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D E C I S Ã O

 
 

 
O Ministério Público Federal ofereceu a presente denúncia em face de Luiz Carlos Magno

Silva, dando-o como incurso nas penas dos crimes previstos nos arts. 333, caput, do Código Penal (corrupção

ativa, praticado por 4 vezes), e 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, acrescida da causa de aumento estabelecida no

§ 4º desse mesmo dispositivo legal (lavagem de dinheiro, cometido por 3 vezes); de Lívia de Oliveira Saraiva,

a quem imputou a conduta tipificada no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro, praticada por

2 vezes); de Helder Sousa Jacobina, dando-o como incurso nas penas dos delitos previstos nos arts. 317, 

caput, do Código Penal (corrupção passiva, por 3 vezes), e 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de

dinheiro, por 3 vezes); de Maria Luzia de Paiva Melo Holanda, a quem imputou a prática do delito tipificado no

art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro, por 2 vezes); de Pauliana Ribeiro de Amorim,

dando-a como incursa nas penas dos crimes previstos nos arts. 317, caput, do Código Penal (corrupção

passiva, por 2 vezes), e 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro, 1 vez); de Stênio Dias de
Negreiros Leite e de Halysson Carvalho Silva, imputando a ambos os delitos tipificados nos arts. 333, caput,

do Código Penal (corrupção ativa, 1 vez), e 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro, 1 vez).
 

De início, salientou o autor que os fatos pertinentes a este Inquérito Policial (nº 0465/2018-

SR/DPF/PI), instaurado a partir da notícia-crime apresentada por Halysson Carvalho Silva, guarda conexão

com os fatos apurados no Inquérito Policial nº 023/2015 – SR/DPF/PI (Inquérito nº 5516-05.2016.4.01.4000,

convertido na Ação Penal de nº 1934-89.2019.4.01.4000, em trâmite neste juízo prevento) que também

investiga os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, além de organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Piauí
3ª Vara Federal Criminal da SJPI

Num. 297412352 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: AGLIBERTO GOMES MACHADO - 26/08/2020 18:24:14
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082618241468100000292975070
Número do documento: 20082618241468100000292975070



Tais fatos, segundo a acusação, remetem, exclusivamente, aos idos de 2015, quando das

contratações do serviço de transporte escolar de alunos da Educação Básica residentes na zona rural de vários

municípios do Estado do Piauí pela SEDUC/PI, através do Pregão Presencial nº 01/2015 (processo licitatório nº

0001204/2015, evento de ID 292813392, págs. 183/211), cuja modalidade “presencial” escolhida para a

realização do certame foi justificada pelo Secretário interino da pasta na época, Helder Sousa Jacobina (ID

292813392, págs. 28/30).
 

Estes mesmos fatos, revelaram, ainda, uma série de vantagens econômicas auferidas pelos

agentes públicos Helder Sousa Jacobina e Pauliana Ribeiro de Amorim em contrapartida aos benefícios

concedidos às empresas componentes dessa organização criminosa, como, por exemplo a contratação direta

delas no referido certame, então autorizada pela ex-Secretária de Educação e Cultura do Estado do Piauí,

Rejane Ribeiro Sousa Dias, através da Dispensa de Licitação nº 005/2015 (ID 292813391, pág. 1), no bojo do

processo administrativo nº 0004895/2015.
 

Dentre as vantagens obtidas por estes dois agentes públicos, destacam-se, apenas neste

inquérito, um imóvel situado na Rua Heloneida Reinaldo, nº 1232, bairro Ininga, nesta capital, adquirido e

reformado, supostamente, por Luiz Carlos Magno Silva, em favor de Pauliana Ribeiro Amorim, a qual teria

recebido gratuitamente o referido imóvel residencial para praticar, “no exercício de funções comissionadas

ocupadas SEDUC/PI entre 2015 e 2017, atos de ofício que favoreceram empresas integrantes da organização

criminosa chefiada por Luiz Carlos”.
 

