
DECISÃO 

 

Processos n°s 0001070-29.2018.827.2739, 0002470-78.2018.827.2739 e 

0002471-63.2018.827.2739 

 

1. DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS 

 

Tratam-se de processos desencadeados baseado no procedimento 

investigativo criminal de nº 0001070-29.2018.827.2739, este proposto pelo 

Douto Ministério Público, visando a obtenção de quebras de sigilos fiscais, 

financeiros e telefônicos dos investigados ali citados, e apurar supostos crimes 

praticados por advogados, por ex-prefeita e terceiros, relacionando contratação 

de escritório de advocacia de maneira ilegal para inicialmente burlar decisão 

judicial proferida em autos de improbidade administrativa que determinaram a 

suspensão do pagamento de honorários, aprovação de projeto de lei junto ao 

Município de Lajeado com a compra de votos de políticos visando legitimar a 

contratação do escritório de advocacia e vinculação da renda tributária (Valor 

adicionado do ICMS atrasado) ao pagamento de honorários fixados em 20% 

sobre o benefício alcançado, percentual este superior ao destinado para à saúde 

de toda população municipal, 15%. 

 

Para tanto, anexou-se principalmente o depoimento do sr. vereador do 

Município de Lajeado-TO Edilson Gonçalves Mascarenhas, contendo indícios de 

suposta compra de apoio parlamentar para aprovação de Lei Municipal de 

interesse direto do escritório de Advocacia Melo & Bezerra Advogados 

Associados S/S, notadamente dos srs. advogados Fabio Bezerra de Melo 

Pereira, responsável da sociedade, e Juliana Pereira de Melo, declaração 

prestada pelo sr. advogado Renan Albernaz de Sousa, relatando 

desaparecimento de procedimento de inexigibilidade de licitação para 

contratação do Escritório de Advocacia Melo & Bezerra Advogados Associados 

S/S pela Municipalidade de Lajeado-TO, do Paço Municipal, e praticamente toda 

documentação afeta aos fatos e públicos. 

 



 



 

 



  

 



     



   



     



    

 



    



     

 



 

 

Com base nos documentos encartados no pedido, foram deferidas as 

medidas cautelares pretendidas pelo D. Ministério Público para apurar a 

existência ou não das materialidades delitivas e agentes definidos, pelos 

fundamentos ali fixados. 

 

No que tange ao procedimento investigativo criminal, comparado com o 

processo de improbidade administrativa nº 0001029- 33.2016.827.2739, muito 

do que já se constatou de maneira preliminar nestes últimos autos, com os novos 

documentos agora acessados por meio de decisão judicial prolatada nos autos 

do PIC acima citado, consegue-se delinear melhor os fatos supostamente 

ocorridos durante todo o procedimento perpetrado pelos agentes envolvidos na 

trama, visando hipoteticamente surrupiar o erário da municipalidade de Lajeado 

– TO, como abaixo passo a relatar. 

 

1.1. 17/12/1993 – “A comunidade Lajeadense por seus representantes 

eleitos, legitimamente investidos de Poder Legislativo Municipal 

constituinte, invocando a proteção de Deus, inspirados nos princípios 

constitucionais da República, do Estado Tocantinense, e no ideal de 



organizar o município assegurando aos munícipes instrumento seguro e 

claro de que a Administração Pública se pautará sempre pelo bem estar 

da comunidade e pela justiça de seus procedimentos, decreta e promulga 

e presente: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO” 

 

A norma aprovada e promulgada no final do ano de 1993, previu desde a 

sua criação, no seu Título II, Capítulo I, Seção VII – da Procuradoria da Câmara 

Municipal e no seu Título II, Capítulo II, Seção V – da Procuradoria Geral do 

Município, que exercerão a representação judicial, a consultoria e o 

assessoramento técnico-jurídico uma junto ao Legislativo Municipal e outra 

perante o Executivo, cujo o ingresso em ambas as carreira será mediante 

concurso público de provas e títulos, nos seguintes termos: 

 

“Art. 55º - Compete à Procuradoria da Câmara Municipal 

exercer a representação judicial, a consultoria e assessoramento 

técnico-jurídico do Legislativo Municipal.  

§ 1º - Os Procuradores Jurídicos da Câmara Municipal oficiarão nos 

atos e procedimentos administrativos da Câmara, propiciando o controle 

interno da constitucionalidade e da legalidade deles, e prestarão aos 

Vereadores, indistintamente, consultoria e assessoria técnico-jurídica, 

entre outras atribuições.  

§ 2º - Lei de iniciativa da Mesa da Câmara organizará a 

Procuradoria da Câmara Municipal, disciplinará sua competência e 

disporá sobre o ingresso na classe inicial, privativo de advogados em 

pleno exercício da profissão, mediante concurso público de provas e 

títulos instituindo plano de carreira, vencimento e vantagens.” 

 

Art. 81º - Compete à Procuradoria Geral do Município exercer a 

sua apresentação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-

jurídico do Executivo Municipal.  

§ 1º - Os Procuradores do Município oficiarão nos atos e 

procedimento administrativos da Prefeitura, propiciando o controle interno 

da constitucionalidade e da legalidade deles, e prestarão ao Prefeito e aos 



Auxiliares Diretos do Prefeito, consultoria e assessoria técnico-jurídica, 

entre outras atribuições.  

§ 2º - Lei de iniciativa do Executivo Municipal organizará a 

Procuradoria Geral do Município, disciplinará a sua competência e disporá 

sobre o ingresso na classe inicial, privativo de advogados em pleno 

exercício da profissão, mediante concurso público de provas e títulos, 

instituindo ainda, plano de carreira, vencimento e vantagens aos 

Procuradores Municipais.” 

 

1.2. Nos anos de 2012 e 2016 - o Douto Ministério Público do Estado do 

Tocantins promoveu as ações de improbidade administrativas – 

processos nº 0000076-23.2012.827.2739 e nº 0000566-91-

2016.827.2739 - objetivando impedir o pagamento de honorários 

advocatícios pelo Município de Lajeado/TO ao escritório Brom e Brom 

Advogados Associados S/S em razão de disputa contra o Estado do 

Tocantins e o Município de Miracema, referente à repartição do ICMS 

proveniente das atividades da Usina Hidrelétrica - Luís Eduardo 

Magalhães – Valor Adicionado do ICMS em atraso; 

 

 

1.3. 17/02/2013 – cheque nominal do escritório de advocacia Melo & 

Bezerra para o sr. advogado Juvenal Klayber Coelho (então procurador 

do município de Lajeado – TO - CONTRATADO) datado de 17/02/2013 – 

depositado em sua conta corrente - responsável em analisar a 

contratação via inexigibilidade de licitação do escritório de advocacia Melo 

& Bezerra Advogados Associados S/S realizada pela Prefeitura Municipal 

de Lajeado. 



 

 

 

1.4. 25/02/2015 - o Município de Lajeado – TO, por meio de notificação 

extrajudicial, informa ao escritório de advocacia Brom e Brom Advogados 

Associados S/S da decisão proferida nos processos administrativos nº 

20/2009, 03/2010 e 06/2011, referente a rescisão dos contratos de 

serviços advocatícios, deixando claro o motivo: 



“Considerando que em contrapartida o Município de 

Lajeado paga a importância de 20% sobre o 

benefício alcançado com o referido serviço... 

Resolve a administração pública rescindir o contrato 

de prestação de serviços advocatícios , objeto deste 

processo, com fundamento no Princípio do 

Interesse Público e economia para que surta seus 

legais efeitos”; 

 

 



1.5. 25/04/2013 – memorando interno do Gabinete da Prefeita Marcia da 

Costa Reis Carvalho encaminhado para a Secretaria Municipal de 

Administração, relatando a informação que recebera da possibilidade de 

um acordo nos processos judiciais ação ordinária nº 2009.0011.8918-7/0 

e oposição nº 2010.0006.8710-1/0, em curso na 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Palmas/TO, descrevendo a necessidade de contratação de 

escritório de advocacia para tais fins, como se acordo só existisse com 

a intervenção de advogados e contratados, fazendo descaso com a 

própria Lei Orgânica Municipal, art. 81: 

 

 

“Diante do cancelamento do contrato anteriormente firmado para a 

representação desta municipalidade nos feitos em questão e face 

a possibilidade surgida no sentido de viabilização de acordo 

nos feitos em tela (Ação Ordinária nº 2009.0011.8918-7/0 e 

Oposição nº 2010.0006.8710-1/0, em curso na 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Palmas/TO), o que foi informado a esta gestora, 

informar com a celeridade possível, acerca da possibilidade de 

contratação de escritório de advocacia para tais fins.” 

 



 

1.6. 16/05/2013 – a sra. Prefeita de Lajeado Marcia da Costa Reis 

Carvalho, solicita por meio do sr. secretário municipal de administração, 

Anderson Clayton Oliveira Santos, já prevendo um possível acordo entre 

os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins e Estado do 

Tocantins, a certificação do Departamento do Controle Interno “acerca da 

existência de previsão orçamentaria suficiente dentro do orçamento 



vigente, capazes de assegurar os recursos necessários para Contratação 

dos serviços de advocacia, para o fim de representar o município na 

viabilização de acordo com o Estado do Tocantins para fins de 

recebimento de valores buscados por esta Municipalidade nos processos 

em curso na 2a Vara da Fazenda Pública de Palmas, Estado do Tocantins 

(Ação Ordinária n° 2009.0011.8918-7/0 e Oposição n° 2010.0006.8710-

1/0)”. 

 

 



1.7. 25/05/2013 – memorando interno da Secretaria Municipal de 

Administração de Lajeado – TO, dirigido ao sr. secretário municipal da 

administração certificando a “existência de recursos orçamentados 

suficientes para suprir as despesas com a contratação dos serviços de 

advocacia, visando a viabilização de acordo com o Estado do Tocantins 

para fins de recebimento de valores buscados por esta Municipalidade 

nos processos em curso na 2a Vara da Fazenda Pública de Palmas, 

Estado do Tocantins (Ação Ordinária n° 2009.0011.8918-7/0 e Oposição 

n° 2010.0006.8710-1/0), desde que a contratação ocorra em percentual 

limitado a 20% (vinte por cento) sobre o benefício alcançado, sem a 

fixação de pró labore, vez que desta forma, os pagamentos serão 

realizados com a efetiva entrada dos recursos nos cofres desta 

municipalidade.” 

 

 



 

1.8. 05/06/2013 – memorando interno da Secretaria Municipal de 

Administração, dirigido à sra. Prefeita Marcia da Costa Reis Carvalho, em 

resposta à “solicitação formulada por de Vossa Excelência, sugerindo, 

diante das informações constantes dos presentes autos, a abertura de 

procedimento para contratação dos serviços e advocacia, para 

representar o município na viabilização de acordo com o Estado do 

Tocantins para fins de recebimento de valores buscados por esta 

Municipalidade nos processos em curso na 2a Vara da Fazenda Pública 

de Palmas, Estado do Tocantins (Ação Ordinária n° 2009.0011.8918-7/0 

e Oposição n° 2010.0006.8710-1/0).” 

 



1.9. 16/06/2013 – Despacho do Gabinete da Prefeita de Lajeado – TO 

relatando a abertura de processo licitatório, para contratação de serviço 

de advocacia, com o fim específico de representar o município na 

viabilização de acordo com o Estado do Tocantins para recebimento de 

valores buscados pela Entidade, determinando seja iniciado o devido 

processo legal, aplicando o art. 25, II, da lei 8.666/93 – por meio de 

inexigibilidade de licitação. 

 

 

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 



I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 

que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados 

no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 

que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional 

ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 

de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 

inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2o  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 

dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 

solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 

fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

(negritei) 

 

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 

pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

(negritei) 



 

1.10. 23/07/2013 – encaminhamento de documentos da Melo & Bezerra 

Advogados Associados S/S para análise junto à Municipalidade de 

Lajeado declarando: Fabio Bezerra de Melo Pereira ter as seguintes 

especialidades: Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito 

Previdenciário e Direito Eleitoral; Juliana Bezerra de Melo Pereira ter 

especialidade em Direito previdenciário, Direito Administrativo, Direito 

Civil e Processo Civil, Direito Eleitoral, Direito Constitucional e Pós 

Graduada em Direito Penal e Processo Penal. 

 



 

 



Ocorre que no currículo apresentado mais adiante, inexiste certificação 

de qualquer umas das especialidades mencionadas pelos advogados do 

escritório, apesar dos srs. Fabio e Juliana atestarem que todas as informações 

trazidas no currículo eram verdadeiras. 

