo 

Ministério Público Federal quanto pela Autoridade Policial, no que se refere à constituição 

possivelmente fraudulenta de pessoas jurídicas envolvidas, possivelmente com a finalidade de 

oferecimento e de recebimento de vantagens indevidas, em notório prejuízo ao erário. São 

fortes os indícios de que os atos constitutivos dessas pessoas jurídicas são, na verdade, 

simulados, tendo em vista que a elas estão associados sócios ocultos - dentre os quais o anial 

Governador do Estado de Toeantins -, que aproveitariam desse artificio para a prática dos 

crimes denunciados. 

Observo também que as diligências já realizadas apontam possível utilização de 

complexas estratagemas - envolvendo reiteradas fraudes contábeis, ftscais e escriturais - com a 

finalidade de ocultar e de dissimulati a origem ilícita dos vultosos recursos públicos movimentos 

de fom1a possivelmente ilícitas. 

O núcleo do grupo criminoso atuava de fonna articulada e organizada. razão pela qual 

é possível apontar para fmtes indícios de que a reiterada prática de ilícitos envolvendo recursos 

públicos tenha sido propiciada por uma estrutura organizada e estável, cuja existência é 

favorecida pelo fato de que o atual mandatário do Estado de Tocantins - o investigado Marcelo 

de Carvalho Miranda - atuaria de fonna notória para garantir o sucesso das empreitadas 

criminosas. 

Ressalto a apontada fraude ao registro de imóveis das Fazendas 0-uro Verde/Santa 

Cruz. Outro ponto que chama bastante atenção é a intricada relação societária envolvendo a 

Mineto Engenharia, bem como a constatação de que a sede das pessoas juiidicas Lago SPE 

Pa11icipações, MCDE Engenharia, SEGEN Holding e WaJd Holding ocupa o mesmo 

endereço. Aponto também a cjrcunstância de que a WTE Engenharia tenha servido, sobretudo, 

para a ocultação e dissimulação da 01igem ilícita de bens e valores movimentados pela 

associação criminosa. 
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Destaco a amplitude temporal das práticas criminosas. O judicioso trabalho da 

Autoridade Policial, bem como a acurada análise do Ministério Público Federal , apontam qúe 

há aproximadamente l O anos o erário público estaria sendo possivelmente dilapídado pelas 

práticas criminosas ora investigadas. As vultosas quantias possivelmente movimentadas, que 

provavelmente ultrapassam R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhiYes de reais), de forma ilícita 

somente acentua a gravidade, bem como a necessidade de medidas investigativas mais efetivas 

do que aquelas atê então realizadas, a fim de clarear o funcionamento da possível associação 

criminosa, bem como identificar todos seus envolvidos. 

Todo esse emaranllado de condutas possivelmente criminosas, praticadas de fonna 

estável pela associação criminosa investigada, revela a necessidade de oitiva de testemunhas e 

de envolvidos, colheita de documentos fisicos e eletrônicos, como contratos e expedientes 

contábeis, além de procedimentos administrativos relacionados às inúmeras licítaçõe~ 

possivelmente fraudulentas investigadas. Além disso, para assegurar o sucesso das diligências. 

bem como não frustrar o seu regular andamento, serão também analisados os pedidos de 

deferimento de cautelares pessoais e reáis, fommlados tanto pelo Ministé1io Público Federal 

quanto pela Auto,ridade Policial em suas respe&tivas representações. 

Por tudo isso, considerando a extrema gravidade dos indícios até então coletados, não 

há dúvidas de que as investigações merecem ser aprofundadas, a fim de que possam ser obtidos 

elementos probatórios adicionajs a subsidiar eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público Federal. 

Das diligências requeridas pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público 

Federal 

Confonne relatado, a Autoridade Policial e o Ministé1io Público Federal representaram 

pela decretação das seguintes medidas cautelares pessoais: prisão preventiva e prisão 

temporária. Além delas, acrescento o pedido de oitivas mediante condução coercitiva., bem 

como de oitiva de alguns dos envolvidos, nos tennos formulados pelo MPF. 

Houve também pedidos de expedição de mandados de busca e apreensão, 
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indisponibilidade de bens, afastamento cautelar de funções públicas, compartilllamento de 

provas colhidas no presente procedimento investigatório com demais órgãos de investigação e 

controlé, dentre outras diligências. 

Para melhor organização, analisarei , em primeiro lugar, os pedidos de deferimento de 

cautelares pessoais (decretação de prisão preventiva, temporária e condução coercitiva). Após, 

passarei à análise do pedido de busca e apreensão. Por fim, analisarei o cabimento das demais 

diligências requetidas tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Autoridade Policial. 

Das medidas cautelares pessoais requeridas pela Autoridade Policial e pelo Ministério 

Público Federal: prisões preventiva, tempprária e oitivas mediante condução coercitiva. 

A Lei nº 12.403/1 1 promov.eu importantes mudanças legislativas nas normas 

constantes no Código de Processo Penal referentes a medidas. Essas alterações são positivas e 

foram debatidas pela doutrina, bem como promoveram sensíveis modificações na 

jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça. 

Segundo Eugênio PaceJJi, em síntese, 

[ ... ] assumiu-se em definitivo a natureza ca11telar de toda prisão antes do trânsito 
em julgado: junto a ísso, ampliou,.se o leque de alternativas para proteção da 
regular tramitação· qo processo penal~ com a inslituição de diversas outras 
modalidades de medidas cautelares (PACELLT, Eugênio. C urso de Processo 
Penal. São Paulo:. Editora Altas. 2013). 

No mesmo sentido, a jurispmdência desse Sodalício exemplificada no precedente 

abaixo transcrito: 

, • 1 l i•\/, 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. NÃO CABJMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO 
DE !NIOONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DEC RETO 
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO 
RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 
1 - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fímiado pela Primeira 
Turma do col. Pretório Excelso, fínnou orientação no sentido de não admitir a 
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, sit·uação que 
implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 
que-, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilcgiil, seja 
recomendável a concessão da ordem de ofício. 
li - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida 
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a Ordem púbJmlfillíllliüfi,fü(º criminal ÔUlllillilmil/rnrO da lei penal. CX V1 
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do artigo 312 do Código de Processo Penal. [ ... ] Habeas corpus não conhecido. 
(HC 362.691/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA. julgado 
em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) 

Dentre as mudanças promovidas, a Lei nº 12.403/11 previu as medidas cautelares 

diversas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nessa sistemática, no caso 

em concreto, devem ser observados os critérios dispostos no art. 282, do Código de Processo 

Penal, que assim dispõe: 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 
observando-se a; 

l - necessidade para aplicação da lei penal. para a investigação ou a instrnçào 
criminal e , nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 
penais; 

Ir - adequação da medida a gravidade do crime, circunstâncias do fato e 
condições pessoais do indkiado ou acusado. 

Assim, a análise das representações pelas prisões (preventiva e temporária), seguirá as 

dírenizes acima traçadas, que foram trazidas pela lei nº 12.403/ 11. 

Por fim, destaco que a condução de investigados à presença da autoridade policial -

comumente denominada de condução c9ercitiva - é medida que vem sendo admitida pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o que dispõe os arts. 144, § 4° da 

Constituição Federal, bem como o art. 6º do Código de Processo Penal . 

Federal: 

11,1 )li , 

Senão vejamos o seguinte precedente extraído da jurisprudência do Supremo Tribunal 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. 
CONDUÇÃO DO JNVESTIGADO À AUTORIDADE POLICIAL PARA 
ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 
4", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 6º DO CPP. 
DESNECESSIDADE DE MANDADO DE PRISÃO OU DE ESTADO D E 
FLAGRÂNCIA. DESNECESSIDADE DE INVOCAÇÃO DA TEORIA OU 
DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRISÃO CAUTELAR 
DECRETADA POR DECISÃO JUDICIAL, APÕS A CONFISSÃO 
INFORMAL E O INTERROGATÓRIO DO INDICIADO. LEGITIMIDADE. 
OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE 
JURISDJÇÀO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. 
CON DENAÇÃO BASEADA EM PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. 
NULIDADE PROCESSUA18 NÃO VERIFICADAS. LEGJTIMIDADE DOS 
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARAN'f1A DA ORDEM 
PÚBLICA E CONVENJÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM 
DENEGADA. 

I - A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4°, às polícias 

civis. dirigidas por dT,i~ílm,,
11111
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judiciária e a apuração de infrações penais. 
11 - O art. 6º do Código de Processo Penal. por sua vez. estabelece as 
providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver 
conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas. nos incisos ll a VJ. 
11T - Legítimidade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade policial 
competente (art. 4º do CPP), para tomar todas as providências necessárias à 
elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar 
esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos 
conduzidos. 

