
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

LMA Nº 233/2019

PET Nº 13184/DF (2019/037511106) - APN Nº 940/DF 
REQUERENTE :  MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR : EXMO. SR. MINISTRO OG FERNANDES - CORTE ESPECIAL
SEGREDO DE JUSTIÇA

EXM.º SR. MINISTRO RELATOR, 

MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO

apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, decretada nos

autos do PBAC nº 10-INQ 1258/DF, e, subsidiariamente, a conversão

da mencionada segregação cautelar em prisão domiciliar.

Defende, em síntese, a ausência de necessidade

da custódia preventiva, diante do não preenchimento dos requisitos

e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, inicialmente, que o pedido de prisão

preventiva formulado pela Procuradoria-Geral da República baseou-

se  unicamente  na  sua  atuação  jurisdicional  enquanto

Desembargadora do TJBA.



2

Narra que “(...) a PGR conduz o pedido com foco

nos resultados da busca e apreensão, criando uma falsa atmosfera

de riqueza não declarada, citando fatos aleatórios e baseados em

'boatos'  que não compõem a investigação e mesclando acusações

contra os investigados”.

Pontua que o órgão do MPF assumiu  as funções

de  órgão  jurisdicional,  correcional  e  punitivo,  ao  indicar  como

fundamento para a prisão preventiva apenas a opinião ministerial  a

respeito das decisões judiciais e administrativas  proferidas por ela,

utilizando, por exemplo, os termos “maneira desastrosa” na suposta

expedição de ofícios e “duvidosa decisão”.

Acrescenta que  não  existe  indício  concreto  da

sua  participação  no esquema  de corrupção em vendas de decisões

judiciais  no âmbito do TJBA, pois “não há menção a cruzamento de

telefonemas que levem direitamente a uma suspeita, interceptações

telefônicas  em que tais  decisões  sejam tratadas,  cruzamentos  de

patrimônio  para  que  se  possa  demonstrar,  sequer  minimamente,

certa  coincidência  entre  a  decisão  e  a  expedição  de  ofícios  e

movimentações financeiras”.

Prossegue a requerente que,  em relação ao seu

aspecto  patrimonial,  não  houve  qualquer  demonstração  da  sua

ilicitude  pela  PGR,  empregando  simplesmente conceito  aberto  de

movimentação financeira.

Alega,  ainda,  inexistir  contemporaneidade  a

justificar  a  custódia  cautelar,  em  razão  dos  fatos  remontarem  à

criação do Centro Judiciário em 17/4/2017 e  a “decisões de meados

de 2018!”.
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No  mais,  aponta  ausência de  fundamentação

jurídica  do  ato  constritivo  no  tocante  ao risco  de  reiteração

criminosa, uma vez que baseado em anotação datada de 1º de junho

(provavelmente  no  ano  de 1998),  que  não  referencia  sequer  um

processo  que  trata  de  questões  fundiárias  que  esteja  sob  sua

jurisdição.

Questiona  também o argumento do MPF  para a

decretação da custódia preventiva de “suposta violação da cautelar

imposta  momentos  após  o  cumprimento  dos  mandados  de

busca  e  apreensão,  sem  qualquer  demonstração  da  efetiva

ciência da peticionária sobre a proibição de comunicação com o

TJ-BA”.

Descreve que,  “ainda  que  se  considerasse  a

hipótese  de  descumprimento  da  cautelar  imposta,  o  caráter  de

ultima ratio da prisão preventiva, expressamente assegurado pela lei

após  a  reforma  processual  de  2011,  que  reafirmou  a

excepcionalidade e subsidiariedade da medida   extrema,   também não

foi observado”.

Por fim, defende que não subsiste o fundamento

de  conveniência  da  instrução  criminal,  por  suposto  risco  de

ocultação  de  destruição  de  provas,  já  que  encerrado  o  inquérito

policial e oferecida denúncia.

Em  razão  da  fundamentação  acima  exposta,

conclui que o pedido de prisão preventiva não apresenta qualquer

grau de proporcionalidade, uma vez que o afastamento das  suas

funções de Desembargadora  - em uma investigação que se refere

LMA/TRL (PET Nº 13169/DF - 2019/037511106) 



4

exclusivamente a decisões no âmbito de sua atuação -, já se mostra

como medida suficiente. 

De resto, afirma que  tem 68 anos de idade,  é

portadora  de  diabetes  e  de  hipertensão  arterial,  o  que  justifica,

alternativamente, a  concessão  de  medida  cautelar  alternativa  de

prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva

ou  sua  substituição  por  medida  cautelar  diversa  da  prisão,  nos

termos do art. 319 do CPP.

Por  intermédio  do  despacho  de  fl.  423,  o

requerimento  veio à  Procuradoria-Geral  da  República  para

manifestação.

É o relatório.

A hipótese é de indeferimento do pedido.

A requerente  MARIA DO SOCORRO BARRETO

SANTIAGO busca, em campo precário e efêmero, que seja revogada

a prisão preventiva ou a imposição de medida alternativa à prisão

prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os requisitos e os pressupostos para

a  custódia  preventiva  permanecem  hígidos,  fundada  na  extrema

gravidade  inferida  de  elementos  concretos  aptos  a  demonstrar  a

imprescindibilidade da medida,  seja para assegurar a cessação da

atividade  criminosa,  mantida  mesmo  a  requerente afastada das

funções  no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia,  seja  para

assegurar o não comprometimento da instrução criminal.
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São extremamente graves e abrangentes os fatos

envolvendo  MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO  nas

atividades da organização criminosa  de venda de decisões judiciais

no  âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia  para  a

legitimação de terras no este baiano.

A  atuação  de  MARIA DO SOCORRO BARRETO

SANTIAGO,  figura de grande envergadura no esquema criminoso,

foi devidamente detalhada em denúncia oferecida por esta Procura-

doria-Geral da República, no dia 10/12/2019, em face da requerente

e  dos demais  integrantes da ORCRIM,  pela  prática dos crimes de

corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro

e constituição e integração a organização criminosa.

Conforme  narra a inicial acusatória, a Desembar-

gadora  MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO,  juntamente

com GESIVALDO BRITTO, JOSÉ OLEGARIO, MARIA DA GRAÇA OSÓ-

RIO SÉRGIO HUMBERTO, MÁRCIO BRAGA e MARIVALDA MOUTINHO,

atuou, 03/07/2013 a 19/11/2019, no exercício da judicatura, con-

tando com o apoio dos seus operadores ANTÔNIO ROQUE, KARLA

LEAL, JÚLIO CÉSAR e MÁRCIO DUARTE, para atender os interesses

do grupo liderado por ADAILTON MATURINO e seus comparsas GECI-

ANE  MATURINO,  JOSÉ  VALTER  e  seu  filho  JOÍLSON GONÇALVES,

tendo como epicentro a disputa judicial por valiosas glebas de terra

situadas no oeste da Bahia.

A  força  motriz  da  atuação  criminosa  é  o irreal

acervo patrimonial rural de JOSÉ VALTER constituído em torno das

Matrículas nº 726, 727 e 1037, que, ao anuir ao plano criminoso

apresentado  por  ADAILTON  MATURINO  e  GECIANE  MATURINO,
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transforma-se da condição de borracheiro para latifundiário, numa

composição patrimonial que abarca cerca de 366.000 hectares de

terras, em cifras que superam R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão

de reais), em valores de hoje.

Desse  modo,  o  plano  espúrio  de  ADAILTON

MATURINO e GECIANE MATURINO de convalidar as matrículas acima

como de titularidade de JOSÉ VALTER, somente foi possibilitado com

o  apoio  dos  Desembargadores  GESIVALDO  BRITTO,  JOSÉ

OLEGARIO,  MARIA  DA  GRAÇA  OSÓRIO  e  MARIA DO SOCORRO

BARRETO SANTIAGO, bem como com a rubrica judicial de SÉRGIO

HUMBERTO, MÁRCIO BRAGA e MARIVALDA MOUTINHO, articulados a

ANTÔNIO ROQUE, KARLA LEAL, MÁRCIO DUARTE e JÚLIO CÉSAR.

