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REQUERIMENTO POR PRISÃO PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS  

PROCESSO Nº 2753-39.2021.8.10.0001 (2570/2021) 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E 2º 

DEPARTAMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

REQUERIDOS: JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR LOURENÇO”) E 

OUTROS 

SEGREDO DE JUSTIÇA 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de requerimento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO (fls. 02/98, aditado às fls. 480/487), por meio do Grupo 

de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), da 1ª Promotoria de 

Justiça de Itapecuru-Mirim e das 1ª e 2ª Promotorias Criminais da comarca da Ilha de São 

Luís, em conjunto com o 2º DEPARTAMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO, 

associado ao PIC nº 414-750/2018, com fundamento nos arts. 127 e 129, I, da Constituição 

Federal e 312 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a decretação das 

seguintes medidas cautelares: 

1. PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS EDUARDO FONSECA 
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BELFORT, conhecido como “NEGÃO”, TIAGO VAL QUINTAN 

PINTO FRAZÃO, BRUNO VAL QUINTAN DE MENEZES, PAULO 

RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL QUINTAN, FAGNER CIPIÃO 

PRAZERES, JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, JUSTINO 

RODRIGUES MACEDO, ANDREIA RAMADA UTTA FRAZÃO, 

ADRIANA RAMADA UTTA LIMA, JOSIVAL CAVALCANTI DA 

SILVA, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, ALLANA MARIA 

CASTELO BRANCO ABREU BELFORT, ALLYSON ROGÉRIO 

MESQUITA DE OLIVEIRA, ADSON MENDONÇA MENDES, JOSÉ 

DOMINGOS FERNANDES NUNES, conhecido como “SANDU”,  

ANTÔNIO RICARDO BEZERRA SERRA, MÁRCIO SILVA e JONES 

BARBOSA DOS SANTOS, todos já qualificados nos autos; 

1.1. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO de: (a) 

proibição de manter contato com pessoa determinada e de monitoração 

eletrônica em face de JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR, conhecido 

como “JÚNIOR LOURENÇO”; (b) e suspensão da função pública em face 

de ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, ANTÔNIO RICARDO 

BEZERRA SERRA, JONES BARBOSA DOS SANTOS, ALYSSON 

ROGÉRIO MESQUITA DE OLIVEIRA, MÁRCIO SILVA, ADSON 

MENDONÇA MENDES, JOSÉ DOMINGOS FERNANDES NUNES e 

ALLANA MARIA CASTELO BRANCO ABREU BELFORT. 

2. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL nos endereços 

das pessoas naturais: JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR, conhecido 

como “JÚNIOR LOURENÇO”, CARLOS EDUARDO FONSECA 

BELFORT, conhecido como “NEGÃO”, TIAGO VAL QUINTAN 

PINTO FRAZÃO, BRUNO VAL QUINTAN DE MENEZES, PAULO 

RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL QUINTAN, FAGNER CIPIÃO 
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PRAZERES, JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, JUSTINO 

RODRIGUES MACEDO, LUCIANA RACHEL VIEIRA DE 

MENEZES, ANDREIA RAMADA UTTA FRAZÃO, ADRIANA 

RAMADA UTTA LIMA, ALLANA MARIA CASTELO BRANCO 

ABREU BELFORT, POLLYANNA VAL QUINTAN LAGO FRAZÃO, 

JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA, MARIA DO ROSÁRIO DE 

FÁTIMA RAMADA UTTA, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, 

ALYSSON ROGÉRIO MESQUITA DE OLIVEIRA, ADSON 

MENDONÇA MENDES, JOSÉ DOMINGOS FERNANDES NUNES, 

conhecido como “SANDU”, ANTÔNIO RICARDO BEZERRA SERRA, 

MÁRCIO SILVA, JONES BARBOSA DOS SANTOS e PAULO 

WZUINGUEL REGO MORAES, e das pessoas jurídicas: JSL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (nome fantasia: J. J. 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS), SOUZA VIEIRA CONSTRUÇÕES 

(nome fantasia: SOUZA VIEIRA CONSTRUÇÕES), TOPMED 

DISTRIBUIDORA LTDA, J.L.B.J CONSTRUÇÕES LTDA e FRAZÃO 

CONSTRUÇÕES EIRELLI, bem como nas dependências dos seguintes 

órgãos públicos: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 

3. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS de sequestro e indisponibilidade de 

bens de propriedade ou que estejam em posse das pessoas naturais e das 

pessoas jurídicas indicadas no “item 02”, bem como de BLOQUEIO 

JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS, AUTOMÓVEIS E EMBARCAÇÕES 
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e de BLOQUEIO JUDICIAL DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, 

POUPANÇAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS, vinculados aos 

respectivos CPF’s e CNPJ’s das pessoas do “item 02”; 

(4) AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS armazenados nos 

materiais apreendidos; 

(5) e COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. 

 

Narram o Ministério Público Estadual (MPE) e as autoridades policiais que, 

no âmbito do MPE, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, fora instaurado 

procedimento investigatório criminal com o objetivo de apurar a prática, em tese, dos crimes 

de fraude em procedimento licitatório, corrupção, peculato e organização criminosa, 

envolvendo a contratação das empresas P. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e F. 

CIPIÃO PRAZERES – ME pelo município de Miranda do Norte/MA, durante a gestão do ex-

Prefeito CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT (2017 a 2020). 

Contam que, em decorrência do avanço das investigações, foi verificada a 

existência de vínculos suspeitos entre essas empresas e o também ex-Prefeito JOSÉ 

LOURENÇO BONFIM JÚNIOR, havendo fortes indícios de que ele igualmente tenha 

incidido nas práticas criminosas, durante sua própria gestão como Prefeito da referida cidade 

(2008 a 2016) e nos anos seguintes, de 2017 a 2018, antes de ser diplomado como Deputado 

Federal. 

De acordo com os requerentes, os agentes políticos em questão, junto com 

servidores públicos municipais e empresários da região, teriam integrado, entre os anos de 

2013 e 2018, uma organização criminosa voltada à subtração e à utilização indevida de 

recursos públicos provenientes do município de Miranda do Norte/MA. 

Ainda segundo o órgão ministerial, a organização criminosa agia por meio 
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de licitações e contratações fraudulentas de empresas ligadas ao mesmo grupo empresarial, 

tendo frustrado o caráter competitivo de, pelo menos, três processos licitatórios realizados 

pelo referido município durante as gestões dos ex-prefeitos, os quais formavam um suposto 

núcleo político. 

Alegam que, além das já mencionadas empresas, o esquema ainda contava 

com o envolvimento de outras pessoas jurídicas, como TOPMED DISTRIBUIDORA LTDA, 

JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, J. RODRIGUES MACEDO – ME e SOUZA 

VIEIRA CONSTRUÇÕES, por meio de seus respectivos sócios, que formavam, assim, um 

núcleo empresarial, sob o comando do empresário TIAGO VAL QUINTAN. 

Ressaltam que a empreitada também agrupava, à época, os então Secretários 

municipais ALYSSON ROGÉRIO MESQUITA OLIVEIRA, ADSON MENDONÇA 

MENDES e ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, bem como os membros da 

Comissão Permanente de Licitação, ANTÔNIO RICARDO BEZERRA SERRA 

(presidente), MÁRCIO SILVA (pregoeiro), JONES BARBOSA DOS SANTOS (pregoeiro) 

e o servidor JOSÉ DOMINGOS FERNANDES NUNES, como núcleo de apoio 

administrativo. 

No presente momento, o Ministério Público Estadual, em conjunto com o 2º 

Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil, entendem que existe prova robusta 

da prática criminosa pelos representados, sendo a medida prisional necessária quanto àqueles 

que, em cada núcleo, exercem poder de influência sobre os demais. 

Entretanto, ressaltam que, em relação a JÚNIOR LOURENÇO, embora 

tenha sido apontado como um dos líderes do esquema criminoso, a imunidade formal 

decorrente do exercício do atual mandato de Deputado Federal impede a decretação de sua 

prisão, razão pela qual a ele devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 

Quanto às demais medidas cautelares probatórias e assecuratórias 

requeridas, afirmam que se fazem necessárias para o fim de permitir a continuidade das 
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investigações e a recuperação dos recursos públicos subtraídos. 

O requerimento foi instruído com os documentos de fls. 99/479, constando 

autos de Tomada de Contas junto ao TCU, relatórios de análise bancária – LAB-LD/MPMA, 

relatórios de análise técnica – LAB-LD/MPMA, relatórios de informação técnica do TCE e 

outros. 

O Ministério Público fez aditamento do pedido às fls. 480/487, requerendo: 

(a) a retificação dos endereços de alguns dos investigados; (b) a inclusão de fatos relativos à 

conduta de alguns dos representados e à demonstração da necessidade cautelar da prisão 

contra eles; (c) bem como a especificação do montante a ser utilizado como referência para as 

medidas assecuratórias. 

 

É o relatório. Decido. 

 

2. DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DESTA 1ª VARA 

CRIMINAL. 

 

A competência desta 1ª Vara Criminal especializada é prevista no art. 9º, 

inciso XL, da Lei Complementar nº 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do 

Estado do Maranhão) – com atual redação dada pela LC nº 188, de 19 de maio de 2017 –, o 

qual é expresso quanto à atribuição deste Juízo para o processamento e julgamento de todos 

os crimes envolvendo atividades de organização criminosa, com jurisdição em todo o 

território do Estado do Maranhão, in verbis: 

XL – 1ª Vara Criminal: Processamento e julgamento de todos os crimes 

envolvendo atividades de organização criminosa (grifei) nos termos da 

Recomendação nº 3, de 30 de maio de 2006, do Conselho Nacional de 

Justiça, com jurisdição em todo o Estado do Maranhão. 
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Trata-se de norma processual penal em branco cujo complemento normativo 

encontra arrimo no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13, que trouxe para o nosso ordenamento 

jurídico o derradeiro conceito de organização criminosa, assim dispondo: 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 

caráter transnacional. 

 

Assim, para a fixação da competência deste Juízo, faz-se necessário, ainda 

que em análise preliminar, a presença de indicativos mínimos da caracterização de uma 

organização criminosa ou, pelo menos, de que o fato criminoso tenha alguma relação 

com as atividades de uma organização criminosa, a qual, nos termos da legislação especial 

(Lei nº 12.850/13), tem seu reconhecimento condicionado à implementação de 05 (cinco) 

elementares típicas, a saber: (I) composição mínima de 04 (quatro) pessoas; (II) estrutura 

ordenada; (III) divisão de tarefas; (IV) objetivos ilícitos e (V) práticas de infrações penais 

com pena superior a 04 (quatro) anos. 

A investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, com o apoio da 

Polícia Civil, trouxe uma série de informações detalhadas sobre a possível existência e 

operacionalização do que seria, de acordo com as conclusões preliminares que ora são 

trazidas a este Juízo, uma organização criminosa que, entre os anos de 2013 e 2018, teria 

atuado no âmbito da Prefeitura de Miranda do Norte/MA.  

Em análise de cognição sumária, verifico que as alegações encontram 

corroboração, ainda que mínima, nos elementos de informação juntados aos autos e adiante 

analisados. 

Portanto, tratando-se de crimes possivelmente praticados em atividade de 

organização criminosa, com atuação neste estado, a competência para conhecer, processar e 
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julgar é desta Unidade Jurisdicional, conforme regulado pela sistemática legal acima 

referida. 

Adianto que, por se tratar de investigação complexa, referente à suposta 

prática de crimes por organização criminosa contra a Administração Pública, que 

normalmente se desenvolvem às ocultas, na intimidade de escritórios e de gabinetes, e cujos 

documentos ilicitamente produzidos e os proveitos espúrios auferidos podem ser rápida e 

efetivamente destruídos e ocultados, é razoável sua apreciação in limine, diferindo-se para 

momento posterior a observância do contraditório e da ampla defesa. 

 

3. DA PRISÃO PREVENTIVA E DAS MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO. 

 

3.1 Do cabimento da espécie prisional – art. 313, I, do CPP 

 

A prisão preventiva consiste em medida cautelar pessoal de extrema 

exceção sujeita à cláusula de reserva jurisdicional e caracterizada por sua instrumentalidade 

hipotética. Isso quer dizer que ela não tem um fim em si mesma, mas, antes, serve como 

instrumento para garantia da regularidade e da efetividade do processo ou do procedimento 

principal, não guardando qualquer relação com a decisão final a ser proferida no bojo deste.  

Portanto, sua decretação não importa em indevida antecipação da culpa ou 

violação à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade. 

O ergástulo preventivo se submete às condições e limites da disciplina legal, 

somente podendo ser decretado nas hipóteses em que admitida essa prisão cautelar (art. 313 

do CPP) e desde que demonstrado, nos termos do art. 312 do CPP: (a) prova da existência do 

crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (b) indicativos de que a 
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liberdade do imputado acarrete perigo concreto e atual para a investigação criminal, para o 

processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social (periculum 

libertatis); (c) bem como a ineficácia ou a impossibilidade de aplicação de qualquer das 

medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estas preferíveis por se revelarem 

menos invasivas ao direito de liberdade do acusado/investigado. 

Além do mais, por força do novo parágrafo único do art. 312 do CPP, a 

prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas em decorrência de outras medidas cautelares. 

Por sua vez, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão podem ser 

aplicadas às infrações penais punidas com pena privativa de liberdade (art. 283, §1º, do CPP), 

desde que atendidos aos requisitos do art. 282 do CPP: (a) necessidade para a aplicação da lei 

penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para 

evitar a prática de infrações penai; (b) e adequação da medida à gravidade do crime, 

circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 

Verifico que aos representados são imputadas condutas que, em tese, se 

amoldam aos crimes de organização criminosa, fraude em procedimento licitatório, 

peculato, corrupção e lavagem de capitais, sendo todos eles punidos com pena privativa de 

liberdade cujos limites máximos abstratamente cominados ultrapassam os 4 (quatro) anos de 

reclusão.  

Portanto, a hipótese dos autos se insere no âmbito legal de cabimento 

para a decretação da prisão preventiva, ao teor do art. 313, I, do CPP, e, por conseguinte, 

das demais medidas cautelares pessoais, ainda que diversas da prisão, conforme art. 283, §1º, 

do mesmo diploma legal. 

 

3.2 Da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de 

autoria (fumus comissi delicti) – art. 312 do CPP  
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Necessário, pois, nesse momento, passar à análise acerca da implementação 

dos pressupostos de admissibilidade da cautelar prisional em face dos representados, a qual 

não poderá ser decretada sem que se verifique a presença, concomitante, do fumus comissi 

delicti e do periculum libertatis.  

Trata-se de requisitos que visam garantir a qualidade instrumental, a 

necessidade e a legalidade do ergástulo preventivo, tanto diante das exigências de sua 

disciplina infraconstitucional (art. 312 do CPP), quanto por força da garantia constitucional 

(art. 5º, LVII, da Constituição Federal) – e convencional (art. 8º, II, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos1) – de presunção de não culpabilidade, notadamente, no que concerne à 

regra de tratamento dela decorrente. 

Em face da urgência e imediatidade características da medida cautelar, a 

apreciação jurisdicional quanto ao seu cabimento limita-se, neste momento, a um exercício de 

mera cognição sumária, pautado em critérios de probabilidade e de verossimilhança das 

imputações.  

Assim, basta que se verifique, a partir dos elementos informativos 

disponíveis, a existência de lastro probatório mínimo suficiente a subsidiar eventual denúncia 

em face dos representados pela prática dos crimes a eles imputados. 

No caso, a análise dos autos do procedimento de Tomada de Contas 

Especial junto ao TCU nº 018.218/2014-8, dos múltiplos relatórios de análise bancária – 

LAB-LD/MPMA, dos relatórios de análise técnica – LAB-LD/MPMA e do relatório de 

informação técnica do TCE, revela prova da materialidade e indícios suficientes de que, ao 

menos a partir de 2013 e até 2018, no município de Miranda do Norte/MA, mais 

especificamente durante as gestões de JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR 

LOURENÇO”) e, subsequentemente, de CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT 

 
1 
  Decreto Legislativo nº 27, de setembro de 1992. 
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(“NEGÃO”) à frente do Poder Executivo municipal, os empresários BRUNO VAL 

QUINTAN DE MENEZES, PAULO RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL QUINTAN, 

FAGNER CIPIÃO PRAZERES, JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, JUSTINO 

RODRIGUES MACEDO, LUCIANA RACHEL VIEIRA DE MENEZES, ANDRÉIA 

RAMADA UTTA FRAZÃO, ADRIANA RAMADA UTTA LIMA, POLLYANNA VAL 

QUINTAN LAGO FRAZÃO e MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA RAMADA UTTA; 

os então Secretários municipais ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, ALYSSON 

ROGÉRIO MESQUITA DE OLIVEIRA, ADSON MENDONÇA MENDES, bem como a 

atual Secretária municipal ALLANA MARIA CASTELO BRANCO ABREU BELFORT e 

os servidores públicos JOSÉ DOMINGOS FERNANDES NUNES, conhecido como 

“SANDU”, ANTÔNIO RICARDO BEZERRA SERRA, MÁRCIO SILVA e JONES 

BARBOSA DOS SANTOS, provavelmente integraram, sob o comando dos referidos ex-

Prefeitos e do empresário TIAGO VAL QUINTAN PINTO FRAZÃO, organização 

criminosa dedicada à prática de crimes de fraude à licitação, lavagem de capitais, corrupção 

passiva e ativa, peculato e outros correlatos, contando com a participação de agentes políticos, 

de servidores públicos envolvidos no processo de licitação, contratação e fiscalização de 

empresários da região. 

A análise dos mesmos elementos informativos ainda revela prova da 

materialidade e indícios suficientes de que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, 

JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR LOURENÇO”) e, subsequentemente, 

CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT (“NEGÃO”), em suas respectivas gestões, 

na condição de Prefeitos de Miranda do Norte/MA, em conluio com os precitados 

requeridos, que, à época, ou eram membros da Comissão Permanente de Licitação, ou 

responsáveis pela fiscalização de contratos administrativos, ou Secretários municipais ou 

empresários da região, conforme individualizado mais adiante, teriam executado um esquema 

continuado de fraude à licitação, com o intuito de obter, em proveito comum, vantagem 

patrimonial decorrente da adjudicação de objetos de licitações, tendo fraudado, mediante 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

12 

 

 

ajuste prévio, o caráter competitivo de, ao menos, três procedimentos licitatórios específicos 

realizados pelo município de Miranda do Norte/MA, a saber: o Pregão Presencial nº 28/2017, 

vencido pela empresa P. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ILHA 

CONSTRUÇÕES), no valor de R$ 14.040.102,43 (quatorze milhões, quarenta mil, cento e 

dois reais e quarenta e três centavos); o Pregão Presencial nº 01/2017, vencido pelas empresas 

F. CIPIÃO PRAZERES – ME e J. RODRIGUES MACEDO – ME, nos valores de R$ 

2.256.450,50 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

cinquenta centavos) e de R$ 2.171.021,50 (dois milhões, cento e setenta e um mil, vinte e um 

reais e cinquenta centavos), respectivamente; e o Pregão Presencial nº 02/2017, vencido pela 

empresa F. CIPIÃO PRAZERES – ME, no valor de R$ 3.593.903,10 (três milhões, 

quinhentos e noventa e três mil, novecentos e três reais e dez centavos). 

A mesma prova da materialidade e os mesmos indícios de autoria também 

fazem acreditar que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, eles teriam desviado, em 

proveito comum, as rendas públicas decorrentes dos contratos administrativos firmados, a 

partir dessas licitações, entre o município de Miranda do Norte/MA e as referidas empresas, 

uma vez que não teria havido a efetiva prestação dos serviços contratados, causando prejuízo 

ao erário municipal no valor total de R$ 22.061.477,53 (vinte e dois milhões, sessenta e um 

mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos). 

Com base nos já referidos elementos informativos, também identifico prova 

da materialidade e indícios suficientes de que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, 

os investigados CARLOS EDUARDO FONSECA BELFOR, tanto na condição de 

Secretário municipal quanto, posteriormente, na condição de Prefeito, e sua esposa, ALLANA 

MARIA CASTELO BRANCO ABREU BELFORT, assim como os empresários TIAGO 

VAL QUINTAN PINTO FRAZÃO, BRUNO VAL QUINTAN DE MENEZES, PAULO 

RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL QUINTAN, FAGNER CIPIÃO PRAZERES, 

JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, LUCIANA RACHEL VIEIRA DE MENEZES, 

ANDRÉIA RAMADA UTTA FRAZÃO, ADRIANA RAMADA UTTA LIMA, 
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POLLYANNA VAL QUINTAN LAGO FRAZÃO, MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA 

RAMADA UTTA e MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA RAMADA UTTA, direta ou 

indiretamente, na condição de sócios-administradores e/ou por intermédio de familiares sócios 

das empresas investigadas, ocultaram e dissimularam a origem, a localização e a propriedade 

de valores provenientes das infrações penais anteriormente descritas, por meio de operações 

financeiras como depósitos e saques de dinheiro em espécie, fragmentação de depósitos e de 

transferências bancárias, bem como pagamentos de GRU’s em favor de pessoas diversas. 

