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1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de
Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

AUTOS Nº. 5458844-70.2021.8.09.0051 

DECISÃO

O Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás,  com base  no  Inquérito  Judicial  nº

5604218.13,  no  Inquérito  Policial  nº  5604323.87  e  nas  medidas  cautelares  de  nº

5086065.52; 5086374.73, 5605229.77; 5032443.58; 5089518.55 e 5141192.721, ofereceu

denúncia em desfavor de LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, ADEMAR PEREIRA

DA SILVA FILHO,  ALEX FERNANDES MOREIRA,  ALEXANDRINO ARAÚJO

OLIVEIRA  NETO,  ANTÔNIO  CARLOS  ALMEIDA  GUERREIRO  DE

CARVALHO,  BRUNO ELIAS MARRA,  CAMILLA SANTOS ARAÚJO,  EFRAIM

SOARES  DE  MOURA,  EUCRÍDIA LUZIA BARBOSA DA SILVA,  FERNANDO

SOUZA  ARRUDA,  GRACIELE  MATIAS  DOS  SANTOS,  HYLO  MARQUES

PEREIRA, JORGE FERNANDO VIANA LOPES, JOSÉ CLÁUDIO DE HOLANDA

JACINTO,  NIEMIER  BARBOSA  DA  SILVA,  ROMERSON  IURY  XAVIER

LEMES, SILVÂNIA MATEUS DE MELO, WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

e WILLIAN CHRISTIAN SILVA MARQUES, devidamente qualificados nos autos (fls.

5/119  do  vol.  1  dos  autos  convertidos  em PDF),  pela  suposta  prática  dos  crimes  de

organização  criminosa,  falsidade  ideológica,  uso  de  documentos  falsos,  estelionato,

peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

Considerando que, à época dos fatos, o denunciado LEVINE RAJA GABAGLIA
1 Todos em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
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ARTIAGA ocupava o cargo de Juiz de Direito, sendo detentor de foro por prerrogativa de

função  (art.  96,  inciso  III,  da  Constituição  Federal),  a  presente  denúncia  foi  ofertada

perante  Órgão  Especial  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás2,  que  antes  havia

autorizado  a  instauração  de  Inquérito  Judicial  para  apuração  dos  supostos  crimes

imputados  à  referida  autoridade,  além  de  ter  deferido  a  implementação  de  medidas

cautelares para subsidiar as investigações.

Após o oferecimento da denúncia,  o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Goiás,  deferindo  requerimento  do  Ministério  Público,  determinou3 o

desmembramento dos autos em relação a  ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO,

ALEX FERNANDES MOREIRA,  ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO,

ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA GUERREIRO DE CARVALHO,  BRUNO ELIAS

MARRA,  CAMILLA  SANTOS  ARAÚJO,  EUCRÍDIA  LUZIA  BARBOSA  DA

SILVA,  FERNANDO SOUZA ARRUDA,  HYLO MARQUES PEREIRA,  JORGE

FERNANDO  VIANA  LOPES,  JOSÉ  CLÁUDIO  DE  HOLANDA  JACINTO,

NIEMIER  BARBOSA  DA  SILVA,  ROMERSON  IURY  XAVIER  LEMES,

SILVÂNIA  MATEUS  DE  MELO,  WANDERSON  SANTOS  DE  OLIVEIRA e

WILLIAN CHRISTIAN SILVA MARQUES (supostos integrantes do núcleo causídico

da organização criminosa em cotejo), de forma que apenas LEVINE RAJA GABAGLIA

ARTIAGA, GRACIELE MATIAS DOS SANTOS e EFRAIM SOARES DE MOURA

permaneceram no feito originário que tramita naquela Emérita Corte de Justiça (5439405-

32.2021.8.09.0000).

Em  consequência,  foi  determinada  a  redistribuição  dos  autos  desmembrados

(referentes ao núcleo causídico) a uma das varas com competência para o julgamento do

crime  de  organização  criminosa,  tendo  o  presente  feito,  após  distribuição  normal  e

aleatória (evento nº 2), aportado perante este Juízo Especializado.

2 Autos nº 5439405-32.2021.8.09.0000.
3 A decisão que determinou o desmembramento dos autos encontra-se às fls. 1054/1068 do vol. 2 do PDF.
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No  que  se  refere  aos  fatos  em  apuração,  o  Ministério  Público  na  exordial

acusatória relatou, em apertada síntese, que os denunciados, sob a liderança de LEVINE

RAJA GABAGLIA ARTIAGA, EFRAIM SOARES DE MOURA,  HYLO MARQUES

PEREIRA e ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO, entre os anos de 2017 e

2020, teriam promovido, constituído e integrado uma organização criminosa voltada para

a operacionalização de fraudes em processos judiciais em trâmite na Comarca de Corumbá

de Goiás, mediante a prática de crimes de falsidade ideológica, uso de documentos falsos,

estelionato, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

Relatou, ainda, que, para a consecução das fraudes, a agremiação criminosa teria

se  valido  da  condição  de  funcionários  públicos  dos  denunciados  LEVINE  RAJA

GABAGLIA  ARTIAGA  e  GRACIELE  MATIAS  DOS  SANTOS,  que  ocupavam,

respectivamente, os cargos de Juiz de Direito da Comarca de Corumbá e de assistente

administrativa lotada no gabinete do referido magistrado.

Descreveu que o esquema espúrio  consistia  no ajuizamento de ações  judiciais

fraudulentas na Comarca de Corumbá de Goiás – que eram instruídas com documentos

falsos e retratavam relações jurídicas inexistentes4 –, por meio das quais os denunciados

desviavam valores milionários depositados em contas bancárias de terceiros (vítimas).

Detalhou que a organização criminosa tinha o pleno controle sobre  as fraudes

engendradas no âmbito dos processos judiciais fraudulentos, o que decorria do fato de

vários dos denunciados serem operadores do Direito (advogados, magistrado, assistente de

juiz,  ex-Delegado de Polícia,  agente de polícia e policial  militar  da reserva),  portanto,

detentores dos conhecimentos técnicos necessários para que as condutas delituosas não

fossem identificadas.

4 A título  de  exemplo:  consta  na  denúncia  o  ajuizamento  de  uma  “Ação  de  reconhecimento  de  Paternidade
Socioafetiva” em que a parte autora – OTÁVIO CAMARA LEITE – dizia-se filho de MARIA ELIANA DA
CONCEIÇÃO SILVA, que supostamente teria falecido no dia 10/03/2014, na cidade de Corumbá de Goiás. No
entanto, segundo consta na exordial acusatória, MARIA ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA ainda era viva e não
possuía nenhum vínculo com OTÁVIO CAMARA.
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Como forma de exemplificar as precauções utilizadas para ocultar o estratagema

criminoso, pontou que: as ações eram protocoladas sob o manto do segredo de justiça

(independentemente  da  natureza  do  procedimento);  LEVINE  RAJA  GABAGLIA

ARTIAGA, em tese, era comunicado a respeito dos processos de interesse do grupo e

cuidava de ser mantido como o responsável por estes, mesmo quando encontrava-se de

férias;  havia  uma  predileção  por  ajuizamento  de  demandas  que  não  exigissem  a

intervenção  do  Ministério  Público;  qualquer  movimento  da  vítima  gerava  pedidos  de

desistências  que  eram  prontamente  homologados,  sem  que  fossem  adotadas  as

providências  necessárias  para  apuração  de  eventuais  fraudes;  e  havia  uma  pequena

rotatividade entre os advogados que eram arregimentados pelo grupo.