No que  se  refere  à  Desembargadora  MARIA DO

SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO,  tem-se  que  ela  e JOSÉ

OLEGÁRIO  atuaram  no  Recurso  Administrativo  nº  0022546-

15.2015.8.05.0000,  Mandado  de  Segurança  nº

92.85.2008.8.05.0000  e  Agravo  de  Instrumento  nº  8003357-

07.2018.8.05.0000, bem como deram apoio ao denunciado MARCIO

BRAGA na coordenação do Centro Judiciário de Solução Consensual

de Conflitos Possessórios da Região Oeste, para, em tempo recorde1,

garantir aparência de legalidade ao Protocolo de Acordo na Ação nº

0000157-61.1990.8.05.00812,  e,  por  conseguinte,  o  sucesso  do

esquema engendrado por ADAILTON MATURINO.

MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO e

JOSÉ OLEGÁRIO, ao julgarem o Recurso Administrativo nº 0022546-

1 O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos Possessórios da Região
Oeste foi criado pela Desembargadora MARIA DO SOCORRO em 17/4/2017 e, no
dia 18/04/2017, 24h (vinte e quatro horas) depois de sua criação, foi produzido
o Protocolo de Acordo na Ação nº 0000157-61.1990.8.05.0081.
2 Prot. de Acordo na  Ação nº 0000157-61.1990.8.05.0081,  encartado em mídia
digital do PBAC n. 10.
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15.2015.8.05.0000,  repristinando a  Portaria  nº  105/2015 da

Corregedoria  das  Comarcas  do  Interior,  anulada  pelo  Conselho

Nacional  de  Justiça,  expediram,  de  maneira  intencional,  ofícios,

mesmo  sem  a  publicação  da  decisão,  para  os  mais  variados

organismos do Sistema de Defesa Social,  de modo a intimidar os

adversários do plano criminoso de ADAILTON MATURINO.

A Desembargadora  Maria  do  Socorro  Barreto

Santiago já  tinha  adotado  idêntica  postura  ao  impossibilitar

qualquer tipo de êxito judicial que pudesse enfraquecer a Portaria n.

909/2007,  que antecedeu  a Portaria nº 105/2015,  por ocasião  da

relatoria  do  Mandado  de  Segurança  nº  92-85.2008.8.05.0000383,

conduta que resultou em proteção do grupo de ADAILTON MATURINO

DOS SANTOS de modo a garantir, indevidamente, a titularidade e a

posse criminosa do imóvel registrado sob a Matrícula nº 736, situado

na  região  da  Estrondo,  por  ocasião  da relatoria  do  Agravo  de

Instrumento nº 8003357-07.2018.8.05.0000.394.

A  atuação  criminosa  de  MARIA  DO  SOCORRO

BARRETO SANTIAGO  ganha  forte  evidência,  quando  se  captam,

mediante  autorização  judicial,  diálogos  de  terminal  telefônico  de

ADAILTON  MATURINO,  sendo  utilizado  pelo  seu  irmão  ANILTON

MATURINO,  com a  revelação  do  funcionamento  da  intermediação

criminosa junto à Corte baiana:

“[…] NILTINHO: Fala, minha excelência!
HNI: Excelência? Quem sou eu!
NILTINHO: O senhor é autoridade! É. E aí, o que é que o 
senhor manda? Recebendo um telefonema desse que vem da
Vossa Excelência assim é...
HNI: É problema, né?
NILTINHO: É coisa boa, tudo é solução, não tem problema 
não.

3 Mandado de Segurança nº 92.85.2008.8.05.0000, encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
4 Agravo  de  Instrumento  nº  8003357-07.2018.8.05.0000,  encartado  em mídia
digital do PBAC nº 10.
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HNI: Nunca é coisa pra lhe dar! (risos)
NILTINHO: Pra me dar, é? (risos) E aí, o que é que manda?
HNI: Deixa eu te falar; tô dizendo, nunca é vantagem, 
sempre é problema. Deixe eu te dizer...
NILTINHO: Um dia vem a vantagem.
HNI: BRUNO ligou pra você?
NILTINHO: BRUNO me ligou.
HNI: Caia em campo, Dr.. Caia em campo que isso é urgente,
urgentíssimo.
NILTINHO: É, né?
HNI: Estratégico pra Prefeitura. Estratégico.
NILTINHO: É?
HNI: Certo? Ele lhe explicou o que era?
NILTINHO: Já. Já me falou. Ele pediu pra poder 
eliminar os dois que estavam chamando.
HNI: Ele pediu pra marcar, foi?
NILTINHO: Pra marcar. Vou tentar conversar final de 
semana pra ver como é que marca lá, como é que faz. 
Viu?
HNI: Vê se você marca entre hoje e amanhã pra ele ir 
lá, pô! É urgente isso, NILTINHO, não pode dormir não,
no ponto não, entendeu?
NILTINHO: Vou tentar.
HNI: Quem foi a desembargadora que ficou com esse 
assunto?
NILTINHO: Foi MARIA DO SOCORRO.
HNI: Pois é, ligue pra ela, bicho!
NILTINHO: É.
HNI: Ligue pra ela e diga, "oh titia, eu tô aqui com um 
problema pra resolver, papapa" (tosse), se ela disser 
hoje de tarde e quiser atender ele e puder atender ele,
você vai lá com ele, pô!
NILTINHO: Vou tentar aqui localizá-la.
HNI: Veja aí porque é importantíssimo, viu?
NILTINHO: Valeu, valeu! Tchau! Tá bom, tá! Tchau.” (Anilton 
Maturino) (Grifou-se)5

Ademais,  a  Unidade  de  Inteligência  Financeira  –

UIF6 apresentou a quantia somada de R$ 1.570.000,00 (um milhão,

quinhentos  e  setenta  mil  reais)  em movimentações  suspeitas  da

DESEMBARGADORA MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO

e com indicativos de lavagem, dos quais R$ 110.000,00 (cento e dez

mil reais) foram de saque em espécie.

5 Relatório de Análise e Interceptação nº 01/2019,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
6 Relatório de Inteligência Financeira - COAF nº 39385, encartado em mídia digital
do PBAC nº 10.
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Acrescente-se que, ao ser cumprida busca em face

de MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO  e  de  JOSÉ

OLEGÁRIO,  confirmou-se que  ambos  receberam  recursos  para

atender  aos  interesses  do  grupo  de  ADAILTON  MATURINO,  e

processaram  seus  recursos  em  mecanismo  de  lavagem,  com

aquisição de bens em nome de terceiros ou aquisição de objetos de

luxo:

“Ao  conferir-se  o  celular  de  WANJA,  esposa  de  JOSÉ
OLEGÁRIO,  verificou-se  que  um  de  seus  contatos  era
ADAILTON  MATURINO,  também  investigado,  e  o
conteúdo das mensagens referia-se à disputa fundiária que
teria  dado  azo  ao  caso  de  corrupção  e  lavagem  de
bens, ora vergastado.
[...]
Em apertada síntese, a correspondência cita que, em que
pese saiba do litígio envolvendo JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO
CALDAS e FABIO CATÃO, tem conhecimento de que ambos
já  tiveram  negócios  juntos  e  que  por  razões  dos  atuais
conflitos, o contratante do remetente,  James Correia,  e o
Desembargador poderiam atuar juntos.
Apreendeu-se  a  correspondência  em  razão  de  que  o
conteúdo  pode  indicar  que  JOSÉ  OLEGÁRIO  MONÇÃO
CALDAS já teve negócios com FABIO CATÃO, podendo tais
negócios  terem  sido  utilizados  para  branqueamento  de
capitais.
Foram  apreendidas  moedas  estrangeiras  que  convertidas
somariam mais de R$ 20.000,00. O montante foi depositado
no BACEN.
No IRPF do investigado estava declarado a compra de uma
fazenda, no valor de R$ 1.610.000,00 [...]”7 (José Olegário –
Residência 1) (Grifou-se)

