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DECISÃO

Do pedido de reconsideração (fls. 2250/2483, 2629/2634)

Trata-se de pedido de pedido de reconsideração formulado pela defesa 

de MAURO CARLESSE, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares de natureza 

pessoal impostas por este Juízo e que foram referendadas pela Corte Especial deste e. 

Superior Tribunal de Justiça.

Alega a defesa de MAURO CARLESSE que a decisão foi lastreada em 

informações unilaterais prestadas pelo Parquet Federal e pela autoridade policial e que 

tiveram por fundamento colaborações premiadas, conjecturas e presunções fáticas 

desprovidas de atualidade e de contemporaneidade justificadoras das medidas 

cautelares impostas, especialmente, a suspensão do exercício de seu mandato popular.

Alega, ainda, que os fatos apurados nos presentes autos são idênticos ao 

inquérito policial n. 0000125-89.2018.6.27.0029 que tramitou perante a 29ª Zona 

Eleitoral de Palmas-TO e que foram arquivados a pedido do Ministério Público Eleitoral.
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O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração, pugnando pela manutenção de todas as medidas cautelares impostas 

nos presentes autos, sobretudo seu afastamento do exercício do cargo de Governador do 

Estado.

É a síntese do necessário. DECIDO.

Em que pesem as alegações da defesa do senhor MAURO CARLESSE, 

Governador do Estado do Tocantins, as medidas cautelares determinadas por este Juízo, 

em hipótese alguma, foram lastreadas em conjecturas, presunções e muito menos, com 

exclusividade em colaborações premiadas homologadas por este Juízo.

Ao determinar a imposição de medidas cautelares, especialmente, a 

suspensão do exercício de função pública (afastamento do cargo de Governador do 

Estado), este Juízo ateve-se a todo um conjunto probatório e indiciário produzido 

durante as investigações que, para além de demonstrar a suposta participação do senhor 

MAURO CARLESSE nos crimes investigados, não deixam dúvidas acerca 

contemporaneidade dos fatos.

Todo o conjunto probatório produzido nos autos encontra-se revestido 

da existência de indícios suficientes da participação do senhor MAURO CARLESSE em 

suposta organização criminosa voltada para o recebimento de vantagens ilícitas no 

pagamento de serviços hospitalares vinculados ao PLANSAÚDE —Plano de Assistência à 

Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins, nos estritos termos estabelecidos 

no art. 2º, §5º, da Lei n. 12.850/2013.

Ao contrário do afirmado pela defesa, as colaborações premiadas 

homologadas por este Juízo encontram lastro de confirmação em diversos outros 

elementos probatórios e indiciários, demonstrando o suposto envolvimento do senhor 

MAURO CARLESSE nos crimes investigados.

Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, cópias de cheques e notas 

fiscais dissimuladas, depoimentos de testemunhas, registros fotográficos, dados de 

mensagens extraídas do aplicativo de comunicação whatsapp, enfim, diversos e variados 

meios probatórios e indiciários demonstram que os investigados, o senhor MAURO 

CARLESSE, inclusive, agiram em unidade de desígnios e em total desconformidade com o 
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dever de probidade que os agentes públicos devem possuir no exercício de suas funções.

As inúmeras movimentações financeiras em espécie, e sem lastro 

comprobatório da origem dos recursos, pelo investigado MAURO CARLESSE, por parentes 

e por pessoas ligadas diretamente a ele, contemporâneas à liberação dos recursos para 

pagamento dos prestadores de serviços públicos vinculados ao PLANSAÚDE, permitiram 

concluir acerca da existência do “justo receio” de que o cargo de Governador estaria 

sendo utilizado para a prática de infrações penais, fundamento necessário para a 

decretação do afastamento do cargo (art. 319, VI do CPP).

A contemporaneidade foi exaustivamente analisada por este Juízo 

quando da decretação da medida cautelar de afastamento do cargo, sendo 

absolutamente desnecessária a repetição dos mesmos fatos e fundamentos que a 

subsidiaram.

A movimentação de vultosas quantias de dinheiro, em espécie, realizada 

pelo investigado, por parentes, por pessoas ligadas a ele ou por empresas das quais fez 

ou faz parte do quadro societário, sem qualquer justificativa, tudo devidamente 

comprovado por elementos probatórios produzidos nos autos, demonstram que, ainda 

no ano de 2021, os crimes investigados e atribuídos à suposta organização criminosa de 

que faria parte, continuam a ser praticados.

Vale ressaltar que a venda de gado foi utilizada como fundamento 

justificador para a grande movimentação financeira, tendo sido desconstituída a alegação 

pela Polícia Federal, que não identificou o lastro existente nas guias de transporte de 

animais analisadas.

Ressalte-se, ainda, a existência de fato relacionado à aquisição de um 

imóvel, no dia 27 de julho de 2021, por interposta pessoa, cuja área total é de 

1.399,37.48 ha, situada no Município de Mateiro TO, região do JALAPÃO, em que foi 

gasta a quantia de R$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais). A operação foi 

realizada por meio da empresa MAXIMUSS PARTICIPAÇÕES S.A, na pessoa do seu Diretor 

presidente, Erick de Oliveira Araújo.

Este fato, por si só, não seria capaz de corroborar o entendimento deste 

Juízo acerca da contemporaneidade e da necessidade de afastamento do senhor MAURO 

CARLESSE, se não fosse a circunstância de que quem adquiriu o imóvel foi ERICK DE 
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OLIVEIRA ARAÚJO, a mesma pessoa que substituiu o senhor MAURO CARLESSE no quadro 

societário da empresa MAXIMUSS PARTICIPAÇÕES S.A, e que recebe, de salário, a quantia 

de R$ 13.000,00 (treze mil reais), como empregado da empresa MJE 

EMPREENDIMENTOS.