Outrossim, Helder Sousa Jacobina teria recebido de Halysson Carvalho Silva e Stênio Dias de

Negreiros Leite, no dia 18 de dezembro de 2014, o veículo Chevrolet S10 LTZ, placa PID-8290, em troca do

favorecimento futuro das empresas de ambos nos contratos com a SEDUC/PI, quando ele assumisse, logo no

início do primeiro mandato do Governador do Estado José Wellington Barroso de Araújo Dias, os cargos de

Superintendente de Gestão da Secretaria e de Secretário de Estado interino daquela pasta, entre 2015 e 2019.
 

E mais outros dois veículos: o VW Jetta 2.0, 2012/2013, placa ODV-9491, e o Kia Sorento EX2,

2014/2015, placa PIE-1623, ambos registrados no DETRAN em nome da corré Lívia de Oliveira Saraiva, mas

adquiridos por Luiz Carlos Magno Silva, segundo o MPF, “com os recursos das empresas vinculadas ao

esquema criminoso por ele controlado. Tanto que esses veículos constavam em planilhas de controle de frota

da empresa Locar Transporte dos anos de 2015 e 2107, planilhas essas que eram repassadas a Luiz Carlos

Magno Silva por funcionários das empresas”.
 

Estes dois veículos foram repassados a Helder Sousa Jacobina, também gratuitamente, e eram

usados, respectivamente, por ele e sua esposa, Danysia Paiva Holanda Jacobina. Sendo que apenas o veículo

Kia Sorento foi formalmente transferido para o nome da sua sogra, também acusada, Maria Luzia de Paiva

Melo Holanda, em meados de 2016, por ordem de Luiz Carlos, com o fim de favorecer Helder Sousa Jacobina,

o qual, em contrapartida, teria garantido “vantagens indevidas em contratos com a SEDUC” às empresas

controladas Luiz Carlos, o que segundo a acusação ocorreu no Pregão Presencial nº 01/2015, no Pregão

Eletrônico nº 13/2015 e no Pregão Eletrônico nº 22/2017.
 

Ao final, o MPF pugnou pela condenação dos réus nas respectivas penas cominadas dos

referidos tipos penais, bem como, pela fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela

infração, considerando os prejuízos sofridos pela União, correspondendo aos delitos cometidos por cada um

dos réus, inclusive, observado o concurso de pessoas (art. 387, inciso IV, do CPP).
 

De todo modo, a fim de resguardar o valor da reparação e evitar que os acusados vendam o

imóvel e se locupletem com o proveito dos crimes, o MPF requereu, ainda, o sequestro “da casa situada Rua
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Heloneida Reinaldo, n. 1232, Ininga, Teresina/PI (Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis em

Teresina/PI: Registro Geral n. 2-F, fls. 67V, sob o nº 4.290)”.
 

E por fim, apresentou rol de oito testemunhas (ID 292813385, p 27).
 

É o relatório. Decido.
 

Como se depreende do breve relatório feito acima, a presente denúncia versa, especificamente,

sobre condutas de corrupção e lavagem de dinheiro atribuídas aos empresários Luiz Carlos Magno Silva, Lívia

de Oliveira Saraiva, Halysson Carvalho Silva e Stênio Dias de Negreiros Leite. No relatório do Inquérito nº

0465/2018 – SR/PF/PI (ID 292813364, págs. 72/91; e ID 292813365, págs. 1/4) e na respectiva peça

acusatória (ID 292813385, págs. 1/26), também foram imputadas responsabilidades criminais a dois antigos

ocupantes de cargos em comissão na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí (Helder Sousa

Jacobina e Pauliana Ribeiro de Amorim) e a uma terceira pessoa, a sogra de Helder, Maria Luzia de Paiva

Melo Holanda.
 

Como se verá adiante, são imputados aos denunciados fatos, em tese, típicos e antijurídicos,

com base em indícios e elementos probatórios coligidos ao longo da investigação criminal que se convencionou

chamar “Operação Topique”.
 

Antes de mais nada, faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito dos atos

relevantes, cronologicamente ordenados, dessa operação tão complexa.
 