 

 

 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 

ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 

público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis 

a cinco contos de réis, se o documento é particular. 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o 

crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 



assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 

parte.(negritei) 

   

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



  

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

1.11. 23/07/2013 – apresentado o modelo de contrato pelo escritório de 

advocacia Melo & bezerra para ser contratado pela municipalidade, com 

objeto especial de representar o município, buscando a viabilização de 



acordo com o Estado do Tocantins, prevendo como preço 20% sobre 

todo o valor recebido pelo Ente Público, enquanto durar o benefício 

obtido com o objeto do contrato. 

 



 



 

 

1.12. 07/08/2013 – despacho da sra. prefeita de Lajeado – TO pedindo 

informações à Secretaria de Finanças. 



 

 

 

1.13. 17/08/2013 – Informações prestadas pelo Secretário de Finanças de 

Lajeado à sra. prefeita que o recebimento de valores decorrentes do Valor 

Adicionado gerado pela Usina Hidrelétrica Luís Eduarfo Magalhães 

decorrem de verba de ICMS, sendo que referida receita ocorrerá a título 

de ICMS, sendo de extrema importância o seu recebimento, tendo em 

vista que tais recebimentos oportunizarão melhorias na qualidade de vida 



dos munícipes, com investimentos nas áreas de saúde, educação, 

infraestrutura, dentre outras. 

 

1.14. 10/09/2013 – a sra. prefeita Marcia da Costa reis Carvalho, 

ignorando a inexistência de documentos que comprovassem a 

especialização na área pretendida (realização de acordo), bem como a 

falta de qualquer certificação nas especialidades descritas pelos srs. 

Fabio e Juliana nas áreas em que declararam em seus currículos serem 



verdadeiros os dados ali apostos, esquecendo-se que fora ela quem 

extinguiu a relação jurídica entre o Município e o escritório de advocacia 

Brom e Brom, considerando a contrapartida pelos serviços prestados no 

importe de 20% sobre o benefício alcançado com o referido serviço 

elevada, invocando o princípio do interesse público e economia para 

rescisão contratual, despachando o procedimento de inexigibilidade de 

licitação objetivando a contratação do escritório Melo & Bezerra, 

fundamenta a necessidade de contratação de empresa especializada 

para o fim buscado – recebimento das receitas tributária atrasada. 

 

Ressaltou que o parecer jurídico informava a necessidade de 

contratação de pessoa jurídica urgente, sob pena de advir prejuízos de 

grande monta.  

 

Fundamentou que os feitos ajuizados pela municipalidade se 

encontravam sem representante judicial, apesar de ser alertado pelo 

procurador, ou seja, tinha advogado contratado pela municipalidade para 

tal fim. 

 

E mesmo já tendo outro procurador contratado. desconsiderou o objeto 

do contrato futuro, cujo o fim específico seria fazer acordo (sem 

qualquer natureza singular para a prestação de serviço), 

manifestando-se favorável ao percentual até então entendido como uma 

das razões para extinguir a relação anteriormente com o escritório Brom 

e Brom. 

 

Não bastasse isso, deixou consignado:  

 

“não empreender esforços para a busca de tais recursos 

acarretaria sérios e irreversíveis prejuízos à população local, bem como 

poderia configurar renúncia de receita, o que é vedado.” 

  



 

 



 



1.15. 30/09/2013 – juntada do parecer técnico nº 012/2013, elaborado 

pelo sr. advogado Juvenal Kalyber Coelho, vide item 2, cujo proponente 

era Melo & Bezerra Advogados Associados S/S e interessada a Prefeitura 

de Lajeado – TO. Nele além de não detectar incompatibilidade entre as 

afirmações trazidas pelos advogados e documentação apresentada, 

notadamente a inexistência de documentos comprobatórios das 

especialidades ali citadas nos currículos apresentados, fundamenta que 

a contratação está sobre o crivo do art. 13, III e IV da Lei 8.666/93, 

enquadrando o fim específico de realização de acordo, em assessoria 

ou consultoria técnica e auditoria financeiras ou tributárias e 

patrocínio de defesa de causas judiciais ou administrativas, sem se 

ater a necessidade da prestação de serviço ser de natureza singular, 

com profissionais ou empresas de notória especialização, para ser falar 

em inexigibilidade de licitação tratada no art. 25 da mencionada norma.  

Relata ainda, de maneira incompreensível que: 

 

“É sabido e resta pacificado que o fato da Administração 

Pública possuir advogados em seu quadro, não impede de 

contratar estes serviços, desde que esteja evidente que tais 

serviços não podem ser normalmente executados pelos 

profissionais de seu próprio quadro, justificando, portanto, a 

contratação de pessoa ou empresa cujo nível de especialização a 

recomende para execução da referida causa.” (negritei) 

 

Ou seja, fazer acordo para o parecerista é algo de enorme 

complexidade, exigindo um serviço de natureza singular e desenvolvido 

por agente de notória especialização, realçando as vistas grossas aos 

documentos encartados no procedimento. 

 

Não contente ainda, no parecer cita que o objeto específico de 

contrato a ser firmado com a Melo & Bezerra, nos moldes da minuta acima 

colacionada é de: 

 



“altíssima complexidade da matéria e dedicação que tais 

processos exigem de seus patrocinadores, não incorrendo o 

contratante em quaisquer outros custos de natureza extrajudicial” 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

1.16. 30/10/2013 – juntada a justificativa da sra. prefeita Marcia da Costa 

relatando não vislumbrar qualquer problema envolvendo o percentual de 

20% sobre o benefício alcançado com o objeto do contrato, notadamente 



porque se relaciona a valores por ventura a serem recebidos (neste 

momento a economicidade utilizada para rescindir o contrato com o 

escritório de advocacia Brom e Brom não teria o mesmo peso), realçando: 

 

“não ocorrendo a contratação, a municipalidade estará 

perdendo a receita líquida equivalente a 80% (oitenta por cento), 

vez que o pagamento dos honorários é o equivalente a 20% (vinte 

por cento), o que causaria maior prejuízo a esta municipalidade.” 

 

1.17. 16/12/2013 - honorários advocatícios da Brom e Brom advogados 

foram suspensos por decisão judicial prolatada pelo excelentíssimo sr. juiz 

de direito Jorge Amâncio de Oliveira nos autos nº 5000076-

23.2012.827.2739; 

 

1.18. 17/01/2014 – Decreto municipal dispondo sobre a inexigibilidade de 

licitação para contratação da Melo & Bezerra Advogados e outras 

providências. 



 

 

1.19. 17/01/2014 – contrato de prestação de serviços advocatícios 

firmados entre a municipalidade de Lajeado - TO com o escritório Melo & 

Bezerra, objetivando em especial buscar a viabilização de acordo com o 

Estado do Tocantins para fins de recebimento de valores buscados pela 

municipalidade nos processos em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública 

de Palmas, tendo como remuneração base, 20% dos benefícios 

alcançados com o objetivo do contrato, o mesmo percentual  entendido 



como não econômico para fins de rescindir o contrato com o escritório de 

advocacia Brom e Brom no dia 25/02/2013. 

 



 



 

1.20. 18/02/2014 – projeto de lei 04/2014 encaminhado pela então prefeita 

de Lajeado – TO para a Casa Legislativa local requerendo poderes para 

realizar acordo nos processos judiciais 2008.0011.8918/7/0 e 

2010.0006.8710-1/0, em curso na Comarca de Palmas -TO; para 

recebimento de verba dita indenizatória, sem caráter vinculado, em que 



o Estado do Tocantins poderá conceder um deságio de 50% do crédito, 

valores a serem depositados em conta junto ao Banco do Brasil, ficando 

este responsável para repassar a quantia após deduzido os honorários 

advocatícios firmados em 18/06/2010, decorrente do processo nº 

004/2010. 

 



 

 

Interessante de tudo até então visto é que nas informações prestadas pelo 

sr. Manoel Pereira Faustino, Secretário de Finanças do Município de Lajeado – 

TO, no dia 16/08/2013 (item 11) junto ao procedimento de inexigibilidade de 

licitação para a contratação do escritório de advocacia Melo & Bezerra, para a 

sra. ex-prefeita Marcia da Costa, processo nº 032/2013, ele deixou claro que os 

valores pendentes eram decorrentes do Valor Adicional do ICMS gerado pela 

Usina hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, e que tal receita ocorreria a título 

de ICMS, ou seja, tinha natureza tributária, fato então que a prefeita já tinha 

ciência quando editou o projeto de lei relatado. 



 

 

Acrescenta-se ainda o conhecimento da gestora pública desde o dia 10 

de setembro de 2013 acima descrito (item 12), conforme o próprio despacho 

prolatado, que qualquer ato que gerasse a perda da receita poderia configurar 

como renúncia de receita, o que seria vedado. Mas mesmo assim, pediu 

autorização da Câmara dos Vereadores para renunciar até 50% do crédito 

tributário. 

 

 

E para arrematar, usou como justificativa da contratação do escritório de 

advocacia por inexigibilidade de licitação, no dia 30/10/2013 (item 14), pagando 

os mesmos honorários fixados para o escritório Brom e Brom, tidos como 

inobservantes ao princípio da economicidade, que por mais que se gastasse 

20% da receita tributária para pagar os honorários do escritório de advocacia, 

pelo menos o município arrecadaria 80% do valor total da dívida oriunda da 

receita tributária decorrente do Valor Adicional do ICMS: 

 

“não ocorrendo a contratação, a municipalidade estará perdendo a receita 

líquida equivalente a 80% (oitenta por cento), vez que o pagamento dos 



honorários é o equivalente a 20% (vinte por cento), o que causaria maior prejuízo 

a esta municipalidade.” 

 

 

Nesse sentido, quando editou o projeto de lei citando que o caráter da 

dívida era indenizatório, mesmo já ciente de que não era, estava supostamente 

tentando burlar a Constituição Federal. 

 

Logo, é perceptível que o Município de Lajeado vem realizando despesas 

há anos sem nem ao menos esclarecer nas leis orçamentárias a entrada dos 

valores na sua totalidade oriundo do acordo firmado extrajudicialmente para o 

repasse da verba atrasada do ICMS como receitas transferidas tributárias, cuja 

CF estabelece vinculações excepcionais com o trato daquele dinheiro. 

 

1.21. 18/02/2013 – Ofício do Gabinete da Prefeita de Lajeado-TO sra. 

prefeita Marcia da Costa dirigido ao sr. presidente da Câmara Municipal 

de Lajeado-TO, pedindo especial atenção no sentido de convocar sessão 

extraordinária para a aprovação de vários projetos, dentre eles o de nº 

04/2014, objeto em análise. 



 

1.22. 28/02/2013 - Ofício do Gabinete da Prefeita de Lajeado-TO sra. 

prefeita Marcia da Costa dirigido ao sr. presidente da Câmara Municipal 

de Lajeado-TO, solicitando atenção especial no sentido de convocar 

sessão extraordinária, no dia 06 de março de s014, para aprovação do 

projeto de lei 04/2014, para consolidar o termo de acordo entre Município 

de Miracema do Tocantins e Lajeado do Tocantins por intermédio da 

Secretaria Estadual da Fazenda. 



 

 

1.23. 12/03/2014 – os vereadores da Câmara Municipal de Lajeado - TO 

se reuniram em Sessão Ordinária com a presença dos seguintes srs. 

vereadores: a) Adão Tavares, b) Adelmi Parente, c) Edilson Gonçalves 

Mascarenhas, d) Emival Parente, e) Manoel das Neves, f) Nilton Soares 

de Sousa, g) Luiza Brasileiro e h) José Pinheiro Portilho, sob a presidência 

de Nilton Soares, ausente Ananias Neto. 

 



Os srs. Vereadores Edilson Mascarenhas, Adão Tavares e Luiza 

Brasileiro comentaram sobre o projeto de lei 04/2014 (encaminhada pela ex-

prefeita Marcia). Aberta a primeira votação, após leitura dos pareceres, foi 

aprovado, com justificação dos vereadores de se tratar de projeto de grande 

relevância para o município. Os vereadores José Portilho e Emival Parente 

pediram vistas por não terem participado das reuniões das comissões, rejeitado. 

Projeto aprovado com seis votos favoráveis. José Portilho se retirou da segunda 

votação alegando outros compromissos. Em sessão extraordinária, presentes os 

seguintes srs. Vereadores: a) Adão Tavares, b) Adelmi Parente, c) Edilson 

Gonçalves Mascarenhas, d) Emival Parente, e) Manoel das Neves, f) Nilton 

Soares de Sousa e g) Luiza Brasileiro, ausentes Ananias Neto e José Pinheiro 

Portilho, aprovado com seis votos. 

 



 



 



 

 

1.24. 12/03/2013 – no mesmo dia em que o projeto de lei 04/2014 foi 

aprovado pela Câmara dos Vereadores, a sra. prefeita Marcia da Costa 

sancionou a Lei 413/2014. 



 



 

 

Entretanto, analisando o projeto de lei aprovado e a lei sancionada, 

percebe-se que há diferença entre eles, notadamente o art. 5º, que foi votado de 

uma forma pelos legisladores e sancionada a lei com outro conteúdo. 