IV - Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos poderes 
implícitos, construida pela Suprema Corte norte-americana e e incorporada ao 
nosso ordenarne11to jurídico, uma vez que há previsão expressa, na Constituição e 
no Código de Processo Penal, que dá poderes à policia civi l para investigar a 
prática de eventuais infrações penais, bem como para exercer as funções de 
polícia judiciária. 
V - A custódia do paciente oc:;:orreu por decisão judicial fundamentada, depois de 
ele confessar o cr.ime e de ser interrog~do pela autoridade policial, não havendo. 
assim, qualguér ofensa à clausula constitucional da reserva de jurisdição que deve 
estar presente nas hipóteses dos incisos LXI e LXII do art. Sº da Constituição 
Federal. 

VI - O uso de a lgemas foi devidamente justificado pelas circunstâncias que 
envolveram Q caso, diante da possibilidade de o paciente atentar contra a própria 
integridade física ou de terceiros. 
V 11 - Não resto~ constatada a confissão mediante tortura, nem a violação do art. 
5°, LXIJ e LXlll, da Carta M~gna, nem tampouco as forma lidade previstas no art. 
6°, V, do Código de :Processo Penal. 
VIH - Inexistência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da 
oiüva <las testemunhas arroladas pelo paciente e do pedido de diligências. aliás 
requeridas a destempo, haja vista a inércia da defesa e a consequente preclusão 
dos pleitos. 

IX - A jurisprudência desta Corte, ademais, firmou-se no sentido ele que não há 
falar em cerceamento ao direiro de defesa quando o magistrado, de forma 
fundame11tada, lastrea'do nos elementos de convicção existentes nos autos. 
indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou 
protelatória, sendo certo que a defesa do paciente não se desincumbiu de indicar, 
oportunamente, quais os ele-mentos de provas pretendia produzir para levar à 
absolvição do paciente. 

X - É desprovido de fundamento jurídico o argumento de que houve inversão na 
ordem de apresentação das a legação finais , haja v ista que. diante da juntada de 
outros documentos pela defesa nas alegações, a magistrada processante 
determinou nova vista dos autos ao Ministério Público e ao assis tente de 
acusação, não havendo. nesse ato. qualquer irregularidade processual. Pelo 
contrário, o que se deu na espécie foi a estrita observância aos princípios do 
devido processo legal e do contraditório. 
XI - A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada par.a a garantia da 
instrução criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidadc do 
paciente, verificada pela gravidade in concreto do crime, bem c,omo pelo modus 
operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ademais, o paciente evadiu-se do 
distrito da culpa após a condenação. 
XII Ordem denegada. (HC 107644, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI , Primeira Tunna, DJe 18/ 10/ 11) 
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No mesmo sentido, o seguinte precedente do STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNJO. 
CONDUÇÃO DE SUSPEITO À DELEGACIA. POSSTBlLIDADE. 
1. De acordo com os relatos e informações constantes dos autos, percebe-se 
claramente que não houve qualquer ilegalidade na condução do recorrente à 
delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. ainda que não estivesse em 
flagrante delito e inexistisse mandado judicial. 

2. Isso porque, como visto, o recorrente em momento algum foi detido ou preso. 
tendo sido apenas encaminhado ao distrito policial para que, tanto ele. quanto os 
demais presentes, pudessem depor e elucidar os fatos em apuração. 
3. Consoante os artigos 144, § 4º, da Constituição Federal, compete "às polícias 
civis. dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem. ressa lvadà a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares", sendo que o artigo 6º do Código de Processo Penal 
estabelece as providências que de,vem ser tomadas pela autoridade policial 
quando tiver connecimento da ocorrência de um delito. 
4. A teoria dos poderes implícjtos expl ica que a Constituição Federal, ao outorgar 
atribu ições a determinado órgão, lhe confere. implicitame11te, os poderes 
necessários parn a sua execução. 
[ .. ,) 
2. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte 
remanescente, improvido. 

(RHC 25.475/SP, Rei. Mjnistro JORGE MUSSI, QUINTA TUl{MA, julgado em 
10/06/2014, DJe 18/06/2014) 

Essas são as diretrizes que balizarão a análise das pedidos de deferimento das 

cautelares pessoais representadas tanto pela Autoridade Po1icial quanto pelo Ministério Público 

Federal. 

Da prisão temporária 

Com fulcro no art. com fulcto no art. 1°, 1 e W, 1, da Lei nº 7960/89, a Autoridade 

Policial representou peJa decretação da prisão temporária dos Investigados Marcus Vinícius 

Lima Ribeiro, Sérgio Leão, Carlos Gomes Cavalcante Mundim Araújo e Alex Câmara. Por sua 

vez, o Ministério Público Federal pediu a prisão tempor~ria de José Edmar Brito Miranda 

Júnior, Alaor Jual Dias Junqueira, Alex Peixoto dos Santos e José Miguel Santos Peixoto, pelo 

prazo inicial de 5 (cinco) dias. 

Com efeito, dispõe o art. 1 º, T e Ill, l, da Lei nº 7960/89, dispõe que: 

A rt. 1 ° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
lJl - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova adm itida na 
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legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 

Sobre a prisão temporária, Eugênio Pacelli pontua: 

[ ... ] devem estar presentes, necessariamente, tanto a situação o inciso L 
imprescindibilidade para a investigação policial, quanto aquela do inciso Ili. [ ... ] 
Assim, a prisão temporária somente poderá ser decretada se e desde que 
presentes também os requisitos tipicamente cautelares (indícios. de autoria e prova 
de materialidade), seja imprescindível para as investigações policiais e se trate de 
crimes expressamente arrolados no inciso Ili do art. l º; para outros, a li não 
mencionados, a única prisão cautelar possível seria a preventiva, nunca a 
temporária (PACELLJ, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Editora 
Atlas, 2013), 

No mesmo sentido, a jurisprudência dessa Corte Superior: 

HABEAS G0RPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDlNÁRIO. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. 
FUNDA'.MENTAÇÀO rDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIM ENTO 
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[ ... ] 
2. A "prisão 1emporária, por sua própria namreza instrumental, é perme,ida pelos 
princípios do estado de não-culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que 
sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida 
comprovadamente adequada e necessária ao acautc lamento da fase 
pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a 
comprometer a atividaçie investigativa." (HC n. 286.981 /MG, Relatora Ministra 
LAURJ"IA VAZ, QUINTA TURMA.julgado em 18/06/201 4, DJe 01 /07/2014). 
3. No caso, a prisão temporária do paciente encontra-se devidamente justificada. 
nos tcmios art. I º, 1 e UI, a, da Lei nº 7.960/1989, tendo em vista a 
imprescindibilidade da medida para conclusão das investigações. sobretudo diante 
da necessidade da participação do suspeito em diligências visando a correta 
apuração dos fatos. 
Ademais, o inquérito não foi encerrado, porquanto o indiciado estaria em local 
incerto e não sabido. Precedentes. 
4, Habeas corpus não conhecido. 
(HC 301.854/SP. Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01 /08/2016) 

Assim, no caso em concreto, cumpre analisar se em relação aos Investigados José 

Edmar B1ito Miranda Júnior, Marcus Vinicius Lima Ribeiro, Sérgio Leão, Carlos Gomes 

Cavalcante Mundim Araújo, Alex Câmara, Alaor Jual Dias Junqueira. Alex Peixoto dos Santos 

e José Miguel Santos Peixoto estão presentes os requisitos para a decretação da prisão 

temporária. 

Senão vejamos. 
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Tenho que, nos autos, estão presentes fortes indícios da participação dos Investigados 

José Edmar Brito Miranda Júnior, Marcus Vinicius Lima Ribeiro, Sérgio Leão, Carlos Gomes 

Cavalcante Mundim Araújo, Alex Câmara, Alaor Jual Dias Junqueira, Alex Peixoto dos Santos 

e José Miguel Santos Peixoto na complexa e estrutura associação ctiminosa ora investigada. 

Considerando a amplitude temporal das condutas investigadas, bem como a 

estabilidade da associação criminosa nas possíveis condutas de dilapidação do patrimônio 

público, entendo que a prisão temporária é medida necessária e imprescindível para as 

investigações, tendo em vista o que foi a seguir exposto em relação a cada um desses 

Investigados. 

- José Edmar Brito Miranda Júnior: é irmão do atual governador Marcelo Miranda e, 

confonne elementos de investigação até então colhidos, desenvolveu notório e importante papel 

para viabilizar o sucesso da organização criminosa ora investigada. 

De acordo com o relatado tanto pela Autoridade Policial, quanto analisado pelo 

Ministério Público Federal, o Investigado detém atuação relevante em todos os 7 eventos 

criminosos ora investigados. Em específico, r.eforça-se o relevante papel. desenvolvido no 

primeiro conjunto de fatos criminosos acima descrito, relacionado às Fazendas Ouro Verde/São 

José e Triângulo/Santa Cruz. Ele também esteve envolvido nas práticas de corrupção e de 

lavagem de dinheiro relacionadas à Fazenda Morada da Prata, à aeronave Sêneca V, ao Grupo 

FECI. à WTE Engenharia e à MVL Construções. 