Assim, mesmo tendo sido deflagrada somente no dia 02.08.2018, no bojo da Representação

Criminal nº 14646-48.2018.4.01.4000, as primeiras investigações já remontavam ao ano de 2013, quando uma

notícia de crime apresentada junto ao Ministério Público Estadual da cidade de Campo Maior-PI indicava a

simulação na prestação do serviço de transporte escolar de alunos da zona rural daquele município e no seu

pagamento. Depois, os Relatório de Demandas Externas nºs 2015033838 e 201503840, elaborados pela

Controladoria Geral da União e que instruem o supracitado processo, apontaram desvios de recursos do

FUNDEB e PNATE nos contratos firmados entre a LOCAR TRANSPORTE e o Município de Campo Maior-PI,

nos exercícios de 2013, 2104, até maio de 2015.
 

Graças ao meticuloso trabalho de auditoria da CGU e às provas documentais obtidas nos autos

de nºs 5534-26.2016.4.01.4000 (quebra dos sigilos bancário e fiscal), 1706-51.2018.4.01.4000 (quebra de sigilo

bancário), 14646-48.2018.4.01.4000 (busca e apreensão, prisões, sequestro de bens e quebra de sigilo de

dados telefônicos), 14946-10.2018.4.01.4000 (interceptação de comunicação telefônica), 24062-

40.2018.4.01.4000 (quebra de sigilo de dados cadastrais e telemáticos dos usuários das contas de e-mail

identificados) e 28698-49.2018.4.01.4000 (quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico) pôde-se constatar a

materialidade e indícios consistentes de autoria e participação dos denunciados nos fatos delituosos trazidos

na primeira denúncia oferecida em 22.01.2019 (Ação Penal nº 1934-89.2019.4.01.4000).
 

Tais provas permitiram inferir o modus operandi do grupo criminoso, consistente na

arregimentação de pessoas para simularem concorrências entre as empresas a elas vinculadas nos

procedimentos licitatórios realizados pela SEDUC/PI e, após vencerem os respectivos certames, celebrarem

contratos superfaturados de transporte escolar, que eram subcontratados indevidamente, transferindo custos e

riscos a motoristas locais, que muitas vezes utilizavam veículos velhos e inadequados, a fim de obterem

vultosas quantias como pagamentos por estes serviços. Em troca concediam vantagens indevidas a agentes

públicos dos municípios do Piauí e do Governo do Estado do Piauí, permitindo a perpetuação deste ciclo

vicioso.
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E, por conseguinte, na identificação dos acusados na primeira ação penal, os quais eram

constituídos em sua maioria por empresários do ramo de transportes, incluindo a Lívia de Oliveira Saraiva,

novamente denunciada. Eles se associaram (art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013), sob a chefia de Luiz Carlos

Magno Silva, com a finalidade de cometerem crimes, idênticos aos aqui imputados: corrupção ativa, corrupção

passiva e lavagem de dinheiro.
 

Num segundo momento dessas investigações, no âmbito da denominada Operação Topique,

foram instaurados, pelo menos, outros quatro inquéritos policiais: IPL’s nºs 0465/2018 (atual processo nº

25126-51.2019.4.01.4000 sob análise), 0049/2019, 0054/2019 e 0266/2019, todos abrangendo,

exclusivamente, as vantagens econômicas recebidas pelos agentes públicos em troca de favores que

beneficiassem as empresas integrantes da organização criminosa.
 

No particular, constitui objeto do IPL nº 465/2018 a apuração dos crimes de corrupção ativa e

passiva, consubstanciada no recebimento de três veículos por parte do ex-Superintendente de Gestão da

SEDUC/PI (2015 a 2018), Helder Sousa Jacobina, que assumiu, interinamente, o cargo de Secretário de

Educação a partir de março de 2015 e, depois, como titular da pasta, de abril de 2018 a 1º.04.2019. Além de

uma casa cedida gratuitamente a Pauliana Ribeiro de Amorim, que exerceu vários cargos em comissão na

SEDUC/PI, entre maio de 2015 e 1º.11.2017.
 

A peça acusatória, além de dar a dimensão dos fatos, trouxe, de forma delimitada, elementos

que apontam para os crimes de corrupção (passiva e ativa) e lavagem de capitais. Extraídos de buscas e

apreensões (processos nºs 14646-48.2018.4.01.4000 e 25124-81.2018.4.01.4000), quebras dos sigilos

bancário e fiscal (processos nºs 28698-49.2018.4.01.4000 e 25136-95.2019.4.01.4000) e quebras dos sigilos

telefônico e de dados/conteúdos/comunicação armazenados em meio digital na internet (processos nºs 28968-

39.2019.4.01.4000, 25122-14.2019.4.01.4000 e 25134-28.2019.4.01.4000) .
 