 

 

 

1.25. 12/03/2014 – edital de publicação n º 416/2014, em que a chefe do 

executivo do Município de Lajeado, sra. Marcia da Costa Reis Carvalho, 

tornou público a Lei nº 413/2014 que “ Autoriza a Chefe do Executivo a 

realizar acordo em processo judicial que visa o recebimento indenizatório 

e dá outras providências”, mediante afixação no placar de avisos da 

Prefeitura Municipal. 

 



1.26. 31/03/2014 – firmado acordo entre os Municípios de Lajeado – TO, 

Miracema, TO e Estado do Tocantins, sem qualquer assinatura de 

qualquer dos advogados da Melo & Bezerra Advogados Associados 

S/S, em que se reafirma tratar de verba não repassada do Valor 

Adicional do ICMS, gerado pela Usina Hidrelétrica Luis Eduardo 

Magalhães, constou ainda: 

 

“O Estado do Tocantins, na qualidade de agente repassador do 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS deixou de 

repassar ao Município de Miracema do Tocantins os valores devidos, nos 

termos apresentados nos autos n.° 2009.0011.8918-7/0, motivo pelo qual 

reconhece o direito dos Municípios acordantes, direito este impresso no 

presente acordo.” 

 

Ou seja, o acordo faz menção clara de que a receita atrasada tem 

natureza de imposto e não verba indenizatória. Além disso, aclara que as 

gestoras públicas ali estavam renunciando a 50% do valor da receita 

tributária atrasada:  

 

“Do valor total da dívida atualizada constante da planilha acostada 

às fls. 239/2-11 dos autos n° 2009.0011.8918-7/0, em curso na 2.a Vara 

dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, 

Estado do Tocantins, os Municípios acordantes aceitam que se opere 

uma redução a título de desconto, do equivalente a 50% (cinqüenta 

poi cento), o que também é expressamente aceito pelo Terceiro 

Acordante, sendo que do valor correspondente aos 50% (cinqüenta por 

cento) restante, cada um dos Municípios acordante! receberá metade do 

valor, o qual será repassado pelo Estado do Tocantins.” 



 



 



 



 



 

 

1) EMIVAL DE SOUSA PARENTE - Vereador Lajeado-TO 

 

VALORES RECEBIDOS  

VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 

 



28/04/2015 – desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

24/07/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

 

2) ADÃO TAVARES DE MACEDO BEZERRA - Vereador Lajeado-

TO 

 

VALORES RECEBIDOS e DOCUMENTOS ASSINADOS 

VALOR TOTAL: R$ 88.000,00 

28/02/2014 – cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 



 

 

12/03/2014 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

 

24/06/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

08/04/2015 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 



 

 

27/04/2015 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

25/02/2015 – Parecer da Comissão, Constituição, Justiça e Redação 

- Relator 



 



 

 

 

 



25/02/2015 – Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças – 

Presidente 

 



 

 

 



21/07/2015 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

27/10/2015 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

02/12/2015 – desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 



 

3) LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO - Vereadora 

Lajeado-TO 

 

VALORES RECEBIDOS  

VALOR TOTAL: R$ 39.817,86 

 

08/04/2014 – cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

24/06/2014 – desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

 

 

 

22/10/2014 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 



 

 

24/11/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

22/10/2014 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

08/04/2014 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 



 

 

 

4) JOSE PINHEIRO PORTILHO – Vereador Lajeado-TO 

 

VALORES RECEBIDOS E DOCUMENTOS ASSINADOS 

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 

 

24/07/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/03/2015 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador: 

 

 

28/04/2015 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

18/08/2016 – Resposta ofício encaminhado para a Promotoria de 

Justiça de Tocantínia – TO 

 



 

 

 

5) NILTON SOARES – Vereador Lajeado-TO 

 

VALORES RECEBIDOS E DOCUMENTOS ASSINADOS 

VALOR TOTAL: R$ 16.000,00 

 



24/07/2014 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

25/02/2015 – Parecer da Comissão, Constituição, Justiça e Redação 

- Presidente 

 



 

 

 

6) GLAUBER CARVALHO BARBOSA – marido da sra. ex-prefeita 

de Lajeado-TO Marcia da Costa 

 

VALORES RECEBIDOS  

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 



 

17/10/2013 - cheque nominal emitido por Melo & Bezerra Advogados e 

descontado em favor do vereador 

 

 

7) ALBERANE JESUS BORBA SOLINO – Vereador de Miracema -

TO 

 

VALORES RECEBIDOS  

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 

 

25/06/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

 

25/06/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 



 

 

Diante da narrativa acima exposta necessária para situar os fatos 

ocorridos no decorrer do tempo, embasada nos documentos anexados nos 

procedimentos relacionados ao feito, parte motivadora da denúncia formulada 

pelo Doutro Ministério Público e outra correlacionada com os eventos, passo 

agora a analisar a petição inicial criminal. 

 

2 .DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

  

Não cabe nessa fase processual o exame aprofundado sobre os fatos 

trazidos na denúncia, o que deve ser reservado ao julgamento, após o devido 

contraditório com sua respectiva instrução.  

 

Basta apenas, em cognição sumária, verificar se a peça cumpre com os 

requisitos trazidos pelo art. 41 do CPP, bem como apresenta os pressupostos 

processuais e condições da ação, necessários para o recebimento e não rejeição 

da ação. 

 

Os denunciados pelo D. Ministério Público são: 

 

a) JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA, brasileira, casada, 

advogada, CPF 899.594.851-53, residente e domiciliada na Quadra 110 Norte, 

alameda 21, lote 88, Palmas – Estado do Tocantins;  

b) FABIO BEZERRA DE MELO PEREIRA, brasileiro, casado, advogado, 

CPF 001.107.581-37, residente e domiciliado na Avenida Deputado Jamel 



Cecílio, nº 2.699, Jardim Goiás, ap. 2201 A, Edifício Metropolitan, Goiânia – 

Estado de Goiás; ou  

c) MARCIA DA COSTA REIS CARVALHO, brasileira, casada, servidora 

pública estadual (enfermeira), CPF nº 372.854.833-20, residente e domiciliada 

na Quadra 203 Norte, alameda 02, HM-2, Bloco A, apt. 404, Residencial 

Granville, Palmas – Estado do Tocantins; e  

d) GLAUBER CARVALHO BARBOSA, brasileiro, casado, serviços 

gerais, CPF 591.650.221-49, residente e domiciliada na Quadra 203 Norte, 

alameda 02, HM-2, Bloco A, apt. 404, Residencial Granville, Palmas – Estado do 

Tocantins. 

 

A seguir passo a analisar a possibilidade do recebimento da denúncia 

quanto aos crimes trazidos à baila. 

 

2.1. Peculato – art. 312, § 1º, do Código Penal (48 vezes). 

 

Pelo teor da denúncia, há a narrativa clara de que os réus Fabio e Juliana 

planejaram e organizaram atividades simuladas quando contratados pela 

municipalidade de Lajeado-TO, por meio da ex-prefeita e agora ré Marcia da 

Costa, com participação nos atos administrativos do réu Glauber, agindo como 

espécie de “co-prefeito”, apropriando-se de recursos públicos, valendo-se da 

facilidade da contratação e acesso junto à Casas Civil do Estado do Tocantins, 

por meio de um parente, quando os Municípios de Miracema e Lajeado e o 

Estado do Tocantins firmaram um acordo para receberem valores do ICMS, em 

detrimento aos interesses públicos, com aval de legislação aprovada de maneira 

irregular, quase um mês depois do ato anteriormente realizado, concedendo à 

prefeita da época poderes  para renúncia fiscal, causando prejuízos fracionado 

e iniciado em 29/04/2018 e estancado em 18/04/2018 (48 vezes) à 

municipalidade no valor de R$ 7.549.611,90.  

 

Para tanto, juntou farta prova dos atos supostamente praticados pelos 

agentes criminosos que com dolo para lesar os cofres públicos por meio de atos 

irregulares desempenhados por agentes públicos municipais, escritório de 

advocacia, advogados, particular, com auxílio de agente político dentro do 



governo do Estado do Tocantins, conseguiram um acordo milionário em dívida 

judicializada que pela fase processual que se encontrava – sentença em fase de 

decurso de prazo para recurso de apelação ou remessa oficial – não se tinha a 

certeza definitiva acerca do direito ou não ao crédito tributário conseguido, 

criando uma situação duvidosa, ainda necessária a ser esclarecida nestes autos, 

sobre o ocorrido e apuração de responsabilidade criminal se o caso. 

 

Assim, observo que a imputação pelo crime de Peculato do art. 312, § 1º, 

do Código Penal a todos réus se encontra amparada pela documentação 

acostada, por 48 vezes, referente ao número de pagamentos realizados pelo 

município de Lajeado – TO lesado, exigindo assim o recebimento desta 

denúncia.   

 

2.2. Corrupção ativa – art. 333, parágrafo único do Código Penal (6 

vezes).  

 

Pontuou o Ministério Público, pautado nas declarações do sr. vereador de 

Lajeado - TO, Edilson Mascarenhas, para que houvesse a aprovação da lei, os 

réus Fabio e Juliana que já prestavam serviços para a Municipalidade de 

Lajeado – TO, efetuaram pagamentos em espécie para membro do parlamento 

local, aproximadamente no valor de R$ 10.000,00 para cada, com o fim de 

aprovar a legislação de interesse dos réus desta ação, concedendo os poderes 

necessários para a Chefe do Executivo poder negociar o crédito tributário do 

Valor Adicional do ICMS atrasado com o Governo Estadual. 

 

Pelo que denota na denúncia e nas provas anexadas nesta decisão e 

autos 0001070-29.2018.827.2739, ficou clara a existência de justa causa para o 

recebimento da denúncia, mesmo porque o quantitativo de documentos 

comprovando repasses de verbas para parlamentares de Lajeado revela no 

mínimo a necessidade de maiores esclarecimentos por meio deste processo 

criminal para espancar de vez qualquer receio sobre as condutas perpetradas 

pelos réus em fornecer dinheiro da pessoa jurídica – escritório Melo & Bezerra 

Associados S/S para vereadores do Município, estes responsáveis pela 

aprovação da legislação e fiscalização dos atos praticados pela Prefeita com 



relação ao contrato, quando ano após, alguns ainda participaram de Comissões 

em que analisaram a licitude do pacto firmado por inexigibilidade de licitação.  

 

Pelo que foi possível aferir, pelo menos 5 vereadores teriam sido 

beneficiados por atos no mínimo suspeitos de recebimento de valores, 

principalmente pela utilização de cheques do escritório de advocacia 

descontados na boca do caixa bancário, com posterior transferência aos 

vereadores, bem como utilização de cheques nominais destinados a eles:  

 

- ADAO TAVARES DE MACEDO – R$ 88.000,00  

- EMIVAL PARENTE – R$ 14.000,00 

- LUIZA RODRIGUEZ DE SOUZA BRASILEIRO – R$ 39.817,86  

- NILTON SOARES DE SOUSA – R$ 16.000,00 

- JOSE PINHEIRO PORTILHO – R$ 20.000,00  

 

Neste ponto, importante ressaltar que pela decisão prolatada nos autos 

de medidas cautelares acima citados, foi possível aferir também sobre possível 

veracidade do mesmo contexto fático em apuração em todos os autos 

envolvendo a mesma temática na cidade de Lajeado, na cidade de Miracema do 

Tocantins, quando valores foram transferidos no dia 25/06/2014, ao então sr. 

Presidente da Câmara Municipal, ALBERANE JESUS BORBA SOLINO, sendo 

necessário encaminhar cópia desta decisão ao Douto Ministério Público 

Estadual da área criminal e cível para apuração de compra da base 

parlamentar para aprovação de lei de interesse da Chefe do Poder Executivo, 

para realização de acordo junto ao Governo Estadual, por meio de escritório de 

advocacia contratado por inexigibilidade de licitação de maneira irregular, com a 

finalidade específica de realizar acordo, em desconformidade com as 

determinações previstas na Lei 8.666/93, art. 25.  

 

Logo, torna-se viável o enquadramento das condutas em corrupção ativa 

prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, para fins de recebimento 

da denúncia, praticada por no mínimo 5 vezes pelos agora réus Fábio e 

Juliana, necessitando assim a devida instrução para esclarecimento dos fatos. 

 



2.3. Supressão de documento público – art. 305 do Código Penal.  

 

Pela narrativa formulada pela acusação, os réus Marcia e Glauber tinham 

potencial conhecimento do desaparecimento do procedimento de inexigibilidade 

de licitação para contratação do escritório Melo & Bezerra pela a Municipalidade 

de Lajeado – TO praticado pelos réus Fabio e Juliana, da sede municipal, 

ocultando documento público que ali deveria estar arquivado para acesso dos 

interessados visando o conhecimento e fiscalização dos atos praticados pela 

Administração. 