Nesse contexto, ele foi apontado como provável responsável pela administração 

financeira e patrimonial dos negócios envolvendo a Família Miranda, tendo sido, ainda, 

"responsável direto pela indicação de seus amigos e empresários, os Irmãos Peixotos, em 

contratos milionários com o Estado de Tocantins, e principal responsável pela engenharia e 

gerenciamento do esquema de Lavagem de capitais". Por fim, a Autoridade Policial apontou 

há "centenas de documentos que atestam que BRITO JÚNIOR utilizou o COLABORADOR e 

sua esposa como ''LARANJAS" durante este período". 

Assim, a demonstrada proximidade do Investigado tanto com Governador Marcelo 
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Miranda (de quem é ínnão), quanto com os demais Investigados, em especiàl os empresários 

interessados no oferecimento de vantagens indevidas para, em troca, serem beneficiados por 

contratos fraudulentos, evidencia que, efetivamente, José Edmat Brito Miranda Junior poderá 

influenciar direta e indireta na colheita de outros elementos de prova, especialmente nos 

depoimentos dos demais envolvidos e testemunhas. Nota-se, ainda, que os diálogos telefônkos 

interceptados judicialmente revelam que o ora Investigado está atuante e segue agindo, muito 

provavelmente, para garantir a continuidade e o bom êxito das negociações espúrias ora 

investigadas. 

Assim, a prisão temporária é medida indispensável, pois o afastará dos momentos de 

execução das diligências de busca e demais oiâvas, tudo no interesse da preservação da coleta 

das provas das infrações penais, respeitadas as garantias individuais previstas na Constituição. 

- Marcus Vinicius Lima Ribeir,Q: foi l'elacionado pela Autoridade Policial ao sexto 

conjunto de fatos criminosos relacionados aos contratos fmnados pela MVL Construções. 

Nesse contexto, a sua particjpação na associação criminosa ora investigada teria sido 

essencial para garantir o tecebimento de deação eleitoral para a campanha de Marcelo Miranda 

nos pleitos de 2006 e 2010, na quantia de aproximadamente entre R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) e .R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reaís). Além disso. há 

também possíveis irregularidades na contratação da MVL para a construção do Edificio Sede 

do IGPREV, bem como do Estádio de Araguaína/TO, conhecida como "Mirandào". 

Esses indícios demonstram, portanto, que o ora Investigado teve possível participação 

e, além disso, provavelmente contribuiu em muito para a estabilidade da associação criminosa 

objeto do presente Inquérito. Esses indícios são reforçados ainda pela proximidade dele em 

relação ao Governador Marcelo Miranda, o que teria garantido o sucesso dos contratos 

finnados entre o estado de Tocantins e a MVL Construções. 

Assim, também em refação a Marcus Vinicius, observo que a prisão temporária é 

medida indispensável, pois o afastará dos momentos de execução das diligências de busca e 

demais oitivas, tudo no interesse da preservação da coleta das provas das infrações penais, 

111 1 1 111111!111111111111111' UI 

Documento eletrônico VDA15590843 assinado eletronicamente nos termos do Art.10 §2º inciso lll da Leí 11.419/2006 
Sí51natárío(a): MINISTRO Mauro campbell Marques Assínado,em: 25/11/201619:11:SO 
Codigo de Controle db Documento: 4DB86DB4-S4E4-42Al-AA8E-A0BDDCFOAF11 

111111 111111111 m 
>,, .,, .... :, . l',a , , . l 1 



J. 

respeitadas as garantias individuais previstas na Constituição. 

- Sérgio Leão: é atualmente titular da Secretaria de Estado de Infraestruu1ra de 

Tocantins, bem como presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO -

confom1e informações disponíveis em http://seinf.to.gov.br/menu-lateral/secretaria/perfil/). 

Confonne já descrito nessa decisão, destaco, ainda, que houve menção ao Investigado 

em recentes comunicações telefônicas interceptadas mediante autorização judicial, o que 

acentua a sua proximidade com os fatos ora narrados. Especialmente. o Investigado estaria 

possivelmente envolvido com a construção de novas pontes em Cannolândia/TO, negócio 

jurídico inte1mediado por'Brito Miranda. 

A proximidade de Sérgio Leão com os negócios possivelmente fraudulentos aqui 

Investigados é reforçada pela circunstância de que responsável por pagamentos de contratos 

com suspeita de fraude para construtoras. Em especial, aponta-se o contrato de R$ 

2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil reais) que beneficiou José Peixoto, referentes à 

obra contratada pela Secretária de Educação do Estado de Tocantins. 

Assim, constatado que há indícios suficientes de atual e efetiva participação do ora 

lnvestigado na associação criminosa, sendo que tal medida indispensável o afastará dos 

momentos de execução das diligências de busca e demais oitivas. Nesse ponto. destaco que a 

Secretaria de Infraestrutura, do qual Sérgio Leão é titular, foi listada como alvo da diligência de 

busca e apreensão, o que acentua, ainda mais, a necessidade da medida cautelar C;JUe ora 

decreto. 

- Carlos Gomes Cavalcante Mundim Junior: atual Presidente da Comissão de 

Licitações da Secretaria de Educação, sendo investigada a sua participação na associação 

c1iminosa. no que se refere às irregularidades na contratação do Grupo FECl pelo Estado de 

Tocantins. 

Além do mais, conforme já apurado, reunião oco1Tida no dia 4/5/16 enh·c o presidente 

da Comissão de Licitações da Secretaria de Educação Carlos Gomes Cavalcante Mundim 

Júnior, José Miguel Peixoto e José Edmar Brito Júnior, acompanhados de Marcos Roriz e Alex 
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Câmara teria selado a contratação no interesse do grupo (fls. 474-477 dos autos do Inquérito). 

Neste contexto, a MCDE Engenharia sagrou-se vencedora em contrato de licitação para 

refonnas de escolas no Município de Colinas/TO (Processo nº 2015/27000/013.377 -

SEDUC), no valor de R$ 2.542.575,08 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e oito centavos). 

A reunião flagrada pela diligência da Autoridade Policial, na qual participaram os 

Investigados Alex Câmara e Brito Junior acentuam os indícios de que Carlos Gomes 

Cavalcante está possivelmente envolvido na associação criminosa ora investigada. Além do 

mais, por ser atual Presidente da Comissão de Licitações da Secretada de Educação, 

naturalmente, detêm ·proximidade com testemunhas, bem como com documentos que servirão 

para a elucidação da sua participação na conduta criminosa. 

Assim, constatado que há indícios suficientes de atual e efetiva participação do ora 

Investigado na a~sociaçâo criminosa, a prisão temporária de Carlos Gomes Cavalcaate Mundim 

Junior é medida ihdispensável o afastará dos momentos de exêcução das diligências de busca e 

demais oitivas. 

- Alex Câmara: foi apontado Alexandre Fleury como seu sucessor nas atividades 

operacionais para a Familia Miranda, inclusive no transporte de dinheiro vivo. De acordo com a 

Autoridade Policial, foram identificadas diversas ligações entre ele e Brito Mirada, Brito Júnior, 

dentre outros interlocutores, marcando reUhiões no Edificio JK, e tratando de assuntos da 

Administração do Estado de Tocantins. Devendo-se frisar que Alex Câmara também estava na 

companhia dos demais no encontro em Palmas, descrita acima. 

Ainda, a Autoridade Policial identificou que Alex Câmara teve relevante atuação na 

campanha política de 2008, tendo recebido recursos diretamente de Alexandre Fleury. Chama 

atenção também a ligação como sócio de Marcos Roriz, preso durante a campanha eleitoral de 

2014, em avião que transportava 500 mil reais e material de propaganda do então candidato 

Marcelo Miranda. Ainda mantém forte vínculo com a Família Míranda e, aparentemente, tem 

buscado negócios em Tocantins, com interferência e ajuda da família Miranda. 
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Essa provável e intensa atuação de Alex Câmara na associação criminosa ora 

investigada aponta que, naturalmente, ele conhece os meandros das possíveis condutas 

criminosas dos demais envolvidos, bem como poderá exercer notória influência sobre as 

testemunhas. AJém disso, aponta-se também como provável a sua atuação em relação aos 

documentos a serem arrecadados nas demais diligências, que servirão para a elucidação da sua 

participação na conduta criminosa. 

Por tudo isso, constatado que há indícios suficientes de atual e efetiva participação do 

ora Investigado na associação criminosa, a ·prisão temporária de Alex Câmara é medida 

indispensável, que o afastará dos mementos de execução das diligências de busca e demais 

oitivas. 