Ainda com base nesses elementos, há prova da materialidade e indícios 

suficientes de que, no dia 27/12/2016, JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR 

LOURENÇO”), na condição de Prefeito do município de Miranda do Norte/MA, tenha 

desviado rendas públicas municipais em proveito próprio, pagando, com elas, Guia de 

Recolhimento da União (GRU) referente a débito personalíssimo imputado a ele pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU), no valor de R$ 239.742,04 (duzentos e trinta e nove mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). 

Com efeito, recordo que os fatos objeto deste requerimento decorrem do 

desenvolvimento de investigações, conduzidas conjuntamente pelo MPE e pela Polícia Civil 

do Maranhão, que teriam identificado a existência de suposto esquema criminoso na 

contratação das empresas P. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e F. CIPIÃO 

PRAZERES pelo município de Miranda do Norte/MA. 

Segundo as autoridades requerentes, o esquema teria viabilizado o desvio de 

vultuosos recursos públicos municipais em proveito de agentes políticos, de servidores 

públicos e de empresários da região. 

As condutas imputadas aos representados foram detalhadamente descritas 

pelo Ministério Público e encontram parcial corroboração nos elementos informativos 

colhidos ao longo das investigações que se seguiram, notadamente obtidas após o deferimento 
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judicial da medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal das pessoas naturais e 

jurídicas investigadas (processo nº 0000249-34.2019.8.10.0000). 

Conforme narrado pelo órgão ministerial, corroborado pelos elementos 

informativos juntados aos autos, o suposto esquema de corrupção instalado no âmbito da 

Prefeitura de Miranda do Norte/MA era organizado em três núcleos principais, a saber: o 

núcleo político, integrado pelos ex-Prefeitos “JÚNIOR LOURENÇO” e CARLOS 

BELFORT, que lideravam, em suas respectivas gestões, o esquema criminoso, valendo-se da 

autoridade política e administrativa para dar sustentação à atuação da organização criminosa  

no serviço público ao longo dos anos sem interferências; o núcleo empresarial, formado pelos 

sócios das empresas vinculadas à família VAL QUINTAN, sob o comando do empresário 

TIAGO VAL QUINTAN, as quais eram operacionalizadas para simular concorrência nas 

licitações e para garantir as contratações fraudulentas com o Poder Público, viabilizando o 

desvio e a lavagem dos valores subtraídos dos cofres municipais; e o núcleo administrativo, 

composto pelos membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e por outros 

servidores públicos municipais, que atuavam para garantir o direcionamento das licitações em 

favor das empresas do núcleo empresarial e para fraudar a fiscalização dos contratos delas 

decorrentes, atestando a prestação de serviços que não eram efetivamente executados. 

Os núcleos em questão, a partir dos quais supostamente se ordenou o 

referido esquema de corrupção, em tese, também formavam uma organização criminosa 

constituída com o mesmo objetivo, qual seja, o desvio de recursos públicos municipais em 

proveito dos agentes políticos, servidores públicos e empresários envolvidos, na forma como 

segue individualizado abaixo, por núcleo, investigado e esquema. 

 

3.2.1 NÚCLEO POLÍTICO 
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3.2.1.1 JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR 

LOURENÇO”). 

 

A análise dos elementos informativos juntados aos autos revela indícios de 

que o investigado JÚNIOR LOURENÇO, de 2013 até 2016, teria exercido o comando do 

núcleo político da organização criminosa, durante o mesmo período em que também 

ocupou, por dois mandatos consecutivos, o cargo de Prefeito do município de Miranda do 

Norte/MA. 

Com o fim do seu último mandato (2013-2016), o cargo passou a ser 

ocupado, subsequentemente, por CARLOS EDUARDO BELFORT, que também teria 

assumido a liderança da organização criminosa. 

A posição de comando atribuída a JÚNIOR LOURENÇO, a princípio, 

decorre, mas não só, da natural autoridade por ele exercida como chefe do executivo 

municipal, ou seja, na qualidade de chefe do órgão responsável pela condução dos 

procedimentos licitatórios questionados e ao qual estavam subordinados todos os servidores 

públicos implicados no esquema criminoso, notadamente aqueles detentores de cargos em 

comissão diretamente ligados à chefia da prefeitura, como é o caso dos secretários municipais. 

Foram identificados múltiplos vínculos, de natureza política, pessoal e até 

mesmo empresarial, entre os dois investigados do núcleo político, JÚNIOR LOURENÇO e 

CARLOS BELFORT, sendo que este último, mesmo antes de assumir a Prefeitura, já era 

Secretário municipal na gestão daquele ex-Prefeito.  

A relação entre eles é tão estreita e tão intimamente ligada à gestão do 

município de Miranda do Norte/MA, e às empresas por ele contratadas, que, somado aos 

elementos e fatos que serão adiante analisados, lança sérias suspeitas de que tenha havido, 

durante o exercício dos seus respectivos mandatos à frente do Poder Executivo municipal, 

efetivo comprometimento do interesse público em favor do interesse privado desses agentes, o 
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qual, em algumas das vezes, pode ter significado proveito econômico em prejuízo do erário 

municipal. 

Como indicativo dessa proximidade, temos o Relatório de Análise Bancária 

nº 66/2019 LAB-LD/MPMA, no qual consta que JÚNIOR BONFIM é “irmão de criação” de 

CARLOS BELFORT e, desde 1999, também é sócio da genitora deste, Helena Fonseca 

Belfort, na empresa J. L. B. J. CONSTRUÇÕES (CNPJ 03.150.660/0001-47). 

Somado a isso, temos no site INFOSEG/SINESP que o endereço 

cadastrado do investigado e de sua mãe, Angélica Maria Sousa Bonfim, atual Prefeita de 

Miranda do Norte/MA, é o mesmo cadastrado em nome de CARLOS BELFORT e da 

esposa, ALLANA MARIA BELFORT, que, por sua vez, atualmente, é secretária da pasta de 

Administração, Planejamento e Finanças do município de Miranda do Norte/MA, na atual 

gestão da genitora de JÚNIOR BONFIM. 

Perceba-se, portanto, a força e a contemporaneidade da influência política 

exercida pelos investigados e por suas famílias no município de Miranda do Norte/MA, que 

persiste ao longo de anos de uma gestão pública quase familiar. 

Ademais, conforme informações prestadas pelo TCU, o investigado, em 

27/12/2016, no fim do seu segundo mandato como Prefeito, teria realizado o pagamento de 

GRU referente a débito imputado a ele pelo referido Tribunal, no valor de R$ 239.742,04, 

com recursos municipais diretamente oriundos do Fundo de Participação do Município de 

Miranda do Norte/MA, antes da conclusão do processo de Tomada de Contas Especial (TCE) 

no qual viria, posteriormente, a ser condenado, em razão de supostas irregularidades na 

prestação de contas da aplicação de recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de 

desenvolvimento da Educação (FNDE), nos exercícios de 2009 e 2010. 

Manobra semelhante, adiante-se, também teria sido utilizada por CARLOS 

BELFORT, durante sua própria gestão como Prefeito, para pagar débito a ele imputado pelo 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

17 

 

 

mesmo Tribunal, porém, referente a irregularidades que teriam sido praticadas por ele quando 

ainda ocupava o cargo de Secretário municipal, na gestão de JÚNIOR LOURENÇO. 

Mais à frente nesta decisão, especificamente nos tópicos referentes ao 

investigado CARLOS BELFORT e às empresas ligadas ao núcleo empresarial, ainda serão 

apresentados outros indícios corroborativos, diretos e circunstanciais, de que JÚNIOR 

LOURENÇO, pelo menos durante sua gestão, posteriormente sucedido por CARLOS 

BELFORT, tenha liderado a organização criminosa e que, mesmo quando afastado da 

liderança, se beneficiou do poder econômico e político de empresas e pessoas ligadas a ela. 

Entre essas circunstâncias, destaca-se a existência de antigas relações 

políticas com TIAGO VAL QUINTAN, apontado como líder do núcleo empresarial da 

organização criminosa, e com empresas pertencentes à família VAL QUINTAN. 

 

3.2.1.2 CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT (“NEGÃO”) 

 

A análise dos elementos informativos juntados aos autos também revela 

indícios de que, de 2013 até 2018, CARLOS BELFORT teria integrado a referida 

organização criminosa, sendo que, nesse período, pelo menos a partir de 2017, teria ocupado o 

comando do núcleo político, mesmo período em que também exerceu parte do seu mandato 

como Prefeito de Miranda do Norte/MA, sucedendo o ex-gestor e ex-líder do grupo, JÚNIOR 

LOURENÇO. 

Pontue-se que o investigado, logo antes de assumir a Prefeitura, ocupou o 

cargo de Secretário municipal de Saúde, durante o mandato de JÚNIOR BONFIM (2009-

2016) e, no mesmo período, também exerceu funções como tesoureiro do Fundo Municipal de 

Saúde (FMS) e tesoureiro da Comissão Permanente de Licitação (CPL).  
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Portanto, durante toda a gestão anterior, o investigado ocupou cargos que 

exigiam confiança diferenciada por parte do Prefeito, notadamente por envolver poder de 

mando e gestão ou de responsabilidade direta com o cofre e o erário municipal, circunstância 

que, junto com os vínculos familiares e empresariais já apresentados no tópico anterior, revela 

a estreita relação de confiança que existia entre CARLOS BELFORT e o então Prefeito, 

JÚNIOR BONFIM, e sugere que eles provavelmente estiveram associados para a prática das 

condutas que se sucederam durante toda a gestão, especialmente relacionadas ao desvio 

continuado de recursos públicos municipais. 

Outro ponto que aproxima a gestão de JÚNIOR BONFIM e, 

subsequentemente, de CARLOS BELFORT à frente da Prefeitura de Miranda do Norte/MA 

é o fato de que este último, como adiantado, logo no início do seu mandato como chefe do 

executivo municipal, a partir de 03/05/2017, realizou pagamentos mensais vultuosos, em 

espécie, de GRU’s referentes a débito imputado a ele pelo TCU, no valor total de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Ressalte-se que o pagamento foi efetuado ainda durante a fase inicial do 

processo de Tomada de Constas Especial (TCE) no qual viria, posteriormente, a ser 

responsabilizado e condenado, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos 

do SUS pelo município, nos exercícios de 2010 e 2011, quando esteve à frente da 

Secretaria de Saúde de Miranda do Norte/MA. 

Conforme consta dos Relatórios de Análise Bancária nº 21/2020 e nº 

36/2019, os GRU’s foram pagos pela empresa P. M. CONSTRUÇÕES (recém-contratada 

pelo município), da qual é sócio o investigado PAULO VAL QUINTAN, primo de 

TIAGO VAL QUINTAN, bem como pela empresa F. CIPIÃO PRAZERES (também 

recém-contratada pelo município), de propriedade do investigado FAGNER CIPIÃO 

PRAZERES e que também possui estreita relação com o mesmo grupo empresarial, a ser 

detalhado mais adiante. 
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As referidas informações consistem em fortes indícios de que tenha existido 

um esquema de desvio de verbas públicas dentro da Prefeitura de Miranda do Norte/MA, 

envolvendo agentes políticos e empresas ligadas à família VAL QUINTAN, e que, como 

veremos adiante, possivelmente teve início ainda durante o mandato de JÚNIOR BONFIM. 

Isso porque, conforme se observa das reportagens juntadas aos autos, 

TIAGO VAL QUINTAN foi convidado por JÚNIOR BONFIM, no seu primeiro mandato 

como Prefeito, para exercer o cargo de Tesoureiro do município – mesmo cargo que, no 

segundo mandato, passou a ser ocupado por CARLOS BELFORT –, e, desde essa época, já 

era apontado como suspeito de conduzir um esquema de empresas de fachada, abertas em 

nome de “laranjas”, para promover desvios de dinheiro público de Miranda do Norte/MA. 

Corroborando isso, os dados obtidos com a quebra de sigilo bancário e fiscal 

de CARLOS BELFORT, com prévia autorização judicial, revelaram que, no período em que 

exerceu funções de confiança na gestão do ex-Prefeito JÚNIOR BONFIM (2009 a 2016) e, 

depois disso, quando passou a exercer seu próprio mandato como Prefeito, mais precisamente 

até o dia 01/02/2019, o investigado teve creditado em sua conta bancária valores “extra 

salariais” no montante total de R$ 1.737.373,78 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, 

trezentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), o que corresponde a 372% de tudo o 

que foi recebido por ele, no mesmo período, a título de remuneração. 

A expressividade do referido valor “extra-salarial”, somado à ausência de 

justificativa razoável para a discrepância entre esse montante e aquele devido ao investigado 

pelo exercício da função pública, e não possuindo ele nenhuma outra fonte de rendimentos 

conhecida – até porque sequer há alguma informação de que, nesse período, ele tenha atuado 

como sócio acionista ou cotista de alguma empresa privada –, sugerem que possa se tratar de 

enriquecimento ilícito decorrente da prática dos crimes noticiados, porquanto temporalmente 

coincidentes. 
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Suspeitas nesse sentido são reforçadas pelas informações de que o 

investigado, neste mesmo período, sem justificativa aparente, manteve diversas relações 

bancárias com empresas ligadas ao suposto núcleo empresarial da organização 

criminosa, conforme detalhado a seguir.  

O Relatório de Análise de RIF LAB-LD/MPMA nº 04/2021 (doc. 07) aponta 

que o investigado, no período em que exerceu funções de confiança na gestão do ex-Prefeito 

JÚNIOR BONFIM (2009 a 2016), realizou diversos e vultuosos saques “na boca do 

caixa” de contas bancárias pertencentes à Prefeitura de Miranda do Norte/MA e a diversas 

empresas privadas, com ou sem relação aparente com o ente municipal.  

Entre essas operações, destaca-se que, no dia 21/01/2014, o investigado, 

sem justificativa aparente, fez o saque em espécie do valor de R$ 115.780,00 da conta 

pertencente à empresa P. V. Q. L. FRAZÃO, cuja sigla coincide com as iniciais do nome de 

POLLYANA VAL QUINTAN LAGO FRAZÃO, irmã do investigado TIAGO QUINTAN. 

Nas mesmas circunstâncias, nos dias 21/01/2014 e 04/02/2014, o 

investigado ainda teria sacado os valores de R$ 45.580,00 e de R$ 140.400,00 (em dois 

cheques), respectivamente, da conta da empresa VALFRA. 

Essa mesma empresa, até 2013, teve como sócios THIAGO QUINTAN e 

o também investigado JUSTINO RODRIGUES, que é apontado como sócio de, pelo 

menos, outras quatro empresas envolvidas no suposto esquema de corrupção. 

Ainda segundo o já referido relatório, logo após o pagamento desses dois 

últimos cheques da empresa VALFRA, o investigado realizou diversos depósitos de 

grandes valores, em espécie, em contas bancárias de diferentes titulares (muitos deles 

sem relação conhecida com o investigado), se destacando, entre estes, o depósito de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) na conta pertencente à sua esposa, ALLANA MARIA 

BELFORT. 
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A movimentação desses montantes em espécie, assim como o seu 

fracionamento em valores mais baixos e sua pulverização, por meio de múltiplos depósitos, 

em diferentes contas bancárias, sem justificativa razoável para isso, consistem em operações 

que caracterizam indícios de lavagem de capitais. 

Ainda foram identificados saques feitos pelo investigado, em 11/04/2014, no 

valor de R$ 100.000,00, em espécie, da conta pertencente à empresa Interativa Cooperativa 

de Serviços Múltiplos, que, naquele mesmo ano, “ganhou” o Pregão Presencial 007-2014, 

realizado pelo município de Miranda do Norte/MA, no valor de R$ 3.253.499,00; e, em 

19/08/2014, no valor de R$ 150.000,00, em espécie, da conta da empresa J.L.B.L 

CONSTRUÇÕES LTDA, da qual é sócio JÚNIOR BONFIM, à época Prefeito do 

referido município. 

O fato de o investigado ter sacado valores expressivos, em espécie, sem 

justificativa aparente, da conta bancária pertencente a empresa contratada pelo município de 

Miranda do Norte/MA, no qual, à época, exercia funções diretamente relacionadas à 

tesouraria e à comissão de licitações, consiste em mais um relevante elemento corroborativo 

das imputações de que poderia ter operado, junto com o então Prefeito, JÚNIOR BONFIM, 

um esquema de corrupção e de fraude à licitação no referido município.  

Afinal, também foram realizados, pelo investigado, saques de valores 

expressivos em espécie da conta pertencente à empresa na qual era sócio o então 

Prefeito. Fato este que, junto com os diversos outros vínculos que ligam os dois investigados, 

na esfera política e pessoal, indica que possivelmente agiram juntos no esquema. 

 

3.2.2 NÚCLEO EMPRESARIAL 
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Segundo narrado pelo Ministério Público Estadual, o núcleo empresarial da 

organização criminosa seria formado pelos investigados BRUNO VAL QUINTAN DE 

MENEZES, PAULO RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL QUINTAN, FAGNER 

CIPIÃO PRAZERES, JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, JUSTINO RODRIGUES 

MACEDO, LUCIANA RACHEL VIEIRA DE MENEZES, ANDRÉIA RAMADA UTTA 

FRAZÃO, ADRIANA RAMADA UTTA LIMA, POLLYANNA VAL QUINTAN LAGO 

FRAZÃO e MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA RAMADA UTTA, integrantes sócios 

ou sócios-administradores das empresas investigadas, todas ligadas à família VAL 

QUINTAN, e que, sob o comando de TIAGO VAL QUINTAN, eram operacionalizadas com 

o fim de “competir” em licitações conduzidas pelo município de Miranda do Norte/MA e/ou, 

posteriormente, desviar verbas públicas em proveito dos demais integrantes. 

As licitações eram direcionadas, com o auxílio do núcleo administrativo, 

para favorecer as empresas previamente escolhidas pelo grupo criminoso, que, uma vez 

contratadas pelo ente municipal e tendo recebido as verbas públicas destinadas à prestação 

dos serviços contratados, desviavam os valores em benefício dos demais integrantes da 

organização criminosa, direta ou indiretamente, por meio de empresas ligadas a eles ou a 

familiares, sem que houvesse o efetivo cumprimento dos contratos. 

Esclareço que entendimento nesse sentido, e repise-se, ainda precário, não 

encontra motivação apenas na circunstância de serem eles sócios das empresas 

supostamente engendradas no esquema de fraude, mas, sim, na concatenada e harmônica 

rede de indícios, consubstanciados nos documentos e relatórios técnicos juntados aos autos, 

elaborados com base em dados bancários, fiscais e de variadas fontes de informação, que 

sinalizam a ocorrência de efetiva conduta criminosa por parte dos investigados, nos termos 

em que descrito pelas autoridades requerentes.  

Corroborando isso, os Relatórios de Análise Técnica LAB-LD/MPMA nº 

32/2018, 12/2019 e 25/2018 (doc. 08) apontaram diversas irregularidades nos procedimentos 
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licitatórios conduzidos pelo município de Miranda do Norte/MA, durante a gestão do ex-

Prefeito CARLOS BELFORT, e das quais saíram vencedoras as empresas P. M. 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, F. CIPIÃO PRAZERES – ME e J. 

RODRIGUES MACEDO – ME, todas pertencentes a pessoas do núcleo empresarial da 

organização criminosa. 

As questionadas licitações ainda contaram com a participação das empresas 

“concorrentes” JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (J. J. CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS) e SOUZA VIEIRA CONSTRUÇÕES, que, como se verá adiante, mantêm ou 

já mantiveram diversos vínculos entre si, assim como com as empresas vencedoras e demais 

empresas ligadas à família VAL QUINTAN. 

Por isso, há sérios indícios de que essas empresas possam fazer parte do 

núcleo empresarial comandado por TIAGO VAL QUINTAN, elo comum a todas essas 

pessoas jurídicas, seja por manter relações familiares e/ou pessoais com seus sócios, seja por 

ter sido beneficiário, direta ou indiretamente, por meio de seus familiares, de transações 

bancárias feitas por essas empresas. 

Recorde-se, mais uma vez, que TIAGO VAL QUINTAN é o mesmo 

investigado que, desde a época em que fora convidado pelo ex-Prefeito JÚNIOR BONFIM 

para o cargo de Tesoureiro em Miranda do Norte/MA, já era apontado como suspeito de 

conduzir suposto esquema de empresas de fachada, abertas em nome de “laranjas”, para 

promover desvios de dinheiro público do município de Miranda do Norte/MA, o que 

corrobora a alegação de que teria sido ele o responsável por articular as ações do núcleo 

empresarial nas fraudes ora apuradas. 

Conforme documentos juntados aos autos, há prova da materialidade e 

indícios suficientes de que teriam sido fraudados pela organização criminosa, mediante ajuste 

prévio, ao menos, três procedimentos licitatórios específicos realizados pelo município de 

Miranda do Norte/MA, a saber: o Pregão Presencial nº 28/2017, vencido pela empresa P. M. 
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CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; o Pregão Presencial nº 01/2017, vencido pelas 

empresas F. CIPIÃO PRAZERES – ME e J. RODRIGUES MACEDO ME; bem como o 

Pregão Presencial nº 02/2017, vencido pela empresa F. CIPIÃO PRAZERES – ME. 

