Mandados expedidos
PRISÃO TEMPORÁRIA
Veja para quem a Justiça decretou a prisão temporária e a justificativa
JoséE.BritoMirandaJúnior
(irmãodogovernador;seriaoprincipal
beneficiáriodosbenstransferidospor
Fleury,nosdoisprimeirosmandatos
deMarceloMiranda)
JoséMiguelSantosPeixoto
(teriasebeneficiadoemmaisde
R$300milhõesemcontratoscomo
Tocantins;teriaganhocontratode
R$2,5milhõeseaguardariaoutrode
maisR$100milhões)
AlexPeixotodosSantos
(teria se beneficiado em mais de
R$ 300 milhões em contratos com o
Tocantins; seria suspeito de fraude
em contratos com municípios)

AlaorJualDiasJunqueira
(seriaresponsávelpela“maquiagem”
detodapartefiscalde Fleury,visando
levardinheiroebens)
MarcusViníciusLimaRibeiro
(empresárioqueteriaentreguemais
deR$2milhõesparaFleury,naforma
deCaixa2dacampanhadeMarcelo
Miranda,emtrocadecontratosde
obrasdeR$30mi)

SérgioLeão
(secretário de Infraestrutura do
Estado, seria responsável por
pagamentos de contratos com
suspeita de fraudes para
construtoras e pela licitação que
beneficiou José Peixoto em
contrato de R$ 2,5 milhões na
Seduc; estaria tratando
diretamente com Brito Miranda na
atual gestão)

CarlosGomesC.MundimAraújo
(presidentedacomissãodeLicitação
daSeduc; teriasidovistoematos
comemoratórioscomBritoJúniore
JoséPeixotoapósaempresade
PeixotoganharlicitaçãonaSeduc)

AlexCâmara
(teriaauxiliadoBritoJúniorno
recebimentodecaixa2em
campanhaeleitoralde2008e
também2014(casoPiracanjuba),na
campanhadeMarceloMiranda)

CONDUÇÃO COERCITIVA
Relação de quem teve mandado de condução coercitiva e o que deveriam esclarecer à Justiça
MarcelodeCarvalhoMiranda
(governador;esclareceratéque
pontotemconhecimentoe
participaçãonosatosilegaisque
teriamsidoexecutadosporseupaie
seuirmão,nagestãodoEstado,
arrecadaçãoderecursosparasua
campanhaefavorecimentode
empresasemtrocadepropinaem
formadefazendaseoutrosbens)

gado;seriabeneficiáriodecontratos
suspeitoscomoTocantins)

umaviãoparaFleurydequaseR$1mi
emtransaçõessuspeitas)

JoãoFrancodaSilveiraBueno
(teriasimuladocontratodecomprae
vendadafazendadeBritoJúnior,
comogarantiaparaempréstimoem
campanha;teriacompradoafazenda
emItubiaria,emnegócioscom
pagamentossuspeitos)

AriellaRamalhoReis
(filhadeJaksonAlberto(morto)eexsóciadaAeropalmasTaxiAéreo;
suspeitadecontratossuperfaturados)

MariadaGlóriaCarvalhoMiranda
(irmãdogovernador;juntamentecom
BritoJúnior,teriarecebidotodoo
patrimôniode Fleury apósofimda
relaçãode“laranja”comafamília
Miranda)

MárciaPiresLobo
(esposadeBritoJúnior;ex-sóciados
Peixotosemempresasque
contrataramcomoEstado;seria
beneficiáriadopatrimôniorecebido
pelomaridoematossupostamente
criminosos)

DeiseReginaChaves
(representantedaempresaWTE;
prestarinformaçõessobreareal
propriedadeegestãodaempresa)
LucianoCarvalhodaRocha
(primodogovernador esócioda
WTE;esclarecercomofoirealizadoo
negóciodavendadassalasdo
MedicalCenterparaBritoJúniore
tambémteriasidobeneficiadoem
contratos)
MarcelinoLeãoMendonça
(cunhadodeMarceloMirandaeexsóciodaWTE;esclarecercomofoi
realizadoonegóciodavendadassalas
doMedicalCenterparaBritoJúniore
tambémteriasidobeneficiadocom
contratos)
JoséEdmarBritoMiranda
(pai do governador, ex-secretário
de Infraestrutura; seria o
responsável pelos pagamentos nos
contratos com suspeita de fraudes;
teria recebido a Fazenda Ouro
Verde, com origem suspeita e
executado atos na nova gestão
como se fosse de fato o governador
do Tocantins)
LuizPereiraMartins
(seriaoresponsávelpelaengenharia
delavagemdedinheiroebens,
utilizando-sedesuasempresas,com
transaçõesdepropriedadesruraise

AntônioLucenaBarros
(seriaobraçooperacionaldeLuiz
PereiraMartinseteriaparticipadoda
compradetrêsdasquatrofazendas
investigadas)
RossineAiresGuimarães
(proprietáriodaCRT,beneficiadaem
contratoscomoEstado;teria
repassadoemformadepropina,uma
fazendadeR$19milhõesparaa
famíliaMiranda)
JoséAugustoPiresPaula
(ex-secretáriodePlanejamentodo
Tocantins,nagestãode Miranda;
possívelintermediáriodedoaçõesem
caixa2pelaempresaRivoli,na
campanhade2006)
DeusenirRibeirodeSouza
(funcionária da CGE, que teria
acesso e senha as contas de Fleury,
para fazer transferências, sob
orientação de Brito Miranda; deve
esclarecer a versão de Fleury e
quem determinava as
movimentações financeiras)
AlmirJosédosSantos
(proprietáriodaAerotecTaxiAéreo,
suspeitadecontratossuperfaturados)
AnaLídiaCândidadosSantos
e LidianeCândidodosSantos
(filhasdeAlmirJosé;teriamvendido

LuizAntôniodaRocha
(tiodogovernador eatual
ControladorGeraldoEstado;teria
feitoospagamentosemcontratos
suspeitos,nalocaçãodosaviõesentre
2006/2009)
CarlosBatistadeAlmeida
(sócioadministradordaempresa
EspaçoConstrutoraLtda-ME;teria
pagopropinanovalordeR$800milà
Britojúniorparaganharcontratode
jardinagemerevitalizaçãodaPraça
dosGirassóis,comoestadodo
Tocantins)
AldimirLimaNunes
(teriasupostamenteameaçado
Fleury,apósfinaldosnegócioscom
Brito Júnioretambémpossui
acusaçõesdehomicídioeameaças)
JoãoCleberdeSouzaTorres
(prefeitodeSãoFélixdoXingunoPará
equeseriaohomemdeconfiançade
LuizPireseteriaameaçadoFleury
paraqueficasseafastadodas
fazendas)
FranciscoTorresdePaulaFilho
(seriaohomemdeconfiançadeLuiz
Pires,éirmãodeJoãoClebereteria
históricodepistolagemnoPará)
JoséTeodósiodaSilva
(seriaomotoristadafamíliaMirandae
acompanhariaFleury norecolhimento
depropinaecaixa2)
JoséWilsonSiqueiraCampos
(ex-governadordoTocantins;teria
sidocitadováriasvezescomo
envolvidonosesquemasdeobras,em
trocadepropina,bemcomode
doaçõesdecampanhadasmesmas
empresasenvolvidasemfraudesno
governoMarceloMiranda)