- Alaor Junqueif1!~ contador, também teria desempenhado importante papel na 

associação criminosa, visto que, conforme destacado pelo Ministério Público Federal. seria 

responsável por toda a articulação e a escrituração documental visando maquiar os ilícitos ora 

investigados. Com efeito, a Autoridade Policial apontou que ele figura em muitas das 

transações suspeitas e é 1pessoa da confiança da Famflia Miranda, havendo inforn,es, inclusive, 

de que foi o responsável por operacionalizar toda a constituição da empresa CGE, da Familia 

Miranda. 

Esse envolvimento intimo com os negócios suspeitos o coloca, certamente, em posição 

de possível destaque no grupo criminoso, tendo conhedmento dos ilícitos e, possivelmente, 

podendo comprometer o andamento das investigações. 

Por esse motivo, a prisão temporária de A1aor Junqueira é medida indispensável o 

afastará dos momentos de execução das diligências de busca e demais oitivas. 

~ Alex Peixoto dos Santos e José Miguel Santos Peixoto: apontados por Alexandre 

como novos laranjas da Família Miranda, desempenharam importante papel para viabilizar os 

possíveis espúrios objetivos da associação criminosa, bem como para garantir "a sociedade 

oculta entre eles, sustentada com recursos públicos de Tocantins" . 
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Confonne identificado pela Autoridade Policial, eles são cunhados de Alexandre 

Fleury e conhecidos, no meio político de Tocantins, como " [rrnãos Peixoto". A proximidade 

deles com a Administração Públíca de Tocantins é acentuada pelo fato de que são forrnalmente 

sócios de diversas empresas do ramo da construção civil, com obras de mais de 300 milhões no 

Estado de Tocantins, desde o início da gestão de Marcelo Miranda, em 2003, em especial as 

empresas Arboredo Construtora, Mincto Engenharia, Feci Engenharia, SCCV Engenharia, 

entre outras. Por fim, há indícios que tenham ganhado licitação fraudada no Município de 

Colinas do Tocantins, para reforma de escolas, em 2016, no valor aproximado de RS 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). 

Esses indícios demonstram. portanto, que os oras Investigados tiveram possível 

participação e, além disso, provavelmente contribuíram sobremaneira para a estabilidade da 

associação criminosa objeto do presente Inquérito. Esses indícios são reforçados ainda pela 

proximidade deles em relação ao Governador Marcelo Miranda e aos demais membros da 

Família Miranda, o que teria garantido o sucesso dos contratos fim1ados entre o estado de 

Tocantins e as empresas das quais tem participação. 

Nesse contexto, a prisão temporária é medida indispensável, pois os afastará dos 

momentos de execução das diligências de busca e demais oitivas, tudo no interesse da 

preservação da coleta das provas das infrações penais. respeitadas as garantias individuais 

previstas na Constituição. 

Isso posto, com fulcro no art. 1 º, l e tn, 1, da Lei nº 7960/89, DECRETO a 

PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 5 dias, de José Edmar Brito Miranda Júnior, 

José Miguel Santos Peixoto, AJex Peixoto dos Santos, Alaor Jual Dias Junqueira, Marcus 

Vinícius Lima Ribeiro, Sérgio Leão, Carlos Gomes Cavalcante Mundim Araújo e de 

Alex Câmara. 

Da prisão preventiva e dos pedidos de intimação para depoimentos mediante condução 

coercitiva 

A prisão preventiva é tratada pelo Código de Proces~o Penal como medida cautelar de 
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caráter pessoal, razão pela qual a sua decretação imprescinde dos requisitos previstos no art. 

282, I e II, do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) necessidade para a aplicação da lei 

penal, investigação ou instrução criminal e {b) adequação da medida à gravidade do crime, 

circunstâ'ncia do fato e condições pessoais do indiciado ou .acusado. 

De acordo com Eugênio Pacefü: 

Se a prisão em flagrante busca sua justificativa e fundamentação. primeiro, na 
proteção do ofendido e, depois, na garantia da qualidade probatória, a prisão 
preventiva revela a sua cautelaridade na tutela da persecução penal, objetivando 
impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor e/ou por terceiros 
possam colocar em risco a efetividade da fase de investigação e do processo. 
Referida modalidade de prisão~ por trazer como consequência à privação da 
liberdade antes do trânsito em julgado, somente se justifica enquanto e na medida 
em que pudec realizar a proteção da persecução penal em todo o seu iter 
procedimental, e. mais, quando se mostrar a unica maneira de satisfazer tal 
necessidade. (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Editora 
Altas, 2013 ). 

No caso em concreto, a Autoridade Policial representou pela decretação de prísão 

preventiva dos investigados José Edmar Brito Miranda, José Edmar Brito Miranda Junior, 

Maria da Glória Carvalho Mjranda, Luiz Pereira Martins, Antônio Lucena BaiTos, Rossine 

Aires Guimarães, José Miguel Santos Peixoto, Alex Peixoto dos Santos e Alaor Jual Dias 

Junqueira. 

A medida foi justificada pela Autoridade Policial nos seguintes tennos: 

Por se tratar de medida cautelar, devem estar presentes também pressupostos de: 
"fumus comissi delicti" (fumaça do cometimento do delito) e "periculum 
libertatis" (perigo em manter o réu em liberdade}. Sendo que o primeiro já está 
amplamente comprovado nos elementos colhidos nos autos, em toda sua extensão. 
com autoria também inquestionável_. smj. 
No caso em tela, com indivíduos listados abaixo, há elementos robustos de 
materialidade e autoria para se acreditar que definitivamente cometeram diversos 
crimes graves, com penas superiores a 4 anos e, se soltos indubitavelmellte 
continuaram a delinquir, assim corno suspeita-se que façam há mais de uma 
déca.da. 
Entende-se assim que todos os requisitos foram superados. em especial quanto ao 
perigo de mantê-los ern liberdade, visto que, dado o poder econômico que dispõem 
e posição que ocupam na sociedade, se soltos, além de continuar a cometer 
crimes, fatalmente irão prejudicar a .instrução criminal. seja por meio de 
destruição de provas ainda não obtidas pe la polícia federal ou pela pressão em 
testemunhas e possíveis comparsas que eventualmente renham intenção de 
colaborar com a investigação, podendo até mesmo frustrar eventuais novos 
acordos de Colaboração Premiada. 
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Pois bem. 

Inicialmente, observo que já foi decretada a prisão temporária de José Brito Edmar 

Brito Miranda Junior, José Miguel Santos Peixoto, Alex Peixoto dos Santos, Alaor Jual Dias 

Junqueira, razão pela qual, por ora, está prejudicada a análise da prisão preventiva desses 

Investigados. 

Passo, então, à análise da representação pela prisão preventiva dos investigados Maria 

da Glória Carvalho Miranda, José Edmar Brito Miranda, Luiz Pereira Martinst Antônio Lucena 

Barros e Rossine Aires Guima.Fães. 

Isso porque, embora tenha sido constatado que tais Investigados têm possível 

envolvimento com os fatos investigados, observo q1..1e não vislumbro, por ora, a necessidade da 

medida extrema, tampouco que a privação da liberdade seja, por ora, condição necessária para 

a continuidade das investigações. Assim, ao menos por ora, não estão presentes os requisitos 

exigidos para a decretação da medida extrema. 

Por outro lado, é inegável que as informações a serem prestadas pelos refer.idos 

Investigados em depoimentos serão de grande valia para o esclareci.menta das práticas ilícitas 

ora investigadas. Entendo que a intimação para depoimento mediante condução coercitiva 

possibilita, também, o afastamento dos ora investigados dos locais da execução de busca c 

apreensão, bem como das demais oitivas, possibilitando, assim, efetiva obtenção mais isenta 

dos depoimentos dos Investigados sobre os fatos investigados. 

Assim, o/a Investigado/a: 

- Maria ela Glória Carvalho Miran<;!ª: segundo a Autoridade Policial. teria ingressado 

como sócia da Agropecuária Mata Verde~ após a saída de Alexandre Fleury, tendo recebido, 

juntamente com Brito Júnior (irmão), diversas propriedades e bens, avaliados em mais de 50 

milhões de reais, objetos da investigação, sem nenhum pagamento correspondente. 

Além disso, é casada com Marcelino Meodonça, o qual também foi sócio da empresa 

111111111111111111111m 

Documento eletrõníco VDA15590843 assin.ado eletronicamente nos termos do Art.1° §2º inciso UI da Lei 11.'119/2006 
St9natário(a): MINISTRO Mauro Campbell Marques Assinado em: 25/11/201619:U:SO 
Codígo de Controle do Documento: 4DB86DB4·54E4·42Al·AA8E-A06DDCF0AF11 

111111111111111 rn 
!t .. ,,.,.' 1 ,· • ..:.1 ri, 



,., 
WTE ENGENHARIA, que, segundo a Autoridade Policial, é ganhadora de contratos 

milionários de obras no Estado de Tocantins, e investigada por transações suspeitas também na 

suposta venda de sa]as comerciais para Brito Jútúor. avaliadas em mais de um milhão de reais. 