 

Tal fato está superficialmente apoiado nos áudios do depoimento do  ex-

procurador municipal Renan Albernaz colhidos junta à Delegacia de Polícia Civil 

do Estado do Tocantins de Palmas anexados à denúncia, transcrita 

resumidamente nesta decisão, bem como nas respostas enviada pela Prefeitura 

Municipal de Lajeado – ofícios 106/2018/GPM e 107/2018/GPM dirigido a este 

magistrado, referente à busca e apreensão desencadeada nos autos de 

improbidade administrativa nº 0001029-33.2016.827.2739, que resultou 

infrutífera, conforme certidão do evento 350, sendo apresentado posteriormente 

somente uma cópia do procedimento original pela municipalidade, anexada 

naqueles autos, cujas peças foram acima juntadas, com o fim de esclarecer o 

contexto em que se insere esta apuração criminal. 

 

 

 



 



  

 



Assim, para fins de recebimento da denúncia, restou caracterizado o 

eventual delito de supressão de documento público tratado no art. 305 do Código 

Penal, praticado por todos os réus, necessitando a devida instrução criminal 

para consagrar a necessidade ou não de responsabilização criminal. 

  

2.4. Ocultação patrimonial - art. 1º da Lei 9.613/1998.   

 

Da narrativa trazida pelo D. Órgão Acusador, o patrimônio dos réus Fabio 

e Juliana são incompatíveis com os valores até então já repassados pelo 

Município de Lajeado – TO ao escritório de advocacia Melo & Bezerra e este 

revertidos a eles. 

 

Relata o percebimento de verba de igual esquema na municipalidade de 

Miracema do Tocantins, fato este que, com lastro nas declarações de bens, 

percebe-se a insuficiência patrimonial dos envolvidos. 

 

Consigna apesar de Fabio apresentar grande movimentação financeira 

anos atrás, hoje pouco tem, realçado pela transferência de bens a terceiros. 

 

Destas menções encontramos justa causa para o recebimento do feito em 

comparativo com as declarações de imposto de renda apresentadas junto à 

Receita Federal do Brasil. 

 

Fazendo-se análise detalhada ente os anos base ano calendário 2016 e 

2017 de Fabio e Juliana em que declaram o percebimento de quantias na casa 

dos milhões de reais a título de lucros e dividendos recebidos de Melo & Bezerra 

Advogados Associados S/S, quando apresentam a discriminação de bens e 

direitos que são proprietários, causa estranheza nas informações fornecidas por 

Juliana, que nem ao menos possui investimentos ou valores em contas 

bancárias condizentes com o percebido. E o pior, com relação a Fabio, este 

sonegou suas últimas informações ao fisco, denotando maior necessidade de se 

apurar tais fatos, mesmo porque, durante a instrução, poderão comprovar por 

meio documental, onde se encontram o patrimônio não declarado junto à 

Administração e pertencentes a eles. 



Agora, com relação aos réus Marcia e Glauber, não há justa causa para 

fim de abertura de processo criminal para apuração neste momento do crime de 

ocultação patrimonial, por conta que, não há fato relacionado aos crimes 

descritos na denúncia, muito menos documentos reveladores de atividade de 

lavagem de valores provenientes direta ou indireta de infração penal. 

 

Nesse sentido, com base nas afirmações e documentos juntados nestes 

autos bem como no procedimento investigativo, recebo a presente denúncia 

contra os réus Fabio e Juliana, afastando, no entanto, no concernente aos réus 

Marcia e Glauber, no crime descrito no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98. 

 

Necessário aqui esclarecer que na decisão prolatada por este magistrado 

nos autos de improbidade administrativa nº 0001029-33.2016.827.2739, datado 

de 18/07/2018, evento 316, fiz consignar: 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Crime de responsabilidade dos prefeitos – art. 1º, inciso I, do 

Decreto Lei 201, de 27/02/1967 

  



Desta imputação, percebe-se que a ré Marcia, ex-prefeita de Lajeado – 

TO, conforme narrativa trazida pela D. Acusação, atuou de forma a permitir que 

o escritório Melo e Bezerra desviasse verbas públicas de Lajeado - TO, uma vez 

que o contratou, tendo como advogados os réus Fabio e Juliana, estes 

protagonistas do fato, utilizando do prestígio do genitor, na época Procurador de 

Justiça do Estado do Tocantins, algumas vezes Procurador-Geral de Justiça, 

além de propalarem facilidades e desenvoltura em que Fabio circulava entre 

servidores públicos junto aos vereadores da cidade. 

 

Narra, conforme já mencionado nesta decisão, a burla praticada pela ex-

prefeita Marcia em rescindir contrato de prestação de serviço de advocacia com 

desvio de finalidade e vícios intrínsecos ao procedimento de inexigibilidade 

licitatória, desrespeitando decisão judicial, para contratar a Melo & Bezerra 

baseado nos tentáculos que os irmãos Fabio e Juliana alegavam possuir. Prova 

disso seria a inexistência de qualquer registro público de reuniões marcadas e 

realizadas junto aos interlocutores do Governo do Estado do Tocantins, com o 

fim de firmar acordo de crédito do Valor Adicionado do ICMS, naquela época 

ainda não decidido definitivamente pelo Poder Judiciário, em demandas em fase 

de prazo de apelação e recurso de ofício. 

 

E como é trazido pela D. Acusação, a ré Marcia, então prefeita de 

Lajeado-TO, mantinha total controle e conhecimento dos fatos envolvendo a 

trama, mesmo respondendo por improbidade administrativa, sem tomar qualquer 

providência para impedir a sangria da verba pública, com beneplácito de 

Glauber, seu marido, como linhas atrás constou, mantedor de amizade com 

Fabio e atuação constante junto à Administração Local. 

 

Nesta senda, importante relatar parte da decisão prolatada nos autos de 

improbidade administrativa nº 0001029-33.2016.827.2739 para justificar o 

recebimento da denúncia com relação a este crime com relação aos réus 

Marcia e Glauber, possibilitando melhor apuração probatória em sede de 

instrução criminal, observando-se o devido processo legal. 



 



 

 

Agora, necessário esclarecer a existência de diversas transações 

financeiras envolvendo desconto de cheques do escritório Melo & Bezerra na 

boca do caixa e depósitos bancários favorecendo a Brom Advogados 

Associados, fatos estes detectados entre o final de 2013 e durante o ano de 

2014, totalizando aproximadamente R$ 80.147,32, realçando a probabilidade de 

esquema criminoso com alto grau de profissionalismo e sofisticação, com a 

finalidade única de surrupiar o erário em detrimento dos interesses maiores de 

uma população, utilizando da proximidade junto à alta cúpula do Poder Executivo 



do Tocantins, quando do acordo firmado, por meio de parente desempenhando 

função em cargo de envergadura no governo tocaninense, aliado à exploração 

do prestígio do pai dos réus Fabio e Juliana – muitas vezes Procurador-Geral de 

Justiça do Estado do Tocantins. 

 

Ainda em tempo, muitos outros valores foram repassados por meio de 

desconto em boca de caixa de cheques do escritório Melo & Bezerra Advogados 

e depósito em conta corrente e cheques nominais, passando da casa de 

centenas de milhares de reais, aos advogados abaixo listados, cuja base 

documental do escritório poderá responder os repasses como lícitos, afastando 

a tomada de medidas aprofundadas, visando reaver os valores pertencentes ao 

Município de Lajeado – TO, ou não, caso queiram os réus, se for o caso: 

 

- Antonio Reis Calçado Junior, e 

- Antônio Luiz Bandeira Junior e sua filha Bruna Aires Bandeira. 

 

 E estes não seriam os únicos detectados, mas pela vultuosa quantia são 

um dos maiores favorecidos, havendo muitas outras pessoas físicas, jurídicas e 

servidores públicos beneficiados por depósito em conta corrente e cheques 

nominais pagos pelo escritório de advocacia, cuja a instrução poderá melhor 

esclarecer por meio de documentos contábeis da pessoa jurídica administrada 

pelo réu Fabio, responsável pelo escritório de advocacia, a licitude dos atos 

praticados, tudo em conformidade com as declarações de imposto de renda da 

pessoa jurídica contratada pelo Município de Lajeado – Melo & Bezerra. 

  

2.6. Da organização criminosa – art. 2º, § 4º da Lei 12.850/2013  

  

Pela exposição do D. Ministério Público da Comarca de Tocantínia, no dia 

25 de fevereiro de 2013, a então sra. prefeita Marcia notificou o escritório de 

advocacia Brom e Brom com o fim de extinguir um vínculo de prestação de 

serviços, cujos interesses envolvendo Fabio, Juliana, Marcia e Glauber eram 

propiciar a prática de outros atos administrativos, procedimentos públicos e 

produção legislativa com o fim único de dar sinais de legalidade ao ato final que 

era o pagamento de vultuosa quantia de dinheiro ao escritório Melo & Bezerra, 



contratado com o fim específico de fazer acordo com a Administração Estadual 

e Municipal de Miracema, em total prejuízo aos cofres públicos. 

 

Cita a contratação pelo serviço do escritório com o pagamento de 20% 

sobre o benefício alcançado, ressaltando para tanto a renúncia do crédito 

tributário provindo do Valor Adicionado do ICMS no percentual de 50%. 

 

Menciona a atuação de Fabio e Juliana figurando como garantes 

jurídicos dos atos praticados pela organização criminosa, tecendo pareceres e 

atos administrativos praticados pela ré Marcia enquanto prefeita de Lajeado-TO, 

com participação de Glauber na atuação administrativa, este propiciando 

conversas entre Fabio, que por sua vez, prometia vantagens indevidas aos 

legisladores locais, responsáveis pela fiscalização da lisura dos atos praticados 

pelo Executivo local. 

 

Diz que com toda a engenharia montada e finalizados os atos para 

viabilização do esquema de corrupção, Marcia ainda prefeita, não impediu que 

os cofres públicos sangrassem. Pelo contrário, manteve Fabio e Juliana como 

advogados do escritório Melo & Bezerra na procuradoria local, e como acima foi 

descrito em depoimento do sr. ex-procurador de Lajeado – TO, Renan Albernaz, 

impedindo e até ameaçando o servidor público de acessar e fiscalizar o 

procedimento de inexigibilidade de licitação para contratação do escritório de 

interesse da organização.  

 

Relata a atuação da organização criminosa em atos visando impedir 

investigações do Ministério Público local com relação à probidade dos atos 

praticados pela organização junto ao Município de Lajeado, tornando 

embaraçosa a atuação impositiva do Órgão Ministerial, com representações 

infundadas e imputação de crime de corrupção ao sr. promotor de justiça. 

 

Surpreende este magistrado o fato ali trazido de Fabio, filho do sr. ex-

Procurador-Geral de Justiça da época, Clenan Renault de Melo Pereira, 

supostamente ser o garantidor do livre acesso de Glauber e Marcia à estrutura 

institucional, aquele hoje investigado por supostos crimes praticados na área 



federal, para viabilizar coação face ao membro do Ministério Público de primeiro 

grau, cujas acusações hoje reverteram contra os organizados, respondendo 

todos pelo crime de denunciação caluniosa em andamento na 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Palmas-TO. 

 

E como já mencionado acima, a trama da organização ainda precisa ser 

esclarecida por meio do devido processo legal, mesmo porque salta aos olhos a 

quantidade de pessoas que foram beneficiadas por transações financeiras 

suspeitas, e que por meio de documentos contábeis cooperados com a devida 

declaração de imposto de renda da pessoa jurídica Melo & Bezerra Advogados 

Associados, dissociará a legitimidade dos atos praticados de outros crimes ainda 

a serem apurados, com atuação direta da organização. 

 

Portanto, presentes indícios suficientes de autoria e 

materialidade, RECEBO A DENÚNCIA contra todos os acusados acima 

nominados tendo a necessidade de se instruir o feito visando aclarar melhor os 

fatos trazidos pela acusação, mediante o devido processo legal. 

 

3. DAS MEDIDAS CAUTELARES. 

  

3.1. Da busca e apreensão 

  

A busca e apreensão domiciliar e de pessoas é regulada pelos artigos 240 

e seguintes do Código de Processo Penal. Consoante prescreve o artigo 240, § 

1º, alíneas “b” e “e”, do CPP, é cabível a busca domiciliar quando fundadas 

razões a autorizem para, dentre outras causas, apreender coisas achadas ou 

obtidas por meios criminosos, além de descobrir objetos necessários à prova da 

infração.  

  

Como medida acautelatória, a busca e apreensão destina-se a impedir 

que desapareçam as provas do crime e subordina-se aos pressupostos comuns 

de todas as liminares: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. 