Na mesma direção, afirmou que, mesmo que as vítimas comparecessem aos autos

a tempo de frustrar a efetiva obtenção de vantagem indevida por partes dos denunciados,

na maioria dos casos, os fatos não eram encaminhados para a devida apuração na seara

criminal e, mesmo quando o eram (após requisição do Ministério Público), os inquéritos

policiais respectivos eram instaurados na própria Comarca de Corumbá de Goiás, o que,

de acordo com a exordial acusatória, teria possibilitado que LEVINE RAJA GABAGLIA

ARTIAGA exercesse o domínio sobre os rumos das investigações.

Discorreu que, nos casos em que a organização criminosa lograva êxito em obter

vantagens financeiras indevidas (com a expedição de alvarás), os valores que estavam em

nome de terceiros em bancos situados em diversas localidades do Brasil eram rapidamente

transferidos para conta judicial vinculada ao Juízo da Comarca de Corumbá de Goiás e,

em seguida, levantados pelo advogado da parte autora do processo, que, por fim, repartia

as quantias recebidas entre os demais integrantes do grupo criminoso.

Acrescentou  que,  após  a  descoberta  da  presente  trama  delituosa,  foram

identificados pelo menos 43 (quarenta e três) processos com indícios de fraudes, mas,

nesse momento, a investigação se concentrou em 06 (seis) casos, sendo eles: as ações de
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reconhecimento  de  paternidade  post  mortem dos  autos  nº  5050510.71,  515381.05  e

5050626.77;  as  ações  de  alvará  dos autos  nº  5077733.96  e  5278737.87 e  a  ação  de

execução de título extrajudicial dos autos nº 5024790.68.

Contou que, em relação às ações protocoladas com os nº 5050510.71 e 515381.05,

os delitos de estelionato e de peculato não chegaram à consumação, embora tenham sido

consumados os crimes de falso e corrupção. No que se refere aos demais casos (autos nº

5050626.77; 5077733.96; 5278737.87 e 5024790.68), aduziu que as supracitadas infrações

penais  foram  consumadas  e  que,  somente  com  estes  quatro  processos  judiciais,  a

organização  criminosa  obteve  mais  de  R$18.000,00  (dezoito  milhões  de  reais) de

vantagens ilícitas.

Ato  seguinte,  a  proemial  acusatória  descreveu,  em  pormenores,  as  condutas

criminosas  que  teriam sido  praticadas  no  bojo  dos  autos  nº  5050626.77;  5077733.96;

5278737.87  e  5024790.68,  detalhando  a  participação  dos  denunciados  nas  respectivas

infrações penais que lhe foram imputadas.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DOS

CRIMES RELATIVOS À AÇÃO DE ALVARÁ Nº 5077733.96

Conforme se depreende da leitura da exordial acusatória, um dos processos que,

em tese, foi fraudado pela organização criminosa em apreço trata-se da ação de alvará

protocolada sob o nº 5077733.96 (“Aristeu x Caixa”), por meio da qual o grupo criminoso

teria obtido R$5.030.328,74 (cinco milhões,  trinta mil,  trezentos e vinte e oito reais  e

setenta  e  quatro  centavos)  em  prejuízo  da  União,  mediante  indução  em  erro  dos

servidores da Caixa Econômica Federal (instituição financeira perante a qual os valores

encontravam-se depositados).

A respeito desse fato, a denúncia contou que a organização criminosa, ao descobrir
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a existência de mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)5 paralisados em uma

conta  da  Caixa  Econômica  Federal,  vinculada  ao  CPF  de  ARISTEU  SOARES  DOS

SANTOS, teria, por meio do advogado ALEX FERNANDES MOREIRA, protocolado

uma “Ação de Alvará” (autos nº 5077733.96) para o fim de promover o desvio da referida

quantia.

Detalhou que a mencionada ação judicial teve como parte promovente fictícia a

pessoa  de  ARISTEU  SOARES  DOS  SANTOS  (cujos  dados  teriam  sido  utilizados

indevidamente nos autos nº 5077733.96) e tinha como escopo o levantamento indevido do

vultoso saldo existente naquela conta bancária, sob a falsa justificativa de que teria sido

travado administrativamente pela Caixa Econômica Federal.

Discorreu que, na sequência, LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, ignorando

todas  as  irregularidades  constantes  naqueles  autos6,  proferiu  decisão  afastando  a

competência  da  Justiça  Federal  para  o  julgamento  do  pedido  e  determinando  a

transferência de todo o numerário para a conta judicial vinculada o Juízo de Corumbá de

Goiás.

Discorreu, ainda, que a Caixa Econômica Federal, induzida em erro, comunicou,

no  dia  21/03/2018,  o  cumprimento  da  referida  determinação,  apontando  que  o  valor

depositado encontrava-se em conta judicial a cargo do indigitado magistrado. Aduziu que,

já no dia seguinte, LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA proferiu sentença julgando o

pedido procedente e determinando a expedição de alvará para o levantamento do dinheiro

em favor do denunciado ALEX FERNANDES MOREIRA.

5 Segundo consta na denúncia, referida quantia “tinha origem de transferências de recursos públicos federais do
Orçamento  Geral  da  União e  foram  liberados  para  conclusão  de  unidades  habitacionais  na  cidade  de
Teresina/PI  e  que estavam depositados na conta 1041989013.1002808,  cujos  titulares  são representantes  da
associação/entidade responsável pelo empreendimento e pela construção das unidades, dentre os quais ARISTEU
SOARES DOS SANTOS”.

6 A denúncia descreveu que a petição inicial,  em tese,  foi  instruída com documentos fraudados (ex.:  recibo de
aluguel  com  conteúdo  falso)  e  não  estava  acompanhada  de  procuração  e  de  nenhuma  documentação  que
comprovasse a titularidade da conta ou resistência administrativa por parte do banco em disponibilizar a quantia
depositada.
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Disse que, pouco mais de uma hora após a prolação da sentença, o alvará foi

expedido  e  retirado  pelo  advogado  ALEX  FERNANDES  MOREIRA,  que,  no  dia

23/03/2018 (um dia depois) procedeu ao levantamento da quantia e, em tese, distribuiu os

lucros ilícitos auferidos com os denunciados  ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA

NETO (que  supostamente  recebeu  R$310.000,00);  WILLIAN  CHRISTIAN  SILVA

MARQUES (que teria recebido R$1.514,000,00 referentes à sua parte e à fração devida

ao seu pai,  HYLO MARQUES PEREIRA);  e EFRAIM SOARES DE MOURA (que

teria recebido R$700.000,00).

No  mesmo  alinhamento,  afirmou  que,  nos  dias  26/03/2018  e  28/03/2018,

EFRAIM SOARES DE MOURA,  em tese,  efetuou duas transferências bancárias,  no

valor total de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), de forma camuflada, em favor de

LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA7,  que, por sua vez, teria cuidado de utilizar o

valor em aplicações e fazer aportes na previdência privada, além de ter remetido parte do

dinheiro para o exterior.

Afirmou, também, que  ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO, ainda

no dia 26/03/2018, teria repassado R$7.000,00 (sete mil reais) a GRACIELE MATIAS

DOS SANTOS,  assistente  lotada  no  gabinete  de  LEVINE,  possivelmente,  a  título  de

pagamento  das  vantagens  indevidas  em  razão  dos  atos  ilícitos  praticados  durante  a

tramitação dos autos nº 5077733.96.