As condutas criminosas e os elementos de corroboração referentes a essas 

supostas fraudes serão mais bem detalhados a seguir, divididos por procedimento licitatório e, 

depois, por integrante do núcleo empresarial envolvido. 

 

3.2.2.1 DAS LICITAÇÕES SUPOSTAMENTE FRAUDADAS 

 

3.2.2.1.1 Pregão Presencial nº 28/2017 

 

O Pregão Presencial nº 28/2017 foi conduzido pelo município de Miranda 

do Norte/MA, durante a gestão do ex-Prefeito CARLOS BELFORT, e teve por objeto a 

locação de veículos leves, pesados e máquinas, no valor total de R$ 14.040.102,43 

(quatorze milhões, quarenta mil, cento e dois reais e quarenta e três centavos). 

A empresa P. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ILHA 

CONSTRUÇÕES), de propriedade do investigado PAULO VAL QUINTAN, primo de 

TIAGO VAL QUINTAN, sagrou-se vencedora da licitação em questão, que também contou 

com a participação das empresas concorrentes SOUZA CONSTRUÇÕES e J. J. 

COSTRUÇÕES (JSL CONSTRUÇÕES), as quais, como será detalhado mais adiante, 

possuem diversas relações entre si, assim como com a empresa vencedora e com a própria 

família VAL QUINTAN. 

Conforme consta do Relatório de Informação da Unidade Técnica do 

Controle Externo – UTCEX do TCE, teriam sido identificadas diversas irregularidades no 

processo licitatório em questão, tais como: (a) restrição à competitividade; (b) inexistência 
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de pesquisa de mercado; (b) descredenciamento irregular de empresas licitantes; (c) e 

sobrepreço dos veículos locados, entre outras. 

Pontue-se que, em relação ao sobrepreço, foi constatado que o município 

chegou a pagar quase cinco vezes mais que o valor de mercado em um dos veículos, para o 

seu aluguel por 1 (um) ano pelas Secretarias municipais. 

O citado relatório motivou a realização de inspeção in loco do contrato 

administrativo celebrado após o procedimento licitatório, que foi objeto de representação pelo 

Ministério Público de Contas junto ao TCE, no bojo do processo nº 7653/2017 (do. 09), o 

qual confirmou as irregularidades pontuadas e apontou a ocorrência de efetiva fraude na 

licitação e de desvio de recursos públicos. 

Além disso, o Relatório de Análise nº 25/2018, elaborado pelo LAB-LD, 

concluiu que, no procedimento licitatório em questão, além de todas as irregularidades já 

apontadas, existiu direcionamento em favor do sócio PAULO VAL QUINTAN, primo de 

TIAGO QUINTAN, o qual, por sua vez, seria amigo íntimo do núcleo político ora 

investigado, conforme reportagens e informações já pontuadas. 

As conclusões dos já referidos relatórios técnicos, somadas aos vários 

elementos de informação juntados aos autos, que apontam a existência de estreita e suspeitosa 

relação entre as empresas concorrentes e entre elas e a família VAL QUINTAN, 

especialmente na figura de TIAGO QUINTAN, corroboram a alegação de que possa ter 

havido acerto prévio entre os investigados com o objetivo de fraudar e favorecer a 

empresa vencedora no procedimento licitatório em questão. 

Robustecendo esses indícios, o Relatório de Vínculos nº 06/2018 (doc. 11) 

apontou a existência de diversos vínculos entre a empresa vencedora, P. M. 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, e as demais empresas licitantes.  

Segundo a peça de informação, a “concorrente” J. J. CONSTRUÇÕES 

(JSL CONSTRUÇÕES) tem como sócio os também investigados FAGNER CIPIÃO 
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PRAZERES e JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, motorista de TIAGO QUINTAN 

(primo de PAULO QUINTAN, sócio da empresa vencedora) e que, entre 2014 e 2015, foi 

funcionário da empresa COMERCIAL VALFRA, a qual, por sua vez, teve como sócio 

JUSTINO RODRIGUES, de 2009 a 2013.  

Recorde-se que, como anteriormente pontuado, em 2014, CARLOS 

BELFORT, exercendo cargo de confiança na gestão do ex-prefeito JÚNIOR LOURENÇO, 

teria sacado, em espécie, mais de R$ 180.000,00 da conta bancária pertencente a essa 

mesma empresa COMERCIAL VALFRA e, com esse dinheiro, fez depósitos fracionados 

em diversas contas, inclusive na da sua esposa, ALLANA MARIA BELFORT.  

Trata-se de relevante indício da relação de proveito econômico existente 

entre o núcleo político e o núcleo empresarial. 

Ainda segundo o já referido relatório, a outra empresa licitante, SOUZA 

VIEIRA CONSTRUÇÕES, também possui estreita relação com a família VAL QUINTAN, 

uma vez que sua sócia é LUCIANA RACHEL VIEIRA DE MENEZES, esposa de BRUNO 

VAL QUINTAN, o qual, por sua vez, é primo de TIAGO QUINTAN e de PAULO 

QUINTAN, sócio da empresa vencedora. 

Outro indício corroborativo das imputações criminosas é o Relatório de 

Análise Bancária nº 53/2019 LAB-LD (doc. 12), no qual foi constatado que, durante o 

período apurado, a maior parte dos créditos da empresa P. M. CONSTRUÇÕES se 

originaram da Prefeitura de Miranda do Norte/MA e que, após o recebimento desses recursos, 

o proprietário PAULO QUINTAN realizava sua movimentação para as contas de outras 

empresas em seu nome e, inclusive, para as contas das próprias empresas licitantes, 

muitas vezes fracionados em várias operações. 

O Relatório de Análise Bancária nº 57/2019 (doc. 13), no mesmo sentido, 

revela que a empresa licitante JSL CONSTRUÇÕES, que foi beneficiária de parte dessas 

transferências, era utilizada basicamente para repassar valores de origem municipal para 
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contas pertencentes a pessoas ligadas ao núcleo empresarial, tendo sido identificadas 

várias transferências de valores para as seguintes investigadas: (1) MARIA DO 

ROSÁRIO RAMADA UTTA, sogra de TIAGO QUINTAN e que já foi sócia dele na 

empresa FRAZÃO CONSTRUÇÕES; (2) ANDREIA RAMADA UTTA FRAZÃO, esposa 

de TIAGO QUINTAN; (3) e ADRIANA RAMADA UTTA, cunhada do referido 

investigado. 

O Relatório de Análise Bancária nº 53/2019 acrescenta, ainda, que a própria 

SOUZA VIEIRA CONSTRUÇÕES, que também concorreu na licitação, recebeu 

transferências diretas da JSL CONSTRUÇÕES no valor total de R$ 344.290,00, divididos 

em 13 transações bancárias. 

Conforme pontuado pelos referidos relatórios, as transferências não se 

limitavam às empresas, mas também aos sócios delas e às empresas da família VAL 

QUINTAN, supostamente chefiada por TIAGO QUINTAN, que teria recebido da P.M. 

CONSTRUÇÕES, ao todo, cerca de R$ 561.285,00, divididas em 45 operações. 

Ressalte-se que também foram identificados depósitos em favor de 

ALLANA MARIA BELFORT, atualmente exercendo o cargo de Secretária municipal de 

Miranda do Norte/MA. 

Os múltiplos vínculos identificados entre as empresas licitantes e os indícios 

de que tenham recebido da vencedora, sem justificativa razoável, valores originados do 

contrato firmado por ela com o município de Miranda do Norte/MA sugerem que, no 

processo licitatório em questão, não houve concorrência real, mas mera simulação de 

concorrência, muito mais próxima de um “conluio” do que de efetiva disputa entre os 

participantes em prol da proposta mais vantajosa para o ente público municipal. 

Nesse sentido também são as conclusões do Relatório de Análise Bancária 

nº 21/2020 (doc. 14), que aponta a existência de fortes indícios de que os agentes que 
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realizaram as operações entre as contas desses favorecidos “estavam agindo em conjunto 

quando iam à instituição bancária ou que eram representações por procuração”. 

O mesmo relatório ainda ressalta que a empresa P. M. CONSTRUÇÕES 

recebeu valores da Prefeitura de Miranda do Norte/MA durante as gestões dos dois supostos 

integrantes do núcleo político. Só no primeiro mandato de LOURENÇO JÚNIOR, entre 

2014 e 2016, a empresa teria recebido, ao todo, quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

transferidos pelo município. 

O Relatório de Análise Bancária nº 53/2019, corroborado pelas fotografias 

colacionadas ao texto do próprio requerimento (fls. 35/36), ainda revela que, durante as 

eleições gerais de 2018, na qual JÚNIOR BONFIM concorreu (e se elegeu) para o cargo de 

Deputado Federal (56ª legislatura), a empresa também transferiu valores suspeitos para 

pessoas ligadas a TIAGO QUINTAN e para vários apoiadores políticos do ex-Prefeito, 

que não estavam disputando nenhum cargo eletivo na ocasião, bem como para a própria 

assessora de comunicação do político investigado. 

Aqui, mais um indicativo da relação entre o núcleo político e as empresas 

investigadas. 

 

3.2.2.1.1 Pregões Presenciais nº 01 e 02/2017 

 

O Pregão Presencial nº 01/2017 foi realizado pelo município de Miranda 

do Norte/MA, durante a gestão do ex-Prefeito CARLOS BELFORT, e teve por objeto a 

aquisição de materiais de expediente, nos valores totais de R$ 2.256.450,50 e de R$ 

2.171.021,50. 
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A licitação foi vencida por duas empresas: a F. CIPIÃO PRAZERES – 

ME, de propriedade do investigado FAGNER CIPIÃO PRAZERES, e a J. RODRIGUES 

MACEDO – ME, que tem teve como sócio JUSTINO RODRIGUES MACEDO. 

Conforme consta do Relatório de Análise Técnica nº 32/2018 (doc. 08), 

teriam sido identificadas diversas irregularidades no processo licitatório em questão, tais 

como: (a) indícios de que não tenha sido sequer formalizado ou autuado; (b) não foi publicado 

no sítio eletrônico do município; (c) e foi assinado apenas pelo pregoeiro, não pelo prefeito, 

como exigido pela lei, entre outras. 

Todas essas irregularidades, cotejadas às informações a seguir detalhadas, 

sugerem, mais uma vez, que este procedimento licitatório também tenha sido montado para 

favorecer as empresas vencedoras, ambas ligadas ao núcleo empresarial supostamente 

comandado por TIAGO VAL QUINTAN. 

Corroborando isso, o Relatório de Análise Técnica nº 42/2018 (doc. 15) 

aponta a existência de vários vínculos entre os sócios das referidas empresas vencedoras, 

tendo sido constatado, a partir da análise de notas fiscais, que a maior parte do faturamento 

da empresa F. CIPIÃO PRAZERES – ME, cujo valor gira em torno de R$ 349.997,77, tem 

origem na sua própria concorrente, J. RODRIGUES MACEDO – ME. 

Somado a isso, o Relatório de Análise de Vínculo LAB-LD/MPMA nº 

06/2018 aponta a existência de vínculos envolvendo as duas empresas e os integrantes do 

núcleo político, CARLOS BELFORT e JÚNIOR LOURENÇO, assim como entre elas e o 

investigado TIAGO QUINTAN, provável líder do núcleo empresarial. 

Primeiro, teria sido verificado que, por ocasião do Pregão Presencial nº 

01/2017, a empresa F. CIPIÃO PRAZERES foi representada por JOÃO DOS SANTOS 

LOPES, motorista de TIAGO QUINTAN e ex-funcionário do já extinto COMERCIAL 

VALFRA.  
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Esta última empresa que, por sua vez, já teve como sócios o próprio 

TIAGO QUINTAN e o também investigado JUSTINO RODRIGUES MACEDO, sócio da 

também concorrente e vencedora J. RODRIGUES MACEDO – ME. 

Além disso, consta que JUSTINO RODRIGUES é, ou já foi, sócio de, 

pelo menos, mais três empresas ligadas ao núcleo empresarial, entre as quais, duas delas 

tendo como sócia ADRIANA RAMADA UTTA (J. A. COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS e EVIDENCE SOM E ACESSÓRIOS), cunhada de THIAGO 

QUINTAN. 

Ainda segundo o referido relatório, ADRIANA RAMADA UTTA, sócia de 

JUSTINO RODRIGUES (também sócio da concorrente J. RODRIGUES), consta como 

funcionária da empresa J. J. CONSTRUÇÕES (JSL CONSTRUÇÕES), a qual, por sua 

vez, tem como sócios FAGNER CIPIÃO PRAZERES, proprietário da vencedora F. 

CIPIÃO PRAZERES, e JOÃO DOS SANTOS, representante da vencedora F. CIPIÃO 

PRAZERES. 

Recorde-se que a empresa J. J. CONSTRUÇÕES (JSL 

CONSTRUÇÕES), que concorreu no Pregão Presencial nº 28/2017 (analisado no tópico 

anterior), recebeu diversas transferências de valores da vencedora P. M. 

CONSTRUÇÕES e fez o repasse desse montante para várias pessoas ligadas ao núcleo 

empresarial, entre as quais a própria ADRIANA RAMADA UTTA. 

Outro vínculo suspeito entre TIAGO QUINTAN e o núcleo político 

envolve a empresa TOPMED DISTRIBUIDORA LTDA.  

Isso porque, além do referido investigado, a empresa também teve como 

sócia, de 2013 a 2016, ALLANA MARIA BELFORT, atual Secretária de Administração, 

Planejamento e Finanças do município de Miranda do Norte/MA e esposa do ex-prefeito 

CARLOS BELFORT, em cuja gestão foram realizadas as duas licitações ora questionadas. 
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Além dos vínculos suspeitos, as datas de abertura e de encerramento das 

atividades das empresas vencedoras F. CIPIÃO PRAZERES e J. RODRIGUES MACEDO 

também sugerem que teria tratado de possíveis empresas “de fachada” constituídas 

apenas para o fim de desviar verbas públicas do município de Miranda do Norte/MA. 

Corroborando isso, conforme Relatório de Análise Técnica nº 32/2018, 

observo que as referidas empresas foram abertas entre 2 e 4 meses antes do Pregão 

Presencial nº 01/2017, ocorrido em 03/02/2017, e igualmente encerraram suas atividades, 

de forma voluntária, pouco mais de um ano depois, em 2018, mesmo possuindo intensa 

movimentação financeira e auferimento de lucros. 

Frise-se que as duas empresas foram abertas em 2016, ou seja, no fim do 

segundo mandato do ex-Prefeito JÚNIOR LOURENÇO, e participaram, logo em seguida, 

do procedimento licitatório em questão, no início de 2017, já na gestão de CARLOS 

BELFORT. 

Ressalte-se que a empresa F. CIPIÃO PRAZERES ainda teria vencido 

uma segunda licitação realizada pelo município, o Pregão Presencial nº 02/2017, tendo por 

objeto a aquisição de materiais de higiene e limpeza, no valor total de R$ 3.593.903,10, na 

qual concorreu, mais uma vez, com a empresa J. RODRIGUES MACEDO – ME. 

Conforme consta do Relatório de Análise Técnica nº 12/2019 (doc. 08), 

nesta licitação também teriam ocorrido as mesmas irregularidades identificadas no 

procedimento anterior. 

Todas essas irregularidades, cotejadas às informações já detalhadas neste 

tópico, notadamente relacionados aos vínculos entre as empresas licitantes e seus sócios, 

sugerem, mais uma vez, que este procedimento licitatório também tenha sido montado para 

favorecer a empresa vencedora, ligada ao núcleo empresarial supostamente comandado por 

TIAGO VAL QUINTAN. 
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O Relatório de Análise Bancária nº 36/2019 – LAB-LD/MPMA, elaborado a 

partir da quebra de sigilo bancário, judicialmente autorizado, da empresa F. CIPIÃO 

PRAZERES e de FAGNER CIPIÃO PRAZERES, traz informações que corroboram a 

alegação de que houve fraude nas licitações vencidas pela empresa junto à Prefeitura de 

Miranda do Norte/MA e de que ela teria sido constituída com o fim precípuo de desviar 

recursos do município. 

O relatório aponta que 98% de todos os créditos da empresa em questão 

eram provenientes da Prefeitura de Miranda do Norte/MA, que, posteriormente, eram 

repassados para empresas ligadas ao núcleo empresarial, como as empresas FRAZÃO 

CONSTRUÇÕES LTDA, de propriedade de TIAGO QUINTAN, bem como SOUZA 

VIEIRA CONSTRUÇÕES e JSL CONSTRUÇÕES. 

Ainda conforme a peça informativa, foi constatado que a empresa SOUZA 

VIEIRA, logo após receber os valores oriundos da Prefeitura, fez diversas transferências 

para outras pessoas ligadas ao núcleo empresarial, como ANDRÉIA RAMADA UTTA, 

POLLYANNA VAL QUINTAN e JOÃO DOS SANTOS, em muito dos casos, fracionando 

os valores em várias operações. 

A realização de várias movimentações bancárias, em valores fracionados, 

sem justificativa aparente, entre empresas e pessoas ligadas ao mesmo núcleo familiar e que 

mantinham ligação com o núcleo político atuante no município, além, é claro, do fato de 

terem participado juntas de procedimentos licitatórios realizados por esse mesmo ente 

federativo, revela que possa ter existido entre elas uma rede de operações bancárias 

caracterizada pela adoção de manobras tendentes à confusão patrimonial, como meio de 

ocultar a propriedade e a localização das verbas públicas supostamente desviadas. 

Portanto, mais um indicativo dos objetivos ilícitos e da atuação emprenhada 

e organizada dos agentes imputados. 
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Ademais, assim como ocorreu em relação à empresa P. M. 

CONSTRUÇÕES, também foram identificadas diversas transferências de valores, sem 

justificativa razoável, da empresa F. CIPIÃO PRAZERES para vários aliados políticos 

de JÚNIOR BONFIM, bem como para servidores que ocuparam cargos de confiança na 

gestão do ex-Prefeito.  

Isso, mais uma vez, sugere a existência de provável ligação entre JÚNIOR 

BONFIM e as empresas do núcleo empresarial, bem como traz suspeitas de que ele possa 

ter continuado a se beneficiar, direta ou indiretamente, ainda que fora da liderança, com o 

poder econômico e os desvios promovidos pela provável organização criminosa. 

 

3.2.2.2 DOS VÍNCULOS ENTRE OS INTEGRANTES DA 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

3.2.2.2.1 THIAGO VAL QUINTAN 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, o 

investigado seria o suposto líder do núcleo empresarial da organização criminosa, bem como 

amigo íntimo de JÚNIOR LOURENÇO e de CARLOS BELFORT, integrantes do núcleo 

político. 

Entre 2009 e 2013, foi sócio-administrador, junto com JUSTINO 

RODRIGUES, da já extinta empresa COMERCIAL VALFRA, que, como visto, teve 

envolvimento na movimentação de valores suspeitos feita pelo então Secretário municipal, 

CARLOS BELFORT.  

Entre 2014 e 2015, essa mesma empresa teve como funcionário o atual 

motorista de TIAGO QUINTAN, o também investigado JOÃO DOS SANTOS. 
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Desde 2014, seu motorista, JOÃO DOS SANTOS, é sócio-administrador 

da empresa J. J. CONSTRUÇÕES (JSL CONSTRUÇÕES), que participou do Pregão 

Presencial nº 28/2017, com indícios de fraude, e que recebeu valores transferidos, de forma 

injustificada, pela empresa vencedora P. M. CONSTRUÇÕES (ILHA CONSTRUÇÕES), 

que, por sua vez, tem como sócio PAULO VAL QUINTAN, primo de TIAGO QUINTAN.  

Conforme os já referidos relatórios de análise bancária, o investigado ainda 

teria recebido, através da empresa FRAZÃO CONSTRUÇÕES LTDA, da qual é sócio, o 

montante total de R$ 294.204,00 transferido pela empresa F. CIPIÃO PRAZERES – ME, 

vencedora dos Pregões Presenciais nº 01 e 02/2017, com indícios de fraude. 

Desde 2017, é sócio da empresa TOPMED DISTRIBUIDORA LTDA, a 

qual também teve como sócia, de 2013 a 2016, a investigada ALLANA BELFORT, esposa 

de CARLOS BELFORT e atual Secretária de Miranda do Norte/MA. 

 

3.2.2.2.2 ALLANA MARIA BELFORT 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, a 

investigada é esposa de CARLOS BELFORT e atual Secretária de Administração, 

Planejamento e Finanças do município de Miranda do Norte/MA. 

Como dito, teria recebido depósitos injustificados de valores, em espécie, 

sacados por seu marido, CARLOS BELFORT, a partir da conta bancária pertencente à 

empresa VALFRA, a qual, até 2013, teve como sócios os também investigados TIAGO 

QUINTAN, apontado como líder do núcleo empresarial da organização criminosa, e 

JUSTINO RODRIGUES, apontado como sócio de, pelo menos, outras quatro empresas 

envolvidas no suposto esquema de fraudes à licitação. 
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De 2013 a 2016, foi sócia, junto com BRUNO VAL QUINTAN, da 

empresa TOPMED DISTRIBUIDORA, a qual, após sua saída, passou a ter como sócio 

TIAGO VAL QUINTAN. 