“Trata-se de  uma casa com piscina, cinco suítes, bem
estruturada.  Chamou  à  atenção  a  quantidade  de
garrafas  de  bebida  de  alto  valor,  mesmo  vazias,
aparentemente  consumidas  pelo  investigado,
demonstrando evidência de que este usufrui de uma
vida  de  luxo,  o  que  foi  corroborado  pela  própria
apresentação do imóvel, com CFTV, ar condicionados, tipo
Split,  em  todos  os  quartos,  além  dos  móveis  de  alta
qualidade.
No  local  foi  apreendido  um  comprovante  de  depósito
realizado na CEF, Ag. COSTA AZUL/BA, efetuado por aquele
para a MARIA APARECIDA SOBRAL FRANÇA ME. O referido
documento encontrava-se grampeado com o Organograma
processual referente a NAMAHA X SANTANDER, sendo que
no anverso deste havia manuscritos com os dados bancários

7 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
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da aludida microempresa.
[...]
Há  ainda  o  registro  de  pagamento  de  “100.000
diárias”.” 8 (José Olegário – Residência 2) (Grifou-se)

“Em  cumprimento  ao  Mandado  de  Busca  e  Apreensão,
inicialmente já  chamou a atenção da equipe um grande
estojo  do  tipo  mostruário  com  adornos  femininos,
contendo colares,  anéis,  relógios,  brincos.  Destaca-se
que os  3 relógios estampam a marca Rolex, não sendo
possível afirmar se são apenas imitações [...]
Também  no  quarto  da  Senhora  Maria  do  Socorro  foi
localizado em seu guarda-roupas valores em espécie no
total  de  R$ 56.500,00 (cinquenta  e  seis  mil e  quinhentos
reais) em moeda nacional, outros 9.050,00 Euros (nove mil e
cinquenta euros) e 200,00 Dólares (duzentos)
Em cotação do dia de hoje (euro a 4,67 e Dólar a 4,21), a
soma dos valores apreendidos soma quase R$ 100.000,00
(cem mil reais).
Apesar  de  não terem sido apreendidos  importa reportar
que na residência da senhora Maria do Socorro haviam
muitos quadros.  Inclusive alguns quadros ainda estavam
embalados com a indicação de remetente (Marcelo Henrique
Lima, Condomínio Vivendas Colorado I – Módulo A casa 7
(grande colorado) Bairro: Sobradinho-Brasília)
[...]
Há ainda um pedido manuscrito dirigido ao governador
do Estado “Pedir ao governador nos atender para que ele
fale com o Julio Ribas da Embrapa Vancy do Aeroporto para
atender  o  pessoal  da  Addey  Taxi  Aereo,  Yeda  Muricy
Guimarães”:
Realizada  diligência no  Aeroporto  Internacional  de
Salvador  nesta  data  de  22/11/2019,  no  hangar  da  ADEY
TAXI  AEREO,  encontrou-se  ali  a  aeronave  com  a
bandeira da Guiné Bissau e uma porta com os dizeres
“Embaixada da Guiné Bissau”.
Curioso que, no dia da deflagração da operação, circulou nas
redes  sociais  a  seguinte  mensagem,  de  origem
desconhecida, de que  haveria um hangar no Aeroporto
operado  pela  ADDEY,  onde  o  consulado  da  Guiné
Bissau teria funcionamento [...]
Em outra anotação manuscrita, MARIA DO SOCORRO registra
um número de processo vinculado a um juiz federal em
Brasília e afirma: “julgar favorável ADDEY TAXI AEREO
LTDA”
[...]
Assim,  caso  de  fato  a  empresa  de  Taxi  Aereo  esteja
vinculada à Guiné Bissau e a ADAILTON MATURINO,
deduz-se  que  a  desembargadora  estaria  pedindo
favores ao governador e ao juiz federal em benefício
do investigado.
[...]

8 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
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A  análise  conjunta  das  diligências,  das  apreensões  e  da
exploração dos dados obtidos permite afirmar que o padrão
ostentado pela  Desembargadora  com  muitos  adornos
aparentando joias,  dinheiro  em espécie  de  grande  monta,
obras de arte, bolsas, etc, é acima do que seria esperado
para  uma  servidora  pública.” 9 (Maria  do  Socorro  –
Residência 1) (Grifou-se)

“Porém,  no  quarto  indicado  como  sendo  o  utilizado  pela
investigada  MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO  foi
arrecadado e depois apreendido um colar de ouro com
aparente alto valor de mercado. Vale ressaltar que no
local foram encontrados inúmeros quadros de artistas
baianos  e  de  outras  regiões  do  Brasil, porém  não
apreendidos.” 10 (Maria do Socorro – Residência 2) (Grifou-se)

“No gabinete principal da Desembargadora Maria do Socorro
foram  apreendidos 07 canhotos de talões de cheques
do Banco Bradesco, com referência a pagamentos aos
artistas plásticos Tati Moreno e Sérgio Amorim. Cabe
ressaltar  que  no  gabinete  da  referida  Desembargadora
haviam diversas  obras  de  arte,  inclusive  duas  delas  com
assinatura de S. Amorim. Outras duas constavam assinatura
de Bel Borba, outro artista de renome em Salvador/Ba.
[...]
Foram encontradas duas pastas pretas contendo documentos
diversos, identificadas como “contas 2019” e Pagamentos e
Contas  2019”,  contendo  comprovantes  e  pagamentos
referentes  a  compras  de joias  e  acessórios.  Também
constam referências a pagamentos de despesas de imóveis
suspostamente pertencentes à  Desembargadora,  tais
como  IPTU  para  os  imóveis  localizados em:  Canela,
Flamengo, Graça, Barbalho, Sto. Antônio P. do Forte, Penha e
outro  denominado  “rancho”  em  São  Gonçalo  dos
Campos/Ba.” 11 (Maria  do  Socorro  –  Tribunal  de  Justiça)
(Grifou-se)

Dito isso, não se pode descartar atuação do genro

da  DESEMBARGADORA  MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO

SANTIAGO, o  advogado  MÁRCIO  DUARTE  MIRANDA, que fez

circular, no período em análise, o valor de R$ 5.604.251,71 (cinco

milhoes, seiscentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e

setenta e um centavos), dos quais  R$ 1.350.685,02 (um milhao,

trezentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dois

9 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
10 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10..
11 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.

LMA/TRL (PET Nº 13169/DF - 2019/037511106) 



12

centavos) não apresentam origem/destino destacado12, ao passo que

na  tentativa de bloqueio de bens em seu desfavor13, apenas foram

localizados  R$ 181,35 (cento e oitenta e um reais e trinta e cinco

centavos) nas suas contas bancárias.

Em outro  vértice,  foi  possível  captar  diálogos  de

MÁRCIO  DUARTE MIRANDA em negociações  com veículos  de  alto

luxo, a desenhar possível mecanismo de branqueamento de ativos:

“RENATA: Meu amigo... Alô?
MÁRCIO: RENATINHA?
RENATA: E aí, MARCINHO, tudo bom com você?
MÁRCIO: Tudo em paz. (incompreensível)
RENATA: Tá me ouvindo?
MÁRCIO: (incompreensível)
RENATA: Alô?
MÁRCIO: Oi, tá ouvindo?
RENATA: Agora tô.
MÁRCIO: Ah, certo. Quanto é que tá custando a 
Discovery?
RENATA: Qual Discovery? A Mil?
MÁRCIO: A Sport. 
RENATA: Sport... É pra você?
MÁRCIO: É. 
RENATA: Você quer com teto ou sem teto?
MÁRCIO: Com teto?
RENATA: Com teto... Eu tenho carro aqui que eu 
consigo fazer menos do que venda direta, R$ 269 mil. 
MÁRCIO: Porra! É igual àquela de DANIEL?
RENATA: A dele é qual? Eu não sei qual foi o carro que 
DANIEL comprou não. 
MÁRCIO: (incompreensível)
RENATA: Hã?
MÁRCIO: (incompreensível) é a RANGE ROVER SPORT. 
RENATA: Ah, RANGE ROVER SPORT.
MÁRCIO: Isso. 
RENATA: Esse carro é R$ 515 mil, R$ 519 mil, mas eu 
consigo fazer preço pra você. Venha aqui.
MÁRCIO: Tá. Tudo bem?
RENATA: Você tá aqui perto da loja?
MÁRCIO: Não, eu tô na (incompreensível)
RENATA: Que dia você vem?
MÁRCIO: (incompreensível)
RENATA: Você tem preferência de cor? Alô?
MÁRCIO: Preta, preto.

