
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AÇÃO PENAL Nº 898 - DF (2015/0297281-8)
  
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AUTOR     : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU       : MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
ADVOGADOS : JAIR ALVES PEREIRA  - RS046872    

BELCHIOR ALVES GUIMARÃES FILHO  - DF045095 
RÉU       : JOSE EDIMAR BRITO MIRANDA 
RÉU       : JOSE EDMAR BRITO MIRANDA JUNIOR 
RÉU       : LUIZ PEREIRA MARTINS 
ADVOGADOS : NEY MOURA TELES  - DF006087    

LUCAS ANTÔNIO BORGES FILHO  - GO024679    
PEDRO IVO DE MOURA TELLES  - GO034718 

RÉU       : ALEXANDRE FLEURY JARDIM 
RÉU       : ROSSINE AIRES GUIMARAES 
ADVOGADOS : ANTÔNIO SÉRGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO  - 

SP124516    
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE  - SP130665    
CLÁUDIO M HENRIQUE DAÓLIO  - SP172723    
FLAVIA MORTARI LOFTI  - SP246694    
LEONARDO MAGALHÃES AVELAR  - SP221410    
CINTIA BARRETO MIRANDA  - SP291802    
BARBARA SALGUEIRO DE ABREU  - SP314292    
RAFAEL SILVEIRA GARCIA  - DF048029    
AMANDA AMERICO VIEIRA PASSOS  - DF047076    
STEPHAN GOMES MENDONÇA  - SP337180    
MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA DE SOUZA MARTINS  
- SP371454    
JULIANA DE CASTRO SABADELL  - SP357634 

RÉU       : ANTONIO LUCENA BARROS 
RÉU       : ALAOR JUAL DIAS JUNQUEIRA 
ADVOGADO : JOÃO PAULA RODRIGUES  - TO002166 

DECISÃO

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o Governador do Estado do 
Tocantins Marcelo de Carvalho Miranda, bem como contra José Edmar Brito Miranda, José 
Edmar Brito Miranda Junior, Luiz Pereira Martins, Alexandre Fleury Jardim, Rossine Aires 
Guimarães, Antônio Lucena Barros e Alaor Jual Dias Junqueira imputando-lhes os crimes 
conforme a seguir transcrito:

-  MARCELO DE CARVALHO MIRANDA é denunciado por infração ao preceito 
primário dos art. 288, art. 317, § 1º, por duas vezes, c/c art. 327, § 2º; todos do 
Código Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por quatro vezes, na forma do art. 69 do 
Estatuto Repressivo;
-  JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA é denunciado por infração ao preceito 
primário do art. 317, § 1o, por duas vezes, c/c art. 327, § 2º; ambos do Código 
Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por quatro vezes, na forma do art. 69 do 
Estatuto Repressivo;
-  JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA JÚNIOR é denunciado por infração ao 
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preceito primário dos art. 288, art. 317, caput, por duas vezes, e art. 29 todos do 
Código Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por quatro vezes, na forma do art. 69 do 
Estatuto Repressivo;
-  LUIZ PEREIRA MARTINS é denunciado por infração ao preceito primário dos 
art. 288 e art. 333, caput, ambos do Código Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por 
três vezes, combinados com o art. 69 do Estatuto Repressivo; 
- ALEXANDRE FLEURY JARDIM é denunciado por infração ao preceito 
primário do art. 317, § 1o, por duas vezes, c/c art. 327, § 2o; ambos do Código 
Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por quatro vezes, na forma do art. 69 do 
Estatuto Repressivo;
-  ROSSINE AIRES GUIMARÃES é denunciado por infração ao preceito primário 
dos art. 288 e art. 333, caput, ambos do Código Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, 
por uma vez, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo; 
-  ANTÔNIO LUCENA BARROS é denunciado por infração ao preceito primário 
dos art. 288 e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 69 do 
Estatuto Repressivo;
-  ALAOR JUAL DIAS JUNQUEIRA é denunciado por infração ao preceito 
primário dos art. 288 do Código Penal e art. 1o da Lei n° 9.613/98, por quatro 
vezes, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo.

O Ministério Público Federal requereu ainda a instauração de outros sete inquéritos 
para apurar as seguintes práticas possivelmente delituosas:

a) possível corrupção e lavagem de dinheiro nas negociações com aviões por 
Marcelo Miranda, José Edmar Brito Miranda, José Edmar Brito Júnior, Almir dos Santos, 
Ana Lídia dos Santos, Lidiane dos Santos, Antônio Lucena e Luiz Antônio da Rocha.

b) possível corrupção e lavagem de dinheiro com atuação de Marcelo Miranda, José 
Edmar Brito Miranda, José Edmar Brito Júnior, Alex Peixoto e José Miguel Peixoto 
envolvendo o GRUPO FECI, não se perdendo de foco as irregularidades na Secretária de 
Educação e Secretaria de Infraestrutura.