Conforme os já referidos relatórios de análise bancária, foram identificados, 

em favor da investigada, diversos depósitos injustificados realizados por empresas 

pertencentes ao núcleo empresarial, com valores originados do município de Miranda do 

Norte/MA. 

 

3.2.2.2.3 BRUNO VAL QUINTAN 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, o 

investigado é marido de LUCIANA RACHEL VIEIRA, então sócia da empresa SOUZA 

VIEIRA CONSTRUÇÕES, que concorreu no Pregão Presencial nº 28/2017, com indícios de 

fraude e favorecimento. 

Recorde-se que o referido procedimento licitatório foi vencido pela empresa 

P. M. CONSTRUÇÕES, que, por sua vez, tem como sócio seu primo, PAULO VAL 

QUINTAN. 

Não se pode desprezar que, muito embora BRUNO VAL QUINTAN não 

seja sócio de nenhuma das empresas investigadas, a proximidade dele com o líder do núcleo 

empresarial, TIAGO QUINTAN, e a própria natureza familiar do esquema criminoso por 

eles conduzido fazem crer que o investigado também esteja integrado à organização 

criminosa, até porque ele é o principal elo entre a esposa e os primos PAULO e TIAGO 

QUINTAN, todos sócios de empresas envolvidas nas supostas fraudes e desvios de verbas 

públicas.  
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3.2.2.2.4 PAULO RICARDO VAL QUINTAN 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, 

desde 2013, o investigado é sócio da empresa P. M. CONSTRUÇÕES, que venceu o Pregão 

Presencial nº 28/2017, com indícios de fraude e favorecimento, e teria feito diversas 

movimentações a partir da conta da referida empresa para outras em seu nome, assim como 

para as demais empresas concorrentes do certame vencido pela P. M. CONSTRUÇÕES, 

como, por exemplo, a JSL CONSTRUÇÕES, que, por sua vez, depois transferiu os recursos 

para outros supostos integrantes da organização criminosa. 

 

3.2.2.2.5 LUCIANA RACHEL VIEIRA 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, 

entre 2013 e 2018, a investigada foi sócia-administradora da empresa SOUZA VIEIRA 

CONSTRUÇÕES, que também concorreu na licitação vencida pela P. M. CONSTRUÇÕES 

e dela recebeu transferências de valores oriundos do município de Miranda do Norte/MA. 

Também teria recebido transferências da empresa JSL CONSTRUÇOES, a 

qual, por sua vez, recebeu recursos da P. M. CONSTRUÇÕES, com quem concorreu na 

licitação em questão. 

Conforme os já referidos relatórios de análise bancária, a investigada ainda 

teria recebido, por meio da empresa SOUZA VIEIRA CONSTRUÇÕES, o montante total de 

R$ 108.000,00 transferidos pela empresa F. CIPIÃO PRAZERES – ME, vencedora dos 

Pregões Presenciais nº 01 e 02/2017, com indícios de fraude e favorecimento. 
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3.2.2.2.6 ANDRÉIA RAMADA UTTA FRAZÃO 

 

Conforme os já referidos relatórios de análise bancária, a investigada, 

esposa de TIAGO QUINTAN, recebeu transferências de valores da empresa JSL 

CONSTRUÇÕES, a qual tem como sócio o motorista do seu marido, JOÃO DOS 

SANTOS, e foi concorrente da P. M. CONSTRUÇÕES, de propriedade de PAULO VAL 

QUINTAN, no Pregão Presencial nº 28/2017, com indícios de fraude. 

Entre 2005 e 2007, a investigada também foi sócia-administradora da 

empresa EVIDENCE SOM E ACESSÓRIOS, junto com sua irmã, ADRIANA RAMADA 

UTTA. Quando saiu do quadro societário, em 2007, ele passou a ser integrado pelo também 

investigado JUSTINO RODRIGUES. 

A representada ainda teria sido beneficiada por transferências de valores 

feitos pela empresa SOUZA VIEIRA CONSTRUÇÕES, uma das licitantes que “concorreu” 

com a P. M. CONSTRUÇÕES no procedimento em questão e dela recebeu repasse de verbas 

públicas. 

 

3.2.2.2.7 ADRIANA RAMADA UTTA 

 

Conforme relatórios de análise bancária, a investigada, cunhada de TIAGO 

VAL QUINTAN e irmã de ANDRÉIA RAMADA UTTA, também recebeu transferências de 

valores da empresa JSL CONSTRUÇÕES, que concorreu com a P. M. CONSTRUÇÕES 

na licitação em questão e dela recebeu repasse de verbas públicas. 

De 2013 a 2016, a representada teria sido sócia-administradora da empresa 

J. A. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e, desde 2005, da empresa EVIDENCE 
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SOM E ACESSÓRIOS, ambas em sociedade com o também investigado JUSTINO 

RODRIGUES MACEDO. 

Desde 2016, consta como funcionária da empresa J. J. CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS (JSL CONSTRUÇÕES), da qual são sócios FAGNER CIPIÃO 

PRAZERES (proprietário da F. CIPIÃO PRAZERES – ME) e JOÃO DOS SANTOS 

LOPES FILHO. 

 

3.2.2.2.8 POLLYANA VAL QUINTAN FRAZÃO 

 

Conforme relatórios de análise bancária, a investigada, irmã de TIAGO 

VAL QUINTAN, também recebeu transferências de valores da empresa JSL 

CONSTRUÇÕES e SOUZA VIEIRA CONSTRIÇÕES, que concorreram com a P. M. 

CONSTRUÇÕES na licitação em questão e dela receberam repasses de verbas públicas. 

 

3.2.2.2.9 MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA RAMADA UTTA 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores,  

a investigada é sogra e sócia de TIAGO QUINTAN na empresa FRAZÃO 

CONSTRUÇÕES. 

Conforme relatórios de análise bancária, ela também recebeu transferências 

de valores da empresa JSL CONSTRUÇÕES, que concorreu com a P. M. 

CONSTRUÇÕES no Pregão Presencial nº 28/2017 e dela recebeu repasse de verbas 

públicas. 

 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

39 

 

 

3.2.2.2.10 FAGNER CIPIÃO PRAZERES 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, 

desde 2016, o investigado é sócio, junto com JOÃO DOS SANTOS, da empresa J. J. 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (JSL CONSTRUÇÕES), que concorreu no Pregão 

Presencial nº 28/2017 com a empresa vencedora, P. M. CONSTRUÇÕES, e dela recebeu 

repasse de verbas públicas do município de Miranda do Norte/MA.  

O representado também é proprietário da F. CIPIÃO PRAZERES – ME, 

que venceu, junto com a concorrente J. RODRIGUES MACEDO – ME, o Pregão 

Presencial nº 01/2017, com indícios de fraude.  

Essa última empresa, recorde-se, tem como sócio JUSTINO RODRIGUES 

MACEDO, o qual, por sua vez, também já foi sócio, junto com TIAGO QUINTAN, da 

empresa COMERCIAL VALFRA (2009 – 2013), de quem JOÃO DOS SANTOS era 

anteriormente funcionário. 

 

3.2.2.2.11 JOÃO DOS SANTOS LOPES 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, 

desde 2014, o investigado seria motorista de TIAGO QUINTAN e sócio-administrador, junto 

com FAGNER CIPIÃO, da empresa J. J. CONSTRUÇÕES. 

Entre 2014 e 2015, foi funcionário do COMERCIAL VALFRA, a qual, de 

2009 a 2013, teve como sócio JUSTINO RODRIGUES. 
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Foi representante da empresa F. CIPIÃO PRAZERES no Pregão 

Presencial nº 01/2017, vencido por ela e pela concorrente J. RODRIGUES MACEDO, que 

tem como sócio JUSTINO RODRIGUES. 

Teria recebido diretamente da empresa F. CIPIÃO PRAZERES, vencedora 

dos Pregões nº 01 e 02/2017, o montante total de R$ 60.965,00, fracionado em várias 

operações bancárias. 

3.2.2.2.12 JUSTINO RODRIGUES 

 

Com base nos elementos informativos já pontuados nos tópicos anteriores, 

entre 2009 e 2013, o investigado foi sócio, junto com TIAGO QUINTAN, da empresa 

COMERCIAL VALFRA (2009 – 2013), que já teve como funcionário o investigado JOÃO 

DOS SANTOS, sócio da J. J. CONSTRUÇÕES/JSL CONSTRUÇÕES, a qual, por sua vez, 

concorreu na licitação vencida pela P. M. CONSTRUÇÕES, com indícios de fraude. 

É sócio da já extinta empresa J. RODRIGUES MACEDO – ME 

(MASTER COMERCIAL), que venceu o Pregão Presencial nº 01/2017, junto com a 

empresa F. CIPIÃO PRAZERES, que, na ocasião, era representada por JOÃO DOS 

SANTOS. 

Já foi sócio, entre 2008 e 2016, da empresa J. A. COMERCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e, desde 2007, é sócio da empresa EVIDENCE SOM E 

ACESSÓRIOS. Em ambas as pessoas jurídicas, JUSTINO RODRIGUES foi sócio de 

ADRIANA RAMADA UTTA, cunhada de TIAGO QUINTAN.  

Ressalte-se, ainda, que, logo antes de JUSTINO RODRIGUES passar a 

integrar o quadro societário da empresa EVIDENCE SOM E ACESSÓRIOS, ela tinha como 

uma de suas sócias, entre 2005 e 2007, a também investigada ANDREIA RAMADA UTTA, 

irmã de ADRIANA e esposa de TIAGO QUINTAN. 
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3.2.2.2.13 JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA (“PACOVAN”) 

 

Conforme consta dos Relatórios de Análise Bancária nº 36/2019 e outros, 

teriam sido identificadas em relação a três das empresas investigadas, a saber, P. M. 

CONSTRUÇÕES, J. J. CONSTRUÇÕES (JSL CONSTRUÇÕES) e F. CIPIÃO 

PRAZERES, movimentações suspeitas de valores vultuosos, sem justificativa aparente, 

em favor das empresas “Posto Joyce” e “Petro Mais Comércio e derivados Ltda”, ambas 

ligadas ao empresário JOSIVAL CAVALCANTE DA SILVA, vulgo “PACOVAN”. 

Frise-se que “PACOVAN” já foi condenado por este Juízo pela prática dos 

crimes de integrar organização criminosa, contra a ordem econômica, contra a economia 

popular (usura) e de lavagem de capitais (ação penal nº 0048503-74.2015.8.10.0001), para as 

quais teria se utilizados dessas mesmas empresas, pertencentes a familiares e a pessoas do 

convívio íntimo do investigado. 

No que se refere às movimentações suspeitas, segundo a peça informativa, a 

empresa F. CIPIÃO PRAZERES e J. J. CONSTRUÇÕES (JSL CONSTRUÇÕES), entre 

2017 e 2018, teriam realizado diversas transferências em favor das empresas Nosso Posto 

Joyce II Ltda e Posto Joyce III Ltda.  

Apenas a J. J. CONSTRUÇÕES transferiu, ao todo, R$ 299.00,00 

(duzentos e novena e nove mil reais) para a empresa Nosso Posto Joyce II Ltda e R$ 

545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) para a empresa Posto Joyce III Ltda, 

fracionado em várias operações. 

Ressalto que todas essas operações ocorreram de forma subsequente a 

créditos oriundos da Prefeitura de Miranda do Norte/MA.  
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Ainda foi constatado que a empresa P. M. CONSTRUÇÕES teria 

recebido da empresa “Petromais Comércio de Derivados de Petróleo LTDA”, também ligada 

a “PACOVAN”, o valor total de R$ 595.879,00, sendo que a maior parte desses recursos 

foram transferidos na semana em que ocorreram as eleições gerais de 2018, na qual, como 

visto, JÚNIOR BONFIM concorreu para o cargo de Deputado Federal.  

Na mesma data do recebimento desses valores, também foram identificadas 

transferências feitas pela P. M. CONSTRUÇÕES em favor de pessoas ligadas a JÚNIOR 

BONFIM e a TIAGO VAL QUINTAN. 

Portanto, há indícios de que PACOVAN, por meio de empresas ligadas a 

ele, na semana das eleições gerais de 2018, tenha transferido valores expressivos, sem 

justificativa aparente, para contas pertencentes a empresas do núcleo empresarial da suposta 

organização criminosa, das quais também teria recebido, indiretamente, em momento anterior 

e posterior, repasses de valores oriundos do município de Miranda do Norte/MA. 

Entretanto, esses indícios, por ora, não têm a consistência necessária 

para sustentar, para fins de decretação da prisão preventiva, a imputação feita pelo 

Ministério Público de que o investigado tenha integrado a organização criminosa e 

concorrido, com consciência e objetivando proveito comum, para o suposto esquema 

continuado de desvio de verbas públicas do município de Miranda do Norte/MA. 

Com efeito, as condutas imputadas a PACOVAN destoam do modus 

operandi da possível organização criminosa, isso porque, ao contrário dos demais 

investigados, ele não mantém, ou manteve, nenhuma relação familiar e/ou societária 

conhecida com outros supostos integrantes dos núcleos empresarial e/ou político, tampouco 

teve participação funcional ou concorrencial nos processos licitatórios supostamente 

fraudados. 

Ademais, não se pode desprezar que PACOVAN já foi recentemente 

condenado por este Juízo pela prática do crime de usura, sob a acusação de que teria 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

43 

 

 

emprestado dinheiro a juros, por meio das mesmas empresas ora apontadas, para políticos do 

Maranhão, em troca de futuros contratos fraudulentos com a Administração Pública, sendo 

que este era o modus operandi da organização criminosa por ele comandada. 

No presente caso, nenhuma das empresas ligadas a PACOVAN foram 

contratadas pelo município de Miranda do Norte/MA e as transferências realizadas por elas 

em favor da P. M. CONSTRUÇÕES ocorreram em data posterior à sua contratação pelo ente 

municipal. 

Portanto, a princípio, não há relação aparente entre a conduta de 

PACOVAN, de transferir valores para pessoas jurídicas do núcleo empresarial, e a 

contratação, pelo município de Miranda do Norte/MA, das empresas investigadas. 

Em relação aos repasses de verbas públicas realizados pela F. CIPIÃO 

PRAZERES e pela JSL CONSTRUÇÕES em favor das empresas ligadas a PACOVAN, 

embora suspeitas, não foram acompanhadas da indicação de eventual e anterior conduta do 

investigado que possa ter se qualificado como auxílio prestado à provável organização 

criminosa e/ou à prática das supostas fraudes. 

Afinal, as transferências feitas por ele em benefício das empresas ligadas ao 

núcleo empresarial apenas ocorreram a partir de 2018, ou seja, após a realização das licitações 

de que saíram vencedoras. 

Portanto, por ora, não há indícios suficientes de nexo causal entre as 

condutas supostamente praticadas pelo investigado e os crimes de fraude à licitação e contra a 

Administração Pública ora apurados. 

Também não há, por ora, indícios suficientes de que ele tinha consciência de 

que os valores por ele recebidos, por intermédio das empresas Nosso Posto Joyce II Ltda e 

Posto Joyce III Ltda, pudessem ser provenientes de práticas criminosas. 
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Isso porque as transferências de valores não foram feitas diretamente pelo 

ente municipal, mas, sim, a partir de empresas particulares ligadas ao núcleo empresarial, não 

podendo se afirmar, com segurança razoável, que “PACOVAN” tinha consciência, ainda que 

potencial, de que esses repasses consistiam em desvios de verbas públicas de Miranda do 

Norte/MA, já que, como dito, ao contrário dos demais investigados, “PACOVAN” 

aparentemente não mantinha nenhum vínculo familiar ou empresarial com os demais 

integrantes, tampouco teve participação nos procedimentos supostamente fraudados. 

Isso não significa dizer, porém, que os indícios sejam inexistentes ou que 

não possam sinalizar a prática de outros tipos penais. 

Não se pode desprezar que, diante dos antecedentes criminais de 

PACOVAN, as transferências feitas por ele possam ter configurado empréstimo de dinheiro a 

juros às empresas do núcleo empresarial ou, mesmo, a prática de eventual crime de 

competência da Justiça Eleitoral, considerando que foram realizadas na semana das eleições 

gerais de 2018 e que os valores foram imediatamente repassados para “apoiadores políticos” 

de um dos investigados. 

Nesse sentido, também é possível que os valores por ele recebidos em 2017 

possam ter consistido no pagamento de dívidas anteriormente contraídas pelas empresas do 

núcleo empresarial junto a PACOVAN, uma vez que, como visto, ele também não parece 

estar integrado à suposta rede familiar/societária de desvio de verbas públicas municipais. 

Em todo caso, entendo que não há, por ora, indícios suficientes para o fim 

de qualificar as condutas imputadas a PACOVAN como pertinência à organização criminosa, 

participação em fraude à licitação ou crime contra a Administração Pública. 

Sendo assim, quanto a JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA 

(“PACOVAN”), não há como se admitir a prisão preventiva, uma vez que, em relação ao 

crime cujos indícios são mais consistentes, não permite a lei a decretação desta espécie 

prisional, vez que a pena aplicada, em abstrato, ao crime de usura, provavelmente praticado 
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pelo investigado, não excede a 02 (dois) anos, o que traria, indiscutivelmente, flagrante falta 

de proporcionalidade entre a medida cautelar extrema – prisão preventiva – e o provimento 

jurisdicional final. 

Não obstante, deixo claro que, com o avanço das investigações, e com as 

medidas cautelares diversas da prisão, adiante deferidas, com a descoberta de novos 

elementos da possível prática de outros delitos mais graves, e cuja a pena, em abstrato, 

permita a decretação da medida cautelar extrema, o pedido poderá ser renovado e reavaliado 

por este juízo.  

 

3.2.3 NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

 

Conforme narrado pelo Ministério Público Estadual, corroborado pelos 

elementos informativos juntados aos autos, o suposto núcleo administrativo da organização 

criminosa, composto por servidores públicos e por Secretários municipais, teria atuado para 

garantir tanto as contratações quanto a execução dos contratos firmados pelo município de 

Miranda do Norte/MA com as empresas investigadas, ligadas ao núcleo empresarial, 

permitindo, ativa ou passivamente, a continuidade do esquema criminoso sem nenhum 

embaraço. 

Entre os servidores públicos integrados ao grupo criminoso, estariam o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações, ANTÔNIO RICARDO BEZERRA 

SERRA, o fiscal responsável pela execução do contrato da empresa P. M. CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS, JOSÉ DOMINGOS FERNANDES NUNES, vulgo “SANDU”, e os 

Pregoeiros, MÁRCIO SILVA (atual Diretor do Departamento de Material e Patrimônio do 

município) e JONES BARBOSA DOS SANTOS (atual membro da CPL). 
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Entre os Secretários de Miranda do Norte/MA supostamente pertencentes ao 

núcleo criminoso e cujas pastas estão diretamente ligadas aos objetos dos contratos 

administrativos com indícios de fraude, estariam ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, 

Secretário de Obras e então responsável pela “execução” de mais de 80% do contrato com a 

empresa P. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ALYSSON ROGÉRIO MESQUITA DE 

OLIVEIRA, atual Vice-Prefeito e então Secretário de Administração do município, e 

ADSON MENDONÇA MENDES, Secretário de Transporte desde a época do ex-Prefeito 

CARLOS BELFORT. 

Essas imputações são corroboradas pelo já referido Relatório de instrução nº 

15146/2018 – TTCEX 05 – SUCEX (doc. 17), elaborado a partir da inspeção in loco realizada 

por auditores do TCE, que apontou diversas irregularidades no Pregão Presencial nº 

28/2017, conduzido pela prefeitura de Miranda do Norte/MA, entre as quais: (a) desrespeito 

ao edital; (b) restrição à competitividade; (c) inexistência de fiscalização efetiva do 

contrato; (d) e não comprovação dos serviços realizados pelas máquinas pesadas e da 

entrega dos veículos locados. 

O relatório indicou que a comissão de licitação do município era 

composta de forma ilegal e inadequada, o que poderia indicar, inclusive, que tenha sido 

constituída de forma “deliberadamente articulada para lesar os fins da licitação”. 

Na peça de informação, consta ainda que, no julgamento das propostas 

pela comissão de licitação, foi identificada uma manobra prejudicial ao município de 

Miranda do Norte/MA.  

Isso porque, segundo o documento, o edital determinava que o critério da 

escolha fosse o “menor preço” por item, mas a comissão efetuou o julgamento pelo valor 

global da proposta, “em prejuízo à competitividade e com claros sinais de direcionamento 

ao preterir uma proposta bem mais vantajosa”. 
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Também teria sido constatado pelos auditores do TCE que a cotação de 

preços feita no processo licitatório apresenta deficiências que indicam montagem, pois não 

há comprovação da realização da pesquisa e, se feita, não aconteceu de forma ampla, o que 

teria gerado a ocorrência de superfaturamento do valor contratado. 