Acrescentou que, com o valor remanescente,  ALEX FERNANDES MOREIRA

teria  adquirido  um caminhão (no  valor  de  R$123.500,00)  e  um imóvel  residencial  no

Condomínio Jardins Valência,  nesta  capital  (no valor de R$1.350.000,00),  além de ter

transferido boa parte da quantia para sua empresa PRIMECRED RECUPERAÇÃO DE

CRÉDITO EIRELI.
7 O   suposto crime de lavagem de capitais   subsequente aos delitos perpetrados nos   autos nº 5077733.96 será

julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, já que   a lavagem de dinheiro  , nesse
particular, foi imputada apenas a LEVINE e EFRAIM e ambos serão   julgados pela mencionada Corte de
Justiça.
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Demais a mais, a denúncia relatou que, no mês de julho de 2020, os denunciados

ALEX  FERNANDES  MOREIRA,  WILLIAN  CHRISTIAN  SILVA  MARQUES,

ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO e  EFRAIM SOARES DE MOURA

supostamente inseriram em documentos particulares declarações falsas com o intuito de

criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante relacionado ao fluxo

financeiro  dos  membros  da  organização  criminosa  derivado  do  valor  levantado

fraudulentamente na Ação de Alvará nº 5077733.96.

Relatou ainda que, somente no ano de 2019, no curso da Ação de Usucapião nº

1001555.05.2017.4.01.4000,  que  lhe  movia  o  verdadeiro  ARISTEU  SOARES  DOS

SANTOS  perante  a  5ª  Vara  da  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Piauí,  é  que  a  Caixa

Econômica  Federal  identificou  a  fraude  advinda  da  Ação  de  Alvará  nº  5077733.96  e

representou criminalmente perante a Polícia Federal, que instaurou o Inquérito Policial nº

0789/2019 (versão eletrônica nº 0001407-79.2019.4.01.3502).

Na  mesma  linha,  afirmou  que,  tão  logo  se  deparou  com  o  recebimento  da

vantagem ilícita pelo denunciado LEVINE, autoridade com prerrogativa de foro, a Justiça

Federal declinou da competência para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

onde  os  autos  receberam  os  números  5604323.87  (IP),  5086065.52,  5086374.73  e

5605229.77 (cautelares) e passou a instruir o Inquérito Judicial nº 5604218.13.

Com o prosseguimento das  investigações,  teriam surgido novos elementos  que

ensejaram a propositura de denúncia contra os réus pela suposta prática dos crimes acima

especificados relativamente à supracitada verba federal.

Dessarte,  em  estrita  observância  ao  disposto  no  art.  109,  inciso  IV,  da

Constituição Federal,  considerando que os crimes supostamente praticados no âmbito

dos autos nº 5077733.96 (“  Aristeu x Caixa  ”) causaram prejuízo para a União – desvio de

mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que estavam depositados em uma conta
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da Caixa Econômica Federal  –,  entendo que a competência  para o julgamento das

infrações penais relacionadas à supracitada ação judicial é da Justiça Federal.

Obtempero que a competência da Justiça Federal para o julgamento dos ilícitos

vinculados  aos  autos  nº  5077733.96 se  assenta  tanto  no  fato  de  o  valor  desviado ser

proveniente de transferência de recursos públicos federais do Orçamento Geral da União,

como no fato  de  o  descrito  ardil  ter  sido  executado mediante  a  indução em erro  dos

funcionários  da  Caixa  Econômica  Federal  –  empresa  pública  federal  cujos  crimes

praticados em seu desfavor também atraem a competência definida no art. 109, inciso IV,

do texto constitucional.

De  igual  forma,  entendo que  também é de  competência  da  Justiça  Federal  os

crimes subsequentes/correlatos àqueles praticados no bojo dos autos nº 5077733.96 que

tenham  vinculação  direta  com  estes  delitos,  como  é  o  caso  dos  delitos  de  falsidade

ideológica  imputados  a  ALEX FERNANDES MOREIRA,  WILLIAN CHRISTIAN

SILVA MARQUES  e  ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO (tópico  9  da

denúncia8).

Entrementes, convém registrar que o fato de a presente organização criminosa ter,

em tese,  praticado crimes em prejuízo da União e da Caixa Econômica Federal  não é

motivo  suficiente  para  atrair  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  e  o

julgamento  de  todas  as  infrações  penais  que  foram  delineadas  ao  longo  da  exordial

acusatória.

Quanto a esse tema, ressalto que os delitos praticados contra a União e a Caixa

Econômica estão circunscritos apenas àqueles perpetrados no âmbito da Ação de Alvará

dos autos nº 5077733.96 e encontram-se perfeitamente delimitados na denúncia (tópicos
8 Exceto no que diz respeito aos crimes supostamente praticados por LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA e

EFRAIM SOARES DE MOURA, que, conforme dito acima, serão julgados pelo Órgão Especial do TJGO, em
decorrência  do  foro  privilegiado  do  primeiro.  Há  notícia  na  mídia  de  que  o  Juiz  LEVINE  foi  aposentado
compulsoriamente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás em julgamento de PAD, mas ainda não há
informação sobre eventual definitividade do referido provimento.
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“5” e “9”), não se confundindo com as outras infrações penais que não dizem respeito ao

interesse direto da União e que, tampouco, teriam acarretado algum prejuízo em desfavor

desta ou da supracitada empresa pública federal.

Nesse prisma, insta salientar que os presentes autos são altamente complexos e

versam sobre uma suposta organização criminosa que teria praticado uma série de outros

crimes  que  lesaram  apenas  o  interesse  da  administração  pública  estadual  e  que

causaram prejuízos  ao  patrimônio  de  particulares,  não  havendo  se  falar,  portanto,  em

competência da Justiça Federal no que concerne a estes delitos.

Isso porque, com exceção dos fatos relacionados aos autos nº 5077733.96, não há

na presente denúncia nenhuma outra infração penal que tenha sido praticada diretamente

em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou

empresas públicas, de forma que não se justifica o deslocamento de competência para a

Justiça Federal em relação aos crimes diversos daqueles vinculados aos supramencionados

autos.

Aliás,  necessário  relembrar  que,  segundo  relatado  na  denúncia,  foram

identificados indícios de fraudes em cerca de 43 (quarenta e três) processos judiciais –

embora nem todos tenham sido objeto da presente denúncia –, de modo que destoa da

razoabilidade e  proporcionalidade estabelecer  a competência  da  Justiça  Federal  para  o

julgamento  de  todos  os  crimes  pelo  fato  de  uma  destas  supostas  fraudes  ter  causado

prejuízo à União.