c) possível lavagem de ativos nos respectivos contratos envolvendo a WTE 
Engenharia com atuação de Marcelo Miranda, José Edmar Brito Miranda, José Edmar Brito 
Júnior, e Luciano Carvalho Rocha;

d) possível lavagem de ativos nos respectivos contratos e doações eleitorais ilegais 
envolvendo a MVL Construções por Marcelo Miranda, José Edmar Brito Miranda, José 
Edmar Brito Júnior, Alexandre Fleury e Marcos Vinícios Lima Ribeiro;

e) possível atuação criminosa (fraude em licitações, corrupção e lavagem de capitais) 
de Marcelo Miranda, Clenan Renaut, Sérgio Leão e Renan Pereira apurados na Operação 
Convergência;

f) lavagem de dinheiro relativa ao veículo Jeep Renegade, a qual deve abraçar 
também as Fazendas Boa Esperança e Itumbiara, tendo como investigados Marcelo Miranda, 
José Edmar Brito Miranda, José Edmar Brito Júnior, Alexandre Fleury, Tatiane Fêlix e Elmar 
Borges; e, 

f) viagem oficial do Secretário Brito Miranda pela Europa com a família, com 
possível configuração do crime de peculato cometido por Marcelo Miranda, José Edmar Brito 
Miranda, Marcelino Mendonça, Maria Da Glória e Marilda Nakane.

O MPF pediu também:
g) o compartilhamento das provas até agora obtidas no âmbito do Inquérito 1086 

com o que é investigado no âmbito do Inquérito 1081/DF, sob a relatoria do Exmo. Ministro 
Felix Fischer, bem como com todas as demais instâncias de controle Estaduais e Federais, 
com a obrigação de comunicação de seu uso a este Relator.

h) levantamento do sigilo dos presentes autos, inclusive do acordo de colaboração 
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premiada firmado com Alexandre Fleury.
É o relatório, no essencial. Decido.
Observo, inicialmente, que o Exmo. Ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido 

liminar formulado no âmbito da Petição nº 7551 para suspender a execução do cumprimento 
do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral até a publicação do acórdão de julgamento dos 
embargos de declaração lá opostos. 

Assim, é competente este Superior Tribunal de Justiça para a análise da denúncia, 
bem como demais pedidos formulados pelo MPF, tendo em vista a presença de agente com 
prerrogativa de foro no caso em concreto.

Do pedido de instauração de novos procedimentos investigatórios
Conforme acima relatado, além do oferecimento da denúncia, o Ministério Público 

Federal requereu também a instauração de 7 outros procedimentos investigatórios que terão 
como objeto a prática de possíveis crimes relacionados, em síntese, às negociações de 
aeronaves, contratos firmados pelo Estado do Tocantins com o Grupo FECI, WTE 
Engenharia e MVL Construções. Ainda, de acordo com o MPF, serão objeto de análise em 
separado as evidências colhidas durante a execução da Operação Convergência, bem como os 
fatos relacionados à aquisição do veículo Jeep Renegade, Fazendas Boa Esperança e 
Itumbiara e a realização de viagem à Europa pelo agente com prerrogativa de foro com a 
família.

Com efeito, conforme apontado pelo MPF, esses fatos demandam ainda 
aprofundamento das investigações, sendo ainda grupos autônomos e independentes aos fatos 
que, por sua vez, compõem a denúncia ofertada. 

Assim, presentes indícios de crime que necessitam ser mais bem esclarecidos, é de 
rigor o deferimento dos referidos procedimentos investigatórios na forma do que foi requerido 
pelo Ministério Público Federal.

Do pedido de compartilhamento de provas constantes nos presentes autos com o 
Inquérito 1081/DF e com demais órgãos de controle federais e estaduais

O MPF pediu o compartilhamento das provas até agora obtidas no âmbito do 
Inquérito 1086 com o que é investigado no âmbito do Inquérito 1081/DF, sob a relatoria do 
Exmo. Ministro Felix Fischer, bem como com todas as demais instâncias de controle 
Estaduais e Federais, com a obrigação de comunicação de seu uso a este Relator

Com efeito, a orientação dessa Corte Superior é pacífica no sentido da possibilidade 
de compartilhamento de provas obtidas licitamente em investigação criminal, desde que 
demonstrada a sua pertinência com os fatos investigados no segundo procedimento 
investigatório. 

No mesmo sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. 
SENTENÇA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA 
DE OUTRO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA RESPEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No 
caso em apreço, "a formação da convicção do Juízo assentou-se precipuamente nas 
declarações da vítima, amparada por testemunhas ouvidas neste processo, sob a 
égide do contraditório". 2. Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o 
fato de o acusado não ser parte no processo em que foi produzida a prova 
emprestada não a torna inválida, desde que seja oportunizado ao réu proceder ao 
contraditório e à ampla defesa sobre o seu conteúdo, tal como ocorrido no caso dos 
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autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 
693.181/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Observo que alguns dos elementos probatórios constantes dos presentes autos já 
foram compartilhados com o Inquérito 1081/DF, conforme decisão prolatada por este Relator 
em 23/11/17. 