O descredenciamento ou inabilitação das empresas J. J. CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS e SOUZA VIEIRA, que concorreram com a vencedora P. M. CONSTRUÇÕES, 

também teria ocorrido de forma indevida, visando favorecer a contratada e 

caracterizando fraude, uma vez que foram exigidos requisitos sem previsão legal e que 

apenas eram preenchidos pela P. M. CONSTRUÇÕES. 

A análise dessas informações revela indícios de que os integrantes da CPL 

provavelmente possam ter concorrido para a fraude nos procedimentos licitatórios em 

questão, favorecendo empresas ligadas ao núcleo empresarial e político da suposta 

organização criminosa 

De forma a corroborar isso, foram identificadas, a partir da quebra de 

sigilo bancário da P. M. CONSTRUÇÕES, transferências de valores, sem justificativa 

aparente, da referida empresa para o pregoeiro JONES BARBOSA, bem como para o 

presidente da CPL, ANTÔNIO RICARDO, no mesmo dia em que a contratada recebeu 

créditos da Prefeitura de Miranda do Norte/MA. 

Em relação a JOSÉ DOMINGOS, funcionário designado para a 

fiscalização do contrato nº 028/2017-001, firmado entre o município e a empresa P. M. 

CONSTRUÇÕES, também foram apontados indícios de participação criminosa, conforme 

segue explicado. 

Segundo o relatório, a inspeção in loco realizada pelos auditores do TCE 

teria constatado o completo desconhecimento do funcionário sobre os termos do contrato 

e a ausência de fiscalização efetiva por parte dele, que, mesmo assim, teria atestado a 

execução do objeto.  
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Constatou-se, ainda, a ausência de documentos que comprovassem a 

efetiva entrega dos veículos objetos do contrato. A situação foi constatado nas Secretarias 

de Administração, Assistência Social, Educação, Saúde e Obras, as quais supostamente 

deveriam ter sido atendidas pelo contrato. 

O Secretário de Administração ALYSSON ROGÉRIO, atual Vice-

Prefeito, negou a existência de veículos exclusivamente vinculados ao setor da Administração 

e afirmou que o setor responsável por atender essa demanda era a Secretaria de 

Transporte, vinculada a ADSON MENDONÇA. Frisou, ainda, que não havia carro 

alugado na referida secretaria no ano de 2017.  

Entretanto, foram identificados pagamentos feitos pela referida 

Secretaria de Administração em favor da empresa P. M. CONSTRUÇÕES para a locação 

dos veículos.  

O Secretário de Obras, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO, também negou que 

tenha havido registro de solicitação de serviços de máquinas pesadas em 2017 e que tudo era 

resolvido por JOSÉ DOMINGOS (“SANDU”).  

Entretanto, conforme consta do relatório, o Secretário de Obras teria sido o 

responsável pela “execução” de mais de 80% do contrato com a empresa P. M. 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

Tudo isso corrobora a suspeita de que o serviço não tenha sido 

efetivamente prestado e que houve desvio dos valores pagos pelo município à empresa P. 

M. CONSTRUÇÕES, em razão do contrato não executado. 

No mesmo sentido aponta o Relatório de Análise Técnica nº 44/2018, no 

qual se concluiu que a empresa P. M. CONSTRUÇÕES não possuía capacidade própria 

para executar o objeto da licitação. 
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Ainda segundo o Relatório de instrução nº 15146/2018 – TTCEX 05 – 

SUCEX, fora observado outro ponto que levanta suspeitas sobre a ocorrência de desvio de 

recursos e que estaria relacionado à medição do serviço de locação veicular contratado. 

Segundo a peça informativa, a análise feita pelo TCE em relação ao 

controle diário de equipamentos, especificamente das máquinas pesadas locadas, feito pelo 

fiscal do contrato, JOSÉ DOMINGOS, teria concluído pela ocorrência do pagamento 

indevido de R$ 6.210.687,46 à empresa P. M. CONSTRUÇÕES, a título de horas 

paradas, sem que houvesse previsão contratual que justificasse o pagamento, uma vez 

que a locação foi feita por horas trabalhadas. 

Portanto, há indícios de que, além dos supostos desvios já apontados, 

possa ter ocorrido a inserção de um mecanismo indevido (horas paradas) com o fim de 

justificar o pagamento de valores não previstos contratualmente, em patente prejuízo ao 

erário municipal. 

Há razões para acreditar que, conforme narrado no requerimento ministerial, 

a Secretaria de Transporte não pleiteou pela contratação dos serviços que ensejaram o Pregão 

Presencial nº 28/2017 e sequer possuía informações sobre a empresa contratada, não 

participando de nenhum ato do processo licitatório realizado para atender as demandas da 

própria pasta. 

As circunstâncias pontuadas indicam, porém, que os Secretários 

investigados, investidos de poder de controle e de fiscalização sobre os contratos firmados, 

possam ter, deliberadamente, se omitido diante das supostas irregularidades, permitindo 

conscientemente a continuidade do esquema criminoso dentro da Administração 

Pública. 

Esquema criminoso esse que, ao que tudo indica, era comandado pelo 

ex-Prefeito CARLOS BELFORT, a quem os Secretários eram diretamente 

subordinados. 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

50 

 

 

Corroborando isso, temos o Relatório de Análise Bancária nº 53/2019, que 

identificou uma transferência realizada pela P. M. CONSTRUÇÕES, sem justificativa 

razoável, em favor de ADSON MENDONÇA, Secretário de Transporte, no valor de R$ 

840,00 (oitocentos e quarenta reais). 

Prosseguindo na análise do pedido, há que se reconhecer a presença de 

estabilidade e permanência suficientes a qualificar a atuação conjunta dos representados não 

como mero concurso eventual, mas, sim, efetiva pertinência a organização criminosa, tendo 

em vista a pluralidades de vínculos, de natureza familiar, empresarial e/ou política, 

existentes entre as pessoas naturais e jurídicas investigadas; o expressivo lapso temporal em 

que se desenvolveram as condutas criminosas imputadas (2013 a 2018); a própria natureza 

não eventual da atividade empresarial que ligava a maioria dos investigados; bem como a 

complexidade e o grau de organização e articulação do grupo criminoso, que 

provavelmente operou um esquema com o aporte milionário, mediante a operacionalização de 

numerosas pessoas jurídicas.  

Ademais, ressalte-se que, ao valorar os elementos informativos no caso 

concreto, não se pode desconsiderar as especificidades próprias da criminalidade 

organizada, no seio da qual, em regra, se impõe um verdadeiro “código de silêncio”, que 

reduz, sobremaneira, a disponibilidade de fontes de prova (testemunhas, documentos, objetos 

etc.) e elementos de informação sobre as práticas delitivas, ainda mais no caso de crimes 

contra a Administração Pública, geralmente praticados às ocultas e de forma sub-reptícia.  

No todo considerado, entendo, por conseguinte, que os elementos de 

informação convergem para a parcial procedência das imputações delitivas atribuídas aos 

representados, nos termos supra, e que, nessa dinâmica, forjam o binômio justificante de 

materialidade e indícios de autoria necessário à decretação da medida cautelar prisional 

em face de CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT, conhecido como “NEGÃO”, 

TIAGO VAL QUINTAN PINTO FRAZÃO, BRUNO VAL QUINTAN DE MENEZES, 
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PAULO RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL QUINTAN, FAGNER CIPIÃO 

PRAZERES, JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO, JUSTINO RODRIGUES 

MACEDO, ANDRÉIA RAMADA UTTA FRAZÃO, ADRIANA RAMADA UTTA 

LIMA, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, ALLANA MARIA CASTELO 

BRANCO ABREU BELFORT, ALLYSON ROGÉRIO MESQUITA DE OLIVEIRA, 

ADSON MENDONÇA MENDES, JOSÉ DOMINGOS FERNANDES NUNES, conhecido 

como “SANDU”, ANTÔNIO RICARDO BEZERRA SERRA, MÁRCIO SILVA e JONES 

BARBOSA DOS SANTOS, enquanto fumus comissi delicti dos fatos noticiados (organização 

criminosa, fraude em procedimento licitatório, peculato, corrupção e lavagem de capitais), da 

forma como exposto acima, nos termos do art. 312, in fine, do CPP. 

Em relação a JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA (“PACOVAN”), como 

já adiantado, não há, por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à 

prática de crimes que a lei admita decretação de prisão preventiva.  

Porém, quanto aos demais delitos cujos indícios são mais consistentes, 

ainda subsiste a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 

 

3.3 Dos fundamentos da prisão preventiva e do perigo gerado pelo 

estado de liberdade (periculum libertatis) – art. 312 do CPP 

 

Prosseguindo no juízo de admissibilidade, não basta à fundamentação do 

decreto cautelar a mera justificação material de plausibilidade das imputações delitivas – 

ainda mais quando decorrente de um juízo de cognição meramente sumário –, exigindo-se a 

indicação de elementos concretos que fundamentem a necessidade, contemporaneidade e 

indispensabilidade da medida, bem como que demonstrem a insuficiência e inadequação das 

demais cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).  

Neste momento, então, passamos a aferir a presença do periculum libertatis, 
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compreendido como o perigo concreto que a permanência dos representados em liberdade 

acarreta, seja para a segurança social, seja para a instrução criminal ou para a eficácia de 

eventual condenação dela decorrente. 

As autoridades requerentes alegam que a decretação da prisão preventiva e 

das demais medidas cautelares seria necessária para a garantia da ordem pública e para a 

conveniência da instrução criminal, sustentando, para isso, que os representados ainda 

exercem influência sobre os demais investigados e, por isso, há risco de reiteração delitiva. 

Os elementos de convicção até então coligidos militam pela parcial 

procedência dos fundamentos supra. 

Com efeito, o acentuado nível de estruturação da suposta organização 

criminosa, arranjada em diferentes núcleos funcionais e que teria envolvido agentes políticos 

do mais alto escalão do Poder Executivo municipal (inclusive, dois ex-Prefeitos); a 

sofisticação do esquema de desvio de verbas públicas supostamente operado, que teria 

contado com a instrumentalização de várias pessoas jurídicas e a execução coordenada de 

uma multiplicidade de operações bancárias, em uma rede orquestrada de lavagem de 

capitais; o extenso lapso temporal em que teriam se desenvolvido as práticas criminosas 

(2013 a 2018); a expressividade do dano causado ao erário municipal, do qual teriam sido 

desviados aproximadamente R$ 22.061.477,53 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos); bem como a influência 

política e econômica exercida pelos representados, são circunstâncias que revelam a 

gravidade concreta dos crimes e indicam que a manutenção da liberdade dos representados, 

sem qualquer restrição, representaria um elevado e inadmissível grau de ameaça à ordem 

social. 

Isso, somado ao fato de que alguns dos investigados atualmente continuam, 

de forma desimpedida, no exercício das mesmas funções públicas diretamente relacionadas às 
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supostas práticas delitivas também leva ao reconhecimento da existência de risco concreto de 

reiteração delitiva. 

Em relação à conveniência da instrução criminal, entendo que, mais do 

que para a conveniência, a adoção de provimento cautelar no caso concreto decorre de 

efetiva necessidade da apuração criminal.  

Isso porque, conforme ressaltado pelo MPE, o grupo político ligado à 

organização criminosa continua próximo ao poder, com muitos de seus supostos integrantes 

ainda exercendo funções de Chefia na Prefeitura de Miranda do Norte/MA, o que, em razão 

dos vínculos de hierarquia e de subordinação daí decorrentes, pode levar a situações de 

intimidação ou de abuso de poder em relação a eventuais testemunhas dentro e fora da 

Administração Pública. 

Contudo, ainda que presente periculum libertatis em relação a estes 

representados, a análise quanto à adequação da medida cautelar prisional, sempre 

excepcional, deve se balizar por princípios sensíveis, como a presunção de não culpabilidade 

e a proporcionalidade, notadamente no que atine ao subprincípio da necessidade, a fim de se 

verificar a possibilidade de que outras medidas cautelares diversas da prisão – menos gravosas 

– se apresentem igualmente suficientes ao atingimento do mesmo fim, qual seja, afastar o 

risco de reiteração das práticas delitivas e de comprometimento da apuração criminal. 

Com efeito, encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que, “diante das circunstâncias concretas do caso e em 

observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a aplicação das medidas 

cautelares alternativas quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, a 

conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (AgRg no HC n. 623.414/SP, 

DJe de 4/12/2020; HC n. 593.996/SP, DJe de 7/12/2020; e HC n. 608.157/SP, DJe de 

20/10/2020). 
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Ainda quanto à análise do binômio proporcionalidade e adequação, não se 

pode olvidar que o fato de que o suposto líder da organização criminosa, CARLOS 

BELFORT, não mais se encontra no exercício do cargo de Prefeito de Miranda do Norte/MA 

é uma circunstância que reduz a atual potencialidade de sua influência política, notadamente 

porque o cargo de chefia do Poder Executivo municipal, em tese, era o que lhe conferia maior 

domínio sobre os fatos que lhe são imputados. 

Com efeito, no caso, observo que a suposta atuação criminosa dos 

representados, a princípio, estaria especialmente relacionada ou ao exercício de suas 

funções públicas (núcleos político e administrativo) ou de suas atividades comerciais 

(núcleo empresarial), das quais teriam se valido para desviar verbas públicas municipais, 

fraudando licitações conduzidas pelo município de Miranda do Norte/MA em favor de 

empresas previamente escolhidas. 

Em razão disso, entendo ser possível a imposição de outras medidas 

cautelares, menos gravosas, suficientes a atingir os mesmos fins da medida prisional 

requerida, a exemplo da suspensão do exercício de função pública e de atividade de natureza 

econômica (art. 319, VI, do CPP), diante da natureza funcional e econômica dos crimes 

apurados. 

Isso porque, conforme detalhadamente exposto nos tópicos anteriores desta 

decisão, há nexo funcional entre os delitos praticados e a atividade pública e/ou 

empresarial desenvolvida pelos representados.  

No caso dos núcleos político e administrativo, seus supostos integrantes se 

valiam dos cargos públicos para dar suporte ao esquema de fraude à licitação dentro da 

Prefeitura de Miranda do Norte/MA, direcionando certames em favor de empresas ligadas ao 

núcleo empresarial e fraudando a fiscalização dos contratos deles decorrentes, ou 

simplesmente se omitindo, deliberadamente, de promover qualquer interferência no esquema 

criminoso. 
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Enquanto que os investigados supostamente integrados ao núcleo 

empresarial se valiam de suas participações em sociedades empresariais para simular 

concorrência em licitações realizadas pelo ente público municipal e para desviar verbas 

públicas em proveito próprio e dos demais integrantes. 

Portanto, há elementos para reconhecer a imprescindibilidade da 

medida para o fim de evitar que a função pública ou a atividade empresarial desempenhada 

pelos investigados sirva como meio para dar continuidade das práticas criminosas ou como 

forma de exercer influência sobre eventuais testemunhas. 

A imposição de medidas cautelares que restrinjam o contato entre os 

investigados também é justificada pela necessidade concreta de se impedir a reorganização do 

suposto grupo criminoso e que, mesmo fora da função pública, eles possam continuar a se 

articular para o fim de se utilizar de sua influência para obter vantagem em detrimento do 

patrimônio público ou para promover perseguições. 

Como já adiantado, a aplicação de medidas cautelares também se 

justifica em relação ao investigado PACOVAN. 

Isso porque, muito embora entenda que, por ora, não há indícios suficientes 

de sua integração à organização criminosa ou de que ele tenha praticado crime que a lei 

autorize a decretação de prisão preventiva, ainda subsistem indícios de que ele possa ter se 

utilizado de pessoas jurídicas, constituídas em nome de familiares e de pessoas próximas, para 

emprestar dinheiro a juros em favor de empresas ligadas ao núcleo empresarial da 

organização criminosa, bem como para receber delas, em proveito próprio, verbas públicas 

desviadas do município de Miranda do Norte/MA. 

Portanto, diante da gravidade concreta dos fatos delituosos e da forte 

influência política e econômica exercida pelo investigado na região, entendo que há 

necessidade concreta da aplicação das medidas para garantia da ordem social e da apuração 

criminal. 
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Não se pode desprezar, ainda, que, quanto a ele, ainda subsiste acentuado 

risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o investigado possui condenação não 

transitada em julgado pela prática de crimes de mesma natureza e que ocorreram em data 

anterior aos crimes ora apurados. 

Também foram trazidas informações sobre a existência de processos 

judiciais em andamento em relação aos investigados “JÚNIOR LOURENÇO”, CARLOS 

BELFORT, TIAGO VAL QUINTAN, PAULO VAL QUINTAN, JOÃO DOS SANTOS, 

JUSTINO RODRIGUES, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, ANTÔNIO 

RICARDO BEZERRA, MÁRCIO SILVA e JONES BARBOSA, em sua maioria, de 

natureza civil, referentes à suposta prática de atos configuradores de improbidade 

administrativa, não podendo estas serem utilizadas como indicativos de reiteração delitiva. 

Por outro lado, em relação às ações penais, foram identificados processos 

criminais em tramitação na comarca de Itapecuru-Mirim/MA, em face de JÚNIOR 

LOURENÇO pela prática de crimes previstos no Decreto-Lei nº 201/1967; em face de 

JÚNIOR LOURENÇO, MÁRCIO SILVA e ANTÔNIO CONCEIÇÃO pela prática de 

crimes previstos na Lei nº 8.666/1993; e, na comarca de Icatu/MA, em face de TIAGO VAL 

QUINTAN, pela prática de crimes previstos na Lei nº 8.666/1993. 

Também foram identificados outros PIC’s instaurados contra CARLOS 

BELFORT pela prática de crimes contra a Administração Pública e outros previstos na Lei 

n
o
 7.347/1985, ocorridos à época em que foi Prefeito de Miranda do Norte/MA. 

Não foi possível verificar os detalhes referentes ao tempo e às circunstâncias 

desas imputações delitivas, porém, em razão das tipificações, é possível presumir que também 

estejam relacionadas à atuação funcional e/ou contratual dos investigados com o Poder 

Público municipal, o que serve, mais uma vez, para corroborar a necessidade de aplicação das 

medidas cautelares como forma de evitar o risco de reiteração delitiva. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
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As particularidades do caso concreto recomendam, outrossim, a adoção da 

mesma medida em face das empresas administradas ou que tenham como sócios os 

representados.  

Com efeito, embora as pessoas jurídicas não possam ser sujeitos ativos dos 

crimes (salvo nos delitos ambientais), podem, quando utilizadas como instrumentos da 

prática delitiva, ser atingidas pelos efeitos da cautelar decretada no bojo da persecução 

criminal.  

Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de 

Justiça, que, de todos os julgados, relaciono o seguinte: 

“Com efeito, não há necessidade de que a pessoa jurídica tenha sido denunciada 

por crime para que lhe sejam impostas medidas cautelares tendentes a recuperar o 

proveito do crime, a ressarcir o dano por ele causado ou mesmo a prevenir a 

continuação do cometimento de delitos, quando houver fortes evidências, como no 

caso dos autos, de que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento do crime de 

lavagem de dinheiro.  

Desnecessário, também, que haja prévia sentença condenatória transitada em 

julgado para a imposição da suspensão de atividade comercial de empresa, já que a 

medida cautelar somente demanda fortes indícios da existência de crime.  

Com efeito, a jurisprudência desta Corte vem entendendo que a suspensão do 

exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa jurídica tem amparo 

legal no art. 319, VI, do CPP e está intimamente ligada à possibilidade de 

reiteração delitiva e à existência de indícios de crimes de natureza financeira. 

(STJ, RMS 60.818/SP, j. 20/08/19, grifei). 

 

Reforça-se que a suspensão das atividades das pessoas jurídicas visa impedir 

que a atividade econômica por elas desempenhada seja utilizada para a prática de crimes por 

outros agentes, o que poderia ocorrer no caso da restrição se impor, tão somente, em 

relação à pessoa física dos representados sócios. 
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As medidas cautelares diversas da prisão, outrossim, tem sua adequação 

demonstrada face à gravidade e às circunstâncias concretas das condutas delituosas, que 

dão conta da instrumentalização de pessoas jurídicas para fins criminosos. 

Adianto, ainda, que, mais à frente, outras providências concretas serão 

determinadas nesta decisão, mediante requerimento do MPE, para o fim de impedir que os 

representados venham a dispor do patrimônio supostamente adquirido com o proveito das 

práticas criminosas que lhes são imputadas, bem como para afastar o risco de eventual 

atuação turbatória sobre documentos e outros elementos e fontes de prova de interesse da 

investigação, o que reforça a desnecessidade da adoção da medida extrema. 

Em relação à exigência de contemporaneidade dos fatos que dão ensejo à 

decretação das medidas cautelares, tenho que a análise quanto à atualidade do risco à ordem 

pública e à apuração criminal decorrente do estado de liberdade plena dos imputados deve 

levar em conta não apenas critérios cronológicos objetivamente considerados, mas também as 

particularidades do caso concreto. 

No caso, as condutas imputadas aos investigados, em tese, teriam ocorrido 

entre os anos de 2013 e 2018, sendo que as investigações se estenderam até o corrente ano de 

2021, uma vez que houve a necessidade de coleta de indícios de autoria dos crimes, inclusive 

com suporte na análise de grande volume de dados originados da quebra de sigilo bancário e 

fiscal de numerosas pessoas naturais e jurídicas, bem como referentes a significativo período 

de tempo.  