 



No caso em testilha é inegável a “fumaça do bom direito”, pois inconteste 

na materialidade dos crimes acima descritos e motivo pelo qual este magistrado 

recebeu a denúncia ofertada pelo Douto Ministério Público, além de já existirem 

provas substanciais de autoria dos investigados, mas ainda restando a 

necessidade da realização do devido processo legal para viabilizar a devida 

defesa.  

 

Por seu turno, o perigo na demora da concessão da medida pode vir a 

tornar a diligência totalmente inócua, já que há indícios de que os investigados 

estão ocultando patrimônio a tempo, conforme fundamentado o recebimento 

pelo crime acima.  

 

 Além disso, há fundadas razões para se concluir que os investigados 

mantêm em suas residências objetos relacionados aos crimes.  

 

Nesta esteira, como é sabido, o Estado tem o dever legal de coibir 

qualquer ato que contrarie o ordenamento jurídico, especialmente aqueles que, 

além de serem crimes por si só, podem facilitar a prática de outros crimes e 

impossibilidade de desacortinar a prática delituosa. 

 

Logo, como há a necessidade de efetivar o encontro de patrimônio dos sr. 

advogados réus nesta ação Fabio e Juliana, com o fim de salvaguardar o erário 

do município de Lajeado – TO, e de se encontrar o procedimento de 

inexigibilidade de licitação para a contratação do escritório Melo & Bezerra, em 

possível posse com os réus mencionados, como linhas atrás já mencionou-se, 

DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO DE VALORES EM ESPÉCIE em 

moeda nacional ou não E DO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO realizada pelo Município de Lajeado – TO para contratação do 

escritório de advocacia Melo & Bezerra Advogados Associados S/S, nos 

endereços residenciais dos réus: 

 

a) JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA, brasileira, casada, 

advogada, CPF 899.594.851-53, residente e domiciliada na Quadra 110 Norte, 

alameda 21, lote 88, Palmas – Estado do Tocantins;  



b) FABIO BEZERRA DE MELO PEREIRA, brasileiro, casado, advogado, 

CPF 001.107.581-37, residente e domiciliado na Avenida Deputado Jamel 

Cecílio, nº 2.699, Jardim Goiás, ap. 2201 A, Edifício Metropolitan, Goiânia – 

Estado de Goiás;  

 

Com relação ao pedido de apreensão de supostas armas de fogo por 

envolver segurança de testemunhas, entendo o deferimento desta medida 

necessária para resguardar a tranquilidade delas, de modo a impedir o porte ou 

posse de arma de fogo pelo Fabio, réu em diversos processos criminais e ações 

de improbidade administrativa, devendo ele informar e entregar qualquer 

armamento que possuir. 

 

Autorizo igualmente o arrombamento de portas e cofres caso não 

sejam voluntariamente abertos para a prática dos atos necessários a fim 

do cumprimento da presente determinação. 

 

As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se necessário 

com o auxílio de autoridades policiais de outros Estados, caso necessário, para 

efetivar o ato, tudo em conformidade com os interesse do Douto Ministério 

Público, ficando franqueado a direção das atividades a ele, por ser o maior 

interessado em esclarecer os fatos criminosos aqui narrados, em razão da 

atuação funcional.  

 

Considerando a dimensão das diligências, deve o órgão ministerial, 

autoridade policial e demais agentes envolvidos adotar postura parcimoniosa na 

sua execução.  

 

Deverá ser encaminhado a este Juízo, dentro do prazo 05 dias, relato 

pormenorizado do ocorrido e resultado das diligências, com descrição das 

atividades desenvolvidas, ações praticadas e necessárias para o cumprimento 

da ordem, devidamente fundamentadas. 

 



Achando-se valores em espécie, determino o depósito imediato junto ao 

banco, em conta vinculada ao processo, após checagem da quantia e 

elaboração do relatório. 

 

3.2. Da prisão preventiva 

 

O Ministério Público nos autos n°0002471-63.2018.827.2739 requereu a 

prisão preventiva dos acusados.  

 

Nesse momento, reporto-me ao minucioso relato que apresentei nesta 

decisão para esclarecimento dos eventos ocorridos durante todo o procedimento 

utilizado pelos réus. 

 

Narra o órgão ministerial que os irmãos Fábio e Juliana, planejaram e 

organizaram a simulação de negócio jurídico entre eu escritório de advocacia e 

o Município de Lajeado. 

 

Segundo o órgão ministerial, em decorrência das investigações, bem 

como as ação de improbidade administrativa em andamento – revelaram que o 

escritório prestava serviços de advocacia geral ao Município e realizava atos 

simples e corriqueiros, sempre com objetivo de apropriarem de dinheiro público, 

além disso “intermediaram”, em detrimento aos interesses do Município, e 

atuando como beneficiários em contrato firmado nos mesmos termos com o 

Município de Miracema do Tocantins, o acordo firmado pela acusada Márcia. 

 

Na mesma época restou apurado que um tio dos réus atuava junto a Casa 

Civil do Estado, o que alega ter facilitado a atuação dos réus que articularam 

então o encaminhamento de projeto de lei pela senhora Márcia, prefeita à época, 

com apoio especial de seu marido Glauber que era uma espécie de “co-prefeito” 

municipal, pois emitia ordem e fazia o que bem entendia na Administração, 

inclusive responde a ação penal por tais condutas 

 

Narra ainda que durante o trâmite das referidas ações por ato de 

improbidade administrativa restou constituído no bojo daqueles feitos, 



declarações de ex-procurador municipal e de um vereador, Edilson 

Mascarenhas, que confirmaram a suposta prática do crime de corrupção ativa. 

 

Além disso, alega os acusados retiram da sede da municipalidade o 

procedimento de inexigibilidade de licitação, ocultando-se em seu escritório em 

Palmas/TO, impedindo o acesso aos demais procuradores e impedindo que as 

requisições ministeriais fossem cumpridas. 

 

Acrescentando às palavras do ex-procurador, documento recentemente 

datado e subscrito pelo atual prefeito de Lajeado, comprova que os réus Fabio e 

Juliana ocultaram o processo de inexigibilidade, documento público que não 

deveria sair da sede da municipalidade, o que foi feito com o aceite de Marcia e 

apoio de Glauber. 

 

Afirmou que os réus Fabio e Juliana não possuem patrimônio compatível 

com os valores recebidos com os crimes praticados, sendo incompatível com os 

valores que já receberam com os contratos firmados com os Municípios de 

Lajeado e de Miracema do Tocantins. 

 

Observou que as declarações de rendas comprovam que Fabio 

movimentou grande volume de bens e hoje pouco tem, com transferência de 

bens a terceiros conforme constam dos documentos em anexo, idem sua irmã. 

 

Noticia ainda Marcia sempre atuou em defesa do contrato da Melo & 

Bezerra dentro da Administração e jamais embargou os pagamentos mesmo 

respondendo por atos de improbidade, garantindo que os irmãos se 

apropriassem dos valores públicos, asseverando que nada era feito sem o 

consentimento de Glauber que mantinha contato e amizade com Fábio. 

 

Por tudo isso, evidenciou que os réu iniciaram uma a associação para o 

crime no início de 2013 e seguiram atuando de forma conjunta e organizada, 

sempre com objetivo de manter a apropriação ilegal dos recursos do Valor 

Adicional do ICMS. 

 



Pois bem. 

 

Como é cediço e já tenho enfatizado, os casos de corrupção não podem 

ser tratados como crimes menores, pois a gravidade de ilícitos penais não deve 

ser medida apenas sob o enfoque da violência física imediata ou penas 

aplicadas. A gravidade dos crimes cometidos com violência ou ameaça à 

pessoa, inclusive pela necessidade da imediata cessação delitiva, deve ser 

reconhecida. Todavia, os casos que envolvem corrupção, de igual forma ou até 

mesmo maior, têm enorme potencial para atingir, com severidade, um número 

infinitamente superior de pessoas, principalmente quando notamos estes atos 

praticados numa comunidade pobre, com o desaparecimento de recursos 

públicos que poderiam verter em áreas fulcrais para o desenvolvimento pleno 

dos cidadãos. 

 

Quando recursos são desviados por práticas corruptas, eles deixam de 

ser utilizados em serviços públicos essenciais, como saúde, educação e 

segurança pública, áreas tão importantes que o próprio constituinte brasileiro os 

entendeu como direitos sociais, tratando da segurança pública em um capítulo 

próprio, e a saúde e a educação em seções distintas. 

 

A revista Forbes Brasil, a agência Ogilvy e a empresa de tecnologia Nexo 

criaram, por meio de uma ferramenta de inteligência artificial, um mecanismo de 

identificação da “cara” da corrupção brasileira chamada de Ricky Brasil, 

justamente para mapear e entender o pensamento e personalidade dos 

corruptos brasileiros. 

 

E para chegarmos nessa preocupação de identificação do perfil do agente 

corrupto, vê-se os números que alimentam os esquemas de corrupção. Pelos 

especialistas nesta área, a corrupção no Brasil movimenta aproximadamente R$ 

200 bilhões por ano, valores estes que desaparecem da ponta mais fraca que é 

o cidadão, cujo Estado deveria olhar com maior cuidado e preocupação. 

 

Todos nós temos a certeza que a educação do povo é a melhor forma de 

darmos dignidade a uma pessoa, cujos reflexos são sentidos por qualquer um. 



Pessoas educadas naturalmente são civilizadas. Respeitam regras de conduta 

e sabem os limites das suas ações. Um povo educado é menos litigante por 

consciência dos seus deveres e direitos. São menos tolerantes a atos imorais e 

sabem lutar com respeito pelo cumprimento das normas. 

 

Do contrário, nós temos as violências sociais, iniciando-se com pequenos 

atos violadores das normas éticas comportamentais, até os de grande monta, 

praticados contra interesses defendidos pelas normas penais. 

 

E poder-se-ia perguntar qual seria o motivo dessa explanação? A 

resposta é simples, a insatisfação de toda uma nação com relação à corrupção. 

 

A corrupção começa nos pequenos atos de desvio, naqueles 

beneficiadores de compadres e comadres ao arrepio da ética e respeito às 

normas. Atos de conchavos e interesse trocados, fechados entre quatro paredes, 

ou até mesmo em público, quando há a certeza da impunidade. 

 

Há corrupção quando agentes públicos vestem a faceta do Estado para 

defender relações íntimas sociais do cidadão servidor. Quando vê com 

benevolência atos de desvio dos seus conhecidos, e atua para impedir a devida 

punição. Quando recebem em suas residências ou encontram-se em locais 

públicos ou recebem e trocam mensagens pelos mais diferenciados meios com 

o fim único de impedir ou satisfazer interesses diversos aos postos pelas normas 

e interesses públicos. 

 

Existe corrupção quando a pessoa deixa de atuar em conformidade com 

as regras éticas acreditando que um pequeno desvio em nada modifica a vida. 

E nestes pequenos atos começam os grandes atos de corrupção.  E esta 

engrenagem é retroalimentada por mais atos de corrupção, mesmo porque o 

limite da aceitabilidade aumenta com o passar do tempo, e os parâmetros vão 

se distorcendo até o momento em que as pessoas não mais conseguem confiar 

umas nas outras. 

 



Quando o cidadão perde a confiança entre um e outro, estamos na beira 

do caos social. Se não há a previsibilidade da conduta escorreita por parte das 

pessoas que gravitam numa nação, dificilmente teremos solução. 

 

A corrupção é caracterizada pela infidelidade a um papel social de 

interesse público. Espera-se uma lealdade civilizacional para o Estado funcionar. 

As pessoas devem ser honestas, leais, verdadeiras sob pena do 

empreendimento coletivo se tornar inviável. E neste ponto que estamos 

chegando no Brasil. 

 

No momento em que somos bombardeados por notícias envolvendo 

grandes autoridades atuando de maneira obtusa na administração dos 

interesses de uma nação, legislando com base nas suas próprias necessidades, 

decidindo na defesa obscurecida pelo jogo individual, percebemos o quanto 

estamos no limite da confiança social. 

 

A Administração Pública é tratada no Capítulo VII, Título III, da Carta 

Maior. Por lá vemos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade 

pública, publicidade e eficiência. 

 

Destes princípios ainda decorrem outros como o princípio da supremacia 

do interesse público sobre o particular, o da indisponibilidade do interesse 

público, princípio da finalidade pública etc. 

 

Podemos resumir o conceito destes princípios na necessidade da 

Administração e seus agentes agirem em respeito às normas postas, bem como 

às regras de conduta tidas como honestas, probas e íntegras de gestão pública, 

atendendo sempre os interesse da coletividade, sem prejudicar ou beneficiar 

pessoas determinadas, posto que o interesse público deve ser o norteador das 

condutas desempenhadas pelo servidor, prevalecendo esta face os individuais, 

cabendo ao administrador curá-lo, ou seja, sempre proteger os bens e interesses 

da Administração, por serem indisponíveis para todos. 