Assim, dentre outros indícios levantados pela Autoridade Policial e pelo MPF, deve 

ser inquirida sobre sua relação com os negócios suspeitos supracitados, especialmente sobre os 

indícios de que as pessoas jurídicas acima destacadas teriam oferecido ou recebido vantagens 

inde:vidas, em prejuízo do erário. 

- José Edmar Brito Miranda: em síntese, são imimeros os indicios de praticas 

criminosas imputadas à José Edmar, Brito Miranda. Dentre outros indícios levantados µela 

Autoridade Policial e pelo MPF, deve ser inquirido sobre o seu envolvimento nas práticas 

criminosas já relatadas nessa decisão, em especial sobre os inúmeros contratos suspeitos cuja 

celebração foi influenciada por ele. 

- Luiz_Pereira Martins: dentre outros indícios levantados pela Auto1idade Policial e 

pelo MPF, deve esclarecer as relações que possui com construtoras de nome Umuarama, que 

teriam firmado inúmeros contratos suspeitos com o Estado de Tocantins, que implicaram o 

dispêndio de "centenas de milbes de reais". Além disso, deve ser inquirido também 

especificamente sobJ:e a sua atuação com vistas à ocull:ati e/ou dissimular a origem ilícita dos 

recursos financeiros movimentados. 

- Antônio Lucena Barros: dentre outros indícios levantados pela Autoridade Policial e 

pelo MPF, deve esclarecer a sua relação com Luiz Pereira Martins. Além disso, deve. também 

ser inquirido sobre sua participação nas negociações de compra e venda das fazendas 

investigadas, sobre os quais recaem suspeitas de envolvimento dos esquemas de 

lavagem de dinheiro, com contratos fictícios e documentos com falsidade ideológica 

- Rossine Aires Guimarães: dentre outros indícios levantados pela Autoridade Policial 

e pelo MPF, deve esclarecer os indícios de ter pagado propinas milioná1ias em troca de 

contratos públicos. Já recebeu mais de R$ 200 milhões dos cofres públicos do Estado de 

Tocantins. 
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Indefiro, pois, a decretação da prisão preventiva, nos termos requeridos peJa 

Autoridade Policial. Por outro lado, DEFfRO a condução coercitiva dos investigados 

Maria da Glória Carvalho Miranda, José Edmar Brito Miranda, Luiz Pereira Martins, 

Antônio Lucena Barros e Rossine Aires Guimarães para prestarem depoimentos sobre 

as questões apontadas tanto pelo Ministério Público Federal, quanto pela autoridade 

policial. 

Das intimações para depoimentos mediante condução coercitiva 

A Autoridade Policial representou pela intimação dos investigados para 

comparecimento imediato mediante condução coercitiva de Marcelo de Can,alho Miranda, 

Carlos Batista de Almeida, Márcia Pires Lobo, Luciano Carvalho da Rocha, Marcelino Leão 

Mendonça, José Wilson Siqueira Campos, Luis Henrique Mendanha Macedo Vieira, João 

Franco da Silveira Bueno, Welson Aires Jocomé, Almir Jose dos Santos, Ana Lídia Cândido 

dos Santos, Lidiane Cândido dos Santos, Ariella Ramalho Reis, João Clebcr de Souza Torres. 

Francisco Torres de Paula Filho, Aldimir Lima Nunes, Luiz Antônio da Rocha, Jose Augusto 

Pires Paula, Deusenir Ribeiro de Souza, Laércio Pereira Costa, Clarencio Gomes da Silva, 

Deise Regina Chaves da Silva, José 'f.eodosio da Silva, Adão Darci Fernandes e de Paulo 

Antônio Pedreira. 

Por sua vez, o Ministério Públjco Federal representou pela intimação para 

comparecimento imediato mediante condução coercitiva dos investigados José Edmar Brito 

Miranda, Luiz Pereira Martins, Ariella Ramalho Reis, Almir José dos San1os, Luiz Antônio da 

Rocha, Antônio Lucena Barros, Rossine Aires Guimarães, Carlos Gomes Cavalcante Mundim, 

Carlos Batista de Almeida, Luciano Carvalho Rocha e Marcos Vinícios Lima Ribeiro. 

Inicialmente, observo que foi decretada a prisão temporária de José Edmar Brito 

Miranda Júnior, José Miguel Santos Peixoto, Alex Peixoto dos Santos, Alaor Jual Dias 

Junqueira1 Marcus Vinicius Lima Ribeiro, Sérgio Leão. Carlos Gomes Cavalcante Mundim 

Araújo e de Alex Câmara. Assim, o pedido de condução coercitiva de tais Investigados 

encontram-se prejudicados, razão pela qual não serão analisados. 
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Para melhor compreensão, tendo em vista o grande número de investigados1 expon]10 

as razões pelas quais INDEFIRO as seguintes conduções coercitivas: 

- Welson Air~s )acomé: foí identificado pela Autoridade Policial como engenheiro 

civil e responsável técnico da pessoa jurídica RIVOLI. A única menção a ele na representação 

da Autoridade Policial foi extraída de uma entrevista que ele concedeu à imprensa, não tendo 

sido identificada atuação suspeita a justificar o deferimento da medida_ 

- Luís Henrique Medanha MaQ.edq: a representação da Autoridade Policial não 

descreveu a participação dele ern nenhum dos sete eventos criminosos investigados. 

- 4-dão Darci F~mandes: segundo a Autoridade Policial é ex-proprietário da Fazenda 

Esperança vendida para Alexandre Fleucy. A avaliação quahto à venda por p11eço abaixo de 

mercado da referida propriedade pode ser reafu:ada por mejo -de perícia específica, não sendo, 

portanto, imprescindível, por ora,{a oitiva do Sr. Adão. 

- Clarêncio Gomes da Silva: as movimentações de cheques possivelmente assinados 

por Alexandre Fleury podem ser rastreadas mediante perícia dos resultados da quebra de sigilo 

bancário. 

- Paulo Antônio Pedreira e Laérçio Pereira Costa: não foi descrita nenhwna conduta 

suspeita em relação a eles, nem na representação da Autoridade Policial, tampouco na 

manifestação do Ministério Público Federal. 

Por outro lado, DEFIRO a intimação para prestarem depoimento mediante condução 

coercitiva em relação às segujntes pessoas: 

- Marcelo de Carvalho Miranda: agente com pren-ogativa de foro (Governador de 

Tocantins), dentre outros indícios levantados pela Autoridade Policial e pelo MPF, deve 

esclarecer as fortes suspeitas de que dá sustentação política para os negócios ilícitos da Família 

Miranda, comandados por Brito Miranda, seu pai, e Brito Júnior, seu ilmão. 

- Márcia Pires LQQQ: dentre outros indícios levantados pela Autoridade Policial e pelo 
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MPF, deve esclarecer o vínculo que manteve com os Peixotos, bem como com a Família 

Miranda durante o período investigado. Em especial. deve explicar a sua paiticipação nas 

pessoas jurídicas Arboredo Construtora e Mineto Engenharia, que contrataram com o Estado de 

Tocantins. 

- Deise Regina Cpaves da Silva, Lµciano Carvalho da Rocha e Marcelino Leão 

Mendonça: as diligências até então realizadas constatou que mantêm relacioilamento próximo 

com a empresa WTE. Em específico, dentre outros indícios levantados pela Autoridade Policial 

e pelo MPF. devem ser conduzidos coercitivamente à Autoridade Policial para esclarecerem, 

especialmente, os negócios relativos à venda das salas no Medical Center para Brito Junior, 

bem como o su~eifü depósito· na conta da pessoa jurídica que seria oriundo de Carlinhos 

Cachoeira. 

- João Franco da Silveira Bue119: dentre outros indícios levantados pela Autoridade 

Policial e pelo MPF, deve ser .intimado para prestar depoimento mediante condução coercitiva 

para esclarecer os indícios de que teiía simulado o contrato de compra da Fazenda de Brito 

Júnior, como garantia para empréstimo em campanha. Comprou a Fazenda Jtumbiaria. em 

negócio com pagamentos suspeitos. 

- Jose AugustQ . .f@~ l?aula: ex-Secretário de Planejamento do Tocantins, deve ser 

intimado mediante condução coercitiva para, dentre outros indícios levantados pela Autoridade 

Policial e pelo MPF, esclarecer os indícios referentes às doações eleitorais irregulares feitas pela 

pessoa jurídica Rivoli. 

- Deusenir Ribeiro de Souza: deve ser intimada para, dentre 0t1tros indícios levantados 

pela Autoridade Policial e pelo MPF, esclarecer como eram feitas as i:noviméntações financeiras 

das contas bancárias de Alexandre1 sob orientação de Brito Miranda. 