Conclusão  em  sentido  contrário  seria  contraproducente  e  causaria  prejuízo  à

celeridade da prestação jurisdicional, de modo que não deve incidir, no presente caso, o

entendimento esboçado na súmula nº 122 do Superior Tribunal de Justiça – que determina

o julgamento unificado dos crimes conexos de competência da Justiça Federal e Estadual

perante o Juízo Federal.
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Nesse rumo, trago à baila os seguintes precedentes do próprio Superior Tribunal

de Justiça, que, em casos semelhantes, afastou a incidência da súmula nº 122 para o fim de

determinar  a  cisão  processual  (entre  os  crimes  de  competência  da  Justiça  Estadual  e

Federal), em prestígio à celeridade processual:

“(…) 1.  O dissenso verificado diz  respeito  acerca da suposta conexão entre a
imputação  referente  à  suposta  fraude  na  contração  de  transporte  escolar,
delineada na peça acusatória, com os demais ilícitos narrados na denúncia e se
eventual  conexão  justificaria  a  reunião  dos  processos  no  Juízo  Federal,  nos
termos  do  entendimento  firmado  no  Enunciado  Sumular  122  desta  Corte.  2.
Consoante a acusação, a suposta fraude no procedimento licitatório referente à
contração do transporte escolar no município de Guaçuí/ES foi apenas uma das
diversas condutas criminosas perpetradas por organização criminosa que atuava
dentro  da  prefeitura  municipal,  estando  devidamente  especificada  e
circunstanciada  na  peça  acusatória,  com  indicação  dos  agentes  ativos  e  o
contexto  fático  em  que  o  crime  ocorreu.  3.  Considerando  que  o  crime  de
competência  federal  é  uma  imputação  isolada  em  um  contexto  muito  mais
amplo de delitos que não ostentam interesse direto da União, em um feito de
grande complexidade (operação policial), a cisão processual (art. 80 do CPP) é
a medida mais adequada, não sendo o caso de aplicar o entendimento firmado
na  Súmula  122/STJ.  Precedentes  recentes  da  Terceira  Seção. 4.  Conflito
conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de
Guaçuí/ES,  o  suscitado,  para  apurar  as  condutas  ilícitas  delineadas  na  peça
acusatória,  excetuada  aquela  relativa  à  suposta  fraude  na  licitação  para
contração  de  transporte  escolar,  cuja  competência  remanesce  com  o  Juízo
Federal da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim - SJ/ES, o suscitante”. (STJ, CC
174.429/ES,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,  TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020)

“(….)  Ainda que se reconheça eventual conexão probatória com ações penais
em trâmite na Justiça Federal, diante da complexidade do esquema delituoso e
dos inúmeros réus envolvidos, seria contraproducente o julgamento do feito na
Justiça Federal. O artigo 80 do Código de Processo Penal faculta a separação
de  ações  conexas  para  se  prestigiar  o  princípio  da  eficiência  e  celeridade
processual.  Precedente.  (…)”  (STJ,  CC  n.  162.510/SP,  Ministro  Joel  Ilan
Paciornik, Terceira Seção, DJe 21/2/2020) 

“(…)  A Súmula 122/STJ não incide no caso concreto. O fato de uma mesma
quadrilha ter praticado crimes licitatórios em prejuízo da União e outros delitos
licitatórios em prejuízo ao Estado e Município, não é suficiente para determinar
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o deslocamento da competência dos delitos nos quais houve malversação apenas
de recursos estaduais. Isto porque a reunião de processos dever ser producente,
oferecer um ganho para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, ou
seja, deve haver conexão probatória, o que não se identifica no caso concreto,
dada  a  total  independência  entre  os  certames  fraudados  (…)”  (STJ.  CC  n.
156.707/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik Terceira Seção, DJe 29/6/2018)

Nessa  linha  de  raciocínio,  será  reconhecida  a  competência  da  Justiça  Federal

apenas  para  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  de  peculato,  corrupção  passiva,

corrupção ativa, estelionato e falsidade ideológica relacionados à Ação de Alvará dos autos

nº  5077733.96,  permanecendo  as  demais  infrações  penais  descritas  na  denúncia  –

inclusive no que diz respeito ao crime de organização criminosa – sob a competência

deste Juízo Especializado.

No que se refere aos crimes de competência da Justiça Federal, tendo em vista que

as  infrações penais  mais  graves (peculato,  corrupção passiva e corrupção ativa)  foram

praticadas na cidade Corumbá de Goiás, a competência para o processo e o julgamento

destas  será  do  Juízo  da  Subseção  Judiciária  de  Anápolis/GO,  que  abrange  os  feitos

relativos aos delitos praticados em Corumbá de Goiás.

Noutro  ponto,  destaco  que  o  crime  de  lavagem  de  capitais  referente  aos

valores desviados por meio da Ação de Alvará dos autos nº 5077733.96 não será, pelo

menos por enquanto,  de competência da Justiça Federal,  já que o referido delito,

nesse particular, foi imputado apenas a EFRAIM SOARES DE MOURA e LEVINE

RAJA GABAGLIA ARTIAGA,  os  quais  serão  julgados  pelo  Órgão  Especial  do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em função do foro privilegiado deste último.

Pelo  mesmo  motivo,  o  delito  de  lavagem  de  capitais  descrito  no  item  8  da

denúncia,  que foi imputado exclusivamente a LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA,

também será julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

Especificamente em relação ao crime de  organização criminosa, entendo que a
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competência para o julgamento será desta Vara Especializada, notadamente considerando

que o grupo criminoso atuava predominantemente na cidade de Corumbá de Goiás e que a

maioria dos crimes praticados pelo grupo criminoso não causou prejuízos à União,  de

forma que serão julgados por este Juízo.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal,

de ofício,  DECLINO DE COMP  ETÊNCIA para o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e

Criminal  da  Subseção  Judiciária  de  Anápolis  9   em  relação  aos  crimes  peculato,

corrupção passiva, corrupção ativa, estelionato e falsidade ideológic  a relacionados à

Ação de Alvará dos autos nº 5077733.96 (estes crimes foram descritos nos tópicos “5”

e “9” da denúncia).

Em consequência,  DETERMINO a extração de cópia integral do presente feito,

inclusive de seus apensos e das mídias que acompanham os autos, para ser remetida ao

Juízo da Subseção Judiciária de Anápolis/GO.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS

RELATADOS NA DENÚNCIA (COM EXCEÇÃO DOS FATOS DOS TÓPICOS “5”

e “9”)

É certo que a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos

pelo art. 41 do Código de Processo Penal, devendo conter a exposição dos fatos delituosos

com todas as suas circunstâncias, bem como a sua tipificação, com vistas a viabilizar a

persecução penal e, na mesma medida, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessa esteira, no caso sub examine, verifico que a peça acusatória narrou possíveis

fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados,

a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, possibilitando, assim, o exercício do

9 O Juízo  da  1ª  Vara  Federal  Cível  e  Criminal  da  Subseção  Judiciária  de  Anápolis  tornou-se  competente  por
prevenção, por ter deferido as medidas cautelares requestas pela Polícia Federal (autos nº 0001407-79) nos autos
nº 1003460-79; 1005170.37, 1005170.37 e 0001399-05 – numeração correspondente aos autos da Justiça Federal.
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contraditório e da ampla defesa, bem como a deflagração da ação penal.

No mesmo alinhamento, constato que a denúncia encontra-se lastreada em lastro

probatório  suficientemente  capaz  de  dar  sustentáculo  às  acusações  feitas  contra  os

processados, mormente tendo em vista os elementos indiciários e probatórios carreados ao

Inquérito  Judicial  nº  5604218.13,  ao  Inquérito  Policial  nº  5604323.87,  às  medidas

cautelares  de  nº  5086065.52;  5086374.73,  5605229.77;  5032443.58;  5089518.55  e

5141192.72110 e aos relatórios de análise juntados às fls. 2670/2679 (vol. 1) e fls. 2/997

(vol. 2) do presente feito.

Constato, igualmente, que a peça primeva ainda foi instruída com a cópia integral

das  ações  judiciais  que  teriam  sido  fraudadas  pela  organização  criminosa  –  autos  nº

5015381.05  (fls.  162/231  vol.  1),  5050510.71  (fls.  232/521  vol.  1),  5050626.77  (fls.