É de se relembrar, como ilustração, as decisões que afastaram os referidos sigilos, as quais

fizeram referência a elementos de materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como à ligação dos

representados com as práticas investigadas.
 

De acordo com estes elementos carreados naqueles autos, a organização criminosa formou-se

para cometer crimes, sobretudo, os de lavagem de capitais, corrupção ativa e passiva, sob a chefia de Luiz

Carlos Magno Silva, ora denunciado, tendo como base a constatação de diversas irregularidades nos contratos

celebrados entre a SEDUC/PI e as empresas vinculadas a ele ou a pessoas relacionadas a ele, por afinidade

ou parentesco, ou, ainda, por vínculo negocial, como já restou consignado na decisão de recebimento da

denúncia pretérita (Ação Penal nº 1934-89.2019.4.01.4000).
 

Pois bem. Na formação do juízo de constatação de materialidade dos fatos e indícios de autoria,

vê-se que os novos denunciados teriam perpetrado os diversos delitos nela capitulados, em maior ou menor

grau de intensidade, diretamente, ou apenas concorrido, de qualquer modo (art. 29 do CP), ainda que em

menor participação, para a materialização dos tipos penais, que consistiram em irregularidades praticadas nas

licitações e na execução dos serviços de transporte escolar, de natureza continuada, para atender as

necessidade da SEDUC/PI.
 

Em relação aos delitos de corrupção (passiva e ativa), a denúncia expõe que os dois agentes

públicos, Helder Sousa Jacobina e Pauliana Ribeiro de Amorim, ora denunciados, teriam praticados atos de

corrupção passiva ao receberem tais bens, gratuitamente, e, como contrapartida, teriam praticado atos de

ofício para beneficiar as empresas do “GRUPO LOCAR” controladas por Luiz Carlos Magno Silva.
 

Cite-se o favorecimento indevido de empresas ligadas ao corréu Luiz Carlos Magno Silva no
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Pregão Presencial nº 01/2015, no Pregão Eletrônico nº 13/2015 e no Pregão Eletrônico nº 22/2017 por parte do

acusado Helder Sousa Jacobina, antigo secretário interino da SEDUC/PI.
 

Segundo consta, foi ele quem autorizou a modalidade presencial do Pregão nº 01/2015

(processo administrativo nº 0001204/2015, ID 292813392, págs. 28/30), por exemplo, em contrariedade ao

Despacho PGE/PLC 07/2015 (PGE/2015066261-0, ID 292813392, págs. 77/81), que recomendava o

atendimento de algumas condições para proceder de tal forma (conforme o Parecer PGE/PLC nº 612/15,

292813392, págs. 82/91).
 

O segundo indício desse favorecimento se deu neste mesmo procedimento licitatório (Pregão nº

01/2015).
 

Consistiu na posterior dispensa de licitação chancelada pela Procuradoria Geral do Estado (no

Parecer PGE/PLC nº 431/15, ID 292813390, págs. 116/124) e autorizada pela ex-Secretária de Educação e

Cultura do Estado do Piauí, atual Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias (Dispensa de Licitação nº

005/2015 – evento de ID 292813391, pág. 1 –, no bojo do processo administrativo nº 0004895/2015),

beneficiou as empresas LOCAR TRANSPORTE LTDA (atual LEADER TRANSPORTES); C2 TRANSPORTE E

LOCADORA LTDA (C2 TRANSPORTES); JERÔNIMO E NUNES LTDA. (CANAA TURISMO);

TRANSNORDESTINA TURISMO E TRANSPORTE LTDA.; L A P DE CARVALHO (C P M TRANSPORTES);

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA (CORAÇÃO DE MÃE); D M LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA.; SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (B R LOCADORA), todas investigadas no âmbito da

Operação Topique, por frustrarem o caráter competitivo das licitações promovidas pela SEDUC/PI, com o

conluio dos seus servidores, e, por consequência, serem usadas para lavar/ocultar o dinheiro obtido dos

contratos superfaturados advindos dessas licitações num esquema envolvendo empresários do ramo de

transportes e agentes públicos, todos ligados por alguma espécie de vínculo com Luiz Carlos Magno Silva,

apontado como chefe da ORCRIM desde o início das investigações.
 