12 Relatorio – Analise Prel. de Mov. Bancaria nº 001,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
13 BacenJud 2.0 – Sistema de Atendimento ao Poder – Petição nº 12.659 - DF,
encartado em mídia digital do PBAC nº 10.
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RENATA: Preto?
MÁRCIO: É, preta ou branca.
RENATA: Tá, eu vou te passar aí no zap, viu?
MÁRCIO: Tá certo, e me diga uma coisa, tem 
(incompreensível)
RENATA: (incompreensível) eu tenho. 
MÁRCIO: (incompreensível)
RENATA: A menor, a menorzinha, não é?
MÁRCIO: A elétrica, não é elétrica?
RENATA: Não, esse carro a gente só vai ter em março do ano
que vem. 
MÁRCIO: Ahhhhhh, tá bom.
RENATA: (incompreensível) só chega pra a gente em março 
de 2020.
MÁRCIO: Tá, tudo bem. Manda as configurações da 
Discorvery, da Range Rover Sport.
RENATA: Range Rover. 
MÁRCIO: ... pra mim. Tá?
RENATA: Tá bom, eu mando. Viu.
MÁRCIO: Com os preços. Beijo, tchau, tchau.
RENATA: Beijo.” (Márcio Miranda) (Grifou-se) 14

“MNI: Haus, boa tarde.
MÁRCIO: Boa tarde. Vendedor de veículos novos.
MNI: Novos?
MÁRCIO: Isso.
MNI: Só um momento.
LUCAS: BMW Haus, Lucas. Boa tarde.
MÁRCIO: Lucas, boa tarde. Lucas, BMW X5 50D.
LUCAS: Com quem eu falo?
MÁRCIO: Márcio.
LUCAS: Márcio, eu não tenho esse carro na concessionária,
eu  tenho  uma  previsão  para  chegar  em  90/120  dias.
MÁRCIO: 90, 120...
LUCAS: Só a 50?
MÁRCIO: Só serve a 50D. Quanto é que tá?
LUCAS: Ela é R$ 539.950,00;
MÁRCIO: Quinhentos e trinta e nove...Diga.
LUCAS: Ham?
MÁRCIO: Quinhentos e trinta e nove?
LUCAS: Novecentos e cinquenta.
MÁRCIO:  Não  tem  nem  oferta?  A  gente  não  pode
discutir esse preço aí que você me passou?
LUCAS: É, eu não tenho o carro, entendeu?
MÁRCIO: Hum. Mini Cooper é com você também?
LUCAS: Não. Mini Cooper tem outro vendedor.
MÁRCIO: Você passa pra mim, por favor?
LUCAS: Passo, só um minutinho. Me passa seu telefone que
eu  já  passo  direto,  qual  o  seu  número?
MÁRCIO: É 99944-2525.
LUCAS: 71?
MÁRCIO: 71.
LUCAS: 99944?

14 Relatório de Análise e Interceptação nº 05/2019,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
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MÁRCIO: 2525LUCAS: MÁRCIO. Ah, já tinha até falado com o
senhor.
MÁRCIO: Já, já falou já. Pede pra ele me ligar aí, por favor.
LUCAS: Tá, vou pedir.
MÁRCIO: Obrigado. (Márcio Miranda) (Grifou-se)15

Ademais,  ao  ser  cumprida  busca  determinada

contra MÁRCIO DUARTE, foi corroborada, mais uma vez, a atuação

delituosa  da  MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, com a

negociação de decisões  para atender  aos  objetivos  criminosos  de

ADAILTON MATURINO:

“Foi  encontrada  uma  intimação  para  que  preste
esclarecimentos na SR/PF/BA no bojo do IPL 854/2017:
Num pen drive apreendido foi encontrado  um documento
de texto com uma minuta de decisão judicial,  o que
causa espécie, já que ele não é magistrado.
Também causa estranhamento ter sido encontrado um bloco
de talão de cheques, Banco Santander, com todas as folhas
assinadas,  em nome da  empresa  BS Transportadora  LTDA
ME, AG 0969 e Conta 13001001.
Três carimbos foram apreendidos, inclusive sendo um
deles de identificação do Superintendente da UNIMED
PETRÓPOLIS – RJ
Encontrada e apreendida moeda estrangeira, € 5.000,00
(cinco mil euros), no valor aproximado de R$ 23.340,00.
Também apreendido  relógio de cor prata, marca ROLEX,
enquadrado  como  joia.” 16 (Marcio  Duarte  -  Residência)
(Grifou-se)

Deve  ser  reportado,  ainda, que  as  buscas  e

apreensões também revelaram parte do acervo criminoso de MARIA

DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO,  composto por 162 (cento e

sessenta e duas)  obras17,  idôneo a abastecer  qualquer  galeria  de

arte  ou  museu  nacional,  ante  sua  magnitude  e  consagração  dos

artistas colacionados. Veja-se:

15 Relatório de Análise e Interceptação nº 05/2019, encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
16 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
17 Novo  Relatório  Circunstanciado  de  Cumprimento  de  Medidas  Cautelares,
encartado em mídia digital do PBAC nº 10.
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Tal situação ganha envergadura, na medida em que, ao

ser cumprida  nova busca  e mandado de  prisão preventiva em

desfavor de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, a Polícia

Federal18,  além  de  encontrar  novos  adornos  valiosos,  apreendeu

comprovante de depósito feito por sua empregada doméstica ELÍGIA

DOS  SANTOS,  no  valor  de  R$  9.000,00  (nove  mil  reais), em

benefício de MARCELO HENRIQUE FERREIRA, o qual está associado à

razão  social  Marcelo  Henrique  Ferreira  Lima  –  Me  (CNPJ:

07.389.896/0001-91), com endereço em Brasília/DF:

Como se não bastasse, foi encontrada, na diligência

policial19,  em  um  dos  quartos  do  apartamento  de  MARIA  DO

SOCORRO, uma caixa contendo  diversas esculturas em barro e

as  respectivas  etiquetas,  tendo  como  remetente  MARCELO

HENRIQUE FERREIRA e MARIA DO SOCORRO como destinatária:

18 Novo Relatório Circ. de Cump. de Medidas Cautelares, encartado em mídia digital
do PBAC nº 10.
19 Novo Relatório Circ. de Cump. de Medidas Cautelares, encartado em mídia digital
do PBAC nº 10.
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Com  a  requerente  MARIA  DO  SOCORRO

BARRETO  SANTIAGO também  foram  encontradas20 diversas

anotações sobre processos judiciais, com indicação da decisão a ser

adotada, tarefa dissonante dos deveres inerentes à judicatura,

sendo  que,  em  um  dos  manuscritos  há  número  de  processo

vinculado a um juiz federal em Brasília, com a seguinte afirmação:

“julgar favorável ADDEY TAXI AEREO LTDA”. Confira-se:

Também  restou  revelada,  em  decorrência  da

medida  cautelar  de  busca21,  movimentação milionária  de  MÁRCIO

20 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
21 Relatório Circunstanciado de Cump. de Medidas,  encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
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DUARTE, com créditos percebidos na ordem de  R$ 4.503.964,00

(quatro  milhões  quinhentos  e  três  mil,  novecentos  e  sessenta  e

quatro reais), além de documentação que indica cessão de créditos

de  R$ 112.5000.000,00 (cento e doze milhões e quinhentos mil

reais)  e laudo pericial  de  pedra  preciosa  -  gema 2,31 kg  -  com

certificado  de  autenticidade,  avaliada  em  US$  970.200,00

(novecentos e setenta mil e duzentos dólares), que pode estar em

seu poder e servir para ocultar ativos do crime.