Pontue-se, ainda, que se trata de apuração complexa, envolvendo 

acentuado número de investigados, de empresas e de fatos criminosos revestidos de 

gravidade concreta, bem como que o próprio modus operandi dos grupos criminosos e o 

tempo pelo qual supostamente se estenderam as práticas criminosas apuradas, tornando 

plausível a atual continuidade e reiteração criminosa dos investigados.  
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A ministra Cármen Lúcia, no HC 179.315, em que se discutia a legalidade 

de prisão preventiva determinada dois anos após a data dos supostos fatos delituosos, 

entendeu pela ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar o cabimento da impetração, 

aludindo ao que foi decidido pelo Plenário do STF, por maioria, no HC 143.333, sobre a 

relativização do critério cronológico, em que se consignou que “aferição da atualidade do 

risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da 

prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise 

abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser 

avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, 

a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (grifei). 

No mesmo sentido é o entendimento ancorado pela Sexta Turma do STJ, 

nos seguintes julgados: 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS 

OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A 

PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. 1. A 

validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 

devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de 

Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o 

periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo 

Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a 

imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do 

conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. "É válida a utilização da 

técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos 

de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a 

matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos 

próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer 

remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos 

quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a 

insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. n. 

94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão 

preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção à 

periculosidade do paciente, que integra organização criminosa fortemente 

estruturada e voltada para a prática de furtos mediante fraude bancária consumados 
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através de "mensagens [que] continham um Iink no qual eram capturadas as 

credenciais de acesso dos correntistas junto ao Internet Banking", além da lavagem 

do dinheiro proveniente desses crimes, fundamento que justificou a imposição da 

segregação cautelar durante o feito. Assim, demonstrada a necessidade da prisão 

provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Não há se falar em 

ausência de contemporaneidade entre os fatos (julho/2017) e o decreto 

preventivo (23/4/2019), porquanto não houve situação de flagrância, os indícios 

de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, inclusive, com suporte 

em busca e apreensão no domicílio do acusado, tendo sido formulada a 

representação pela custódia provisória tão logo concluída a investigação 

policial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder 

Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. 

Precedentes. 6. Ordem denegada. 

(STJ - HC: 573453 DF 2020/0087571-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA 

PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 25/05/2020 – grifei). 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES 

POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE 

SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO 

CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a 

decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes 

porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes 

públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro. 2. Pacífico é o entendimento de que a urgência 

intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a 

contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a 

prisão evitar. Precedentes 3. O período pouco maior de um ano para o decreto 

prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade 

concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o 

desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta 

de contemporaneidade. 4. Recurso em habeas corpus improvido. 

(STJ - RHC: 111803 RJ 2019/0115784-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data 

de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/10/2019 – grifei) 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO 

PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. 

MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COLETA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 1. 

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 

devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de 

Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o 

periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão 

que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, 

consistente em latrocínio contra três vítimas que foram amarradas dentro da 

residência e golpeadas na cabeça com uma enxada, causa efetiva das mortes. 
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Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como 

forma de acautelar a ordem pública. 3. Não há que se falar em ausência de 

contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação de prisão, uma vez 

que houve a necessidade de coleta de indícios de autoria do crime, bem como de 

localizar os agentes, necessitando para tanto de interceptações telefônicas 

autorizadas pelo Juízo processante. 4. Conforme orientação firmada no âmbito da 

Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, 

por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a 

observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 

353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). 5. Ordem denegada. 

(STJ - HC: 466476 GO 2018/0220437-6, Relator: Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 12/12/2018 – grifei). 

 

Portanto, as particularidades apontadas no caso concreto afastam a 

percepção de ausência de contemporaneidade e não tornam certo o desaparecimento dos 

riscos sociais decorrentes do estado de liberdade plena dos investigados. 

No mais, ainda que, por ora, entenda que a prisão preventiva não seja a 

medida mais adequada ao caso, visto que os riscos que se pretende evitar, a princípio, podem 

ser afastados pela aplicação de medidas cautelares alternativas, nada impede que as 

autoridades requerentes possam vir a renovar o pedido de decretação da medida 

prisional, com base em novos elementos que eventualmente venham a ser colhidos, após 

o cumprimento das medidas probatórias ora deferidas ou em decorrência do 

aprofundamento das investigações conduzidas em outros procedimentos noticiados, e 

que sejam capazes de indicar a continuidade da atuação criminosa dos representados. 

 

3.4 Das medidas cautelares diversas da prisão em relação ao investigado 

Parlamentar Federal. 

 

Quanto ao investigado parlamentar federal JÚNIOR LOURENÇO, diante 

da impossibilidade de ser decretada sua prisão, o Ministério Público requereu a aplicação de 
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medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, a saber: proibição de manter contato com 

pessoa determinada e monitoração eletrônica 

Observo que JÚNIOR LOURENÇO atualmente exerce mandato 

parlamentar como Deputado Federal – 56ª Legislatura (2019-2023) – e os crimes de que, em 

tese, teria participado, ocorreram entre os anos de 2013 e 2018, durante o exercício do seu 

mandato como Prefeito de Miranda do Norte/MA, portanto, antes da titulação como 

Deputado Federal. 

A fim de evitar eventual e futura alegação de incompetência, ressalto que o 

entendimento atualmente consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF) é de que o foro 

por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do 

cargo e desde que relacionados às funções nele desempenhadas (STF. Plenário. AP 937 

QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/05/2018, Info 900). 

Esse entendimento, a princípio, poderia levar à conclusão precipitada de que 

a competência para processar e julgar, no presente caso, seria do Tribunal de Justiça do 

Maranhão, já que os delitos imputados ao investigado, em tese, teriam sido praticados durante 

o exercício do seu mandato como Prefeito e relacionados a essa função, logo, na condição de 

autoridade que detém foro por prerrogativa de função junto ao Tribunal. 

Ocorre que, desde 25/08/1999, ao julgar o INQ 687 QO, a Suprema Corte 

sedimentou o entendimento de que a Constituição Federal (1988) somente garante foro por 

prerrogativa de função às pessoas que, no momento do julgamento, estejam no exercício 

do cargo. 

Inclusive, no julgamento da já referida AP 937 QO/RJ, o próprio STF 

confirmou esse entendimento, acrescentando apenas que, após o fim da instrução processual, 

a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o 

agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o 

motivo. 
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Portanto, antes de encerrada a instrução processual, caso o imputado venha 

a deixar o cargo que, a princípio, justificaria seu julgamento perante o foro por prerrogativa de 

função, não subsiste razão para a manutenção do foro privativo, devendo o feito ser apreciado 

pela instância ordinária. 

A prorrogação do foro por prerrogativa de função só ocorre se houver 

reeleição, não se aplicando em caso de eleição para outro cargo público ou para um novo 

mandato após o agente ter ficado sem ocupar função pública (STF. 1ª Turma. RE 1185838/SP, 

Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/5/2019, Info 940).  

No caso, JÚNIOR LOURENÇO não mais se encontra no exercício do 

cargo que ocupou à época dos fatos que lhe são imputados e que justificaria o foro por 

prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, razão pela qual, 

considerando que o foro termina quando extinto o mandato do qual decorre e que o STF não 

julga Deputado Federal e Senador por fatos anteriores ao mandato de parlamentar federal, 

salvo se a instrução for concluída naquela Corte, os crimes ora apurados devem ser julgados 

em 1ª instância. 

Nesse sentido é o seguinte precedente do STF, que entendeu pela 

competência da instância ordinária para julgar parlamentar federal que, à época dos fatos, 

ocupava cargo como Secretário de Estado no Maranhão, ou seja, quando ocupava cargo com 

foro por prerrogativa de função perante o TJ previsto na Constituição Estadual: 

 

(...) Fatos imputados praticados, em tese, antes do imputado ocupar cargo de 

parlamentar federal devem ser julgados na instância judicial ordinária. 4. 

Embargos de Declaração não conhecidos. 5. Remessa imediata dos autos ao juízo da 

Quarta Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA. (STF. 1ª Turma. Inq 3621 ED-

segundos, Rel. Rosa Weber, julgado em 14/05/2019). 
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Ainda para o fim de evitar eventual alegação de incompetência, esclareço 

que a atual Prefeita de Miranda do Norte/MA, Angélica Maria Sousa Bonfim, não se encontra 

formalmente investigada nestes autos, até porque os fatos apurados se limitam ao tempo das 

gestões anteriores, ou seja, antes dela ocupar a chefia do órgão executivo municipal. 

Ademais, a mera possibilidade abstrata ou a menção a respeito do seu 

vínculo familiar como genitora do investigado JÚNIOR BONFIM, como forma de 

demonstrar a persistência da influência política dele e de sua família na região, por si só, não é 

suficiente para justificar o imediato deslocamento da competência em favor da instância 

superior (STF. 2ª Turma. Rcl 25497 AgR/RN, j. 14/02/2017 (Info 854).  

Superada a questão, ressalto que não se desconhece que, por ser Deputado 

Federal, JÚNIOR LOURENÇO goza de imunidade parlamentar, conforme previsto no art. 

53, § 2º, da CRFB, somente sendo possível sua prisão em caso de flagrante delito por crime 

inafiançável.  

Ocorre que, por tudo que já foi exposto, no que se refere ao investigado, há 

indícios de que, durante seus dois mandatos consecutivos como Prefeito de Miranda do 

Norte/MA, ele teria comandado uma organização criminosa dedicada ao desvio de verbas 

públicas municipais, mediante fraudes em processos licitatórios e esquema de lavagem de 

capitais, bem como de que, mesmo após encerrado o mandato eletivo, ele continuou a se 

beneficiar do poder econômico do núcleo empresarial do grupo criminoso. 

Portanto, afastada a possibilidade do decreto prisional por força da 

imunidade constitucional, resta a possibilidade de decretação de medidas cautelares 

diversas da prisão, que igualmente visam resguardar a ordem pública e garantir os meios e 

os fins do processo penal.  

Nos termos em que requerido, e considerando a gravidade concreta do crime 

imputado, entendo que há razão para a restrição da liberdade plena do investigado, 

notadamente para impedir a reorganização do suposto grupo criminoso e evitar que se 
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utilizem da influência política e econômica que ainda mantém na região para continuar a 

praticar crimes. 

Entretanto, ainda que reconheça a necessidade de aplicação de outras 

medidas cautelares, adianto que não vejo necessidade prática para a decretação da 

monitoração eletrônica.  

O representado é Deputado Federal, portanto, exerce suas funções no 

Congresso Nacional, local determinado. Os endereços de sua residência nesta comarca, de seu 

imóvel funcional em Brasília (DF) e de seu escritório parlamentar são igualmente conhecidos, 

conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. 

Assim, considerando-se a aplicação das demais medidas cautelares, a 

serem especificadas na parte dispositiva desta decisão, notadamente o recolhimento do 

passaporte diplomático e a proibição de mudar de endereço, sem prévia comunicação a este 

juízo, presume-se que não haverá, a princípio, dificuldade de localização do imputado para a 

prática de qualquer ato da investigação ou de eventual processo dela decorrente. 

Esclareço também que, ao contrário do que ocorre em relação dos demais 

investigados que continuam ou que passaram a exercer funções públicas na Prefeitura de 

Miranda do Norte/MA, ou seja, junto ao ente público lesado e onde teria se perpetrado o 

suposto esquema criminoso, no que se refere a JÚNIOR LOURENÇO, entendo que não há, 

por ora, razão para acreditar que a manutenção de sua atual função parlamentar 

poderia, de alguma forma, trazer risco excessivo à apuração criminal ou à ordem social. 

Isso porque não há indícios de que os crimes a ele imputados guardem 

relação com o exercício do mandato de Deputado Federal, até porque, em tese, foram 

praticados antes da titulação. 

Ademais, a participação funcional supostamente desempenhada pelo 

investigado estaria diretamente relacionada ao cargo de Prefeito de Miranda do Norte/MA, 

uma vez que foi se valendo dessa função que ele teria praticado os crimes.  
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Em verdade, toda a “fase administrativa” do suposto esquema de desvio de 

verbas públicas e de fraudes licitatórias teria se desenvolvido dentro da estrutura do Poder 

Executivo municipal, não havendo elementos que indiquem a eventual participação de outros 

poderes e funções públicas na sua consecução.  

Portanto, não estando a atividade criminosa, a princípio, diretamente 

relacionada à atividade parlamentar atualmente exercida, não se demonstrou nos autos a 

necessidade de afastamento da função, posto que, pela própria dinâmica dos fatos, nada 

indica que o mandato parlamentar possa vir a ser utilizado para a reiteração das práticas 

delituosas imputadas. 

Ressalto que o STF já decidiu que o Poder Judiciário possui competência 

para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares previstas 

no art. 319 do CPP, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime 

inafiançável, seja autonomamente, em circunstâncias de especial gravidade (STF. Plenário. 

ADI 5526/DF, Rel. Orig. Min. Edson Fachin, j. 11/10/1017. Info 881). 

Na hipótese, sequer há necessidade de remessa da decisão judicial para 

que seja apreciada pela Casa Legislativa respectiva, salvo no caso de se estabelecer 

medida cautelar que impossibilite, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do 

mandato parlamentar e de suas funções legislativas. 

Mais uma vez, repiso a competência deste Juízo, uma vez que a 

competência do STF para a imposição de medida cautelar em face de autoridade com 

prerrogativa de foro apenas se justifica nos casos em que essa condição a qualifique para 

ser julgada, diretamente, na instância superior. 

Destarte, aplica-se, aqui, mutatis mutandis, o entendimento adotado pela 

Suprema Corte ao negar seguimento a habeas corpus impetrado por Deputada Federal, no 

qual se decidiu que o STF seria incompetente para julgar o writ, uma vez que a parlamentar 
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estava sendo processada por crime de competência da instância ordinária (STF. HC 

191.729/RJ, j. 08/10/2020). 

 

 4. DA BUSCA E DA APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL 

 

Pleitearam as autoridades representantes, ainda, a decretação de medida de 

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL nos endereços residenciais, 

empresariais e funcionais (no caso dos funcionários públicos) vinculados às pessoas 

naturais e às pessoas jurídicas investigadas, objetivando a busca e apreensão de coisas, objetos 

e elementos necessários ao aprofundamento das investigações. 

À luz da proteção legal dispensada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, 

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem o consentimento 

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia, por determinação judicial”.  

Assim, ao mesmo tempo em que consolida a garantia fundamental de 

inviolabilidade domiciliar – na qual se insere o direito à intimidade como bem jurídico 

tutelado –, o próprio texto constitucional estabelece, de modo taxativo, hipóteses excepcionais 

em que tal proteção poderá ser mitigada, a saber: (a) em caso de flagrante delito ou desastre; 

(b) para o fim de prestar socorro; (c) ou mediante determinação judicial, desde que a medida 

seja realizada “durante o dia”, sendo esta última a hipótese ora pleiteada nos autos. 

A busca e apreensão domiciliar consiste em procedimento regulado por lei, 

cuja finalidade precípua é a obtenção de fontes materiais de prova e – enquanto sujeita à 

cláusula de reserva de jurisdição – se afigura como medida cautelar plenamente válida, desde 

que cumpridos os requisitos legais e constitucionais (“durante o dia”) para sua execução. 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

68 

 

 

Sua disciplina legal encontra arrimo nos arts. 240 e seguintes do Código de 

Processo Penal, os quais exigem para sua decretação a existência de fundadas razões que 

demonstrem a utilidade da medida em relação às finalidades elencadas, exemplificativamente, 

no art. 240, § 1º, do mesmo diploma processual, a seguir transcrito: 

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 

§1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 

a) prender criminosos; 

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 

c) 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; 

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando 

haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do 

fato; 

g) apreender pessoas vítimas de crimes; 

h) colher qualquer elemento de convicção. 

 

O quadro probatório apresentado no tópico anterior, que embasou a 

decretação de medidas cautelares diversas da prisão em face dos investigados, é suficiente 

para justificar a realização de busca e apreensão nos endereços indicados pelas autoridades 

requerentes, cuja análise revela fundadas razões para acreditar que, com a efetivação da 

medida cautelar, possa se chegar à identificação de fontes de prova e à colheita de 

elementos probatórios diretamente relacionados à apuração dos fatos criminosos. 

O mesmo se diga em relação ao investigado PAULO WZUINGUEL 

REGO MORAES, que, embora não tenha tido a prisão preventiva requerida, foi apontado 

pelo MPE como o contador das empresas ligadas à família “VAL QUINTAN”, P. M. 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, F. CIPIÃO PRAZERES – ME e J. S. L. 
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CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, em relação às quais, como já explicado 

anteriormente, pesam indícios de que sejam operadas conjuntamente pelo núcleo empresarial 

da organização criminosa e que tenham sido constituídas com o fim específico de desviar 

recursos públicos municipais.  

Além do mais, foram identificados documentos com a assinatura de 

PAULO WZUINGUEL referentes ao balanço patrimonial dessas empresas e que teriam sido 

entregues por elas nos procedimentos licitatórios com indícios de fraude, o que indica 

comportamento pessoal do investigado possivelmente voltado à prática criminosa, já que, 

como visto, os relatórios de análise técnica concluíram que as empresas não tinham 

capacidade para executar os objetos dessas licitações, sendo o que basta para motivar a 

decretação da medida probatória, também, em relação ao seu endereço residencial. 

Diante do que foi apurado durante as investigações, tenho que a medida 

vindicada se revela adequada e necessária aos fins probatórios pretendidos, especialmente 

para: (a) possibilitar a apreensão de coisas obtidas por meios criminosos (art. 240, §1º, 

“b”), de modo a impedir o locupletamento ilícito decorrente das práticas delitivas e viabilizar 

eventual e futuro ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados à Fazenda Pública 

municipal, tendo em vista os indícios de que os investigados teriam desviado, em proveito 

comum, o total de aproximadamente R$ 22.061.477,53 dos cofres públicos de Miranda do 

Norte/MA; (b) bem como descobrir objetos necessários à prova da infração e permitir a 

identificação e coleta de quaisquer outros elementos de convicção que possa interessar às 

investigações e, posteriormente, a eventual e futuro processo penal, especialmente 

documentos fiscais, contábeis, escritos, anotações, recibos etc, tanto em meio físico quanto 

em dispositivos eletrônicos nos quais possam estar armazenados digitalmente, considerando o 

notável avanço tecnológico e a inegável incorporação dele às nossas atividades cotidianas e 

profissionais. 
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Assim, também há risco concreto de desaparecimento ou ocultação dos 

elementos que possam interessar à prova das infrações penais (periculum in mora), 

notadamente diante do caráter sub-reptício dos crimes ora apurados, praticados geralmente às 

ocultas, mediante fraudes e outros ardis. 

Verifico, ainda, que se encontram suficientemente individualizados os 

imóveis residenciais nos quais será cumprida a medida e o nome dos seus respectivos 

proprietários e/ou ocupantes, bem como que, embora sem especificar em demasia, a 

representação indica de forma objetiva a prova que deseja ser colhida, com observância de 

delimitação mínima adequada.  

Não seria razoável exigir que, em sede de mandado de busca e apreensão, o 

magistrado minudencie tudo o que poderá ser de interesse para o feito e que deva ser objeto 

de apreensão. Certa generalidade será sempre necessária, sob pena de frustrar-se toda e 

qualquer medida desta natureza, uma vez que nenhum exercício de prospecção se 

demonstraria suficiente a supri-lo. 

Em relação à busca e apreensão nas dependências de órgãos públicos 

municipais, adianto que não há nenhuma ilegalidade na sua determinação, tendo em 

vista que a diligência, por si só, não implica nenhuma afronta ao princípio da separação dos 

poderes (STF. AC 4005 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 02/06/2016). 

No que diz respeito, mais especificamente, à busca e apreensão nas 

dependências da Prefeitura de Miranda do Norte/MA, ainda esclareço que a execução 

da medida, por si só, tampouco implica a competência do Tribunal de Justiça do 

Maranhão, uma vez que não se destina a apurar conduta relacionada ao exercício das funções 

de detentor de foro naquele Tribunal. 