Já em relação à acusada Pauliana Ribeiro de Amorim, o MPF salientou que “A intenção de Luiz

Carlos Magno Silva ao oferecer e dar essas vantagens a Pauliana Ribeiro de Amorim era garantir

favorecimentos ilícitos para as empresas de transporte escolar que ele controlava em contratos com a SEDUC

custeados por verbas federais do PNATE e do FUNDEB. Embora Pauliana Ribeiro de Amorim não trabalhasse

direta e formalmente nas licitações e contratos da SEDUC naquela área, a sua grande influência na

administração do Órgão, como parente, exassessora parlamentar e pessoa próxima da Secretária Rejane Dias,

é um fato corroborado pelos indícios e provas anexos”. E cita as conversas por aplicativo de mensagens

trocadas entre Helder Sousa Jacobina e Halysson Carvalho Silva, referindo-se a “Pauli”, “Pauliana”, como “

pessoa influente na SEDUC”, já que era prima da hoje Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias e atuou

como assessora na Assembléia Legislativa do Piauí quando esta era Deputada Estadual, de 2012 a 2014.
 

Esses fatos serviram para evidenciar, por exemplo, a configuração do crime de corrupção

passiva cometido por Helder Sousa Jacobina, e a ligação entre ele e Halysson Carvalho Silva e Stênio Dias de

Negreiros Leite, revelada na troca de mensagens pelos dois primeiros.
 

Os diálogos de whatsapp extraídos do celular de Halysson Carvalho Silva fazem referência ao

veículo S10 LTZ, placa PID-8290, comprado em dezembro de 2014, por R$ 142.806,40 pela empresa

ELISABETE DIAS DE NEGREIROS LEITE ME – cadastrada no nome da genitora de Stênio Dias de Negreiros

Leite – e transferido apenas um mês depois para a sogra de Helder, a Maria Luzia de Paiva Melo Holanda,

conforme documentos comprobatórios carreados nos autos da Representação Criminal nº 25122-

14.2019.4.01.4000.
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Outros dois veículos teriam sido cedidos ao Helder Sousa Jacobina por Lívia de Oliveira

Saraiva, a quem pertenciam o VW JETTA 2.0, 2012/2013, placa ODV-9491 (cedido gratuitamente a Helder) e o

KIA SORRENTO EX2, 2012/2013 (cedido à esposa Danysia Paiva Holanda Jacobina, através de uma venda

simulada a Maria Luzia de Paiva Melo Holanda, sogra de Helder, a qual resultou na transferência de

propriedade do veículo junto ao DETRAN/PI a esta última, sequer contestada em seu depoimento à polícia),

sendo os respectivos elementos de prova igualmente colhidos nos autos do processo nº 25122-

14.2019.4.01.4000, mais especificamente no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 007/19 –

DELECOR/DRCOR/SR/PF/PI.
 

No que tange ao crime de corrupção passiva imputado à acusada Pauliana Ribeiro de Amorim,

narra a denúncia: “Por volta de julho de 2015, Pauliana Ribeiro Amorim, em razão das funções públicas que

exercia na SEDUC, recebeu de Luiz Carlos Magno Silva uma casa situada na Rua Heloneida Reinaldo, n.

1232, Ininga, Teresina/PI (art. 317, caput, e art. 333, caput, do Código Penal, respectivamente)”.
 

Conforme noticiado na própria denúncia, este imóvel foi bloqueado em razão dos fatos aqui

denunciados, por decisão deste magistrado no bojo do processo nº 25124-81.2019.4.01.4000. No entanto, ao

final, o MPF requer o sequestro deste mesmo imóvel como medida assecuratória de eventual ressarcimento à

União.
 

De outro lado, quanto ao crime de corrupção ativa, há indícios que a casa adquirida e reformada

por Luiz Carlos Magno Silva, por suas empresas, em favor de Pauliana Ribeiro de Amorim, e os três veículos

cedidos a Helder Sousa Jacobina e seus familiares, sem nenhuma contrapartida financeira, revelaram o

envolvimento de Halysson Carvalho Silva, Stênio Dias de Negreiros Leite e Lívia de Oliveira Saraiva, os quais

teriam agido por intercessão de Luiz Carlos Magno Silva na prática deste crime.
 