522/1558  vol.  1),  5077733.96  (fls.  1559/2093  vol.  1),  5278737.87  (fls.  2094/2329)  e

5024790.68 (fls. 2330/2659) –, o que, aliado aos demais indícios de prova constantes no

presente feito, autoriza a instauração da ação penal intentada pelo Ministério Público.

EX  POSITIS,  em  juízo  de  prelibação  acusatório,  verificando  que  a  peça

acusatória preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo

Penal e que não foram detectadas, consoante previsão do artigo 395 do referido Diploma

Processual Penal, hipóteses de rejeição, RECEBO A DENÚNCIA (fls. 5/119) em relação

a  ADEMAR  PEREIRA  DA  SILVA  FILHO,  ALEX  FERNANDES  MOREIRA,

ALEXANDRINO  ARAÚJO OLIVEIRA NETO,  ANTÔNIO  CARLOS ALMEIDA

GUERREIRO DE CARVALHO,  BRUNO ELIAS MARRA,  CAMILLA SANTOS

ARAÚJO,  EUCRÍDIA  LUZIA  BARBOSA  DA  SILVA,  FERNANDO  SOUZA

ARRUDA, HYLO MARQUES PEREIRA, JORGE FERNANDO VIANA LOPES,

10 Conforme indicado pelo Ministério Público na manifestação do evento nº 19, o Inquérito Judicial nº 5604218.13
foi protocolado no apenso nº 5522623.96, ao Inquérito Policial nº 5604323.87, no apenso nº 5523991.43 e as
medidas cautelares de nº 5086065.52, no apenso 5530339.77; 5086374.73, no apenso 5524336.09, 5605229.77, no
apenso 5524488.57; 5032443.58, no apenso 5525272.34; 5089518.55, no apenso 5525341-66 e 5141192.72, no
apenso 5527088-51.
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JOSÉ  CLÁUDIO  DE  HOLANDA JACINTO,  NIEMIER  BARBOSA DA SILVA,

ROMERSON  IURY  XAVIER  LEMES,  SILVÂNIA  MATEUS  DE  MELO,

WANDERSON  SANTOS  DE  OLIVEIRA  e  WILLIAN  CHRISTIAN  SILVA

MARQUES, quando aos crimes descritos nos tópicos “3”, “4”, “6” e “7”, principalmente

diante da existência de elementos probatórios acerca da materialidade delitiva e indícios

suficientes de autoria (princípio do in dubio pro societate).

Deixo  de  receber  a  denúncia  em  relação  aos  crimes  vinculados  aos  autos  nº

5077733.96 (descritos nos tópicos “5” e “9” da denúncia), por entender que a competência

para  o  julgamento  destes  é  da  Justiça  Federal,  e,  em  relação  a  LEVINE  RAJA

GABAGLIA ARTIAGA, GRACIELE MATIAS DOS SANTOS e EFRAIM SOARES DE

MOURA,  porque  estes  serão  julgados  pelo  Órgão Especial  do  Tribunal  de  Justiça  de

Goiás.

Deixo de receber a denúncia, também, quanto aos fatos descritos no tópico “8”,

pois este versa sobre suposta prática de crime de lavagem de capitais imputado somente a

LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA.

Em consequência,  DETERMINO A CITAÇÃO de  ADEMAR PEREIRA DA

SILVA  FILHO,  ALEX  FERNANDES  MOREIRA,  ALEXANDRINO  ARAÚJO

OLIVEIRA  NETO,  ANTÔNIO  CARLOS  ALMEIDA  GUERREIRO  DE

CARVALHO,  BRUNO  ELIAS  MARRA,  CAMILLA  SANTOS  ARAÚJO,

EUCRÍDIA LUZIA BARBOSA DA SILVA, FERNANDO SOUZA ARRUDA, HYLO

MARQUES PEREIRA, JORGE FERNANDO VIANA LOPES, JOSÉ CLÁUDIO DE

HOLANDA  JACINTO,  NIEMIER  BARBOSA  DA  SILVA,  ROMERSON  IURY

XAVIER LEMES, SILVÂNIA MATEUS DE MELO, WANDERSON SANTOS DE

OLIVEIRA e WILLIAN CHRISTIAN SILVA MARQUES para apresentarem resposta

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do Código de

Processo Penal.
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Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares, bem como alegar tudo o que

interessar às suas respectivas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as

provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua

intimação, quando necessário.

Anote-se no mandado que as respostas à acusação deverão ser apresentadas por

advogado,  certificando  o  Senhor  Oficial  de  Justiça  se  os  acusados  possuem  ou  não

defensor,  ou  se  desejam  constituir,  informando-lhes  que,  caso  contrário,  ser-lhes-á

nomeado defensor dativo.

Na  hipótese  de  os  réus,  citados  pessoalmente,  não  constituírem  advogados,

considerando que a Defensoria Pública não atua perante esta Vara Especializada, desde já,

fica nomeado o advogado Dr. Kelvin Wallace Castro dos Santos (OAB/GO nº 39.631)

para  assistir  a  defesa  dos  acusados,  o  qual  deverá  ser  intimado  pessoalmente  para

apresentar resposta à acusação em favor dos supracitados acusados.

A fim de evitar futura alegação de nulidade,  DETERMINO seja acostado aos

autos  o  ofício  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Goiás,  no  qual  foi  comunicada  a

impossibilidade  de  designar  um  de  seus  membros  para  atuar  perante  esta  Vara

Especializada.

Acaso necessário, expeça(m)-se carta(s) precatória(s), com prazo de 60 (sessenta)

dias, se solto, e de 20 (vinte) dias, se preso, para a citação dos réus, caso residam em outra

comarca.

Defiro os requerimentos ministeriais de fls. 120/159 (vol. 1) e, em consequência,

DETERMINO seja acostada certidão de antecedentes criminais atualizada em nome dos

réus, inclusive dos Estados e respectivos Juízos indicados na cota ministerial.

Os demais requerimentos ministeriais de fls. 120/159 (vol.  1) foram analisados
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pelo  Desembargador  Relator  da  Ação  Penal  nº  5439405-32.2021.8.09.0000  do  Órgão

Especial  do  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás  –  com exceção do pedido de  suspensão do

exercício da advocacia dos réus advogados, que será analisado por este Juízo no tópico a

seguir.

DETERMINO, também, a habilitação de todos os denunciados desta ação penal e

dos  respectivos  advogados  no  Projudi  –  exceto  de  LEVINE  RAJA  GABAGLIA

ARTIAGA, GRACIELE MATIAS DOS SANTOS e EFRAIM SOARES DE MOURA.

QUANTO AO REQUERIMENTO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

De outro giro, denoto que o Ministério Público requereu a suspensão do exercício

da advocacia por parte dos denunciados ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, ALE-

XANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO, ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA GUER-

REIRO DE CARVALHO, FERNANDO SOUZA ARRUDA, JORGE FERNANDO

VIANA LOPES, JOSÉ CLÁUDIO DE HOLANDA JACINTO, ROMERSON IURY

XAVIER LEMES e WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, com fulcro na garantia

da ordem pública e da instrução processual, ao argumento de que os requeridos se utiliza-

ram da profissão para praticar os atos ilícitos relatados da denúncia e que desempenhavam

funções indispensáveis ao funcionamento do esquema criminoso, por intermédio do qual

teriam desviado mais de R$18.000,00 (dezoito milhões) de reais, por meio dos processos

fraudulentos acima indicados.