Com efeito, a prerrogativa de foro se refere às funções desempenhadas 

pelo seu titular e não se estende aos locais em que elas são exercidas, sendo 

desnecessária, inclusive, a adoção de mecanismos de freios e contrapesos entre os 
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Poderes, durante a execução de diligências nestes locais, quando não previstos pela própria 

Constituição da República, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal:  

 

RECLAMAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO CONJUNTO. MATÉRIA 

PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NAS 

DEPENDÊNCIAS DO SENADO FEDERAL. MEDIDA AUTORIZADA PELO 

JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUTOMÁTICA E NECESSÁRIA 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

SUPERVISÃO DE APURAÇÃO TENDENTE A ELUCIDAR CONDUTAS 

POTENCIALMENTE ATRIBUÍDAS A CONGRESSISTAS NO EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO PARLAMENTAR. VULNERAÇÃO À COMPETÊNCIA DESTA 

CORTE. HIGIDEZ DAS PROVAS REPETÍVEIS OU QUE DISPENSAM PRÉVIA 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A 

competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, inclusive no que toca à 

etapa investigatória, encontra-se taxativamente elencada nas regras de direito estrito 

estabelecidas no art. 102 da CRFB, razão pela qual não permite alargamento pela via 

interpretativa. 2. Inexistente previsão constitucional em direção diversa, não há 

como se acolher a pretensão no sentido de que seria necessariamente do 

Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar pedido de busca e 

apreensão a ser cumprida nas dependências de Casas Legislativas. Isso porque, 

conforme se extrai do art. 102, CRFB, não se elegeu o local da realização de 

diligências, ou seja, o critério espacial, como fator de determinação de 

competência desta Corte. 3. As imunidades parlamentares visam a 

salvaguardar a independência do exercício dos respectivos mandatos 

congressuais, de modo que não são passíveis de extensão em favor de outros 

agentes públicos ou funções alheias às estritas atividades parlamentares. Por 

essa razão, não há impedimento normativo de que integrantes de Polícia Legislativa 

sejam diretamente investigados em primeiro grau, na medida em que referidas 

funções públicas não se inserem no rol taxativo a legitimar a competência penal 

originária desta Suprema Corte. 4. Eventuais interferências entre os Poderes 

constituídos ou condicionamentos da atividade jurisdicional, como a exigência 

de participação de outros órgãos na realização de determinadas diligências, 

devem decorrer de previsão constitucional, descabendo adotar mecanismo de 

freio e contrapeso não disciplinado, expressa ou implicitamente, pela própria 

Constituição da República. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se 

no sentido de que a competência penal constitucionalmente estabelecida alcança 

também a fase investigatória. Assim, se inexistir indicativo de competência do 

Supremo Tribunal Federal para processar e julgar eventual ação penal, não há 

razão para que a Suprema Corte aprecie medida de cunho preparatório e 

acessório. 6. Em sede de reclamação, a alegação de usurpação da competência do 

STF em razão da investigação, em primeiro grau, de agentes detentores de foro nesta 

Suprema Corte, deve ser demonstrada sem exigir o reexame de matéria fático-

probatória. Para a configuração dessas circunstâncias, são insuficientes a 

possibilidade abstrata de envolvimento de parlamentares, bem como simples 

menções a nomes de congressistas. 7. Caso concreto em que, segundo decisões 
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judiciais anteriormente proferidas pelo Juízo reclamado, a confirmação das hipóteses 

investigatórias poderia levar a identificação de parlamentares que, em tese, teriam 

comandado os atos objeto de apuração, cenário, a um só tempo, a denotar a 

usurpação da competência desta Suprema Corte e afastar a alegação de incidência da 

Teoria do Juízo Aparente. 8. A irregularidade atinente à competência para supervisão 

das investigações não infirma a validade de quaisquer elementos probatórios não 

sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição e que, bem por isso, dispensam, para sua 

produção ou colheita, prévia autorização judicial. 9. As interceptações telefônicas, 

por sua vez, sujeitas a perecimento por excelência, bem como a quebra de sigilo 

telefônico deferida com base nesses diálogos captados, são declaradas ilícitas em 

relação aos detentores de prerrogativa de foro nesta Corte, providência que não se 

estende aos demais investigados. 10. O Tribunal Pleno, por maioria, acolheu o 

pedido cautelar formulado pela Procuradoria-Geral da República para o fim de não 

desconstituir a busca e apreensão realizada, resguardando-se o exame exauriente da 

validade de eventuais provas decorrentes da medida para momento oportuno, após 

avaliação do material arrecadado pelos órgãos de persecução. 11. Pedido julgado 

parcialmente procedente. 

STF. Plenário. Rcl 25537/DF e AC 4297/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 

26/6/2019 (Info 945). 

 

A medida ora determinada tem por objeto a busca e apreensão de elementos 

probatórios e de fontes de prova, como notas fiscais, recibos, extratos bancários, contratos, 

escrituras, anotações, documentos em geral, dinheiro em espécie, títulos de crédito, 

computadores, notebooks, pen drives, celulares, equipamentos eletrônicos, mídias em geral 

etc., relativos à prática pelos representados dos crimes de organização criminosa, lavagem de 

capitais, fraude à licitação, peculato e outros correlatos. 

Em relação ao endereço vinculado ao investigado JÚNIOR LOURENÇO, 

devem ser observados pelas autoridades executoras os cuidados necessários para que a 

execução da diligência se limite a fatos praticados até 2018, ou seja, período anterior à sua 

diplomação como Deputado Federal. 

 

5. DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS 

 

Passo, neste momento, a analisar o requerimento pela decretação das 

medidas assecuratórias de sequestro e de indisponibilidade de bens, direitos e valores das 
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pessoas naturais e das pessoas jurídicas investigadas, até o limite do proveito econômico 

supostamente auferido por elas com a prática criminosa, conforme especificado no aditamento 

de fls. 480/487. 

As medidas assecuratórias, entre as quais se incluem o sequestro, consistem 

em medidas cautelares de natureza patrimonial, fundadas precipuamente no interesse público 

quanto ao ulterior perdimento de bens como efeito extrapenal da condenação (confisco), e, 

secundariamente, no interesse privado do ofendido pela reparação do dano causado, 

servindo, também, para garantir o pagamento das despesas processuais e das penas 

pecuniárias ao Estado. 

Trata-se de importante instrumento de repressão às movimentações 

financeiras proporcionadas por crimes como tráfico de drogas, lavagem de capitais, delitos 

contra a Administração Pública e outros correlatos, especialmente quando praticados por 

organizações criminosas.  

O enfrentamento à criminalidade organizada perpassa, invariavelmente, pelo 

confisco do dinheiro e dos bens que esses grupos possuem, ainda mais diante da capacidade 

de, mesmo de dentro dos estabelecimentos penitenciários, continuarem a controlar e a 

articular suas atividades delituosas, bem como diante da rotatividade e da substitutividade dos 

seus membros integrantes, o que revela a ineficácia da adoção de medidas constritivas 

meramente pessoais.  

Nesse contexto, é indispensável a adoção de medidas contundentes que 

possam fazer frente a gravidade desses ilícitos, de modo a promover a asfixia econômica de 

certos crimes e inviabilizar ou, pelo menos, dificultar a articulação e aparelhamento dos 

grupos criminosos organizados. 

A aplicação de medidas assecuratórias no âmbito do processo penal encontra 

regramento nos arts. 125 e 132 do CPP, havendo previsão expressa a essas medidas também 

no art. 4º da Lei 9613/1998 (Lei de Lavagem de Capitais – com redação conferida pela Lei nº 
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12.683/2012), abaixo transcrito, aplicável à espécie dos autos, tendo em vista que o amplo 

contexto delitivo apurado é marcado pela prática, dentre outros, de atos caracterizadores de 

possível “lavagem” de capitais: 

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e 

quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar 

medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 

existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou 

proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 

(grifei).  

 

Há de se enfatizar, ainda, que, como já ressaltado em julgamentos do 

Superior Tribunal de Justiça, “a Lei 12.694/2012 alargou o espectro de incidência das 

medidas cautelares assecuratórias, ao inserir os §§ 1º e 2º do art. 91 do CP. Desse modo, o 

sequestro pode abranger, igualmente, bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao 

produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no 

exterior” (ROMS – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 49540 

2015.02.55618-7, RIBEIRO DANTAS, STJ – QUINTA TURMA, DJE DATA:22/09/2017, 

grifei). 

Assim dispõem os dois parágrafos inseridos no art. 91 do Código Penal pela 

precitada lei, que, como dito, ampliaram o alcance das medidas assecuratórias previstas 

na Lei de Lavagem de Capitais (“legislação processual”): 

 

Art. 91 - São efeitos da condenação: (…)  

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou 

proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no 

exterior.  

§ 2º Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação 

processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou 

acusado para posterior decretação de perda (grifei). 
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Ademais, devo ressaltar que, considerando a presença de indícios da prática 

de delitos causadores de prejuízo à Fazenda Pública, incide, ainda, a possibilidade de 

sequestro de bens com fundamento no Decreto-lei nº 3.240/1941. 

Nos termos do referido diploma legal, havendo indícios veementes da 

responsabilidade do imputado, o sequestro pode recair sobre todo o seu patrimônio e 

compreender bens em poder de terceiros, desde que estes os tenham adquirido dolosamente 

ou com culpa grave, conforme disposto nos art. 3º e 4º, in verbis: 

 

Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da 

responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou 

por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser 

objeto da medida. 

Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os 

bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou 

com culpa grave. 

 

Esclareço, desde logo, que o Decreto-lei nº 3.240/1941, como já 

reafirmado pela jurisprudência do STJ e do STF, não foi revogado pelo Código de 

Processo Penal, por tratar-se de lei especial, mantendo sua aplicabilidade.  

De todos os julgados, colaciono o seguinte: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.398.805 - DF (2013/0276018-0) RELATOR : 

MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PE) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ADVOGADA: LARISSA ROMANA DOS 

SANTOS SOUSA E OUTRO (S) RECORRIDO: TACILA COMÉRCIO DE 

CALÇADOS E BOLSAS LTDA - MICROEMPRESA DECISÃO Trata-se de Recurso 

Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, assim ementado: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. DECRETO-LEI 3.240/41. 

VIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA 

MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento pela vigência do Decreto-lei 3.240/41, que disciplina o 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA ILHA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS/MA 
Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau – São Luís (MA), CEP 65076-905  

 

Francisco RONALDO MACIEL Oliveira 
Juiz de Direito 

76 

 

 

sequestro de bens nos casos de crimes que resultem prejuízo para a fazenda pública, 

preconizando, ainda, sua autonomia em face do Código de Processo Penal, a ser 

aplicado apenas de forma subsidiária. Assentou, também, a possibilidade da medida 

constritiva alcançar qualquer bem do indiciado ou acusado, ainda que em poder de 

terceiros, desde adquiridos com dolo ou culpa grave. 2. No caso, a omissão dos 

demais sócios na fiscalização contábil encerra presunção relativa de que agiram, no 

mínimo, com culpa grave, legitimando, assim, a constrição de bens da pessoa 

jurídica, mesmo já tendo o acusado na ação penal de origem se desligado dos 

quadros societários. (STJ - REsp: 1398805 DF 2013/0276018-0, Relator: Ministro 

LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PE), Data de Publicação: DJ 12/05/2015). 

 

Portanto, no caso dos autos, tudo o que se exige para a decretação da medida 

é a presença de indícios suficientes ou veementes da prática dos delitos apontados, o que já foi 

constatado nos tópicos anteriores desta decisão, razão pela qual entendo como devidamente 

preenchidos os requisitos para o deferimento do sequestro (sobre bens e valores) na 

forma requerida. 

As circunstâncias do caso concreto evidenciam a urgência e necessidade do 

provimento cautelar (periculum in mora), notadamente diante do modus operandi da 

organização criminosa, marcada pela prática de fraudes e pela instrumentalização de várias 

pessoas jurídicas em uma espécie de rede de lavagem de capitais, com o objetivo de ocultar 

a localização e a propriedade do proveito econômico dos crimes, dificultando o rastreamento 

patrimonial, o que evidencia, outrossim, a imprescindibilidade da medida constritiva para 

o andamento das investigações e, mesmo, para a eventual recuperação dos ativos ilícitos 

provenientes das práticas delituosas ora apuradas. 

A medida também se apresenta razoável, na medida que a representação se 

limita à constrição de bens até o montante correspondente ao proveito econômico 

supostamente auferido pelos agentes, não havendo que se falar em desproporcionalidade. 

Por outro lado, diante da própria fungibilidade do dinheiro e dos valores 

provavelmente desviados pelos investigados, é razoável assumir que atualmente se ignore a 

localização certa do proveito criminoso supostamente obtido por eles. 
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Até porque esses valores teriam sido movimentados, diversas vezes, entre as 

contas bancárias mantidas por várias pessoas, naturais e jurídicas, mediante múltiplas 

operações financeiras, inclusive saques em espécie, razão pela qual entendo que, no caso, 

as medidas assecuratórias poderão abranger bens e valores equivalentes dos 

investigados para garantir eventual e futura decretação de perda. 

Assim como que, por ainda não se ter precisamente definida a extensão 

do benefício que cada um deles teria obtido com a prática criminosa, até porque os 

valores eram freneticamente movimentados entre as contas bancárias das pessoas investigadas 

e, em parte, eram sacados em espécie, o que impede o rastreamento do seu destino final, 

entendo que, enquanto não definida a responsabilidade de cada coobrigado, o sequestro deve 

incidir sobre o patrimônio dos investigados na forma como definida pelas autoridades 

requerentes, sob pena de se esvaziar a finalidade e eficácia da medida como garantia da 

justa reparação.  

6. DA AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS EM 

OBJETOS APREENDIDOS. 

 

É sabido que a inviolabilidade das comunicações, assim como a 

intimidade, privacidade e quaisquer outros direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal (1988), como há muito assentado na jurisprudência, não é absoluta, 

ficando a exceção (ou seja, a quebra do sigilo) sujeita ao crivo do órgão jurisdicional e, 

mesmo assim, apenas para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal, 

na forma da lei, conforme previsto no art. 5º, XII, in fine, da CRFB/88. 

Conquanto não seja entendimento uniforme, predomina a orientação de que 

os dados telemáticos e/ou informáticos estáticos, relativos a registros de ligações 

efetuadas/recebidas, de Estações Rádio Base (ERB’s), arquivos digitais de registro de conexão 

e eventuais dados pessoais a eles vinculados, não se inserem no conceito de fluxo de 
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comunicações telefônicas/telemáticas para fins de aplicação da Lei no 9.296/96 e mesmo 

da proteção insculpida no art. 5º, XII, da Constituição Federal (1988).  

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em 

voto proferido no julgamento do HC 91.867 PA, em 24/04/2012, afirmou que não se pode 

entender que a proteção constitucional seja afeta à proteção dos dados enquanto registro ou 

mero depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos 

dados em si considerados. Transcreve-se o seguinte trecho do referido julgado: 

 

Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, 

inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 

5.º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito 

registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 

(Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n.º 91.867/PA, rel. ministro Gilmar 

Mendes, Brasília/DF: DJ 24/4/2012.). 

Ocorre que a evolução tecnológica tem criado formas de comunicação 

diversas da então ligação por discagem, típica dos primórdios das telecomunicações. 

Atualmente, temos à disposição recursos para comunicação por mensagens do tipo SMS ou 

mesmo por aplicativos que utilizam dados via internet (a exemplo do Whatsapp), que 

possibilitam tanto a comunicação escrita quanto a falada e, até mesmo, a videochamada.  

A implicação jurídica dessa evolução tecnológica se projeta especialmente 

na distinção entre o que configura comunicação e o que configura mero dado telefônico, uma 

vez que uma conversa escrita via Whatsapp, por exemplo, ao mesmo tempo que é uma forma 

de comunicação também é um dado armazenado no aparelho celular. Ao mesmo tempo que 

identifica os interlocutores e a existência de comunicação entre eles, também revela o inteiro 

teor dessa comunicação. 

Por isso, nesses casos, quando os dados requeridos encerram informações 

que vão além do mero depósito cadastral ou de informações periféricas, o acesso a eles 
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consiste em violação ao próprio sigilo das comunicações telefônicas, como previsto no art. 5º, 

XII, da Constituição Federal (1988).  

Isso porque não importa o meio da comunicação, mas sim o conteúdo da 

comunicação, que ultrapassa o que se entende meramente por dados telefônicos e, por isso, 

exige, para o seu acesso, prévia autorização judicial, nos termos da Lei nº 9.296/96 – que 

estabelece as regras a serem observadas na implementação da medida de interceptação 

telefônica. 

Assim, sob a perspectiva de uma interpretação progressiva e considerando 

os sensíveis avanços tecnológicos experimentados nas últimas décadas, notadamente no 

âmbito das telecomunicações, entendo pela perfeita aplicabilidade da referida norma (sobre a 

interceptação das comunicações telefônicas), também, às comunicações escritas via telefone 

celular, especialmente quando a própria dispõe, em seu art. 1º, parágrafo único, que “O 

disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de 

informática e telemática”2, sistemas esses nos quais se inserem as transmissões e receptações 

de informações por meio de uma ampla variedade de equipamentos e dispositivos de 

telecomunicações.  

No mesmo sentido leciona o processualista penal Renato Brasileiro de 

Lima: 

O objeto da Lei nº 9.296/96 é a interceptação das comunicações telefônicas de 

qualquer natureza (art. 1º).  

(…) Num passado não muito distante, quando se falava em comunicações 

telefônicas, pensava-se apenas em uma conversa por telefone – perceba que o 

próprio Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117/62, art. 4º) define 

como '‘telefonia o processo de telecomunicação destinado à transmissão da 

palavra falada ou de sons’'.  

Considerando o fantástico desenvolvimento da informática na atualidade, a 

expressão comunicação telefônica não deve se restringir às comunicações por 

telefone. Por força de interpretação progressiva, a expressão comunicação telefônica 

deve também abranger a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, 

sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de 

 
2 Telemática (e seus dados) consiste na telecomunicação associada à informática (por exemplo, nos 

dispositivos smartphone). 
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telefonia, estática, ou móvel (celular). Por conseguinte, é possível a interceptação de 

qualquer comunicação via telefone, conjugada ou não com a informática, o que 

compreende aquelas realizadas direta (fax, modens) e indiretamente (internet, e-

mail, correios eletrônicos).  

(…) Com a devida vênia, a nosso juízo, quando a Constituição Federal autoriza 

a interceptação das comunicações telefônicas, refere-se não só às comunicações 

telefônicas propriamente ditas como também à comunicação de dados, imagens 

e sinais através de telemática. Não se pode ficar alheio aos avanços tecnológico-

culturais, ampliando as formas de comunicações, privando os órgãos da 

persecução penal de um importante instrumento de investigação e busca da 

verdade. Logo, ao nosso ver, a Lei nº 9.296896 tem eu campo de incidência sobre 

qualquer forma de comunicação, seja telefônica ou não; versa não apenas sobre 

a conversação telefônica, como também qualquer tipo de comunicação 

telemática (por telefone ou por via independente, sem uso da telefonia)3 (grifei). 

 

Portanto, autorizar a extração e o acesso irrestrito aos dados armazenados 

nos materiais apreendidos, considerando o notável avanço da tecnologia, é permitir, 

invariavelmente, o acesso a amplas informações neles armazenadas, inclusive ao conteúdo de 

eventuais comunicações, de modo a caracterizar, pois, evidente devassa ao sigilo das 

comunicações, como garantido no art. 5º, XII, in fine, da Constituição Federal, o que 

justifique cautela diferenciada no seu deferimento. 

Assim, considerando a aplicabilidade da Lei nº 9.296/96, também, nos casos 

de acesso às comunicações via WhatsApp, Telegram e demais aplicativos de mensagens 

instantâneas, quando armazenadas no dispositivo eletrônico/informático apreendido, para 

deferimento da medida ora requerida, devem estar presentes os requisitos negativos exigidos 

pelo art. 2º, caput e incisos, da Lei nº 9.296/96, quais sejam: 1) a existência de indícios 

razoáveis de autoria ou participação em infração penal; 2) a impossibilidade de produção da 

prova por outros meios disponíveis e 3) constituir o fato investigado infração penal punida 

com pena de reclusão, os quais entendo como plenamente satisfeitos no caso, conforme 

segue explicado. 

A presença de indícios de autoria ou participação delitiva nos crimes 

investigados, todos punidos com pena de reclusão, já foi devidamente analisada e confirmada 

 
3  LIMA, R. B. de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 4 ed. 
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nos tópicos anteriores, logo, se bastam à decretação de medidas cautelares pessoais e 

patrimoniais, com mais razão ainda servem à justificação material da medida probatória 

ora requerida. 

Em relação à indisponibilidade de outros meios probatórios, entendo 

como suficientemente indicada nos autos, vez que a representação foi precedida de 

diligências preliminares que demonstraram a necessidade e indispensabilidade da medida 

ora pleiteada, tendo sido colhidos, a partir de outras fontes de provas, elementos indiciários da 

prática de crimes pelos investigados, como relatórios de análise bancária e outros 

documentos, porém, ainda insuficientes à completa apuração da materialidade e das autorias 

delitivas. 

Ressaltam-se, outrossim, as dificuldades inerentes à provação dos crimes 

associativos, que exigem a demonstração do animus de estabilidade e permanência entre os 

agentes e que, muitas das vezes, não deixam qualquer vestígio, de modo que não há, com 

exceção da interceptação/quebra do sigilo telefônico, outra forma de alcançar o meio 

probatório.  

No todo considerado, a presente representação preenche todos 

pressupostos exigidos pela Lei nº 9.296/96, isso porque, em atenção ao disposto nos arts. 2º, 

3º e 4º do referido diploma, além de descrever com clareza as situações objeto de 

investigação, com indicação dos meios a serem empregados para execução da medida 

(extração de dados armazenados em objetos apreendidos), a peça aponta indícios razoáveis 

da prática de diversos crimes, já analisados. 