 

Do agente público exige-se esta postura leal para com o cidadão. 



 

À luz da garantia constitucional da não presunção de culpabilidade, 

nenhuma medida cautelar deve ser decretada sem que estejam presentes os 

pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 

 

Entende-se por fumus comissi delicti a comprovação da existência de 

crime e de indícios suficientes de sua autoria. E por periculum libertatis, o efetivo 

risco que o agente em liberdade pode criar à garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei 

penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 

 

No que toca ao primeiro requisito, veja-se que os réus, srs. advogados 

Fábio e Juliana, conhecidos no meio forense por serem filhos do ex-procurador-

geral de justiça do Estado do Tocantins, estão sendo investigados pela prática 

de atos que teriam cometido no seio de uma organização criminosa, como 

apontam as investigações, instalados na sede da Prefeitura de Lajeado, e células 

possivelmente espalhadas em outros municípios do Tocantins. 

 

Juliana, na verdade, ao que parece ocupa posição central na organização 

criminosa capitaneada por seu irmão, Fábio, responsável em realizar os contatos 

políticos e agenciar pessoas com a tratativa de acesso fácil dentro da 

Administração Estadual, sendo estes os principais responsáveis por apropriarem 

de recursos recebidos indevidamente com o auxílio direto da ré Márcia. 

 

Marcia, ex-prefeita de Lajeado, adentraria no esquema criminoso por ser 

a responsável direta em administrar a máquina pública com manobras jurídicas 

em desvio de finalidade para favorecer a contratação irregular do escritório Melo 

& Bezerra ao arrepio da lei, bem como encaminhando projeto de lei à Câmara 

Municipal, sonegando maliciosamente a natureza jurídica da verba a ser 

negociada (Valor Adicionado do ICMS), vinculando a receita de imposto ao 

pagamento de honorários advocatícios, e uma renúncia fiscal na casa de R$ 100 

milhões, mesmo conhecedora que a retenção dos recursos pelo Estado do 

Tocantins, incluído os acréscimos relativos ao imposto eram vedados pela CF – 

art. 160, caput, motivo pelo qual estava judicializado o tema. 



 

Pelo que se percebe, Fabio sempre teve grande proximidade com os 

advogados do escritório de advocacia Brom Advogados Associados S/S e 

Antônio dos Reis Calçado Júnior. Pelo menos desde 2009 se conhecem com 

grande intimidade e foram parceiros em uma contratação junto ao Município de 

Paranã – TO. 



 



 

 

Pela simples leitura do objeto daquela contratação, os parceiros 

advogados negociaram basicamente a mesma temática relacionada em 

discussão neste processo – Valor Adicional do ICMS - e vinculação do 

recebimento do crédito adicional do ICMS para pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 20%, o que é vedado pela nossa Lei Maior, 



conforme art. 167, IV – princípio da não vinculação de imposto no pagamento de 

despesas. 

 

No caso de Lajedo-TO, o escritório contratado para apresentar Oposição 

ao crédito discutido por Miracema junto ao Estado no Tocantins até então era a 

Brom e Brom, estando o processo longe de uma pacificação, em fase de 

conhecimento ainda sem sentença, fora a necessidade o recurso obrigatório ou 

de ofício, discutindo justamente o Valor Adicional do ICMS. 

 

Neste decorrer, foi proposta uma ação de improbidade administrativa 

contra o escritório Brom e Brom na Comarca de Tocantínia justamente 

questionando os valores dos honorários advocatícios firmados de maneira 

administrativa pela Municipalidade de Lajeado. 

 

Fabio e Juliana usando provavelmente de seus familiares e contatos 

internos dentro da Administração Pública, conseguiram acordar a possibilidade 

do pagamento antecipado do crédito tributário (Valor Adicionado do ICMS) retido 

indevidamente pelo Estado (art. 160, CF), mas desde que tais valores fossem 

reduzidos pela metade. 

 

Tal circunstância chegou ao conhecimento das sras. prefeitas de Lajeado 

e Miracema do Tocantins – conforme documentos acima juntados, 

provavelmente por meio de Fabio e Juliana, em razão de serem os mesmos 

procuradores para o acordo nos dois municípios. Como o escritório de advocacia 

Brom e Brom estava sob litígio com relação aos índices de pagamento de 

honorários (20% sobre o valor do benefício atingido, vinculando também receita 

de imposto com despesa, proibido pela CF, art. 167, IV) e o contato com a 

Administração era justamente Fabio e Juliana (Melo & Bezerra Advogados 

Associados S/S), tinha-se que dar fim ao pactuando ente municipalidade e a 

Brom e Brom. 

 

Nesse sentido, notificou-se extrajudicialmente o escritório Brom e Brom 

pela rescisão contratual, noticiando como fundamento a economicidade, fato 

observado posteriormente com desvio de finalidade, por conta que a Melo & 



Bezerra foi contratada com o mesmo percentual e vinculada ao benefício 

alcançado, idêntica situação vedada pela Carta Magna. 

 

A Brom e Brom, mesmo sabendo ser a responsável pela propositura da 

oposição, supostamente detentora do conhecimento jurídico da temática 

debatida na ação, nada questionou a municipalidade de Lajeado com a troca dos 

advogados, notadamente quando a ação ainda estava em andamento. Mas 

estranhamente recebeu valores entre 2013 e 2014, valores da Melo & Bezerra 

detectados, em algo em torno de R$ 88.000,00. 

 

Daí vislumbra-se a articulação de Fabio com os advogados da Brom & 

Brom com relação à situação, mesmo não sendo representante do Município de 

Lajeado, para não tumultuarem as atividades criminosas. 

 

Pelos atos praticados durante o procedimento para contratação da Melo 

& Bezerra, nota-se saberem se tratar de Valor Adicional do ICMS, matéria em 

debate e aposta nos atos públicos praticados pela ex-prefeita Marcia, 

deliberando a necessidade de contratação de escritório de advocacia para fazer 

acordo diante do conhecimento prévio provavelmente repassado por Fabio ou 

Juliana ou emissários da possibilidade do Estado do Tocantins acordar junto aos 

Municípios de Lajeado e Miracema, mesmo porque coincidentemente foi o único 

escritório contratado por ambos os municípios. 

 

Daí surge o problema relacionado a necessidade de contratação de 

escritório de advocacia.  

 

Como todos nós sabemos, para qualquer pessoa realizar um acordo, não 

há a necessidade de qualquer intervenção por meio de advogado, basta o 

interesse de ambas as partes para assim agir. 

 

Poder-se-á cogitar que o tema posto em acordo seria complexo – Valor 

Adicional do ICMS, necessitando assim de um advogado. 

 



Pela Lei Orgânica de Lajeado-TO, temos a previsão expressa do Cargo 

de Procurador do Município a ser implementado pelo Ente, dotado de membros 

concursados, que poderia satisfazer as dúvidas da gestora nesta temática, mas 

por desinteresse, não se fez cumprir a lei maior.  

 

Entretanto, havia um advogado pelo menos atuando junto à Prefeitura 

Municipal, também já contratado – sr.  Juvenal Klayber Coelho, advogado que 

recebeu valores do escritório Melo & Bezerra pouco antes da notificação citada. 

 

O advogado contratado poderia muito bem satisfazer as necessidades da 

Prefeitura, notadamente quando a questão maior era somente fazer um acordo 

com um devedor que demonstrava interesse em pagar – Estado do Tocantins, 

como deixa bem claro os documentos assinados pela própria ré Marcia. 

 

Nesse sentido percebe-se a obscuridade da necessidade da contratação 

do escritório Melo & Bezerra com a finalidade especial de fazer acordo com as 

Administrações Públicas Estadual e Municipal de Miracema, e o pior serem os 

únicos contratados pelos dois municípios. 

 

Se não era necessário contratar advogado porque Lajeado já contava com 

advogado contratado e acordo se faz desde que haja vontade de ambas as 

partes, e no caso em espécie, quem queria fazer era devedor, a contratação de 

mais um advogado pela Prefeitura, só para o acordo, já bastaria para alertar até 

mesmo os menos avisados de uma grande maracutaia envolvendo o ato. 

 

A ré Marcia exigiu para a contratação que o procedimento fosse por 

inexigibilidade de licitação, com a finalidade especial de fazer acordo, 

direcionando o ato para o escritório de advocacia Melo & Bezerra, denotando 

nítida atividade organizacional e acerto de condutas entre Marcia, Fabio e 

Juliana.  

 

E isso fica mais latente quando ouvimos o depoimento da testemunha sr. 

advogado Renan Albernaz de Sousa dizendo que todos as tratativas 

relacionadas ao contrato citado, eram por ordem expressa dos réus Marcia e  



Glauber, levados para Fabio e Juliana resolverem o assunto, até mesmo com 

relação às requisições feitas pelo Membro do Douto Ministério Público quando 

ainda questionava o ato em sede de procedimento investigativo interno do 

Ministério Público, principalmente com o desaparecimento do procedimento de 

inexigibilidade, cujos réus sabiam do ocorrido e tentavam de todas as formas 

evitar responder à testemunha. 

 

Prosseguindo, desta determinação se percebe um descompasso enorme 

entre o objeto especial – fazer acordo – e o regramento da Lei 8.666/93 que 

exige para tanto que no mínimo a natureza do serviço técnico desempenhado 

seja singular para a inexigibilidade de licitação. E fazer acordo tem singularidade 

da natureza técnica? 

 

Os documentos anexados pelos advogados da Melo & Bezerra 

apresentam ilicitudes nos seus conteúdos por afirmarem especialidades 

desacompanhadas dos respectivos títulos, o que já bastaria para o responsável 

jurídico da área licitatória sr. advogado Juvenal Klayber Coelho, suspender o 

procedimento. 

 

Para a surpresa, o procedimento teve continuidade sem qualquer ressalva 

pelo parecerista acima citado, bem como ressaltou haver a necessidade da 

contratação do referido escritório: 

 

“É sabido e resta pacificado que o fato da Administração Pública 

possuir advogados em seu quadro, não impede de contratar estes 

serviços, desde que esteja evidente que tais serviços não podem ser 

normalmente executados pelos profissionais de seu próprio quadro, 

justificando, portanto, a contratação de pessoa ou empresa cujo nível de 

especialização a recomende para execução da referida causa.” 

 

Logo, os atos praticados pela Administração Pública atuando sem 

salvaguardar os interesses públicos, tornam-se clarividentes, denotando o dolo 

dos agentes públicos que atuaram durante todo o procedimento licitatório em 

total descompasso com as normas não só legais, mas comportamentais, 



tratando a coisa pública como se particular fossem, usando dos procedimentos 

estabelecidos pelos legisladores com a finalidade de se atingir o bem comum, 

como mero ato teatral para satisfazer a burocracia estabelecida para evitar 

desmandos, burlando-as sem qualquer intimidação para com a responsabilidade 

como cidadão. 

 

Com a contratação do escritório de advocacia Melo & Bezerra, precisava-

se dar mais um passo para conseguir acordar uma renúncia fiscal de 50% do 

valor devido pelo Estado do Tocantins a título de Valor Adicional de ICMS e retido 

de maneira inconstitucional – art. 160 – CF. Exigia-se uma lei para poder 

barganhar o crédito, estabelecendo a renúncia citada, na casa de 

aproximadamente R$ 100 milhões  

 

Para os agentes políticos envolvidos nesta trama, esta pequena quantia 

de dinheiro para uma população em que 40% das casas sobrevivem com menos 

de meio salário mínimo, não significaria nada. 

 

E aí que se concentra o descaso para com a coisa pública e o povo. 

 

Como o município poderia renunciar a tamanha quantia de dinheiro sem 

olhar para o povo? Conseguir o pagamento adiantado da metade a que teria 

direito é desconsiderar a regra básica do servidor público – servir ao público. É 

fingir atos de caridade com coração duro. É se embriagar com a chance do 

dinheiro fácil sem olhar para seus semelhantes. É não ter a sensibilidade com 

relação aos problemas diretos e indiretos ocasionados pela corrupção, cujo 

cotidiano afeta a todos, notadamente na falta de educação geral, pobreza e 

violência. E isso é inadmissível para os atuantes da máquina pública. 

 

O projeto de lei encaminhada pela ré Marcia, com grandes chances de 

participação de Fabio e Juliana, com base no mencionado pela testemunha 

citada, para a Câmara dos Vereadores, alterou a natureza jurídica do crédito 

tributário Valor Adicional do ICMS em atraso para verba indenizatória, para 

legitimar a vinculação do recebimento de verba de imposto com a despesa - 

pagamento de 20% de honorários à Melo & Bezerra, fato proibido pela CF – art. 