- Almir José dos Santos, Ana Lídia Cândido dos Santos, Lidiane Cândido dos Santos, 

;\ri~ll~.J1an1.~lho Reis e Lujz Antônio da Rocha: dentre outros indícios levantados pela 

Autoridade Policial e pelo MPF, devem ser esclarecidos detalhes sobre os contratos finnados 

pelo Governo do Estado de Tocantins com o objeto de locação de aeronaves para uso privado. 
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bem como sobre as suspeitas de que tais avenças, de algwna fonna, consubstanciem promessas 

de vantagens indevidas. 

- Carlos Batista de Almejda~ Dentre outros indícios levantados pela Autoridade 

Policial e pelo MPF, deve esclarecer os indícios de que teria pago propina no valor de R$ 

800.000,00 ( oitocentos mil reais) à Família Miranda (Brito Júnior) para ganhar contrato de 

jardinagem e revitalização da Praça dos Girassóis, com o estado do Tocantins. Porém, o 

contrato não foi efetivado e estatia cobrando a dívida da Brito Júnior. 

- Aldimir Lima Nunes, Joao Cleber de Souza Torres e Francisco To1Tes de Paula 

Filho: entre outros indícios levantados pela Autoridade Policial e pelo MPF, devem esclarecer 

as eventuais ameaças de morte que teriam sido dirigidas a Procurador da República, bem como 

averiguar se participam de articulação para ameaçar a vida de Alexandre. Fleury. Além disso, 

deve ser analisado se 9s conduzidos detêm relação com os demais investigados, sobretudo da 

Família Miranda, bem como com Antônio Lucena Barros, Rossine Aires Guimarães e Luiz 

Pereira Martins. 

- José TeodósiQ da Silva (m0torista da Família Miranda): dentre outros indícios 

levantados pela Autoridade Policial e pelo MPE, deve esclarecer as eventuais movimentações 

de dinheiro ilícito em espécie par membros da Familia Miranda. 

- José Wilson Siqueira Campos (ex-Governador do Estado de Tocantins): dentre 

outros indícios levantados pela Autoridade Policial e pelo MPF, deve esclarecer as menções a 

ele dirigidas nas interceptações judicialmente autorizadas, bem como os indícios de doações 

eleitorais irregulares. Em especial, deve ser esclarecida a infonnaçào de Alexandre Fleury de 

que muitas das pessoas juridicas investigadas filmaram contratos com o Estado durante a gestão 

dele, anterior à de Marcelo Miranda. Assim, deve ser inquirido também sobre contratos com as 

pessoas jurídicas suspeitas durante a sua gestão. 

Em relação a todas essas pessoas, observo que devem ser respeítadas todas as 

garantias constitucionais, inclusive o direito ao silêncio, quando aplicável. Detennioo, também, 

sejam tomadas providências para garantir a privacidade, bem como a 'integridade de todos os 
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conduzidos. 

Das intimações para prestarem depoimentos mediante procedimento ordinário 

de intimação 

O Ministério Público Federal requereu a oitiva, mediante procedimento ordinário de 

intimação, de Valdice Domingos de Freitas, João Franco Bueno, Marcos Roriz, Alex Câmara e 

Adão Darci Fernandes. 

Inicialmente, observo que foi decretada a prisão temporária do Investigado Alex 

Câmara, razão pela qual o pedid0 sub exãmine perdeu o 0bjeto em relação a ele. 

Quanto às demais· pessoas indicadas pelo Ministério Público Federal, defiro o pedido, 

devendo ser intimadas diretamente pe1a Polícia Federal, no interesse das investigações 

(independentemente de mandado judicial). Os pontos a serem esclarecidos nas oitivas são 

aqueles indicados na manifestação do MPF, bem como o que for aplicável na representação da 

Autoridade Policial. 

Das ruiscas e apreensões 

Quanto à medida de busca e apreensão, a Autoi:idade Policial indiciou os seguintes 

alvos da medida: 
-
JOSE EDMAR BRITO MIRANDA 
JOSE EDMAR BRITO MIRANDA JUNIOR e 
MÁRCIA PJRES LOBO 
MARIA DA GLORIA CARVALHO MIRANDA 
MENDOÇA e MARCELINO LEÃO MENDONÇA 
LUIZ PEREIRA MARTINS 
ANTONIO LUCENA BARROS 
ROSS1NE AIRES GUIMARÃES 
JOSE MIGUEL SANTOS PEIXOTO 
ALEX PEIXOTO DOS SANTOS 
ALAOR JUAL DIAS JUNQUEIRA 
MARCUS VJNICIUS LIMA RIBEIRO 
SERGIO LEÃO 
CARLOS GOMES CA VALCANTE MUDIM ARAUJO 
ALEXCAMARA 
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
LUCIANO CARVALHO DA ROCHA 
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LUIZ HENRIQUE MENDANHA MACEDO VIEIRA 
WELSON AIRES JOCOME 
ALMIR JOSE DOS SANTOS 
JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES 
FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO 
ALDIMlR UMA NUNES 
DEUSENIR RIBEIRO DE SOUZA 
CGE ADMINISTRACAO E PARTIClPACOES LTDA 

1 ESCRlTORIO DE JOSÉ EDMAR BRlTO MIRANDA, Edificio JK, 
Centro de Palmas/TO 
UMUARAMA CONSTRUCÕES TERRAPLANAGEM E PA VIMENT. 
LTDA 
UMUARAMA EDFICACÕES LTDA - EHL 
LPM ~ TERRAPL._E PAVIMENTAÇÃO. L TOA 
AGROPECUARIA ÚMUARAMA LTDA 
AGROPECUARIA MATA VERDELTDA 
RIVOLI SPA. 

~ 

CONS.TRUTORA RlO TOCANTINS - ORT 
W TE ENGENHARIA EIRELI 
MVL CONSTRUCOES LTDA 
T AXI AEREO PALMAS LTDA 
AEROTEC TAXI AEREO LTDA 
FECJ ENGENHARIA. L TDA 
MINETO ENGENHA.R.IA L TDA 
ETASA EMPREENDIMENTOS TAQUARUCU LTDA 
ISOLIECH TECNOLOGIAS ECO ISGLANTES LTDA 
LAGOSPEPARTICWACOESLTDA 
MCDE ENGENFIAIUA L TDA 
MCDll EDÍFICACÕES LTDA -

SCCV ENGENHARIA LTDA - EPP 
W ALD HOLDING 
SEGEN HOLDING LIDA 
FAZENDA OURO VERDE/ SÃO JOSE 
FAZENDA BOA ESPERANÇA 
FAZENDA MORADA DA PRATA 
FAZENDA TRIANGULO /SANTA CRUZ 
GABINETE DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE 

TOCANTINS 

A Autoridade Policial representou também pela BUSCA e APREENSÃO na 

Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Tocantins, com extensão para eventual 

local de arquivo daquela Secretaria ou outras, com vistas a apreender todos os documentos 

relacionados com os contratos investigados. 
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Por sua vez, o Ministério Público Federal indicou os seguintes alvos: 

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA - residência 
JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA - residência e trabalho 
JOSE EDMAR BRITO MIRANDA JUNIOR - residência e trabalho 
LUIZ PEREIRA MARTINS - residência 
ARIELLA RAMALHO REAIS - residência 
ALMIR JOSE DOS SANTOS - residência 
ALAOR JUAL DIAS JUNQUEIRA - residência e trabalho 

1 ROSSINE AIRES GUIMARÃES - residência 
LUCJANO CARVALHO ROCHA - residência 
ALEX PEIXOTO DOS SANTOS - residência 
JOSE MIGUEL SANTOS PEIXOTO - residência 
CARLOS GQMES CA V ALCANTE-MUNDIM - residência e trabalho 
JÚNfOR 
CGE Af>MINJSTRAÇÃO E - sede 
PARTICIPACÕES 
UMUARAMA CONSTRUCÕES - sede 
UMUARAMA EDIFICACÕES - sede 
LPM TERRAPLANAGEM - sede 
AGROPECUARIA t.JMUARAMA - sede 
TAXI AEREO'PALMAS - sede 
AEROTEC T AXI AÉREO -sede 
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS ·- - sede 
WTE ENGENHARIA ~ -sede 
MVL CONSTRUCÕ'ES - sede 
MINETO ENGENHARIA -sede 
FECI ENGBNHA!RtlA - - sede 
ETASA EMPREENDIMENTOS -sede 
TAOUARUCU 

· ISOL TECH TECNOLOGIAS - sede 
MCDR EDIFICACÕES - sede 
LAGO SPE PARTICIPAÇÕES 

IMCDE ENGENHARIA -sede 
1 SEGEN HOLDING 1 
WALD HOLDING 
SOCIEDADE DE ENSINO SERRA DO - sede 
CARMO 
ESPACO CONSTRUTORA - sede 
FAZENDAS OURO VERDE/SÃO JOSE - sede 
FAZENDAS TRIÂNGULO/SANTA CRUZ - sede 
FAZENDA MORADA DA PRATA - sede 
FAZENDA ITUMBIARA - sede 
FAZENDA BOA ESPERANCA - sede 
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Com efeito, a medida de busca e apreensão criminal está prevista no a1t. 240, § 1 º, do 

Código de Processo Penal, que assim dispõe: 

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1 o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, 
para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
e) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados 
ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou 
destinados a fim delituoso: 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
t) apreender cartas, abertas ou não. destinadas ao acusado ou cm seu poder, 
quando haja suspe ita de que o conhecimento do f;eu conteúdo possa ser útil à 
elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 

Conforme bem ressaltado pelo MPF, observo que a apuração dos crimes ora 

noticiados depende, além dos depoimentos das pessoas físicas indicadas, da obtenção de 

documentos físicos e eletrônicos, como contratos e expedientes contábeis, além de processos 

administrativos que serão analisados nwna segunda fase, bem assim 1'egistros fortuitos sobre os 

fatos, nonnaJmente encontrados em anota~ões TecoJbidas em diligências de buscas. 