Senão vejamos:
DECISÃO

Por meio do ofício nº 2080/2017-RE 0001/2016-4 SR/PF/TO, a Autoridade 
Policial noticia que no curso das presentes investigações, "a Construtora Rivoli 
SPA e o Engenheiro dessa empresa, WELSON AIRES JACOME, foram alvos de 
cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos por esse STJ sob os 
nºs 365 e 373/2016. A equipe de investigação, ao analisar os documentos 
apreendidos desses dois Investigados, concluiu que há elementos de prova que 
serão úteis a outro inquérito instaurado no âmbito do STJ e que tramita sob a 
presidência do Ministro Felix Fischer (STJ 1081/DF)". O Inquérito 1081/DF apura 
fraudes licitatórias e de execução em obras públicas  destinadas à construção de 
pontes de todo o Estado, durante a gestão anterior do Governador Marcelo de 
Carvalho Mirada (2003/2009)" (fl. 2 do respectivo expediente avulso).
Pede, assim o compartilhamento das provas relacionadas nos itens 1, 2 e 3 do Auto 
de Apreensão nº 373/2016 e nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 do Auto de 
Apreensão nº 365/2016, ambos expedidos nos autos do Inquérito em epígrafe.
O Ministério Público Federal concordou com a representação da Autoridade 
Policial (fls. 12/13).
É o relatório. Decido.
O Ministério Público Federal, a partir do que noticiou a Autoridade Policial, 
concordou o compartilhamento de provas constantes nos itens 1, 2 e 3 do Auto de 
Apreensão nº 373/2016 e itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 do Auto de Apreensão nº 
365/2016, ambos expedidos nos autos do Inquérito em epígrafe, tendo em vista 
que guardam pertinência com o objeto de investigação do Inquérito 1081/DF, 
também em trâmite nesta Corte Especial.
Com efeito, a orientação dessa Corte Superior é pacífica no sentido da 
possibilidade de compartilhamento de provas obtidas licitamente em investigação 
criminal, desde que demonstrada a sua pertinência com os fatos investigados no 
segundo procedimento investigatório.
No mesmo sentido:
[....]
No caso dos autos, a Autoridade Policial, com a concordância do Ministério 
Público Federal, demonstrou a pertinência e a utilidade para o Inquérito 1081 das 
provas especificadas, obtidas licitamente em cumprimento de decisão judicial 
deste Relator. 
Assim, não há óbice para o deferimento do pedido sub examine.
Portanto, DEFIRO o pedido e, nos termos requeridos pelo MPF à fl. 13, 
DETERMINO à Superintendência da Polícia Federal em Tocantins que efetue a 
cópia e remessa das provas listadas nos itens 1, 2 e 3 do Auto de Apreensão nº 
373/2016 e itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 do Auto de Apreensão nº 365/2016, 
ambos expedidos nos autos do Inquérito em epígrafe, ao Exmo. Ministro Relator 
do Inquérito 1081/DF.
Providências necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

Assim, o compartilhamento de provas deve abranger as demais evidências constantes 
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dos presentes autos. 
Em relação ao outro requerimento envolvendo órgãos de controle estaduais e 

federais, observo que, antes da análise do seu mérito, o Ministério Público Federal deve 
especificar quais são esses órgãos de controle a que se referiu, bem como qual a finalidade do 
compartilhamento para cada uma dessas instâncias.

Do pedido de levantamento do sigilo dos autos (inclusive do acordo de colaboração 
premiada)

Nesse ponto, o Ministério Publico Federal requereu o levantamento do sigilo dos 
presentes autos, inclusive do acordo de colaboração premiada firmado com Alexandre Fleury.

Quanto ao sigilo dos presentes autos, observo que o órgão acusatório consignou que 
a revogação do trâmite confidencial dos autos não traz prejuízo ao devido processo legal, 
sendo também garantia de "salutar escrutínio público sobre a atuação da Administração 
Pública e da própria Justiça Criminal". 

Assim, não havendo prejuízo às partes e sendo medida que atende ao interesse 
público, deve ser levantado o sigilo do presente feito, a qual não se estende aos Inquéritos que 
serão instaurados por força da presente decisão. Quanto ao acordo de delação premiada, o seu 
acesso deve ser restrito aos demais denunciados, sendo que sua publicidade somente se dará 
após eventual recebimento da denúncia.

Assim, ante tudo quanto exposto:
a) NOTIFIQUEM-SE os denunciados para apresentarem resposta à acusação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º, da Lei nº 8038/90.
b) DEFIRO a imediata instauração dos novos inquéritos, na forma em que foi 

requerida pelo Ministério Público Federal e exposta na presente decisão.
c) DEFIRO o compartilhamento das provas constantes dos autos em epígrafe com o 

Inquérito 1081/DF, observando-se que já houve o compartilhamento anterior de alguns dos 
elementos probatórios aqui obtidos.

d) DEFIRO o levantamento de sigilo dos autos, na forma requerida pelo MPF. O 
acesso ao acordo de colaboração premiada deve ser restrito aos demais denunciados até o 
eventual recebimento da denúncia.

Providências necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
Brasília (DF), 10 de abril de 2018.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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