Os acusados  JORGE FERNANDO VIANA LOPES e  ADEMAR PEREIRA

DA SILVA FILHO, atuando em causa própria, peticionaram nos eventos nº 9 e 10 dos

presentes autos, manifestando-se contrariamente ao supracitado requerimento ministerial.

No ensejo, aduziram que não tiveram nenhum envolvimento nas fraudes relatadas na exor-

dial acusatória e que não foi demonstrada a presença da contemporaneidade dos fatos im-
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putados, que se trata de requisito indispensável à decretação da medida requestada pelo

Ministério Público.

Aduziram, ainda, que nunca foram processados criminalmente, que necessitam da

advocacia para garantir o sustento próprio e da família e que a suspensão do exercício da

atividade profissional lhes causará grande prejuízo financeiro.

Pois bem.

Conforme ressabido, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319

do Código de Processo Penal, por implicarem a restrição – ainda que parcial – da liberda-

de do imputado, somente serão aplicadas quando presentes os pressupostos do fumus co-

missi delicti, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do

periculum libertatis, representado pelo perigo concreto de que a liberdade plena do agente

pode causar para a ordem pública, para a investigação ou instrução criminal e para a efeti-

vidade da lei penal.

Em se tratando especificamente da medida cautelar ora requestada, o art. 319, in-

ciso VI, do Código de Processo Penal estabelece que será determinada a “suspensão do

exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando

houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.

Embora o supracitado dispositivo legal não faça menção expressa à suspensão do

exercício de atividade profissional e, consequentemente, do exercício da advocacia, o Su-

perior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a medida prevista no art.

319, inciso V, do Estatuto Processo Penal pode ser imposta para suspender o exercício da

atividade profissional exercida pelo advogado que se utilizou de sua função para o cometi-

mento de ilícitos penais para prevenir a reprodução de infrações penais. Confira os seguin-

tes arestos a respeito do tema:
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“(…) VI - Relativamente, à alegação do Agravante acerca da incompetência para
decretação da medida cautelar, em apreço, não verifico flagrante ilegalidade a
ser sanada, eis que, não obstante exista previsão do instituto da suspensão do
exercício da advocacia, na Lei 8.906/94, medida equivalente existe no Código de
Processo Penal, sendo que nesse caso o magistrado, realizando a ponderação en-
tre a medida mais gravosa (prisão preventiva) e a mais branda (cautelar diversa
da prisão),  diante das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, pode
aplicar a última, sobretudo, a fim de reprimir a reprodução de infrações penais;
nesse sentido, não verifico a existência de qualquer elemento, caracterizador de
constrangimento ilegal, a ensejar conclusão diversa da adotada pela eg. Corte a
quo, segundo a qual: "a despeito do que alega o Impetrante, a suspensão do exer-
cício profissional prevista no inciso VI do art. 319 do CPP em nada se confunde
com  o  regramento  do  art.  70  e  seguintes  do  Estatuto  da  Advocacia  (Lei  nº
8.906/94.  Enquanto  a  suspensão do exercício  profissional  do art.  319,  VI,  do
Código de Processo Penal tem função cautelar, a suspensão do registro de advo-
gado, prevista na Lei nº 8.906/94, tem natureza de sanção disciplinar, configuran-
do institutos distintos e com finalidades próprias[...]". Agravo regimental despro-
vido”. (STJ, AgRg no RHC 147.709/BA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DE-
SEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em
14/09/2021, DJe 24/09/2021)

“(…) 2. A suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou
desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profis-
são para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda neces-
sária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atin-
gível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar. Precedentes. (AgRg no
AgRg no HC 480.131/RJ, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe 23/9/2019). 3. Ordem denegada”. (STJ. HC 673.109/RS,
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
10/08/2021, DJe 16/08/2021)

No caso dos autos, constato a presença de relevantes indícios de que ADEMAR

PEREIRA DA SILVA FILHO, ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO, AN-

TÔNIO CARLOS ALMEIDA GUERREIRO DE CARVALHO, FERNANDO SOU-

ZA ARRUDA,  JORGE FERNANDO VIANA LOPES,  JOSÉ CLÁUDIO DE HO-

LANDA JACINTO, ROMERSON IURY XAVIER LEMES  e  WANDERSON SAN-

TOS DE OLIVEIRA11 teriam promovido, constituído e integrado uma organização crimi-

11 O  denunciado  ALEX  FERNANDES  MOREIRA seria  outro  advogado  integrante  da  presente  organização
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nosa voltada para a prática de crimes de falsidade ideológica, uso de documentos falsos,

estelionato, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais, por meio

dos quais teriam auferido vantagens indevidas obtidas mediante o  ajuizamento de ações

judiciais fraudulentas na Comarca de Corumbá de Goiás.

Verifico, ainda, que os requeridos supostamente exerciam papel fundamental para

assegurar a continuidade de todo plano criminoso, na medida em que, na condição de ad-

vogados, compunham o núcleo causídico da agremiação criminosa, sendo responsáveis

pelo ajuizamento das ações fraudulentas e consequente realização dos atos processuais ne-

cessários a atender aos supostos propósitos escusos do grupo.

Desse modo, depreendo que o papel, em tese, desempenhado por ADEMAR PE-

REIRA DA SILVA FILHO, ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO, ANTÔ-

NIO CARLOS ALMEIDA GUERREIRO DE CARVALHO, FERNANDO SOUZA

ARRUDA, JORGE FERNANDO VIANA LOPES, JOSÉ CLÁUDIO DE HOLANDA

JACINTO,  ROMERSON IURY XAVIER LEMES  e  WANDERSON SANTOS DE

OLIVEIRA nos meandros da organização criminosa afigurava-se, sobremaneira, relevan-

te para o êxito dos crimes em exame, sendo necessário determinar a suspensão cautelar do

exercício da atividade profissional destes denunciados para evitar que continuem utilizan-

do a profissão para a prática de condutas tão graves como as relatadas neste feito.

Nesse mesmo alinhamento, enfatizo que, segundo relatado na proemial acusatória,

foram identificados pelo menos 43 (quarenta e três) processos com indícios de fraudes –

dos quais, apenas seis foram objeto da presente denúncia – e que, somente em quatro pro-

cessos judiciais nos quais os denunciados atuaram no desvio dos valores depositados em

contas de terceiros, a organização criminosa teria obtido mais R$18.000,00 (dezoito mi-

lhões de reais) de vantagens ilícitas.

criminosa. Contudo, todas as suas inscrições perante a OAB (GO, MG e SP) já foram suspensas e canceladas, por
força de decisão administrativa.
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Enfatizo, igualmente, que, de acordo com o relatado pelos Promotores de Justiça

do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), os referidos

advogados12 teriam participado, pelo menos, das seguintes condutas criminosas:

ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO: seria um dos líderes da orga-

nização criminosa e teria vinculação com todos os seis processos fraudados objeto da pre-

sente denúncia, tendo sido denunciado pelos crimes de corrupção ativa (por sete vezes),

estelionato tentado e seis estelionatos consumados, peculato (por duas vezes), lavagem de

capitais (por duas vezes) e falsidade ideológica (por três vezes).

ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO e FERNANDO SOUZA ARRUDA:

teriam prestado auxílio, valendo-se do exercício da advocacia, no suposto delito de estelio-

nato praticado no bojo dos autos nº 5050626.77, que resultou em prejuízo de mais de

R$2.000.000,00, em prejuízo do espólio de ROGER JEAN LAVALLARD.

Além disso, mencionaram que FERNANDO SOUZA ARRUDA teria participado

do suposto delito de falsidade ideológica praticado para viabilizar a fraude referente aos

autos nº 5015381-05.

ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA GUERREIRO DE CARVALHO: teria pres-

tado auxílio, valendo-se da sua profissão de advogado, nos supostos delitos de estelionatos

praticados  no  bojo  dos  autos  nº  5050626.77,  que  resultou  em  prejuízo  de  mais  de

R$1.700.000,00 ao espólio de JOSÉ FURLANETTI, além de também ter sido denunciado

pelo crime de corrupção ativa.

JORGE FERNANDO VIANA LOPES: também valendo-se do exercício da ad-

vocacia, teria causado um prejuízo de mais de R$3.000.000,00 às vítimas, tendo atuado

12 Além dos  crimes  descritos  neste  tópico,  enfatizo  que  todos  os  representados  foram denunciados  pelo  crime
organização criminosa.
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nos autos fraudulentos nº 5050626.77 e 5024790.68 mediante a suposta prática de crimes

de peculato e estelionato (por duas vezes). Não bastasse, os Promotores de Justiça ainda

afirmaram que há suspeitas do envolvimento deste acusado em outros processos suposta-

mente  fraudados,  sendo  eles:  5378974.32.2018  (Francisco  x  Dulce),  5126002.35.2019

(Celso x Banco do Brasil) e 51921.38 (pedido de transferência de vaga de Vicente Oliveira

da Costa).

JOSÉ CLÁUDIO DE HOLANDA JACINTO: se valendo da sua profissão de

advogado, teria atuado nos autos nº 5024790.68, em suposto conluio com ROMERSON

IURY XAVIER LEMES13, tendo ambos, em tese, participado do delito de estelionato que

resultou um prejuízo de mais de R$9.000.000,00 ao espólio de AROLDO BASTOS VA-

LENTE.

WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA: também se utilizando da profissão de

advogado, teria praticado os atos fraudulentos relativos aos autos nº 5024790.68, tendo in-

corrido na suposta prática de crimes de corrupção ativa, peculato e estelionato, que resulta-

ram em um prejuízo superior a R$9.000.000,00 ao espólio de AROLDO BASTOS VA-

LENTE.

Demais disso,  os Promotores de Justiça destacaram que  WANDERSON SAN-

TOS DE OLIVEIRA ainda teria ligação direta com HYLO MARQUES PEREIRA (ou-

tro suposto líder da organização criminosa, que, entretanto, não é advogado, é ex-delegado

de polícia) e teria atuado em outros processos sobre os quais também recaem suspeitas de

fraude, a exemplo dos autos nº 5164171.57 (Roberto x Carlos Alberto) e 5126002.35 (Cel-

so x Banco do Brasil).

Nessa linha de ideias, constato que as condutas imputadas aos supracitados advo-

gados são concretamente graves e mostram-se totalmente incompatíveis  com o regular
13 ROMERSON IURY XAVIER LEMOS foi denunciado pelo delito de estelionato por duas vezes.
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exercício da advocacia – atividade que, de tamanha importância, é reconhecida na Consti-

tuição Federal como Função Essencial à Administração da Justiça e que, a toda evidência,

não pode servir como escudo ao cometimento de infrações penais.

De igual forma, saliento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não são

absolutos, podendo ser restringidos quando estiverem em confronto com outros bens ju-

rídicos igualmente tutelados pela ordem constitucional14, não podendo salvaguardar supos-

tas práticas ilícitas lesivas aos interesses da Administração Pública e que teriam causados

prejuízos milionários a várias vítimas.

Desse modo, entendo que a imposição da medida cautelar diversa da prisão, pre-

vista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, mostra-se razoável e proporcio-

nal às circunstâncias e gravidade dos fatos relatados na denúncia, sobretudo considerando

que se trata de medida menos gravosa do que eventual prisão preventiva e que resultou de-

vidamente demonstrada a presença do nexo funcional entre os crimes supostamente prati-

cados e a atividade profissional desempenhada pelos requeridos.

A contemporaneidade dos fatos também se faz presente porque, consoante relata-

do pelo Ministério Público, o supracitado grupo criminoso continuou em atuação até o ano

de 2020 e, mesmo após o afastamento do magistrado LEVINE RAJA GABAGLIA ARTI-

AGA – determinado administrativamente  –,  alguns  dos  advogados,  como é  o caso  de

JORGE FERNANDO VIANA LOPES, teriam continuado com o engodo criminoso nos

autos nº 5050626.77, que continua em tramitação.

Ainda nesse particular, trago à colação julgado que defende que o período decorri-

do durante as investigações não afasta a contemporaneidade da medida extrema. A esse

respeito, confira o seguinte julgado Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “(…) 1 – O

tempo decorrido entre a data do fato e a decretação da prisão preventiva não é capaz de
14 Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro Lima (Manual de Processo Penal, Ed. JusPodivm. 2019, p. 1065.
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afastar a contemporaneidade da causa justificadora, quando esse lapso temporal se deu

em razão das investigações policiais que foram empreendidas, no intuito de apurar a ma-

terialidade e autoria delitivas. Ordem conhecida e denegada (…).” (TJGO, Habeas Cor-

pus Criminal 5081749-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). FERNANDO DE CASTRO MES-

QUITA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/03/2020, DJe de 09/03/2020).

No caso dos autos, não se pode ignorar a complexidade das investigações, a plura-

lidade de agentes e a implementação de diversas medidas cautelares – sem contar que ain-

da foi instaurado Inquérito Policial pela Polícia Federal, o qual, posteriormente, foi remeti-

do ao TJGO, em razão de ter sido indicada a possível participação de um magistrado no

presente estratagema criminoso.

Noutro ponto, destaco que,  diante da urgência da medida, deixo de colher mani-

festação prévia dos denunciados a respeito do presente requerimento, para não retardar a

apreciação da medida urgente – que reclama pronunciamento judicial célere –  especial-

mente considerando que alguns dos processos sob suspeita continuam tramitando na Co-

marca de Corumbá/GO (no total, são 43) e que novas ações judiciais fraudulentas podem

ser protocoladas pelo grupo, que, segundo consta, possui âmbito de atuação nacional e ain-

da teria agido em outras comarcas goianas, a exemplo, de Itajá e Caçu. 

O contraditório, na hipótese, será postergado para momento posterior ao deferi-

mento da medida cautelar de natureza pessoal em apreço (contraditório diferido) (artigo

283, § 3º, do Código de Processo Penal) – exceto em relação a JORGE FERNANDO VI-

ANA LOPES e ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, que, conforme se denota, já

se manifestaram nos eventos nº 9 e 10.

As teses de negativa de autoria apresentadas por JORGE FERNANDO VIANA

LOPES e ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO demandam dilação probatória, não
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sendo este o momento processual adequado para o seu devido enfrentamento. Ademais,

saliento que a alegação de que a medida requestada causará prejuízos financeiros aos refe-

ridos profissionais não impede a sua implementação, quando demonstrada a presença dos

requisitos e pressupostos que autorização a sua aplicação.

POSTO ISSO, com base nos argumentos acima expostos, reputo necessária a sus-

pensão do exercício da atividade profissional exercida pelos advogados  ADEMAR PE-

REIRA DA SILVA FILHO, ALEXANDRINO ARAÚJO OLIVEIRA NETO, ANTÔ-

NIO CARLOS ALMEIDA GUERREIRO DE CARVALHO, JORGE FERNANDO

VIANA LOPES, JOSÉ CLÁUDIO DE HOLANDA JACINTO, ROMERSON IURY

XAVIER LEMES e WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, tendo em vista a gravi-

dade concreta das condutas, a periculosidade social efetiva dos agentes, revelada pelo mo-

dus operandi empregado e o receio de que continuem a utilizar a profissão para o cometi-

mento de novas infrações penais.