Logo após, foram trazidos elementos de prova do crime de lavagem/ocultação de dinheiro e de

bens.
 

Como já dito, Helder Sousa Jacobina teria recebido ao menos dois veículos (uma S10 e um KIA

SORRENTO), por interposta pessoa, a sogra Maria Luzia de Paiva Melo Holanda, além de outro veículo (um

WV JETTA), todos, sem contraprestação financeira. O fato de colocar os dois primeiros veículos no nome da

sogra, já denotam fortes indícios de dissimulação da origem patrimonial. Nesse sentido as conversas reveladas

pelo autor da notícia-crime que permitiu a abertura do presente inquérito, Halysson Carvalho Silva. Além disso,

os carros estiveram à disposição do réu e sua esposa, ainda que não se tenha efetuado a transferência de

propriedade de um deles (a S10), devolvida, posteriormente, como, igualmente, revelaram as conversas

referidas acima.
 

Não bastasse isso, as investigações apontam para o fato de que Helder Sousa Jacobina possui,

ainda, um imóvel também adquirido por interposta pessoa.
 

Pauliana Ribeiro Amorim recebeu, gratuitamente, de Luiz Carlos Magno Silva, um imóvel

residencial e realizou despesas no valor de R$ 150.000,00, incompatível com a sua renda formal. E mesmo

que não tivessem providenciado a transferência do imóvel, com indicação de ocultação de patrimônio, a análise

dos documentos apreendidos no bojo do processo nº 14646-48.2018.4.01.4000, além de revelarem

pagamentos regulares à acusada no ano de 2017, resultou na conclusão de que Pauliana utilizou a casa como

residência própria, conforme endereço declarado à Receita Federal em 2018. Somente mudou após a

deflagração da Operação Topique.
 

Os demais denunciados (Halysson Carvalho Silva, Stênio Dias de Negreiros Leite e Lívia de

Oliveira Saraiva e Luiz Carlos Magno Silva) teriam perpetrado o aludido crime ao cederem, de forma graciosa,
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bens (três veículos e uma casa), como “propina”, a Helder Sousa Jacobina e Pauliana Ribeiro Amorim,

movidos, em tese, por interesses desvinculados do público.
 

Dessa forma, vê-se que estão presentes os requisitos de indícios de materialidade dos delitos

ora imputados e autoria necessários para o recebimento da presente denúncia.
 

Quanto ao pedido de sequestro “da casa situada Rua Heloneida Reinaldo, n. 1232, Ininga,

Teresina/PI (Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis em Teresina/PI: Registro Geral n. 2-F, fls.

67V, sob o nº 4.290)” exige-se procedimento próprio, nos termos da regra preconizada no art. 129 do CPP.
 

Nesse sentido, difiro a análise da pretensa medida assecuratória para o momento posterior à

adequação do pedido ao rito.
 

Diante de todo o exposto, recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra 

Luiz Carlos Magno Silva, Lívia de Oliveira Saraiva, Helder Sousa Jacobina, Maria Luzia de Paiva Melo
Holanda, Pauliana Ribeiro de Amorim, Stênio Dias de Negreiros Leite e Halysson Carvalho Silva.
 

Autue-se em apartado o pedido de sequestro formulado pelo MPF, na forma do art. 129 do
CPP, trasladando, por meio digital, cópia da presente decisão e do arquivo contendo a denúncia (ID
292813385, págs. 1/26).
 

Distribuam, os novos autos, por dependência a esta ação penal. Após, venham-me
conclusos para exame do pedido de sequestro do bem imóvel.
 

Enquanto isso, com o escopo de preserva o sigilo dos autos, suspendo a intimação das partes

acerca desta decisão, bem como a citação dos réus, até cumprimento de eventual decisão de sequestrou
ou de seu indeferimento.
 

Cumpra-se, com urgência.
 

Teresina (pi), 26 de agosto de 2020.
 

 
 

Agliberto Gomes Machado
 

Juiz Federal Titular da 3ª Vara Federal
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