167, IV. E esta alteração fica patente dentro dos documentos assinados pela ré 

Marcia. Boa parte dos documentos citados na cópia do procedimento para 

inexigibilidade de licitação para contratar o escritório referido, trata a verba como 

natureza de imposto. Até mesmo, quando firmado o acordo entre Tocantins, 

Miracema e Lajeado, por lá se menciona crédito de imposto. 

 

O projeto de lei encaminhado foi aprovado com a participação de pelo menos 

cinco vereadores que perceberam valores posteriores do escritório Melo & 

Bezerra Advogados Associados S/S após o fato: - ADAO TAVARES DE 

MACEDO – R$ 88.000,00 - EMIVAL PARENTE – R$ 14.000,00 – LUIZA - 

RODRIGUEZ DE SOUZA BRASILEIRO – R$ 39.817,86 - NILTON SOARES DE 

SOUSA – R$ 16.000,00 - JOSE PINHEIRO PORTILHO – R$ 20.000,00, dando 

credibilidade à narrativa trazida pelo vereador, sendo que alguns ainda 

participaram em Comissões para analisar a lisura do contrato, como citado e 

demonstrado na exposição dos fatos: 



 

 

 

Diante dessa toada, identifico a existência de grandes tentáculos dos réus 

Fabio e Juliana na estrutura básica da organização criminosa, tendo acesso 

direito aos órgãos governamentais do Estado do Tocantins, por meio de 

prestígios dos familiares que sempre ocuparam cargos nas cúpulas 

governamentais, detectando falhas e negociando soluções antecipadamente, 

para venderem serviços já devidamente equalizados com as bases acessadas 

na Administração, vendendo o acesso fácil para prefeitos e gerenciando o 

concatenamento procedimental a ser implementado, mesmo burlando a ordem 



constitucional e legal, com pagamento de vultosas quantias para vereadores, 

agentes políticos, advogados entre outros identificados, cujas as investigações 

deverão prosseguir, de modo a estancar a sangria e excluir da vida pública os 

malfeitores, tudo para azeitar a engrenagem da máquina pública entorpecida 

pela corrupção, visando o enriquecimento ilícito em detrimento do interesse 

público. 

 

A participação criminosa de Juliana e Fábio, narrada pelo Parquet, tem 

enormes indícios da utilização da estrutura do escritório de advocacia Melo & 

Bezerra, propiciando o recebimento de valores espúrios pela Organização 

Criminosa, om ajuda do tio dos irmãos, que ocupava cargo importante no 

executivo estadual, o qual atuava junto a Casa Civil do Estado, supostamente 

facilitando a atuação dos réus. 

 

Da referida apropriação, pode se visualizar no próprio portal transparência 

do Município de Lajeado, as 48 parcelar recebidas pelo escritório dos réus, 

totalizando R$ 7.549.611,90. 

 

Mas não é só, além da existência da materialidade delitiva dos crimes 

citados para fins de análise do pedido de prisão preventiva relacionados aos 

fatos acima já descritos, os réus Fabio e Juliana apresentam patrimônio 

incompatível com os valoreS que recebem anualmente a título de lucros e 

dividendos do escritório Melo & Bezerra por serem sócios. 

 

Juliana por exemplo recebeu entre os anos de 2016 e 2017 somas que 

beiram a casa dos R$ 3.5 milhões. Porém, na última declaração de imposto de 

renda, ano calendário 2017, não apresenta imóveis, móveis ou mesmo conta 

bancária que ao menos comprove a manutenção de bens consigo. 

 

Pela movimentação bancária e gastos do cartão de crédito, percebe-se 

que não utiliza com voracidade os créditos declarados que aportam como pessoa 

física anualmente. 

 



Com relação ao réu Fábio, aproximadamente são declarados a mesma 

quantia como recebidos pelo escritório Melo & Bezerra, apresentando já uma 

certa quantidade de bens em 2013. Porém como já deixei consignado, no 

processo nº 0001029-33.2016.827.2739, fez grande movimentação de venda de 

bens declarados e não declarados em sua declaração de imposto de renda para 

seu pai Clenan, em um curto espaço de tempo, mesmo período em que seu 

genitor era acionado por uma banco, por quantia muito inferiores aos negócios 

jurídicos realizados à vista. 

 

 

 

 

 

 



 

Além disso, para piorar, com relação ao ano calendário 2017, Fabio nem 

ao menos fez questão de declarar seus bens, denotando o seu desinteresse de 

cumprir com as normais legais, fornecendo nítidos sinais de ocultação 

patrimonial. 

 

Nesse sentido, conforme deixei claro na exposição dos fatos, há farta 

prova relacionando os eventos ilegais praticados pelos réus Fabio e Juliana 

acima descritos na condução da organização criminosa, além da enorme quantia 

em dinheiro sacada na boca do caixa com a utilização de cheque do escritório e 

posterior depósitos realizados para inúmeras pessoas, dentre elas servidores 



públicos, agentes políticos, advogados e respectivos escritórios entre outros, 

cujos recebimentos em sendo declarados ilegais, serão obrigados ao menos a 

ressarcirem os cofres públicos, isso se, ainda, no desenrolar, não aparecerem 

suspeitas da prática de crimes como de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, 

peculato, organização criminosa, ocultação patrimonial etc e respondam pelas 

condutas imputadas. 

 

Dessa forma, tenho por evidenciados os pressupostos para o deferimento 

da medida cautelar extrema, consubstanciados na presença do fumus comissi 

delicti, ante a aparente comprovação da materialidade delitiva e de indícios 

suficientes que apontam para a autoria dos crimes praticados por Fabio e 

Juliana de corrupção ativa, organização criminosa, ocultação patrimonial, 

peculato e supressão de documento público. 

 

Consubstanciando o periculum libertatis, especialmente ao fundamento 

da garantia da ordem pública, em pedagógica decisão, o STF delineou quais são 

as hipóteses em que se pode decretar a prisão preventiva do Réu/Indiciado com 

base na garantia da ordem pública, ressaltando-se que basta a presença de 

apenas uma delas para que esteja justificada a decretação da preventiva: 

 

 "a) necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica 

do paciente ou de terceiros; b) objetivo de impedir a reiteração das 

práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos 

expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e c) 

para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial 

o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas 

adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e 

transparência da implementação de políticas públicas de persecução 

criminal." (STF, HC 89238/SP, Rei. Min. Gilmar Mendes, 29/05/2007, 

informativo nº 469). 

 

Como detalhado supra, todas as circunstâncias aplicam-se perfeitamente 

à presente casuística, sendo imperiosa a imediata decretação da segregação 

preventiva dos Denunciados Fábio e Juliana como garantia da ordem pública. 



 

Motivos: 

 

 a. Conforme citado pela testemunha sr. advogado Renan Albernaz, 

o réu Fabio já o teria ameaçado caso ele fizesse qualquer ato que pudesse 

tirar o contrato de Lajeado – TO das mãos do escritório de advocacia Melo 

& Bezerra. Relatou até mesmo uma suposta ameaça de morte que teria 

sofrido por intermédio de interposta pessoa que o havia orientado para 

tomar cuidado. Mencionou que seu carro foi vandalizado na mesma época 

das ameaças. E recentemente, há notícias que a irmã da testemunha teria 

sofrido uma tentativa de atropelamento quando saia de uma academia, 

fato em apuração, mas que denota grandemente a necessidade de se 

preservar esta testemunha, posto querer colaborar com as investigações 

não somente neste processo como em outros de improbidade 

administrativa, cujo o revelar, engloba justamente esta organização 

criminosa atuante no Estado do Tocantins, sendo assim necessário para 

o resguardo a integridade física de uma testemunha, situação que 

transborda também para garantia da instrução criminal.  

 

 b. Além disso, há indícios fortes de que o mesmo modus operandi 

orquestrado pela organização criminosa na cidade de Lajeado – TO, cujos 

os maiores responsáveis são Juliana e Fabio, também ocorreu em 

Miracema do Tocantins e permanece em pleno andamento.  

 

 Conforme apurado nesta decisão, o sr. presidente da Câmara 

Municipal de Miracema - TO, vereador ALBERANE JESUS BORBA 

SOLINO, recebeu valores na mesma época em que vereadores de 

Lajeado também foram agraciados com verbas distribuídas pelo escritório 

Melo & Bezerra, quando em Miracema também aprovaram legislação 

praticamente idêntica ao caso de Lajeado – TO e contrataram o mesmo 

escritório para realizar o acordo, defendendo os interesses de Miracema 

ao mesmo tempo que os de Lajeado. Ou seja, os mesmo escritório foram 

contratados pelas duas cidades Miracema e Lajeado para o mesmo 

acordo, independentemente de estarem em posições antagônicas nos 



processos judiciais que disputavam a verba em demanda junto à Comarca 

de Palmas – TO. 

 

VALORES RECEBIDOS  

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 

 

25/06/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

 

25/06/2014 - desconto de cheque de Melo & Bezerra Advogados no 

caixa de atendimento e: 

 

 

 

Importante ressaltar que além dos agentes políticos daquela localidade 

estarem cientes do todo ocorrido em Lajeado – TO, mesmo porque são cidades 

limítrofes e disputaram a mesma verba, foram divulgadas inúmeras matérias 

jornalística em diversos meios de comunicação envolvendo a mesma 

problemática da contratação, lei inconstitucional e ilegal e pagamento irregular 

ao mesmo escritório de advocacia para fins de realizar acordo com o Estado do 

Tocantins, e mesmo assim nenhuma providência tomaram. 



Nesta senda, a este magistrado se revela atividade permanente dos 

tentáculos da organização criminosa, notadamente Fabio e Juliana, em impedir 

que prefeitos e vereadores futuros investiguem o caso mesmo anos depois, 

dando claros sinais da necessidade do encarceramento dos réus para que 

medidas sejam tomadas para encerrar da sangria dos cofres públicos de 

Miracema também. 

 

 



 c. Corroborando com isso ainda, observo que essa mesma atuação 

intimidatória utilizada pelos réus Fabio e Juliana para impedir a cessação 

do atingimento dos fins da organização criminosa é praticada 

corriqueiramente.   

 Recentemente, após tentarem de todas as maneiras criar situações 

de impedimento do órgão do MP de Tocantínia no desempenho das suas 

funções institucionais face atos irregulares descoberto e praticados pelos 

réus, Fabio e Juliana atuaram firmemente na busca em descreditar e 

desestimular o agente público com imputações falsas, representações 

perante corregedorias infundadas, e hoje respondem por crime de 

denunciação caluniosa em andamento na Comarca de Palmas, o que 

fortalece em mais o quanto a organização criminosa precisa ser 

desarticulada imediatamente com o decreto de prisão preventiva, 

impedindo que outras autoridades públicas, notadamente prefeitos, 

vereadores e agentes políticos possam gerenciar suas funções com 

respeito às leis e à ordem, sabendo que não terão mais interferências de 

Fabio e Juliana enquando estiverem no centro das investigações, como 

aqui ocorrem. 

 

 d. A mesma forma de intimidação perante servidores públicos foi 

praticado por Fabio e Juliana nos autos nº 0001029-33.2016.827.2739, no 

dia 27/07/2018, evento 374.  

 Por lá ficou demonstrado a periculosidade de Fabio e Juliana e o 

acesso fácil vendido para dentro do Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins, na tentativa de se impedir que órgãos de apuração tomassem 

conhecimento acerca de supostos crimes praticados pela organização 

criminosos.  

 Fabio ligou para a Comarca de Tocantínia, intimidando o servidor 

Lucas, dizendo que estava no gabinete no Tribunal de Justiça do Estado 

do Tocantins, cuja a ordem era efetivamente não dar conhecimento para 

as Delegacias da Polícia Civil e Federal dos documentos que pudessem 

levar a apuração das condutas dos agentes criminosos vinculados à 

organização criminosa, enquanto Juliana iria para a Comarca retirar uma 



certidão nesse aspecto, denotando a necessidade maior de desarticular a 

organização o quanto antes, com a prisão dos irmãos Fabio e Juliana. 

 

 

 e. Acrescentando mais dado a respeito da atuação da organização 

criminosa e da necessidade da prisão dos agentes preventivamente pela 

necessidade de desarticular a organização, trago a notícia da ação de 

improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Fabio e Juliana e 



outras pessoas, na Comarca de Itacajá (Autos n° 0001947-

17.2018.827.2723).  

 

 Por lá também se verifica irregularidades na contratação do 

escritório Melo & Bezerra Advogados Associados S/S, com fraude na 

licitação detectado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.  

 

 Ou seja, as práticas delituosas são uma constante na vida dos réus 

Juliana e Fabio. Em pelo menos 3 prefeituras há sinais quase que 

evidentes de práticas criminosas envolvendo delitos contra a 

Administração Pública em geral. 