Consulta  no  sítio  eletrônico  da  Justiça  Federal

revelou que o processo em questão está tombado sob o nº 0041777-

66.2015.4.01.3300,  com  decisão  desfavorável  aos  interesses  de

ADDEY TAXI AEREO, com recurso pendente para o Desembargador

Federal DANIEL PAES RIBEIRO22.

Tais fatos ganham destaque no momento em que a

Polícia  Federal,  ao  checar  informe23 difundido  na  mídia  de  que

“FALSO  CÔNSUL  PRESO  PELA  PF  DESPACHAVA  DE  SALA  NO

AEROPORTO  DE  SALVADOR”,  confirmou24 a  existência  da  suposta

Sala  da  Embaixada  de  Guiné-Bissaú  e  flagrou  a aeronave,

Modelo1125 WEST.ASTRA, Prefixo PTMBZ, plotada com bandeira da

referida nação, mesmo sendo de propriedade da AGM HOLDING, de

propriedade de GECIANE MATURINO.

Em  um  país  de  economia  liberal,  acumular

riquezas, por óbvio, não é crime, desde que sua matriz seja lícita, o

que não encontra substrato no caso, visto que,  contra  MARIA DO

22 RELATÓRIO Nº AI/GAECO/MPBA/067/18, encartado em mídia digital do PBAC nº
10.
23 Disponível  em  https://epoca.globo.com/guilherme-amado/falso-consul-preso-

pela-pf-despachava-de-sala-no-aeroporto-de-salvador-1-24096138. Acesso em 09

dez. de 2019.

24 Informação nº 2/2019-DRCOR/SR/PF/BA, encartado em mídia digital do PBAC nº
10.
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SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO há  indícios  concretos  de

recebimento  de  vantagens  indevidas  de  ADAILTON  MATURINO  e

lavagem de suas divisas e figuram eles como servidores públicos.

Além  dos  fatos  acima  narrados,  a  atuação  da

Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO foi

de  suma  importância  para  o  sucesso  da  investida  criminosa  da

ORCRIM, especialmente  pelo fato de, através do Decreto Judiciário

n. 507, de 15 de julho de 2016, e no exercício da Presidência do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia,  ter  designado o  Juiz  de

Direito SÉRGIO HUMBERTO DE QUADROS SAMPAIO,  titular  da  5ª

Vara de Substituições da Comarca da Capital, para, sem prejuízo de

suas funções, ter exercício física e remotamente, nas comarcas de

Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia25.

Tal designação chamou imediata atenção, haja vista

a existência de outros Juízes de Direito, titulares de comarcas da

região  de  Barreiras,  e,  portanto,  muito  mais  próximos  para  o

exercício cumulativo da substituição, sem prejuízo das funções, em

vez do Juiz de Direito SÉRGIO HUMBERTO DE QUADROS SAMPAIO,

titular  de  uma  comarca  distante  cerca  de  1.000km  (mil

quilômetros).

Os elementos de prova colhidos  também indicam

que,  após a designação do  Juiz de Direito SÉRGIO HUMBERTO DE

QUADROS  SAMPAIO,  em  18/07/2016,  as  questões  fundiárias  de

Formosa do Rio  Preto  envolvendo interesses  espúrios  e ilegítimos

retornaram foram retomadas, sobretudo as relacionadas à região da

Coaceral,  objeto  da  Ação  de  Reintegração  de  Posse  n.  0000157-

61.1990.8.05.0081,  e,  posteriormente,  os  litígios  possessórios

25Doc. 77 – Portaria Designação do Juiz de Direito Sérgio Humberto de Quadros
Sampaio - 2016, encartado em mídia digital do PBAC nº 10.
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relacionados à região denominada Estrondo.

Isso  porque  o  mencionado  magistrado editou  a

Portaria  Administrativa  nº  01/2016  –  GSH26,  determinando  o

cancelamento de inúmeras matrículas existentes sobre uma área de

cerca de 360.000h (trezentos e sessenta mil hectares), situada na

região  da  Coaceral,  reivindicada  pelo  borracheiro JOSÉ  VALTER

DIAS, com escopo de atender os interesses da ORCRIM, chefiada por

ADAILTON MATURINO DOS SANTOS.

Sequer  a  concessão  de  medida  liminar  pelo

Conselho Nacional de Justiça27, que suspendeu a Portaria nº 01/2016

– GSH, não foi suficiente para inibir o ímpeto do grupo criminoso.

Afinal,  o  Juiz  de  Direito SÉRGIO  HUMBERTO  DE

QUADROS SAMPAIO se dedicou, com presteza, a atender a tarefa

que lhe foi  confiada pela  Desembargadora  MARIA DO SOCORRO

BARRETO  SANTIAGO, quando  resgatou  ações  possessórias

paralisadas  há  décadas,  e, no  exercício  da  atividade  jurisdicional

concedeu medida  antecipatória  de  tutela  no  bojo  na  Ação  nº

0000157-61.1990.8.05.008128,  com  efeitos  semelhantes  aos  da

portaria  administrativa,  viabilizando,  assim,  que  as  partes  se

sujeitassem e  celebrassem o  acordo  capitaneado29 por ADAILTON

MATURINO DOS SANTOS.

Ato  contínuo,  e  com  o  propósito  de  conferir

aparência de legalidade aos acordos que seriam firmados nos casos

ligados  a  ADAILTON MATURINO DOS SANTOS,  a  Desembargadora

26 Portaria nº 01/2016 – GSH, encartado em mídia digital do PBAC nº 10.
27 Decisão  do  CNJ suspendendo  a  Portaria  01/2016-GSH,  encartado  em mídia
digital do PBAC nº 10.
28 Decisão concessiva de liminar - Ação nº 0000157-61.1990.8.05.0081, encartado
em mídia digital do PBAC nº 10.
29 Acordo na Ação nº 0000157-61.1990.8.05.0081, encartado em mídia digital do
PBAC nº 10.
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MARIA DO  SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO,  em 17/04/201730,

diligenciou a criação do Centro Judiciário de Solução Consensual de

Conflitos Possessórios da Região Oeste, confiando a sua coordenação

ao Juiz de Direito MÁRCIO REINALDO MIRANDA BRAGA, para que, já

em 18/04/2017, apenas 24h (vinte e quatro horas) depois de sua

criação,  fosse  apresentado o  Protocolo  de  Acordo31 na  Ação  nº

0000157-61.1990.8.05.0081.

No  que  se  refere  à  movimentação  financeira  de

MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, observa-se que  ela

promoveu a circulação de  R$ 17.497.186,53 (dezessete milhões,

quatrocentos e noventa e sete mil,  cento e oitenta e seis reais e

cinquenta e três centavos), dos quais R$ 1.790.888,82 (um milhão,

setecentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta

e dois centavos) sem origem/destino destacado32, e tinha, em seu

poder, uma centena de joias, obras de arte, aproximadamente, R$

100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro em espécie e escrituras de

imóveis,  que  evidenciam  a busca de dissimular ativos criminosos,

provenientes de vendas de decisões.

Além  disso,  MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO

SANTIAGO, mesmo quando encerrado seu mandato na Presidência

do Tribunal de Justiça da Bahia,  atuou para revogar medida liminar

proferida no Agravo de Instrumento nº 8003357-07.2018.8.05.0000,

que  beneficiou  a  empreitada  criminosa  articulada  por  ADAILTON

MATURINO DOS SANTOS, quando o grupo passou a avançar sobre a

área  litigiosa  situada  na  região  da  Estrondo,  deixando  clara  a

30 Ato Conjunto nº 9, de 17 de abril de 2017, encartado em mídia digital do PBAC
nº 10.
31Doc.  82  –  Protocolo  de  Acordo  na  Ação  nº  0000157-61.1990.8.05.0081,
encartado em mídia digital do PBAC nº 10.
32Relatório – Análise Preliminar de Movimentacc ão Bancária nº 001, produzido pela
Polícia Federal, encartado, em meio físico, no PBAC nº 10.
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impossibilidade  de  qualquer  tipo  de  êxito  contra  quem  não  se

curvasse aos interesses da organização criminosa.