Com vistas a manter a coerência cqm as demais diligências aqui analisadas, defiro a 

expedição mandado de busca e apreensão em relação aos alvos indicados tanto pelo Ministério 

Público Federal, quanto pela Autoridade Policial. Ainda, a medida visa evitar o 

desaparecimento das provas, documentos e informações necessárias às investigações, defiro a 

expedição de mandados de busca e apreensão. 

Observo que a medida deve alcançar inclusive bens encontrados em veículos 

estacionados nas residências e locais de trabalho. desde que estejam relacionados aos 

ínvestigados, além da arrecadação de dispositivos de mmazenamento de dados eletrônicos, 

incluindo aparelhos de celular. Nesse contexto, deverá ser objeto de arrecadação valores em 

espécie que sugiram a prática de ilícitos, especialmente quando relacionados a servidores 

públicos. 

Autorizo a apreensão de telefones celulares eventualmente encontrados nos 
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locais que são alvos da diligência. Defiro, outrossim o acesso da Equipe Policial às 

mensagens ali armazenadas que estiverem estrita .relação com os fatos aqui investigados, 

mantendo-se sobre sigilo as demais informações que não contenham indícios de crimes. 

Nesse ponto, destaco que há indícios de que grande parte das evidências criminosas ora 

investigadas foram trocadas por meio celular, razão pela qual não há falar, no caso em 

concreto, na prevalência da garantia da intimidade tão somente em relação a essas 

evidências criminosas. 

No mesmo sentjdo: 

PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE 
BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE 
CELULAR. LEI 9296/96. OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INOCORRÊ'NCIA. DECISÃO F'LJNDAMENTADA QUE NÃO SE 
SUBORDINA AOS Dl'llAMES DA LEl 9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO 
DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO APARELHO. POSSIBILIDADE. 
LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 
1 - A obtenção do conteúô9 de conversas e mensagens armazenadas em aparelho 
de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296/96. 
li - O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando 
determinada judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos. não ofende o 
art. 5º, inciso XII, d~ Constituição da República, porquanto o sigilo a que se 
refere o a ludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou 
telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos 
dados em si mesmos. 
III - Não há nulidade quando a decisão que determina a busca e apreensão está 
suficientemente-fundamentada, como ocorre na espécie. 
I V - Na pressuposição· da ordem de apreensão de aparelho celu lar ou shlartphonc 
está o acesso aos dados que neles estejam armazenados. sob pena de a busca e 
apreensão resultar em medida irrita, dado que o aparelho desprovido de 
conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade clc ser utilizado como prova 
criminal. 
V - Hipótese em que, demais disso, a decisão judicial expressamente detenn inou 
o acesso aos dados armazenados nos aparelhos eventualmente apreendidos, 
robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova. 
Recurso desprovido. 
(RHC 75 .800/PR, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TU RMA, julgado 
cm 15/09/2016, DJe 26/09/2016) 

Por fim, em relação ao Gabinete do Governador, determino que a medida deve 

abranger também a Chefia de Gabinete, bem como as demais Secretarias de Estado 

relacionadas diretame.nte ao Gabinete do Governador. Quanto à Secretaria de Infraestrutura do 

Governo do Estado de T Ocàntins, a busca deve abranger toda sua extensão. 
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Da perícia 

O Ministério Público Federal requer seja determinada urgente perícia 

documentoscópica no Livro do Caitório de Altamira-PA que abriga a Matrfcula n. 3.351 das 

Fazendas Ouro Verde/Santa Cruz (fls. 112-114 dos Autos Apartados), além da apreensão dos 

documentos que fonnam o dossiê do R- I da inscrição, tendo em vista os indícios de falsificação 

do lançamento. 

Defiro o pedido em sub examine, tendo em vista a sua pertinência com as 

investigações. Além disso~ com a pericia, bem como com a apreensão dos referidos 

documentos, poderão ser melhor analisados os indícios de crime relativos às Fazendas Ouro 

Verde/Santa Cruz. 

Acesso ao Sistema Financeiro do Estado de Tocantins c expedição de oficio ao 

Governo de Tocantins 

Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público Federal pedem seja deferido 

acesso irreshito à equipe de investigação, a ser indicada por esta Autoridade Policial, ao 

Sistema Financeiro do Estado de Tocantins chamado SAFEM, com senhas para realizar 

pesquisas em todos os seus módulos, indep,endente dos anos de pesquisa. 

Por ora, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido sub examine devendo o acesso ao 

SAFEM ser restrito ao período investigado, bem como relacionamento tão somente às práticas 

criminosas objeto do presente Inquérito. 

Por outro lado, DEFIRO a expedição de oficio ao Governador de Tocantins 

dctenninando a entrega dos al]tos dos processos administrativos de contratação das empresas 

referidas nesta decisão ( 01iginais 01+ cópias). 

lnd~P-.onibilidade de bens 

O MPF requer a indisponibilidade de todo o patrimônio de MARCELO DE 

CARVALHO MIRANDA, JOSÉ E.OMAR BRfTO MIRANDA e JOSÉ EDMAR BRlTO 
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MIRANDA JÚNIOR nos estados de Tocantins, Goiás e Pará, incluindo a proibição de 

emissão de guias de transporte de animal pelas Agências de controle sanitário desses estados, 

que deverão prestar informações ao STJ. 

O pedido deve ser deferido. 

O art. 4º, da Lei nº 9613/98 prevê medidas assecuratórias para assegurar tanto a futura 

indenização ou reparação à vítima da infração penal, o pagamento das despesas processuais ou 

das penas pecuniárias ao Estado, evitando, também, que o acusado se beneficie de 

enriquecimento ilícito. 

ln verbis: 

Art. 4o O juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público cm 24 (vinte e 
quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar 
medidas assecuratór,ias de. bens1 direicos ou valores do inves1igado ou acusado, ou 
cxrsl'entes em nome de interpostas pessoas. que sejam instrumento, produto ou 
proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 

No caso em concreto, obset'\,:o que estão presentes os pressupostos para o deferimento 

da medida, quais sejc,Un., fumus comissi delicti e periculum libertatis. 

Em relação aos primeiro - fumus comissi delicti - observo que as diligências já 

realizadas, conforme bem ressaltado pelo MPF, apontam a probabilidade de que o patrimônio 

dos Investigados Marcelo de Carvalho Miranda, José Edmar Brito Miranda e José Edmar Brito 

Miranda Júnior é fonnado por bens de origem espúria, possivelmente relacionados aos sete 

eventos criminosos acima descritos. Esses indícios foram obtidos por meio de provas até então 

concludentes, consistentes, especialmente, na quebra do sigilo bancá1io, interceptação 

telefônica e análise das infonnações e documentos trazidos por AJexandre Fleury. 

Por sua vez, o periculum in mora também se faz presente. Isso porque, com a 

deflagração das medidas acima descritas, é evidente a necessidade de se garantir a preservação 

dos bens, direitos ou valores, com vistas a assegurar o ressarcimento dos notórios vãlores 

possivelmente ocultados ou cuja origem ilícita foi dissimulada. Além do mais, observo, ainda, 

que a investigação encontra-se na fase do Jnquérito, o que acentua a probabilidade de que a 
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demora na prestação jurisdicional pode vir a possibilitar eventual dilapidação do patrimônio dos 

Investigados. 