Pontue-se, ainda, a legitimidade das autoridades signatárias para 

requerimento da medida, nos termos do art. 3º, I e II, da Lei nº 9.296/96, bem como a 

gravidade dos crimes apurados, todos punidos com reclusão, o que, somado às circunstâncias 

particulares já apresentadas, como a necessidade e dificuldade de obtenção da prova e os 

interesses diretamente afetados (Administração Pública, paz pública etc.), demonstra a 
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proporcionalidade da medida no caso concreto e, assim, justifica o temperamento do 

direito à intimidade dos investigados implicados. 

Os mesmos argumentos se prestam, igualmente, para justificar o acesso 

às informações resguardadas pela Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que 

disciplina o uso da internet no Brasil e estabelece como direitos de seus usuários, entre outros, 

a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e o não fornecimento de seus dados 

pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet (art. 7º), salvo 

por ordem judicial, conforme art. 10, §1º, da referida lei, ocasião em que o Provedor será 

obrigado a disponibilizar as informações, tendo sido observadas, como já analisado, todas as 

exigências previstas no art. 22 do referido diploma legal, a saber: a) fundados indícios de 

ocorrência do ilícito; b) utilidade para fins de investigação ou instrução probatória; c) 

especificação dos períodos cujos registros se requer. 

 

7. DISPOSITIVO. 

 

Ante o exposto, decido: 

 

(a) INDEFERIR o requerimento de PRISÃO PREVENTIVA em relação a 

JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA, por entender que, por ora, não há 

indícios suficientes da prática de crime que a lei autorize a decretação dessa 

espécie prisional, nos termos do art. 313 do CPP, no entanto, reconhecendo 

a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria 

quanto à prática de infração penal punida com pena privativa de liberdade, 

e, igualmente, a presença de elementos que indicam sua necessidade atual 

para a apuração criminal e para evitar o risco de reiteração delitiva,  

DECRETAR, por entendê-las como adequadas e suficientes, as seguintes 
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MEDIDAS CAUTELARES, com fundamento nos arts. 282, I, II, §§ 1º e 

2º, c/c 283, §1º, e 319, I, III e IV, todos do Código de Processo Penal: 

(i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades – suspensa, por ora, tal exigibilidade, conforme Portaria 

deste Juízo, de acordo com recomendação do CNJ e TJMA, em face da 

pandemia do COVID-19, bem como pelo fato de encontrar-se, 

atualmente, em regime de prisão preventiva domiciliar, por força de 

decisão proferida em autos criminais que tramitam na Justiça Federal;  

(ii) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização deste 

Juízo; 

(iii) proibição de manter contato – pessoal, telefônico, telemático ou de 

qualquer natureza – com os demais investigados e com pessoas 

eventualmente intimadas para depor no PIC nº 414-750/2018 ou na 

ação penal dele eventualmente decorrente; 

 

(b) INDEFERIR o requerimento de PRISÃO PREVENTIVA em relação a 

CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT (“NEGÃO”), por entender 

ser cabível sua substituição por outras medidas cautelares, razão pela qual, 

reconhecendo a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes 

de autoria quanto à prática de infração penal punida com pena privativa de 

liberdade, e, igualmente, a presença de elementos que indicam sua 

necessidade atual para a apuração criminal e para resguardo da ordem 

pública, DECRETAR, por entendê-las como adequadas e suficientes, as 

seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 

e 319, I, III e IV, todos do Código de Processo Penal: 
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(i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades – suspensa, por ora, tal exigibilidade, conforme Portaria 

deste Juízo, de acordo com recomendação do CNJ e TJMA, em face da 

pandemia do COVID-19;  

(ii) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização deste 

Juízo; 

(iii) proibição de manter contato – pessoal, telefônico, telemático ou de 

qualquer natureza – com os demais investigados e com pessoas 

eventualmente intimadas para depor no PIC nº 414-750/2018 ou na 

ação penal dele eventualmente decorrente, salvo aqueles pertencentes 

ao mesmo núcleo familiar; 

 

(c) INDEFERIR o requerimento de PRISÃO PREVENTIVA em relação a 

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SANCHES, ALLANA MARIA 

CASTELO BRANCO ABREU BELFORT, ALLYSON ROGÉRIO 

MESQUITA DE OLIVEIRA, ADSON MENDONÇA MENDES, JOSÉ 

DOMINGOS FERNANDES NUNES, ANTÔNIO RICARDO 

BEZERRA SERRA, MÁRCIO SILVA JONES e JONES BARBOSA 

DOS SANTOS, por entender ser cabível sua substituição por outras 

medidas cautelares, razão pela qual, reconhecendo a presença de prova da 

materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto à prática de 

infração penal punida com pena privativa de liberdade, e, igualmente, a 

presença de elementos que indicam sua necessidade atual para a apuração 

criminal e para resguardo da ordem pública, DECRETAR, por entendê-las 

como adequadas e suficientes, as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, 
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com fundamento nos arts. 282, § 6º, e 319, I, III, IV, VI, todos do Código de 

Processo Penal: 

(i) afastamento do exercício dos cargos e das funções públicas 

municipais por eles atualmente ocupados/desempenhados junto ao 

Município de Miranda do Norte/MA; 

(ii) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades – suspensa, por ora, tal exigibilidade, conforme Portaria 

deste Juízo, de acordo com recomendação do CNJ e TJMA, em face da 

pandemia do COVID-19;  

(iii) proibição de se ausentar da comarca em que residam, sem prévia 

autorização deste Juízo; 

(iv) proibição de manter contato – pessoal, telefônico, telemático ou de 

qualquer natureza – com os demais investigados e com pessoas 

eventualmente intimadas para depor no PIC nº 414-750/2018 ou na 

ação penal dele eventualmente decorrente, salvo aqueles pertencentes 

ao mesmo núcleo familiar; 

(d) INDEFERIR o requerimento de PRISÃO PREVENTIVA em relação a 

TIAGO VAL QUINTAN PINTO FRAZÃO, BRUNO VAL QUINTAN 

DE MENEZES, PAULO RICARDO NOGUEIRA AYRES VAL 

QUINTAN, FAGNER CIPIÃO PRAZERES, JOÃO DOS SANTOS 

LOPES FILHO, JUSTINO RODRIGUES MACEDO, ANDRÉIA 

RAMADA UTTA FRAZÃO e ADRIANA RAMADA UTTA LIMA, por 

entender ser cabível sua substituição por outras medidas cautelares, razão 

pela qual, reconhecendo a presença de prova da materialidade e de indícios 

suficientes de autoria quanto à prática de infração penal punida com pena 

privativa de liberdade, e, igualmente, a presença de elementos que indicam 
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sua necessidade atual para a apuração criminal e para resguardo da ordem 

pública, DECRETAR, por entendê-las como adequadas e suficientes, as 

seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 

e 319, I, III, IV, VI, todos do Código de Processo Penal: 

(i) proibição de contratar com o Poder Público, por meio próprio ou por 

intermédio de pessoa jurídica da qual faça parte do quadro societário ou 

administrativo; 

(ii) proibição de participar, por meio próprio ou por intermédio de 

pessoa jurídica da qual faça parte do quadro societário ou 

administrativo, de forma concomitante, de licitações, celebração, 

prorrogação ou renovação de contrato com entidade da Administração 

Pública, direta ou indireta, proibindo-se, ainda, que prorroguem ou 

renovem eventuais contratos e obrigações decorrentes dos pregões 

presenciais objetos de investigação; 

(iii) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades – suspensa, por ora, tal exigibilidade, conforme Portaria 

deste Juízo, de acordo com recomendação do CNJ e TJMA, em face da 

pandemia do COVID-19;  

(vi) proibição de se ausentar da comarca em que residam, sem prévia 

autorização deste Juízo; 

(v) proibição de manter contato – pessoal, telefônico, telemático ou de 

qualquer natureza – com os demais investigados e com pessoas 

eventualmente intimadas para depor no PIC nº 414-750/2018 ou na 

ação penal dele eventualmente decorrente, salvo aqueles pertencentes 

ao mesmo núcleo familiar; 
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(e) DEFERIR EM PARTE o requerimento formulado pelo Ministério 

Público Estadual para, reconhecendo a presença de prova da materialidade 

e de indícios suficientes de autoria quanto à prática de infração penal punida 

com pena privativa de liberdade, e, igualmente, a presença de elementos que 

indicam sua necessidade atual para a apuração criminal e para resguardo da 

ordem pública, DECRETAR, por entendê-las como adequadas e 

suficientes, as seguintes MEDIDAS CAUTELARES em face de JOSÉ 

LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR BONFIM”), com 

fundamento no art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal: 

(i)comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades – suspensa, por ora, tal exigibilidade, conforme Portaria 

deste Juízo, de acordo com recomendação do CNJ e TJMA, em face da 

pandemia do COVID-19;  

(ii)  proibição de manter contato – pessoal, telefônico, telemático ou de 

qualquer natureza – com os demais investigados e com pessoas 

eventualmente intimadas para depor no PIC nº 414-750/2018 ou na 

ação penal dele eventualmente decorrente, salvo aqueles pertencentes 

ao mesmo núcleo familiar; 

(iii) proibição de se ausentar do país – excepcionados os atos 

relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções 

legislativas, devidamente justificados, ocasião em que deverá ser 

comunicada a este juízo – ou de transferir sua residência para outra 

cidade, além desta Comarca e do Distrito Federal, sem prévia 

autorização deste Juízo; 
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(f) INDEFERIR o requerimento de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 

em face de JOSÉ LOURENÇO BONFIM JÚNIOR (“JÚNIOR 

BONFIM”), por entender que não há razão suficiente para sua decretação, 

considerando a aplicação das demais medidas cautelares indicadas acima. 

 

(g) DEFERIR o requerimento de BUSCA E APREENSÃO 

DOMICILIAR E PESSOAL nos endereços das pessoas naturais, pessoas 

jurídicas e nas dependências dos órgãos públicos indicados pelas 

autoridades signatárias no item 2 do pedido (considerando o aditamento de 

fls. 480/487), a ser cumprida durante o dia, vedado o cumprimento depois 

das 21 horas e antes das 05 horas, com fundamento no art. 240 e seguintes 

do Código de Processo Penal e no art. 22, § 1º, III, da Lei nº 13.869/19 

(Nova Lei de Abuso de Autoridade); 

 

(i) DEFERIR o requerimento de MEDIDAS ASSECURATÓRIAS em 

face das pessoas naturais e pessoas jurídicas empresariais indicadas pelas 

autoridades signatárias, conforme no item 2 do pedido, até o limite do valor 

indicado pelo MPE às fls. 480/487, para determinar, com fundamento nos 

arts. 125 e seguintes do CPP e art. 4º, caput e §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c art. 

4º do Decreto-lei nº 3.240/41: 

(i) a APREENSÃO de todo e qualquer bem de valor (dinheiro em 

moeda nacional e estrangeira, ouro, joias preciosas, obras de arte, 

carros, motocicletas, motonáuticas, lanchas, barcos, etc.), documentos, 

produtos ou proveitos de crime, apetrechos para a prática de crimes, que 

sejam de propriedade ou estejam em posse das pessoas naturais e 
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pessoas jurídicas indicadas no item 02 do pedido, ou de interpostas 

pessoas; 

(ii) o BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS, 

AUTOMÓVEIS E EMBARCAÇÕES vinculados aos CPF’s e CNPJ’; 

(iii) o BLOQUEIO JUDICIAL DE TODAS AS CONTAS 

CORRENTES, POUPANÇAS e APLICAÇÕES FINANCEIRAS em 

bancos e instituições financeiras, vinculados aos CPF’s e CNPJ’s, até o 

limite de R$ 22.061.477,53 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos); 

 

(j) DEFERIR o requerimento de AUTORIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE 

DADOS para determinar o acesso irrestrito e a extração de qualquer 

conteúdo armazenado nos materiais apreendidos, inclusive de mensagens de 

texto e de áudio, e-mails, mensagens de aplicativos de redes sociais – 

Whatsapp, Telegram, signal, confide, Instagram, etc -, sms, registros de 

chamadas recebidas e efetuadas, vídeos e imagens) existentes nos aparelhos 

telefônicos, tablets, notebooks, computadores e outros dispositivos de mídia 

digital e armazenamento que sejam eventualmente apreendidos durante o 

cumprimento da busca e apreensão determinada nesta decisão, com 

fundamento nos arts. art. 5º, XII, in fine, e 93, IX, da Constituição Federal,  

3º, V, da Lei nº 12.850/13, e 7º, III, da Lei nº 12.965/14 e disposições da Lei 

nº 9.296/96; 

 

(k) DEFERIR o requerimento de COMPARTILHAMENTO DE 

PROVAS, considerando que não há nenhum obstáculo jurídico ao 

deferimento do pedido e que não seria razoável exigir a repetição das 
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diligências determinadas nesta decisão para o fim de se apurar fatos 

criminosos fortuita e eventualmente descobertos ou para aprofundar 

outras investigações, quando já operadas a partir de autorização 

deste Juízo, até mesmo em razão da própria natureza cautelar das 

provas produzidas, devendo-se considerar, ainda, que todos os 

elementos informativos colhidos, para perfazerem seu valor 

probatório, devem ser submetidos ao contraditório, seja atual ou 

diferido, para autorizar o compartilhamento das provas produzidas na 

presente investigação com o TCE, TCU e CGU, que atuam como órgãos de 

controle por meio de investigações próprias, e que auxiliarão o Ministério 

Público na análise dos dados, por força do Acordo de Cooperação 

Técnica, fortalecendo a conclusão ou não de eventuais ilicitudes 

provenientes dos contratos, e ainda com o Ministério Público Federal; 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Esclarece-se que o descumprimento pelos investigados de qualquer das 

obrigações impostas em decorrência das medidas cautelares pode ensejar à decretação da 

prisão preventiva. 

Oficie-se à Prefeita de Miranda do Norte/MA, dando ciência desta decisão, 

para que seja dado cumprimento, com relação ao imediato afastamento das funções públicas 

exercidas pelos funcionários representados. 

Oficie-se, de imediato, à Junta Comercial do Estado do Maranhão 

(JUCEMA), ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE)  e ao Tribunal de Contas da 

União (TCU), para que tomem ciência do teor desta decisão, notadamente sobre a suspensão e 
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as restrições impostas à atividade empresarial dos investigados relacionada à contratação com 

o Poder Público. 

Deixo de determinar o encaminhamento da presente decisão para análise 

junto à Câmara dos Deputados, por não resultar, de qualquer das cautelares impostas, restrição 

ao exercício das funções parlamentares do investigado JOSÉ LOURENÇO BONFIM 

JÚNIOR (“JÚNIOR BONFIM”) e, consequentemente, mostrar-se dispensável a respectiva 

convalidação. 

Expeça-se os respectivos mandados de busca e apreensão, de forma 

individualizada, que deverão ser cumpridos no prazo de 30 (trinta) dias, tendo por objeto a 

busca e apreensão de elementos probatórios e de fontes de prova, como notas fiscais, recibos, 

extratos bancários, contratos, escrituras, anotações, documentos em geral, dinheiro em 

espécie, títulos de crédito, computadores, notebooks, pen drives, celulares, equipamentos 

eletrônicos, mídias em geral etc., ou quaisquer outros elementos probatórios relativos à prática 

pelos representados dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, fraude à 

licitação, peculato e outros correlatos. 

Autorizo o cumprimento da medida pela Polícia Civil do Estado do 

Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção 

(SECCOR), com apoio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas 

(GAECO). 

Comunique-se à SECCOR para realizar as providências devidas, 

encaminhando-se cópia desta decisão. 

A busca e apreensão deve ser realizada de forma seletiva, de modo que 

sejam apreendidos apenas os elementos de prova relativos aos fatos sob investigação. 

Finda a diligência, deverá a autoridade policial proceder à triagem do 

material arrecadado, a fim de se averiguar a pertinência da manutenção de sua constrição, 
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consistente na efetiva relação do objeto apreendido com a investigação dos fatos criminosos 

investigados.  

Caso se verifique a ocorrência de apreensão de objetos irrelevantes para a 

investigação (v.g. mouses, teclados, objetos relacionados exclusivamente a terceiros não 

implicados) ou em relação aos quais, após seu exame, não haja mais necessidade de 

manutenção da apreensão, autorizo as autoridades requerentes, desde logo, a promover sua 

devolução aos respectivos proprietários, mediante termo nos autos e consequente 

comunicação a esse Juízo. 

Os registros existentes em discos rígidos de computadores ou qualquer tipo 

de dispositivo de armazenamento magnético ou digital, se possível, devem ser objeto de 

“espelhamento/cópia” e devem ser restituídos aos proprietários/possuidores, em prazo 

razoável, de modo que as diligências causem o menor transtorno possível às atividades 

regulares dos investigados. 

Autorizo que os Promotores de Justiça requerentes, bem como os analistas e 

técnicos do Ministério Público, lotados no GAECO/MA e no LAB-LD/MPMA, abaixo 

especificados, possam ter acesso aos materiais eletrônicos que vierem a ser apreendidos, 

devendo os responsáveis observar o disposto nos arts. 158-A e 158-F do CPP: 

NOME CARGO LOTAÇÃO 

Andreia França Silva Barboza Técnico Ministerial GAECO 

André William Gadelha Vila Nova Analista Ministerial LAB/LD 

Antonio Carlos Ferreira da Luz Filho Técnico de Informática LAB/LD 

Cássio José Batalha Silva Analista Ministerial LAB/LD 

Daniella Rocha Freitas Analista Ministerial LAB/LD 

Diego Andrade de Goes Analista Ministerial LAB/LD 

Erickson Fillipphe Marques Menezes Técnico Ministerial GAECO 

Flávia Mendes Pereira Analista Ministerial LAB/LD 

Francisco Orino do Amaral Neto Técnico Ministerial LAB/LD 

Jacilene da Graça Sousa Pereira Técnico Ministerial LAB/LD 

Keila Renata Brandão Moraes Dias Técnico Ministerial GAECO 

Leovegildo Terceiro da Costa Silva Analista Ministerial GAECO 

Lígia Ribeiro Ramos Caldeira Técnico Ministerial GAECO 

Luís André Gurgel Figueiredo Analista Ministerial LAB/LD 
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Luís Felipe Cabral Campos Assessor Técnico II LAB/LD 

Marcelo Vidigal Gonçalves dos Reis Analista Ministerial LAB/LD 

Mônica Regina da Silva Analista Ministerial LAB-LD 

Pâmela Neves de Oliveira Analista Ministerial LAB/LD 

Patricia Gomes Cardoso Técnico Ministerial GAECO 

Ronald Silva Pereira Assessor Técnico II LAB/LD 

Sara Ravena Camelo Coelho Técnico Ministerial LAB/LD 

 

As medidas assecuratórias decretadas nesta decisão deverão ser cumpridas 

da seguinte forma: 

  

(1) sequestro do numerário mantido em bancos e instituições financeiras por 

meio do sistema SISBAJUD, no limite de R$ 22.061.477, 53 (vinte e dois 

milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais), conforme 

apontado pelas autoridades requerentes no aditamento de fls. 480/487; 

(2) sequestro/arresto de veículos por meio do sistema RENAJUD, apenas 

para impedir o registro de transferência; 

(3) bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB); 

(4) sequestro/arresto de embarcações e aeronaves através de ofício à 

Capitania dos Portos e à ANAC respectivamente; 

Determino ainda que as autoridades requerentes sejam imediatamente 

cientificadas dos valores sequestrados em cada uma das contas dos investigados. 

Com a implementação das medidas assecuratórias determinadas nesta 

decisão, caso revele-se sua insuficiência ou excesso, não há prejuízo de revisão e 

adequação, seja para que se promovam novas constrições, mediante requerimento, seja para 

liberar em favor dos requeridos aquilo que extrapola o valor a ser acautelado para garantia de 

eventual ação penal. 
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Após a execução de todas as medidas cautelares, deverão as autoridades 

executoras comunicar imediatamente o resultado das diligências, quando será decidido acerca 

do levantamento do sigilo dos autos. 

Adianto que, havendo pedido de habilitação aos autos, deverão ser instadas 

as autoridades requerentes para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem sobre o 

cumprimento integral das medidas deferidas e a necessidade, ou não, da manutenção do sigilo 

dos autos. 

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO E ACESSO IRRESTRITO A DADOS. 

Expeçam-se as cartas precatórias necessárias. 

Extraia-se cópia dos autos e encaminhe-se ao Juízo Eleitoral de Itapecuru-

Mirim/MA, cuja a Zona inclua o Termo Judiciário de Miranda do Norte/MA, bem como ao 

Procurador Regional Eleitoral do Maranhão, para as devidas providências em relação à notícia 

da possível prática de crime eleitoral. 

Cópia desta decisão, para conhecimento sobre a ocorrência de possível 

crime eleitoral, também deverá ser encaminhada ao eminente Desembargador Presidente do 

egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, para os devidos fins. 

Ciência às autoridades requerentes para realizar as providências devidas, 

bem como ao MPE com atribuições nesta Unidade Jurisdicional. 

Intime-se. Cumpra-se. 

São Luís, 06 de abril de 2021. 
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