Referida medida somente não será adotada, por ora, em relação a  FERNANDO

SOUZA ARRUDA, porque este está com sua inscrição suspensa; e em relação à inscrição

de WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA na OAB/DF, porque esta já foi cancelada –

conforme pesquisa feita nesta data ao Cadastro Nacional de Advogados da OAB.

DESTA FEITA, tendo sido demonstrada a necessidade da suspensão do exercício

advocacia  por  parte  dos  requeridos,  deferindo  o  requerimento  do  Ministério  Público,

APLICO  a  ADEMAR  PEREIRA DA SILVA FILHO,  ALEXANDRINO  ARAÚJO

OLIVEIRA NETO,  ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA GUERREIRO DE CARVA-

LHO, JORGE FERNANDO VIANA LOPES, JOSÉ CLÁUDIO DE HOLANDA JA-

CINTO, ROMERSON IURY XAVIER LEMES e WANDERSON SANTOS DE OLI-

VEIRA a medida cautelar prevista no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal,
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a saber, suspensão do exercício de atividade profissional – no caso, do exercício da advo-

cacia.

A necessidade de manutenção da medida será reavaliada no prazo de 180 (cento e

oitenta) dias.

Determino, ainda, o encaminhamento da denúncia e desta decisão à Ordem dos

Advogados do Brasil – especificamente às seccionais indicadas na cota ministerial –, va-

lendo a presente decisão como ofício, nos termos do Provimento nº 002/2012 da CGJ/GO,

para ciência e cumprimento da medida cautelar de suspensão imposta.

Como consectário lógico, INDEFIRO os pedidos formulados por JORGE FER-

NANDO VIANA LOPES e ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO nos eventos nº 9 e

10.

Em relação ao pedido de JORGE FERNANDO VIANA LOPES (evento nº 9),

visando a imposição de segredo de justiça ao presente feito, com fulcro na alegação de

que nestes autos constam informações sigilosas dos denunciados, ouça-se o Ministério

Público.

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Noutro  vértice,  observo  que  foram  apensadas  ao  presente  feito  a  cópia  das

seguintes medidas cautelares:

a)  5524488-57 (cópia  dos  autos  nº  5605229-77 do Órgão Especial  do TJGO):

representação da Polícia Federal para busca e apreensão, prisão preventiva e sequestro de

bens (autos nº 1003460-79 da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de

Anápolis);
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b)  5524336-09 (cópia  dos  autos  nº  5086374.73 do Órgão Especial  do TJGO):

representação da Polícia Federal para a quebra de sigilo telefônico e telemático e para

sequestro e arresto de bens (autos nº 1004115-51 e 1005170.37 da 1ª Vara Federal Cível e

Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis)

c)  5523991-43 (cópia  dos  autos  nº  5604323-87 do Órgão Especial  do TJGO):

cópia do Inquérito  da Polícia Federal  (autos nº  0001407-79 – 1ª  Vara Federal  Cível e

Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis);

d)  5527088-51 (cópia  dos  autos  nº  5141192-72 do Órgão Especial  do TJGO):

cópia do requerimento do Ministério Público para a busca e apreensão;

e)  5522623-96 (cópia  dos  autos  nº  5604218-13 do Órgão Especial  do TJGO):

Inquérito Judicial em trâmite perante o Órgão Especial do TJGO;

f)  5530339-77 (cópia  dos  autos  nº  5086065-52 do Órgão Especial  do TJGO):

representação da Polícia Federal para a quebra de sigilo de dados bancário e fiscal (autos

nº 0001399-05 – 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis);

g)  5525272-34 (cópia  dos  autos  nº  5032443-58 do Órgão Especial  do TJGO):

requerimento do Ministério Público para quebra de sigilo bancário e fiscal; e

h)  5525341-66 (cópia  dos  autos  nº  089518-55  do  Órgão  Especial  do  TJGO):

requerimento do Ministério Público para interceptação telefônica e telemática.

Em continuidade, observo que, no bojo dos autos nº 1003460-79 (cópia juntada

aos  autos  nº  5524488-57) foi  decretado  o  sequestro  dos  bens  pertencentes  a  ALEX

FERNANDES MOREIRA, PRIMECRED RECUPERADORA DE CRÉDITO EIRELI,

ALEX FERNANDES MOREIRA TRANSPORTADORA (empresas vinculadas a  ALEX

FERNANDES),  dos  bens  adquiridos  por  RONIELY  NOGUEIRA DE  CARVALHO

(esposa  de  ALEX  FERNANDES)  e  por  sua  empresa,  INSTITUTO  IES,  durante  a
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constância da sociedade conjugal com o referido acusado, além dos seguintes bens (até o

limite de R$5.030.328,74):

1. Sítio de Recreio Panorama, sítio 01, quadra 04, Goiânia/Goiás, matrícula 3.640;

2.  Veículo  BMW  X6  XDRIVE  351  FG21,  branca,  placa  NVR-6009  –

Goiânia/Goiás;

3. Rua dos Jatobás, Lote 07, Quadra 11, Jardim Valência, Goiânia/Goiás, matrícula

71.574;

4.  Veículo  BMW  X6  XDRIVE  351  FG21,  branca,  placa  NVR-6009  –

Goiânia/Goiás;

5.  Veículo  M.  BENZ/ACTROS  2651S6X4,  2019/2019,  cor  branca,  placa

PRU7039, Goiânia/Goiás;

6. Veículo M. BENZ/ACTROS 2651S6X4, 2019/2019 branca, placa PRU7319,

Goiânia/Goiás; e

7. Veículo M. BENZ/ACTROS 6X4, 2010/2011, placa NWI-5892.

Denoto, ainda, que, no bojo dos autos nº 1005170.37 (cópia juntada aos autos nº

5524336-09), foi autorizado, também, o sequestro e o arresto dos valores depositados nas

contas  de  ALEX  FERNANDES  MOREIRA,  ALEX  FACHI  MOREIRA  (nome

supostamente utilizado por ALEX FERNANDES),  ALEX FERNANDES MOREIRA –

TRANSPORTADORA,  PRIMECRED  RECUPERADORA  DE  CRÉDITO  EIRELI,

PRIME LOCAÇÕES EIRELI, ALEX FACHI MOREIRA (CNPJ 20.769.112/0001-19, e

ALEX FERNANDES MOREIRA (CNPJ 17.330.917/0001-57), e do veículo AMAROK,

2019/2020, placa RBQ8G74 (até o limite de R$5.030.328,74).

Contudo, verifico que referidas medidas foram decretadas pelo Juízo da 1ª Vara
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Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, relativamente, ao caso

dos autos nº 5077733.96 (“  Aristeu x Caixa  ”) que teria causado prejuízo à União – desvio

de mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que estavam depositados em uma

conta da Caixa Econômica Federal – que, neste momento, retornará para referida Unidade

Judiciária, em função da competência da Justiça Federal para o julgamento.

No que se refere aos demais episódios relatados na denúncia, observo que não

houve e não há em tramitação nenhuma medida cautelar assecuratória de bens e valores

em desproveito dos acusados. 

Cumpra-se e intimem-se.

Goiânia, 02 de dezembro de 2021.

PLACIDINA PIRES

Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Cri-

minosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
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