
 

 
 

 
 

 
 
PROCESSO: 1016051-09.2021.4.01.3900 
CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313) 

POLO ATIVO: Polícia Federal no Estado do Pará (PROCESSOS CRIMINAIS) e outros 

POLO PASSIVO:TAVARES & TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: LEANDRO BARBALHO CONDE - PA012455, JANAINA KAISSY ALVES DA

SILVA DE MORAES - PA14869, FELIPE DE CUSTODIO ALVES DIAS - PA30954, ERIKA CORONHA BENASSI -

SP276778, FERNANDA ANDREAZZA - PR22749, MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR19226, LUCAS

BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR41350, MARIANA NOGUEIRA MICHELOTTO - PR65829, LUIZ ROBERTO JURASKI

LINO - PR62884, INAIA NOGUEIRA QUEIROZ BOTELHO - PR31840, MARIANA PIGATTO SELEME - PR58107,

CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - PA10686, ROSSANA BRUM LEQUES - SP314433, MYRELLA ANTUNES

FERNANDES - SP439729, BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - PA15692, ROBERTO PODVAL - SP101458,

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933, JANAINA FERREIRA - SP440412, LUIS FERNANDO SILVEIRA

BERALDO - SP206352, RAUL LUIZ FERRAZ FILHO - PA4228, PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - PA30270,

DEBORA NOBOA PIMENTEL - SP172529, CAROLINA FONTI - SP271638, VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN -

SP316334, GIOVANA COSTA SERRA - SP390914, VICTOR FERREIRA ARICHIELLO - SP390955, CAMILA SILVA

LAVOR - PA27828, MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA - PA28782, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO -

MT9793/O, JADERSON ROCHA REINALDO - MT24389/O, CIBELE SOUSA DAMASO LE SENECHAL BRAGA -

GO22884, ELVIS SOUSA DAMASO - GO23534, PRISCILA DAMASO DA SILVA - GO28886, IGOR XAVIER DO

NASCIMENTO - PA015947, FABIO JOSE NAHUM RODRIGUES - PA19713, LARIANE CRISTINE CARNEIRO DE

LEAO - PA30699, LUIZ HENRIQUE DE SOUZA REIMAO - PA20726, LUCAS PEREIRA WANZELLER RODRIGUES -

PA23317, ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA8898, FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - PA012131, AFONSO

MARCIUS VAZ LOBATO - PA8265, ALEXANDRA DA COSTA NEVES - PA017905, ANDRE SILVA TOCANTINS -

PA015381, ALVARO HENRIQUE SEABRA DE FREITAS - PA31519, BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO -

PA011805, ROBERIO ROSA GOMES - PA24382, ANDRE LUAN COSTA SOARES - PA24441, RAFAEL FECURY

NOGUEIRA - PA12452, CLEBIA DE SOUSA COSTA - PA13915, ANDREW TOBIAS BORGES MONTEIRO - PA31708,

WESLEY DOUGLAS MONTEIRO E SILVA - PA27262, LUIZ GUILHERME CONCEICAO DE ALMEIDA - PA4533,

KLAUS DA SILVA PEREZ - SP266478, LEONARDO MAGALHAES AVELAR - SP221410, TAISA CARNEIRO MARIANO

- SP389769, EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - PA011816, GABRIELLA CASANOVA ATAIDE DOS SANTOS -

PA27216, ITAAN FERREIRA SIMOES - PA26855, JAMILLA COELHO MENDES - PA30691, RODRIGO TAVARES

GODINHO - PA013983, WALBER BROM VIEIRA - GO12481, JHONNIELCY KOPEGYNSKI - PA20040 e MARCELO

LEONAM CORREA DE BARROS - PA20336 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Pará
4ª Vara Federal Criminal da SJPA
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Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de JOSE
ARNALDO IZIDORO MORAIS e JOSÉ BRUNO TSONTAKIS (id 706852045). 
 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal (id 705616495 e 706613990) opinou pelo
indeferimento dos pedidos de liberdade provisória de JOSÉ ARNALDO MORAIS e JOSÉ BRUNO
TSONTAKIS. 
 
É o breve relatório. DECIDO. 
 
Acerca do pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de JOSÉ ARNALDO
IZIDORO MORAIS e JOSÉ BRUNO TSONTAKIS, não vislumbro, no presente pedido, qualquer
fato que possa alterar o convencimento deste Juízo em sentido contrário à manutenção da prisão
cautelar dos requerentes, bem como tenho que a medida constritiva permanece sendo a mais
adequada e proporcional dentre as demais cautelares previstas, de modo que entendo ainda
encontrarem-se presentes os requisitos da custódia preventiva e os fundamentos que a
autorizam, notadamente a possibilidade de reiteração da atividade criminosa. 
 
Deste modo, não restando dúvidas acerca da existência da materialidade delitiva e dos robustos
indícios de autoria em direção aos requerentes, plenamente presentes, portanto, o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis, cujo decreto preventivo em tudo atende aos requisitos do art. 312
do CPP.  
 