Os  fatos  relacionados  ao  litígio  possessório  da

região da  Estrondo se reavivaram com a decisão interlocutória da

lavra  do  denunciado  Juiz  de  Direito  SÉRGIO  HUMBERTO  DE

QUADROS  SAMPAIO,  proferida  nos  autos  da  Ação  nº  0000047-

86.1995.805.0081 e publicada no DJE de 15/01/2018, pela qual este

determinou  “o imediato bloqueio da matrícula nº 736 do Cartório de

Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Santa Rita de Cássia

Ba, bem como de todas as matrículas decorrentes da 736, inclusive

seus desmembramentos”.

Em  19/01/2018,  foi  publicada  no  DJE  decisão

interlocutória subsequente, que estendeu os efeitos daquela decisão,

determinando “o imediato bloqueio, nos assentamentos do Registro

de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formosa do Rio Preto, de

todas as matrículas decorrentes do título imobiliário n 736 do CRIH

de Santa Rita de Cássia, bem como seus desmembramentos”.

Tais  decisões  interlocutórias  foram  impugnadas

pelo  Agravo  de  Instrumento  nº  8003357-07.2018.8.05.0000,

interposto pela  empresa  Agropecuária Analice S/A em 23/02/2018,

que obteve tutela antecipada recursal em 25/02/2018, deferida, em

decisão  monocrática  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  João  Batista

Alcântara  Filho,  durante  o  Plantão  Judiciário  de  segundo  grau  de

jurisdição.

Todavia,  o  recurso  acima  foi  distribuído  para  a

MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, que, de forma célere,

proferiu nova decisão monocrática, em 02/03/2018, reconsiderando

a decisão do Magistrado plantonista e, assim, restabeleceu a ordem

LMA/TRL (PET Nº 13169/DF - 2019/037511106) 



23

de  bloqueio  da  Matrícula  736  e  demais  efeitos,  segundo

determinações outrora estabelecidas pelo Juízo de 1º grau.

Com  a  revogação  do  efeito  suspensivo  pela

segunda  instância,  o  Juiz  de  Direito  SÉRGIO  HUMBERTO  DE

QUADROS  SAMPAIO deu  seguimento  à  ordem  de  bloqueio  da

Matrícula  n.  736,  em decisão  interlocutória  publicada  no  DJE  de

07/03/2018, situação que possibilitou, em 26/03/2018, a celebração

de um “instrumento particular de acordo”, estabelecido, de um lado,

pela  pessoa  jurídica  Castro  Empreendimentos  Imobiliários  e  seus

representantes legais, e do outro, pelas diversas empresas do grupo

Horita33, representadas por Walter Yukio Horita.

Diante desse contexto, ressalta-se que o pedido de

prisão  preventiva  formulado  por  esta  Procuradoria-Geral  da

República não  objetivou impor qualquer  tipo  de responsabilização

objetiva a  MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO somente

pela atuação judicante em matéria complexa.

O conjunto probatório amealhado,  em especial,  a

contemporaneidade  dos  atos  praticados  e  as  vultosas

movimentações  financeiras  de  origem  ilícita  ou  não

comprovada, demonstra  que  o  atendimento  desses  interesses

espúrios  teve  como elemento catalisador  as  cifras  bilionárias  que

orbitam os conflitos fundiários do Oeste da Bahia e a percepção de

vantagens indevidas.

E ao  contrário  do  alegado  pela  requerente,

persistem os  pressupostos  que ensejaram a decretação da prisão

preventiva de  MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO,  quais

33Horita Empreendimentos Agrícolas S/A, Agropecuária Analice S/A, Agropecuária
Arizona S/A, Agropecuária Liberdade S/A, Agropecuária Montana S/A, Agropecuária
Santana Borges S/A, Agropecuária Tennesee S/A e Agropecuária Vitória S/A.
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sejam,  a  necessidade  da  garantia  da  ordem  pública  e  para

conveniência da instrução criminal.

A  prisão  processual  imposta  com  base  no

fundamento  do  acautelamento  da  ordem  pública  decorre  da

probabilidade  de  reiteração  e  de  persistência  na  prática  de

atividades  ilícitas  pela  Desembargadora  MARIA  DO  SOCORRO

BARRETO SANTIAGO.

Para além dos fortes indicativos de atos de lavagem

de  capital,  sobretudo  na  modalidade  ocultação, durante  a

interceptação telefônica autorizada pelo e. Ministro Relator, MARIA

DO  SOCORRO  BARRETO  SANTIAGO foi  flagrada  descumprindo

ordem judicial  emanada do  Superior  Tribunal  de  Justiça  34   de  não  

manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando

orientação para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a

apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal.

Em  outro  áudio  interceptado,  MARIA  DO

SOCORRO BARRETO SANTIAGO anunciou a necessidade de fazer

reunião, pontuando que o irmão da Procuradora-Geral de Justiça do

Ministério  Público  da  Bahia,  Ediene  Santos  Lousado  estaria

acompanhando  o  caso,  sendo  informada  por  sua  interlocutora,  a

Desembargadora  Márcia  Farias,  que  seria  vítima  de  armação  da

Delegada Luciana Matutino Caires, esposa do servidor do Tribunal de

Justiça da Bahia, Igor Caires Macedo, a quem o e. Relator confiou o

cumprimento de sua decisão. 

Os mencionados fatos expõem possível limpeza de

dados criminosos em aparelho telefônico e articulação por influência

sobre outros órgãos estatais,  numa  circunstância que  caracteriza

34Decisão de fls. 177/246, exarada no PBAC nº 10.
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reiteração  delitiva  de  MARIA  DO  SOCORRO  BARRETO

SANTIAGO em benefício do grupo de ADAILTON MATURINO e risco

concreto para a normal colheita de provas, sendo que sua prisão

foio  o  único  mecanismo  eficaz para  cessar  tal  comportamento

criminoso destemido.

Ademais,  o entendimento  do  Supremo  Tribunal

Federal é  firme  quanto  à necessidade  da  manutenção  da  prisão

preventiva quando fundamental  para  interromper práticas ilícitas  e

impedir a  continuidade da evasão de divisas,  conforme constata-se

do seguinte julgado:

““Ementa:  HABEAS  CORPUS.  MATÉRIA  CRIMINAL.  PRISÃO
PREVENTIVA.  REMESSA  AO  PLENÁRIO.  ATRIBUIÇÃO
DISCRICIONÁRIA  DO  RELATOR.  SUPERVENIÊNCIA  DE
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  ALTERAÇÃO  DO  TÍTULO
PRISIONAL.  PREJUÍZO  DO  WRIT.  IMPETRAÇÃO  NÃO
CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE
OFÍCIO.  ORDEM  PÚBLICA.  GRAVIDADE  CONCRETA.
REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  ESCOPO  EXTRAPROCESSUAL.
ATUALIDADE  DO  RISCO.  APRECIAÇÃO  PARTICULARIZADA.
LAVAGEM DE  BENS.  MODALIDADE  OCULTAÇÃO.  INFRAÇÃO
PERMANENTE.  CESSAÇÃO  DO  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO
PÚBLICA.  INSUFICIÊNCIA.  CRIME  COMUM.  EXCESSO  DE
PRAZO.  INOCORRÊNCIA.  COMPLEXIDADE  DA  CAUSA.
PLURALIDADE  DE  ACUSADOS.  DIMENSÃO  DA  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM
NÃO CONCEDIDA. 
[...]
7.  Quanto  aos  requisitos  previstos  no  art.  312,  CPP,  a
jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido
de  que  a  finalidade  de  evitar  a  prática  de  novos  delitos
insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que
pode  ser  extraído,  fundadamente,  entre  outros,  de
particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade
concreta  da  conduta,  desde  que  revelem,  sob  uma  ótica
prospectiva, a especial periculosidade do agente.
8. A prisão processual imposta com base no fundamento do
acautelamento  da  ordem  pública  não  se  associa
necessariamente  à  tutela  de  interesses  endoprocessuais.
Vale  dizer,  não  se  trata  simplesmente  de  aferir  a
probabilidade  de  persistência  de  um  modelo  criminoso
determinado,  mas,  sobretudo,  de  dissuadir  práticas
criminosas  que  desbordem  do  fato  individualmente
considerado.  Em outras  palavras,  trata-se  de  examinar  o
risco concreto de reiteração de infrações penais, ainda que
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não insertas no exato contexto em que os fatos pretéritos
teriam se desenrolado.
9.  Como  decorrência  dos  contornos  extraprocessuais  da
tutela à ordem pública, para fins cautelares de avaliação da
propensão  à  reiteração  delitiva,  não  se  exige  exata
correspondência entre os fatos atribuídos ao agente e os já
efetivamente objeto de acusação delimitada pelo Ministério
Público. Hipótese concreta em que o paciente é acusado da
prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um
episódio específico, mas que estaria englobado por atividade
de maior amplitude.
10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como
todos os vetores que compõem a necessidade de imposição
da  prisão  preventiva,  exige  apreciação  particularizada,
descabendo  superlativar  a  análise  abstrata  da  distância
temporal  do  último ato  ilícito  imputado  ao  agente.  O  que
deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza
ou  não,  em  determinado  caso  concreto,  a  plausibilidade
concreta  de  reiteração  delituosa.  A situação  dos  autos
sinaliza  que  os  atos  atribuídos  ao  paciente  teriam
ocorrido  de  modo  não  ocasional,  ultrapassando  a
marca  de  7  anos  de  duração,  com  a  ocorrência  de
repasses  contínuos  e  com  saldo  a  pagar,
circunstâncias  que  sugerem  o  fundado  receio  de
prolongamento da atividade tida como criminosa.
11. Ademais, o crime de lavagem de bens, direitos ou
valores, quando praticado na modalidade ocultação, é
de natureza permanente, protraindo-se sua execução
até  que  os  objetos  materiais  do  branqueamento  se
tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a
consequente  ausência  de  recuperação  dos  valores
objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao
receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a
alegação de ausência de atualidade entre a conduta
tida como ilícita e o implemento da medida cautelar
gravosa.
12.  A cessação  do  exercício  de  função  pública  não
consubstancia  causa  suficiente  de  neutralização  do
risco de cometimento de novos delitos, notadamente
na  hipótese  em  que  se  noticia  a  realização  e
continuidade  de  infrações  que  não  pressupõem
condição especial do sujeito ativo, como é o caso do
delito de lavagem de bens.
13.  As  particularidades  do  caso  concreto  não  permitem o
reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.
A despeito da duração da prisão (aproximadamente 1 ano e
8  meses),  a  pluralidade  de  acusados,  a  complexidade  da
matéria  fática  em  apuração  e  a  extensão  da  prova  oral
produzida,  inclusive  mediante  cooperação  jurisdicional
nacional  envolvendo  diversos  Juízos,  revelam  que  tal
dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades
públicas  e  é  fruto  de  aspectos  específicos  da  marcha
processual, razão pela qual não destoa da duração razoável
do processo.
14. Habeas corpus não conhecido.” (Grifou-se)
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(HC 143333, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado  em 12/04/2018,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055
DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019).

No precedente acima  mencionado consigna que,

como o delito de lavagem de dinheiro foi praticado pelo período de,

no  mínimo, 7  anos,  o  Pleno  do  STF  asseverou  que  a  prisão

preventiva era a única medida cabível para paralisar a continuidade

das práticas ilícitas.

No  caso  em  análise,  como  já  ressaltado

anteriormente,  o Relatório de Análise Preliminar de Movimentação

Bancária nº 001 demonstra movimentação financeira de MARIA DO

SOCORRO BARRETO SANTIAGO, entre 1º de janeiro de 2013 e o

presente momento, ou seja, no período de mais de 6 anos, no

montante de R$ 17.497.186,53 (dezessete milhões, quatrocentos

e noventa e sete mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três

centavos) entre créditos e débitos, dos quais R$ 1.562.283,58 (um

milhão, quinhentos e sessenta e dois mil mil, duzentos e oitenta e

três  reais  e  cinquenta  e  oito  centavos)  não  apresentaram

origem/destino  destacado.  O  grande  volume  de  dinheiro

movimentado,  o  qual  é  totalmente  incompatível  com  os  ganhos

salariais  de servidora pública, evidencia  o fundado receio de que

novos atos de lavagem sejam praticados. 

Desse  modo,  a  única  medida  útil para cessar  o

delito de lavagem de ativos é a manutenção da custódia cautelar.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado desse Superior Tribunal

de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  PASSIVA.  CORRUPÇÃO
ATIVA.  OCULTAÇÃO  DE  BENS,  DIREITOS  E  VALORES.
CONDUTA DE CUNHO PERMANENTE. REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  ART.  312  DO  CPP.  PERICULUM
LIBERTATIS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  ANÁLISE  DE
PROVAS  E  ELEMENTOS  INFORMATIVOS  INVIÁVEL  EM
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HABEAS  CORPUS.  INADEQUAÇÃO  E  INSUFICIÊNCIA  DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A determinação de cautelarmente segregar réu em ação
penal  condiciona-se  à  indicação  de  dados  concretos,
extraídos dos  autos,  que  denotem a existência  de  provas
mínimas  de  materialidade  e  de  autoria  delitivas  (fumus
comissi  delicti)  e  a  necessidade  da  prisão  (periculum
libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
2. O Juiz natural da causa justificou a prisão preventiva para
garantia da ordem pública, com lastro em novos documentos
enviados pelo governo suíço, indicativos de que o réu, além
dos fatos descritos na denúncia, teria se beneficiado de mais
três  transações além-fronteiras,  supostamente  decorrentes
de propina, o que permitiu, juntamente com o registro de
outros  feitos  em  andamento  (ações  penais  e  inquéritos),
inferir que as imputações de corrupção passiva, ativa, e de
ocultação de bens e valores não são episódios isolados em
sua vida, mas compõem um quadro de reiteração criminosa.
3.  Além da  ação  penal  a  que  se  refere  este  writ,  o  Juiz
registrou outros dois processos em curso na Justiça Federal
contra o paciente, investigação no Supremo Tribunal Federal
e inquéritos policiais em curso, inclusive o que deu ensejo ao
requerimento  de  prisão  preventiva,  transferido  às
autoridades brasileiras pelo governo da Suíça.
4. O risco de lavagem de capitais persiste até a data
atual e está apoiado nas investigações policiais, o que
é reforçado pela menção, em colaboração premiada,
de outros valores transferidos ao paciente e demais
investigados,  ainda  sob  apuração. Outrossim,  não  se
desprezam, para a avaliação quanto à afirmada reiteração
delitiva,  o  momento  em  que  o  juiz  natural  tomou
conhecimento dos novos crimes atribuídos ao paciente, a par
dos  indícios  de  que  cifra  milionária  desviada  dos  fundos
públicos  continua  em  lugar  incerto,  com  a  origem
dissimulada.
5.  A  alegação  de  que  as  contas  no  exterior  teriam sido
movimentadas entre os anos de 2011 a 2015, por si só, não
indica  necessariamente  o  fim  da  atividade  ilícita;  sinaliza,
antes,  a  contínua ocultação e  branqueamento de  capitais.
Ademais, a aventada ausência de contemporaneidade não se
sustenta ante a natureza do crime previsto no art. 1º da Lei
n. 9.613/1998, de cunho permanente, em que a agressão ao
bem  jurídico  se  perpetua  enquanto  não  desfeito  o
escamoteio ilícito.
6. Há relato de que a conta que o paciente mantinha na
Suíça  foi  encerrada  assim  que  as  investigações  tiveram
início, em 2015, com transferência do saldo para contas no
Uruguai  e  nos  Emirados  Árabes,  sem  possibilidade  de
sequestro,  e  de que,  em ação civil pública,  foi relatada a
titularidade de cartões de crédito em instituições financeiras
na  Suíça,  nos  Estados  Unidos  e  em paraísos  fiscais,  com
movimentação  de  centenas  de  milhares  de  dólares
americanos em despesas. 7. O rito do habeas corpus não
comporta exame de mais de 43 mil páginas de documentos
fornecidos  pela  defesa,  para  dirimir  tese  de  negativa  de
autoria, afastar a verossimilhança de elementos informativos
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e  identificar  eventuais  provas  produzidas  nos  demais
processos deflagrados contra o paciente, inclusive no âmbito
de outras jurisdições.
8.  Rejeitam-se  as  considerações  do  decreto  prisional
relacionadas à necessidade de garantir a instrução criminal e
a aplicação da lei penal, pois juízos meramente conjecturais
não se mostram idôneos para dar lastro a medida cautelar
pessoal.
9. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que,
em  hipóteses  de  criminalidade  reiterada  e  grave,  ainda
pendente de apuração quanto à sua amplitude, as medidas
alternativas à prisão preventiva de que cuida o art. 319 do
CPP não são idôneas e suficientes para prover os interesses
cautelares  descritos  no  art.  282,  I,  do  mesmo  diploma,
máxime se uma das imputações, relacionada a ocultação e
dissipação de ativos, poderia continuar a perpetrar-se com a
concessão de liberdade.
10. Ordem denegada.” (Grifou-se)
(HC  412.846/DF,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)