Importante destacar que, no dia 28 de julho de 2021, portanto, 01 dia 

depois da formalização do negócio, o senhor MAURO CARLESSE, no exercício do cargo de 

Governador do estado do Tocantins, assinou o repasse de recursos públicos para a 

construção de um aeroporto na região do JALAPÃO, mesma região da propriedade 

adquirida no dia seguinte.

Como dito na decisão que ora se requer a reconsideração:

“..., há robusto acervo probatório a justificar a decretação da suspensão 

dos exercícios de cargos públicos de qualquer natureza pelos investigados, ora investidos 

ou em vias de serem investidos em cargos ou funções públicas. Sobretudo, quanto 

aquele que exerce a Suprema Magistratura estadual tocantinense e que, tendo em conta 

as evidências, com intensos traços de verossimilhança, está em pleno exercício, porém, 

de uma suposta empreitada criminosa, continuada e com graves reflexos para a 

Administração estatal.

Empreitada que ludibria a liturgia intrínseca do cargo e retira, ainda que 

neste instante de candência de eventual prática delitiva, a autoridade gestora do 

ocupante, que fora sufragada, através das urnas eleitorais, para simbolizar a reunião dos 

melhores valores probos, decentes, éticos e morais do Povo do Estado do Tocantins, 

único e supremo mantenedor da Política.”

Em nenhum momento, a defesa, em seu pedido de reconsideração, 

conseguiu elidir os fundamentos fáticos e probatórios utilizados por este Juízo para a 

decretação da medida cautelar de natureza pessoal de suspensão do exercício do cargo 

de Governador do Estado do Tocantins, não havendo dúvidas acerca da higidez dos 

fundamentos e da necessária manutenção da medida decretada.

Por fim, importante destacar que a robustez dos fundamentos acerca da 

comprovação da contemporaneidade dos fatos utilizados na decisão que decretou a 

suspensão do exercício da função pública, por si só, afasta a alegação da existência de 

identidade fática com o inquérito policial n. 0000125-89.2018.6.27.0029, que tramitou 
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perante a 29ª Zona Eleitoral de Palmas-TO e que foram arquivados a pedido do 

Ministério Público Eleitoral.

Os fatos apurados no referido inquérito referem-se ao período de abril e 

maio de 2018, enquanto que os fatos investigados nestes autos encontram 

desdobramentos até o presente ano de 2021.

Isto posto, em razão da defesa do investigado MAURO CARLESSE não ter 

se desincumbido de afastar a hidigez dos elementos probatórios e indiciários já 

produzidos e que serviram de fundamento para a decretação das medidas cautelares de 

natureza pessoal, em especial a de suspensão do exercício da função pública, 

permanecendo incólumes os requisitos previstos no art. 319, VI do CPP e art. 2º, §5º, da 

Lei n. 12.850/2013, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo in totum, a decisão 

proferida às fls. 695/784.
 

Pedido de intervenção do feito LOUIS VUITTON MALLETIER e CHANEL 

SARLS (fls. 2531/2546)
 

As empresas LOUIS VUITTON MALLETIER e CHANEL SARLS pugnaram pela 

intervenção no feito sob a alegação de possível contrafação de seus produtos.

O Ministério Público Federal opinou contrariamente ao pedido.

Sem mais delongas, as empresas requeridas não são investigadas nos 

presentes autos, o que, por si só, é suficiente para afastar qualquer interesse jurídico 

justificador de sua intervenção no processo. Indefiro o pedido.

Apesar disso, autorizo, desde já, sejam extraídas cópias dos autos a fim 

de que possam adotar as providências que desejarem em autos diversos.
 

 

Pedido de acesso aos autos de CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO e 

BENEDITO DILSON DOS SANTOS GOMES (fls. 2562/2564 e 2566/2568)
 

Defiro os pedidos de acesso aos autos formulados pelos investigados, 

nos termos da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal.
 

 

Pedido de acesso ao inteiro teor das colaborações premiadas formulado 

por INEIJAIM JOSÉ BRITO SIQUEIRA (fls. 2622/2625)
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Em se tratando de colaborações premiadas, o direito de acesso aos autos 

do investigado está diretamente relacionado aos elementos probatórios e indiciários já 
produzidos, desde que digam respeito exclusivamente ao exercício do seu 
direito de defesa.

Portanto, o acesso do investigado aos elementos probatórios das 
colaborações premiadas franqueado por este Juízo, diz respeito apenas e tão somente, 
aos depoimentos, documentos e mídias em que tenham sido citados ou incriminados.

Em hipótese alguma, o direito de acesso aos autos franqueia ao 
investigado acesso amplo e irrestrito a qualquer depoimento, documento ou mídia do 
termo de colaboração premiada, com maior razão aos termos do próprio acordo de 
colaboração premiada.

Isto se dá em razão do disposto no art. 7º, §2º, da Lei n. 12.850/2013:

Art. 7º- Omissis.

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao 
delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, 
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo 
acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, 
ressalvados os referentes às diligências em andamento. (grifo nosso)

 

Diante do referido dispositivo, não há dúvidas de que o acesso à 
colaboração premiada limita-se, exclusivamente, aos elementos de prova que digam 
respeito ao exercício do direito de defesa de cada investigado.

Não havendo qualquer elemento incriminador, deve ser observado o 
sigilo da colaboração premiada, previsto no art. 7º, §3º, da Lei n. 12.850/2013.

Isto posto, DEFIRO o pedido do investigado INEIJAIM JOSÉ BRITO 

SIQUEIRA nos estritos termos desta decisão.
 

Brasília, 17 de dezembro de 2021.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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