Por fim, tenho que o decreto preventivo, cujas razões ora reitero, revestiu-se de plena legalidade,
de modo a atender as diretrizes constitucionais, bem como as exigências do art. 312 do CPP,
uma vez que se encontra fundamentado, sendo inadequadas e insuficientes, por ora, as demais
medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes a prova da existência do delito, fortes
indícios de autoria e a necessidade de assegurar a ordem pública. 
 
Assim, acompanho o parecer do Ministério Público Federal, desfavorável ao pedido, para
manter a prisão preventiva dos acusados, por entender que a medida foi imposta e cumprida
dentro da legalidade, com vistas a assegurar a regular instrução processual, resguardar a ordem
a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, cujo decreto funda-se em elementos de
convicção concretos acerca da prática delitiva e da periculosidade dos agentes, encontrando-se
fundamentado, em tudo atendendo as diretrizes do art. 312 do CPP.  
 
Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos, formulados por JOSÉ ARNALDO IZIDORO MORAIS e
JOSÉ BRUNO TSONTAKIS, de revogação da prisão preventiva e o de substituição por
cautelares diversas da prisão. 
 
Acerca da petição protocolada no id 700862954, não cabe ao Judiciário intimar o constituinte
sobre a dita renúncia ao mandato, unilateralmente apresentada pelos causídicos (pág. 13727). O
art. 112 do CPC prevê que cabe ao advogado provar que cientificou o seu cliente para que este
constitua novo patrono. Contudo, não há essa comprovação nos autos. Assim, intimem-se as
advogadas constituídas a permanecerem nos autos, sendo responsáveis por praticar os atos
indispensáveis à consecução do mandato, até a comprovação da ciência pelos constituintes da
renúncia expressa. 
 
DETERMINO, ainda, a adoção dos procedimentos para realização IMEDIATA de Leilão
Judicial/Hasta Pública de TODOS os bens móveis, imóveis e semoventes sequestrados,
conforme decisão de id 554613427. 
 
Assim, seguem os procedimentos a serem adotados para realização do Leilão Judicial: 
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a)    NOMEIO o leiloeiro oficial SANDRO DE OLIVEIRA, inscrito na JUCEPA sob o nº 0555214
(fones: 3033-9009, 8146-8372, e-mail: contato@norteleiloes.com.br, sítio na internet 
www.norteleiloes.com.br), com endereço profissional na BR-316, KM-18, Marituba/PA, para que
adote as providências necessárias à realização do leilão judicial, com observância das
disposições do art. 133 c/c art. 144-A, ambos do CPP, e da Resolução nº 92/2009-CJF, exceto a
juntada aos autos do edital da hasta, o envio deste para publicação no órgão de imprensa oficial e
a posterior certificação da publicação, que ficarão a cargo da Secretaria do Juízo; 
 
b) Autorizo acesso aos autos pelo leiloeiro, para as providências necessárias à realização e
ultimação do leilão/hasta pública, ampla divulgação, confecção de editais e o que mais se fizerem
necessário; 
 
c) O leiloeiro fica autorizado a remover, sem ônus para a Justiça Federal, os bens do local onde
atualmente se encontram para o pátio da sede da NORTE LEILÕES, sito na BR-316, Km-18, s/n,
Marituba/PA, oportunidade na qual deverá assumir a condição de fiel depositário, com a
consequente dispensa do Departamento Regional de Polícia Federal do Estado de Pará do
referido encargo, devendo a Secretaria lavrar o competente Termo de Fiel Depositário, com
ciência à Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará; 
 
d) Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento), acrescida de 5% (cinco por cento) de
taxa de serviços, sobre o valor da arrematação, nos termos do art. 24, do Regulamento da
profissão de leiloeiro estabelecido pelo Decreto nº 21.981, de 19/10/1932. A comissão e taxa de
serviço deverão ser pagas obrigatoriamente pelo arrematante ao leiloeiro, conforme o parágrafo
único, do art. 24, do Decreto nº 21.981/32; 
 
e) Efetivado o leilão/hasta pública, providencie-se: 
 
e.1) a expedição de carta de arrematação ao comprador, para fins de registro perante o órgão de
trânsito competente; 
 
e.2) oficie-se ao órgão estadual de trânsito do Estado do Pará, para que expeça certificado de
registro e licenciamento em favor do arrematante (em relação aos veículos), ficando estes livres
do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em
relação aos antigos proprietários, tudo em conformidade com o § 5º, do art. 144-A, do CPP; 
 
e.3) o depósito do valor da arrematação em conta vinculada ao juízo, na Caixa Econômica
Federal (agência 2338 – Justiça Federal/PA); 
 
f) Intime-se o leiloeiro, encaminhando-se e-mail desta decisão; 
 
g) Intime-se a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará do teor desta decisão,
inclusive para franquear o acesso do leiloeiro aos bens, para fins de vistoria e laudo fotográfico,
de modo a viabilizar o leilão/hasta pública a ser realizada. 
 
Proceda-se as habilitações dos procuradores constantes nos ids 701360961, 701360966,
701859488, 707149481 e 707607954. 
 
Ciência ao Ministério Público Federal. 
 
Publique-se.  
 
 
 
Belém/PA, data da assinatura eletrônica. 
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ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 

Juiz Federal Titular da 4ª Vara e do 2º JEF Criminal 
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