 

 E nesse sentido que a prisão preventiva deve ser decretada de 

imediato, mesmo porque não há outra medida a ser tomada quando a 

percepção deste magistrados com relação à atuação dos agentes 

delitivos face a continuidade de seus atos e intimidação face testemunhas, 

agentes políticos e servidores públicos, com venda de acesso ao Tribunal 

de Justiça do Tocantins é uma constante para impedir a cessação das 

atividades da organização, que tem como finalidade primordial, sempre 

lesar os cofres público junto às pequenas municipalidades. 

 

 f. Além disso, os tentáculos da organização criminosa já se 

encontram dentro da OAB-TO.  

 

 A ré Juliana, em inúmeros processos em que não é parte, de 

maneira um tanto quanto curiosa, sempre aparece nas audiências em que 

a ré Marcia figura no polo passivo da demanda, notadamente quando 

envolve a temática da contratação irregular do escritório Melo & Bezerra, 

mesmo quando não figuram como requeridos. 

 

 Em algumas das audiências, indagada pela razão da presença, 

declara-se advogada da comissão dos advogados municipalistas do 

Tocantins. E isso é muito sério porque quando estamos diante de uma 

pessoa potencialmente pertencente a uma organização criminosa dentro 



de comissões de uma autarquia, ela já passa a gerenciar assuntos 

particulares de dentro da Administração, e a manutenção da ré em 

liberdade, dando plenas condições para utilizar a estrutura estatal para 

defender seus interesses, demonstra o nível da organização, e a maior 

necessidade da sua prisão para desarticular a organização. 

 

 

Acrescentando-se a este fato, muito importante ainda é suspender 

imediatamente os registros dos advogados Fabio e Juliana junto à 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Os crimes aqui apurados, numa análise ainda não consolidada, 

além das fundamentações trazidas para decretar a prisão dos réus Fabio 

e Juliana, denotam participação direta da ré Juliana já dentro da autarquia 

federal para defender interesses particulares. 



No caso de Lajeado, ficou claro que mesmo cientes da Lei 

Orgânica de Lajeado – TO prever a Procuradoria Municipal da cidade, 

agindo como fez, impediu que fosse aventada a possibilidade de 

implementar o órgão, conseguindo a contratação do seu escritório Melo & 

Bezerra por inexigibilidade de licitação, auxiliando, ainda, a ré Marcia em 

burlar a legislação, com a finalidade única, assaltar os cofres públicos, 

 

Logo, fica claro a este magistrado necessidade da suspensão da 

OAB dos advogados que utilizam da sua condição profissional, para 

praticar os crimes mencionados, e caso não haja a suspensão, com toda 

a certeza utilizarão da Comissão das Prerrogativas da OAB-TO, para não 

serem responsabilizados pelas suas condutas, como já tentaram fazer 

nos autos da improbidade administrativa citado. 

 

Deve-se deixar bem claro que a suspensão é uma necessidade em 

razão da prática de crimes relacionados ao desempenho da função 

profissional, e possibilidade de utilização da autarquia para defender 

ainda interesses particulares, o que é imoral, sendo certo que mesmo com 

a suspensão da OAB, terão observados o devido processo legal no 

processo criminal. 

 

g. Há ainda fundamento da prisão preventiva na garantia da ordem 

pública em decorrência da gravidade em concreto dos crimes praticados, 

haja vista que são delitos realizados contra a Administração e que 

trouxeram reflexos amplos, principalmente quando verificado a quantia 

que o Município de Lajeado-TO deixou de perceber acrescido do 

Município de Miracema, que beiram a casa dos R$ 200 milhões de reais. 

 

h. As investigações em andamento sugerem, com base em 

elementos de prova consistentes, que os advogados não apenas 

recebiam dinheiro do esquema de pagamento, como também estariam 

envolvidos em diversos episódios de repasse de dinheiro para pessoas 

físicas e jurídicas relacionadas com a organização criminosa sob 

investigação. 



O Ministério Público, no atual momento, chama atenção para o fato 

do escritório de advocacia dos investigados, nos últimos anos, ter 

apresentado crescimento vertiginoso, que atribui, possivelmente, à 

celebração de contratos com empresas envolvidas com operações 

suspeitas de lavagem de dinheiro, sendo necessário a prisão dos réus 

Fabio e Juliana para impedir que a lavagem de dinheiro continue em 

andamento. 

 

Importante ressaltar nesta fundamentação para prisão preventiva 

que enquanto não houver rastreamento por completo do dinheiro e a total 

identificação de sua localização atual, há um risco de dissipação do 

produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação. 

 

Assim, a prisão cautelar, além de prevenir obstrução da Justiça, 

reiteração delitiva, também terá o salutar efeito de impedir ou dificultar 

novas condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime, já que 

este ainda não foi integralmente recuperado, o que resguardará a 

aplicação da lei penal, que exige sequestro e confisco desses valores, 

bem como prevenir que os acusados se refugiem no exterior com o 

produto do crime. 

 

i. A garantia da ordem pública também se justifica nitidamente pela 

necessidade da população sentir a possibilidade de punição dos 

malversadores do dinheiro público, que utilizam de inúmeras chicanas 

processuais para evitar as respectivas responsabilização, com acesso 

franqueado a outras autoridades públicas visando protelar as sanções, 

como aqui já se fez constar. 

 

E o sentimento de impunidade que mais do que nunca, o Poder 

Judiciário é obrigado a enfrentar, utilizando das armas legais, impondo 

toda sua força e autoridade, para inibir condutas desrespeitos ao 

ordenamento jurídico. 

 



 Nesse sentido, o respeito ao Estado de Direito demanda medida 

severa, e havendo fundada razão diante das circunstâncias concretas, 

mostra-se inevitável a adoção de atitudes amargas que cessem a 

impunidade e sirvam de referência aos que tratam com desprezo às 

instituições públicas, e o cidadão como um todo, sempre acreditando na 

impunidade. 

 

Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a 

fundo a atuação ilícita descrita, com a consequente punição dos agentes 

criminosos, é a cessação da atividade ilícita e a recuperação do resultado 

financeiro criminosamente auferido. 

 

Assim, deve-se ter em mente que no atual estágio da modernidade 

em que vivemos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem 

instantânea pela internet são suficientes para permitir a ocultação de 

grandes somas de dinheiro. 

 

Presentes, portanto, não só os pressupostos para decretação da 

prisão preventiva, ou seja, boa prova de autoria e de materialidade, mas 

igualmente os fundamentos, risco à instrução ou à investigação, risco à 

ordem pública e risco à aplicação da lei penal. 

 

Por oportuno, registro, finalmente, a inaplicabilidade do disposto no art. 

318, V do CPP a este caso.  

 

Além do que já se disse sobre a necessidade da prisão cautelar de Juliana 

e Fabio, e do efetivo risco que suas liberdades representam para a garantia da 

ordem pública e apuração dos fatos criminosos relatados, deve-se ter em mente 

que a referida norma não é um comando objetivo ao juiz, mesmo porque sobram 

razões para as prisões preventivas. 

 

Em complemento ao que acima foi dito, percebo ainda que a referida 

norma processual penal (318, V, CPP, na redação dada pela Lei 13.257 de 

2016), tem como razão de existência uma situação social bem diversa do 



presente caso, como na imensa maioria dos processos criminais que tramitam 

pelos Tribunais nacionais, em que mulheres presas não têm condições 

financeiras de cuidar dos filhos menores de 12 anos e igualmente não dispõem 

de parentes próximos que as possam acudir nessa situação adversa. 

 

No caso em espécie a ré Juliana é casada, desfruta de um padrão de 

vida excepcional, conforme declaração de imposto de renda, seus pais 

paternos são vivos e nenhum dos mencionados apresentam qualquer 

impedimento para bem exercer a atividade de bem zelar a guardar seus 

filhos menores, não sendo o caso de se conceder o benefício da prisão 

domiciliar, notadamente porque mesmo em casa, poderá continuar a 

ocultar o patrimônio desviado, tornando a medida inócua para a efetivação 

da norma penal. 

 

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias 

autorizadoras, DECRETO a prisão preventiva de Fábio Bezerra de Melo 

Pereira e Juliana Bezerra de Melo Pereira. 

 

Na mesma oportunidade suspendo imediatamente os registros dos 

advogados Fabio e Juliana junto à Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

4. Dos afastamentos  

  

Sustenta o Douto Órgão Ministerial a necessidade de parlamentares 

locais serem afastados de suas atividades funcionais em razão de terem 

praticado supostamente atos criminosos reflexos, relacionados a denúncia ainda 

em fase embrionária contra núcleo político envolvido nos crimes acima descritos. 

 

Ocorre que na exordial já ofertada, por mais que tenhamos indícios de 

atos supostamente praticados por agentes políticos em período anterior a esta 

legislatura, não estamos por aqui decidindo, investigando ou instruindo feitos 

relacionados aos srs. Vereadores Adão Tavares de Macedo e Emival Parente. 

 



Logo, como estes são terceiros e ainda não existe acusação formal contra 

eles, postergo análise deste pedido para momento futuro, quando poderá ser 

reformulado, e para este primeiro momento indeferir o pleito pretendido. 

 

Entretanto, determino o encaminhamento de cópia desta decisão para 

a Presidência da Câmara Municipal para tomar ciência da existência de 

fatos envolvendo os vereadores ainda a serem apurados pelo Douto 

Ministério Público, mas já em fase de produção de possível denúncia 

criminal. 

  

5. DO SIGILO DESTA DECISÃO 

  

Decreto o sigilo sobre esta decisão e dos autos dos demais processos 

até a efetivação da prisão e das buscas e apreensões.   

 

Efetivadas as medidas, não sendo mais necessário o sigilo para 

preservar a efetivação dos atos, considerando a natureza e magnitude dos 

crimes aqui investigados, o interesse público e a previsão constitucional da 

publicidade dos atos processuais (artigo 5º, LX, CF), determino o imediato 

levantamento do sigilo, propiciando, assim, não só o exercício da ampla defesa 

pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação 

da Administração Pública e da própria Justiça Criminal, dos autos nºs 0002470-

78.2018.827.2739 e 0002471-63.2018.827.2739, mantendo somente com 

relação ao procedimento 0001070-29.2018.827.2739, mas franqueado acesso 

às partes e respectivos advogados  

 

6. DELIBERAÇÕES FINAIS 

 

À vista da pena cominada aos crimes descritos na exordial, fixo o rito do 

procedimento comum ordinário para o processo e julgamento (art. 394, § 1º, 

inciso II, do Código de Processo Penal). 

 

Por oportuno, registro que o rito do art. 2º, I, do Decreto-lei nº 201/67 

(notificação do acusado para apresentar defesa prévia antes do recebimento da 



denúncia), não será utilizado em razão da ré Márcia não mais ocupar o cargo de 

prefeita municipal (TJ-SP - APL: 00006303020138260607 SP 0000630-

30.2013.8.26.0607, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 05/09/2017, 8ª 

Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 19/09/2017).  

 

Citem-se os denunciados, se necessário por carta precatória ou por 

edital, e os presos no momento da prisão, para que apresentem, mediante o 

patrocínio de advogado constituído, resposta por escrito à acusação no prazo 

legal de 10 (dez) dias, ocasião em que poderão arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário. 

 

Caso transcorra o prazo legal de dez dias sem que os denunciados, uma 

vez regularmente citados, constituam advogado ou mesmo ofereçam a defesa 

inicial, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para o patrocínio de seus 

interesses. 

 

Apresentada resposta à acusação, caso arguida questão preliminar ou 

juntado documento, vista ao D. MP, pelo prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Apresentada a resposta, ou esgotado o prazo sem o cumprimento de tal 

providência, tornem os autos conclusos. 

 

Eventuais exceções, apresentadas no prazo da resposta escrita, deverão 

ser processadas em autos apartados.  

 

No caso de increpados presos, identifique o processo. 

 

Cumpra-se todas as determinações estabelecidas nesta decisão, 

juntando-se cópia desta decisão nos acima mencionados.  

 



Esta decisão terá força de mandado judicial, prisão, carta precatória 

e quaisquer outras formas de comunicação para cumprimento desta 

ordem. 

Consigno que no momento da prisão não deve ser utilizada algema, salvo 

se, na ocasião, evidenciado risco concreto e imediato à autoridade policial. 

 

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministério Público de Miracema do 

Tocantins, tanto para o presentante área cível como da criminal, bem como para 

Policia Civil daquela Comarca para apuração de suposta prática de corrupção 

ativa e demais situações cabíveis de investigações. 

Por fim, encaminhe-se cópia também ao Conselho Federal da OAB e a 

Seccional do Tocantins para adotar medidas necessárias à suspensão do 

exercício profissional. 

 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

 

Local e data certificado pelo sistema.  

 

Alan Ide Ribeiro da Silva 

Juiz de Direito Substituto 

 