Observo, por fim, que nesse caso não há falar em impenhorabilidade de bens de 

família, tendo em vista o que dispõe a própria Leí nº 8009/90. No mesmo sentido. o seguinte 

julgado: 

AGRAVO REGJMeNT AL. RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL E 
LA V AGEM DE DfNHEJRO. CAUTELAR DE INDISPONIBfLIDADE DE 
BENS. BLOQUEIO DE IMÓVEL DA EX-ESPOSA. PEDIDO DE 
RESTITUIÇÃO. MEAÇÃO DEFINIDA EM DIVÓRCIO E ORIGEM LÍCTT A. 
COISA JULGADA E ÓNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 
EXCEÇÃO NOS CASOS DE REPARAÇÃO DECORRENTE DE 
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INCISO VI DO ARTIGO 3º DA 
LEI N. 8.009/1990. RECURSO IMPROVIDO. 
1. A ausência de pTévio debate, pelo Tribunal de origem, acerca da fonnaçào da 
coisa julgada nos autos do divórcio, no qual se definiu que o imóvel bloqueado 
ficaria para a cônjuge varoa, assim como com relação ao ônus da prova quanto à 
sua origem ilícita, in1pede o exame do recurso especial por esta Coite ante a 
falta de prequestionamento. 
2. A impenhorabilidade do bem de familia é oponível em qualquer processo de 
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo quando 
tiver sido adquirido com prnduto de crime ou para execução de sentença penal 
condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens (artigo 3º, inciso 
VI, da Lei n. &.009/1990) . 
3. Na espécje, proposta medifla cautelar de indisponibilidade dos bens para se 
garantir o ressarcimento de valores desviados decon-entes do crime de sonegação 
fiscal e lavagem de. dinheiro, não há que se falar em impenhorabilidade do bem de 
família. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1479146/CE, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em I 0/03/2016, DJe 16/03/2016) 

Assim, com fulcro no art. 4° da Lei nº 9613/98, DECRETO a 

INDISPONIBILIDADE de todo o patrimônio de Marcelo de Carvalho Miranda, José Edmar 

Brito Miranda e José Edmar Brito Miranda Júnior nos estados de Tocantins, Goiás e Pará. 

incluindo o bloqueio de valores via BACENJUD, proibição de emissão de guias de transporte 

de animal pelas Agências de controle sanitário desses estados, que deverão prestar informações 

ao STJ, nos tem1os requeridos pelo Ministério Público Federal. 
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Afastamento cautelaql-ª.S-{y~ções púb!i.Ç.ªs 

A Autoridade Policial pediu o afastamento cautelar dos servidores Sérgio Leão, 

Secretário de infraestrutura do Estado de Tocantins e Carlos Gomes Cavalcanti Mundim 

Araújo, Presidente Da Comissão de Licitação da SEDUC/TO, por 90 (noventa) dias, 

visando-se evitar interferência na análise e demais diligências de visem apurar 

responsabilidades criminais e outras irregularidades em processos com suspeitas de fraudes. 

Observo que já foi decretada a prisão temporária dos referidos servidores. Assim, 

nesse período inicial, eles já estarão impedidos de influenciar, de alguma fonna, a execução das 

diligências em curso. 

Expirado o prazo da prisão temporária e executadas as demais diligências ora 

deferidas, a pertinência da medida de afastamento cautelar poderá ser melhor avaliada, razão 

pela qual indefiro, por ora, o pedido sub examine. 

Suspensão por 06 meses de todos· os contratos das pessoas físicas e jurídicas 

investigadas nos autos em questão 

A Autoridade P01icial pede seja determinada a suspensão por 6 meses de todos os 

contratos das pessoas físicas e jurídicas investigadas nos autos em questão com o Governo do 

Estado de Tocantins e sua Adniinistração Direta e Indireta, bem como proibição dô Estado 

celebrar novos contratos com tais empresas até o final das investigação, em especial as 

contenham sociedade de Alex Peixoto dos Santos, José Miguel Santos Peixoto, Rossine Aires 

Guimarães, Luiz Pereira Martins e demais listadas na "TABELA 05 - EMPRESAS 

JNVESTTGADAS". 

O deferimento da medida acima está condicionada à melhor demonstração, após a 

execução das diligências, das irregularidades nos contratos fim1ac.ios pelo governo do Estado de 

Tocantins com as referidas pessoas jurídicas. Além do mais, a medida pode implicar em 

eventuais danos à coletividade, tendo em vista que pode comprometer á prestação de serviços 

públicos à população do Estado de Tocantins. 
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Isso posto, INDEFIRO o pedido sub examine. 

Conclusões 

Ante tudo quanto exposto: 

- INDEFIRO o/a: 

- decreto de prisão preventiva de José Edmar Brito Miranda, José Edmar 

Btito Miranda Junior, Maria da Glória Carvalho Miranda, Luiz Pereira Martins, Antônio 

Lucena Barros, Rossine Aires Guimarães, José .Miguel Santos Peixoto, Alex Peixoto dos 

Santos e de Alaor Jual Dias Junqueira; 

- suspensão por 06 meses de todos os contratos das pessoas tisicas e 

jurídicas investigadas nos autos em questão; 

- afastamento cautelar das funções públicas dos Investigados Sérgio Leão, e 

Carlos Gomes Cavalcanti Mundirn Araújo; e, 

- condução coercitiva de ~uis Henrique Mendanha Macedo Vieira, Welson 

Aires Jocomé, Laércio Pereira Costa, Clarencio Gomes da Silva, Adão Darci Fernandes e de 

Paulo Antônio Pedreira. 

- DETERMINO a: 

- intimação, para prestarem depoimento, mediante condução coercitiva, dos. 

seguintes Investigados 

lt,i , ,, / 

Maria da Glória Carvalho Miranda 
Deise Regina Chaves da Si lva 
Luciano Carvalho da Rocha 
Marcelino Leão Mendonça 
José Edmar Brito Miranda 
Luiz Pereira Maiiins 
João Franco da Silveira Bueno. 
Marcelo de Carvalho Miranda 
Mareia Pires Lobo 
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Antônio Lucena Barros 
Rossine Aires Guimarães 
José Augusto Pires Paula 
Deusenir Ribeiro de Souza 
Almir José dos Santos 
Ana Lídia Cândido dos Santos 
Lidiane Cândido dos Santos 
Ariella Ramalho Reis 
Luiz Antônio da Rocha 
Carlos Batista de Almeida 
Aldimir Lima Nunes 
Joao Cleber de Souza Torres 
Francisco Torres de Paula Filho 
José Teodósio da Silva 
José Wilson Siqueira Campos 

- fntimação para depoimento, em local e hora a serem determinados pela 

Autoridade Policial, independente de mandado, de: Valdice Domingos de Freitas, João Franco 

Bueno, Marcos Roriz e Adão Darci Fernandes. 

- Expedição de mandados de busca e apreensão que devem abranger os 

alvos requeridos pelo MPF e pela Autoridade Policial. 

- Autorizo a apreensão de telefo1ies ce'lulares eventualmente encontrados nos 

locais que são alvos da diligência. r>efiro, outrossim o acesso da Equipe Policial às mensagens 

ali armazenadas que estiverem estrita relação com os fatos aqui investigados, mantendo-se 

sobre sigilo as demais informações que não contenham indícios de crimes. Nesse -ponto, 

destaco que há indícios de que grande parte das evidências criminosas ora investigadas foram 

trocadas por meio celular, razão pela qual hão há fa lar, no caso em concreto, na prevalência da 

garantia da intimidade tão somente em relação a essas evidências criminosas. 

- Realização de urgente pericia documentoscópica no Livro do Cartório de 

Altamira-PA que abriga a Matrícula n. 3.351 das Fazendas Ouro Verde/Santa Ctuz (fls. 

L 12-114 dos Autos Apartados), além da apreensão dos documentos que fom1am o dossiê do 

R-1 da inscrição, tendo em vista os indícios de falsificaç~o do lançamento. 

- Expedição de oficio ao Governador de Tocantins determinando a entrega 
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dos autos dos processos administrativos de contratação das empresas referidas nesta decisão 

(originais ou cópias). 

- DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de acesso ao SAFEM, que deve ser restrito 

ao período investigado. bem como relacionamento tão somente às práticas criminosas objeto do 

presente Inquérito. 

- DECR ETO 

- com fulcro no art. 1°, I em, 1, da Lei nº 7960/89, a prisão temporária. pelo 

prazo de 5 dias, de: José Edmar Brito Miranda Junior, Marcus Vinicius Lima 

Ribeiro, Sérgio Leão, Carlos Gomes Cavalcante Mundim Araújo, Alex 

Câmara, Alaor Jual Dias Junqueira, Alex Peixoto dos Santos e José Miguel 

Santos Peixoto. 

- indisponibilidade de todo o patrimônio de Marcelo de Carvalho Miranda, 

José Edmar Brito Miranda e José Edmar Brito Miranda Júnior nos estados de 

Tocantins, Goiás e Pará, incluindo a proibição de emissão de guias de 

transporte de animal pelas Agências de controle sanitário desses estados, que 

deverão prestar informações ao STJ. A indisponibilidade deverá ser feita via 

BACENJUO, bem como junto aos Cartórios de Registros de Imóveis desses 

estados, valendo-se do- auxílio das Corregedorias Gerais de Justiça ou da 

própria ANOREG, e dos DETRANS, para os veículos. 

Determino, por fim, a disponibilização de serviço médico de emergência durante a execução 

das diligências, a fim de garantir a preservação da integridade física de todos os envolvidos. 

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 

Brasília (DF), 23 de novembro de 2016. 

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator 
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