No  mais,  o  simples  afastamento  do  cargo  de

Desembargadora do TJBA não é capaz de paralisar as atividades de

MARIA  DO  SOCORRO,  a  qual  integra  associação  criminosa

complexa  e  especializada  em delitos  de  corrupção  e  lavagem de

dinheiro. 

Em  acréscimo,  o  argumento  da  requerente  de

ausência de contemporaneidade é enfraquecido e não afasta o risco

à ordem pública, diante da constatação de que o crime previsto no

art.  1º  da  Lei  nº  9.613/1998,  quando  praticado  na  modalidade

ocultar, "trata de conduta de cunho permanente, em que a agressão

ao  bem  jurídico  se  pereniza  enquanto  não  desfeito  o

escamoteamento  ilícito",  daí  porque,  "em  tese,  [o  recorrente]

continuaria  ativo  na  prática  da  ilicitude"35.  Nesse  sentido  é  o

seguinte precedente dessa Corte Superior de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  PASSIVA.  CORRUPÇÃO
ATIVA.  OCULTAÇÃO  DE  BENS,  DIREITOS  E  VALORES.
CONDUTA DE CUNHO PERMANENTE. REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO  PREVENTIVA.  ART.  312  DO  CPP.  PERICULUM

35RHC n. 69.762/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª  Turma, DJe  
15/3/2017.
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LIBERTATIS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  ANÁLISE  DE
PROVAS  E  ELEMENTOS  INFORMATIVOS  INVIÁVEL  EM
HABEAS  CORPUS.  INADEQUAÇÃO  E  INSUFICIÊNCIA  DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A determinação de cautelarmente segregar réu em ação
penal  condiciona-se  à  indicação  de  dados  concretos,
extraídos dos  autos,  que  denotem a existência  de  provas
mínimas  de  materialidade  e  de  autoria  delitivas  (fumus
comissi  delicti) e  a  necessidade  da  prisão  (periculum
libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
2. O Juiz natural da causa justificou a prisão preventiva para
garantia da ordem pública, com lastro em novos documentos
enviados pelo governo suíço, indicativos de que o réu, além
dos fatos descritos na denúncia, teria se beneficiado de mais
três  transações  além-fronteiras,  supostamente  decorrentes
de propina, o que permitiu, juntamente com o registro de
outros  feitos  em  andamento  (ações  penais  e  inquéritos),
inferir que as imputações de corrupção passiva, ativa, e de
ocultação de bens e valores não são episódios isolados em
sua vida, mas compõem um quadro de reiteração criminosa.
3.  Além da  ação  penal  a  que  se  refere  este  writ,  o  Juiz
registrou outros dois processos em curso na Justiça Federal
contra o paciente, investigação no Supremo Tribunal Federal
e inquéritos policiais em curso, inclusive o que deu ensejo ao
requerimento  de  prisão  preventiva,  transferido  às
autoridades brasileiras pelo governo da Suíça.
4. O risco de lavagem de capitais persiste até a data atual e
está apoiado nas investigações policiais, o que é reforçado
pela menção, em colaboração premiada, de outros valores
transferidos ao paciente  e  demais  investigados,  ainda sob
apuração.  Outrossim, não se desprezam, para  a avaliação
quanto à afirmada reiteração delitiva, o momento em que o
juiz natural tomou conhecimento dos novos crimes atribuídos
ao  paciente,  a  par  dos  indícios  de  que  cifra  milionária
desviada dos fundos públicos continua em lugar incerto, com
a origem dissimulada.
5.  A  alegação  de  que  as  contas  no  exterior  teriam  sido
movimentadas entre os anos de 2011 a 2015, por si só, não
indica  necessariamente  o  fim  da  atividade  ilícita;  sinaliza,
antes,  a  contínua ocultação e  branqueamento  de  capitais.
Ademais, a aventada ausência de contemporaneidade
não se sustenta ante a natureza do crime previsto no
art. 1º da Lei n. 9.613/1998, de cunho permanente,
em  que  a  agressão  ao  bem  jurídico  se  perpetua
enquanto não desfeito o escamoteio ilícito.
6. Há relato de que a conta que o paciente  mantinha na
Suíça foi encerrada assim que as investigações tiveram início,
em 2015, com transferência do saldo para contas no Uruguai
e nos Emirados Árabes, sem possibilidade de sequestro, e de
que,  em  ação  civil  pública,  foi  relatada  a  titularidade  de
cartões de crédito em instituições financeiras na Suíça, nos
Estados Unidos e em paraísos fiscais, com movimentação de
centenas de milhares de dólares americanos em despesas. 7.
O rito do habeas corpus não comporta exame de mais de 43
mil  páginas  de  documentos  fornecidos  pela  defesa,  para
dirimir tese de negativa de autoria, afastar a verossimilhança
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de  elementos  informativos  e  identificar  eventuais  provas
produzidas  nos  demais  processos  deflagrados  contra  o
paciente, inclusive no âmbito de outras jurisdições.
8.  Rejeitam-se  as  considerações  do  decreto  prisional
relacionadas à necessidade de garantir a instrução criminal e
a aplicação da lei penal, pois juízos meramente conjecturais
não se mostram idôneos para dar lastro a medida cautelar
pessoal.
9. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que,
em  hipóteses  de  criminalidade  reiterada  e  grave,  ainda
pendente de apuração quanto à sua amplitude, as medidas
alternativas à prisão preventiva de que cuida o art. 319 do
CPP não são idôneas e suficientes para prover os interesses
cautelares descritos no art.
282, I, do mesmo diploma, máxime se uma das imputações,
relacionada  a  ocultação  e  dissipação  de  ativos,  poderia
continuar a perpetrar-se com a concessão de liberdade.
10. Ordem denegada.” (Grifou-se_
(HC  412.846/DF,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)

Por fim, a constrição cautelar está ainda justificada

por  conveniência  da  instrução  criminal,  especialmente  diante  do

risco real de ocultação ou destruição de provas.

Importante registrar que a instrução processual se-

quer  foi  iniciada  e  apenas  o  oferecimento  da  denúncia,  em

10/12/2019, não tem o condão de tornar inútil ou desnecessária a

custódia cautelar da Desembargadora MARIA DO SOCORRO.

Corroborando  esse  entendimento,  destaca-se  os

ensinamentos de Renato Brasileiro  de Lima, ao lecionar que “a pri-

são preventiva decretada com base na conveniência da instrução cri-

minal subsiste enquanto persistir a instrução processual.  Em outras

palavras, uma vez encerrada a instrução processual (ou até mesmo

ouvida a testemunha que estava sendo ameaçada), deve o juiz revo-

gar a prisão preventiva decretada nessa hipótese”36, o que demons-

tra que somente após encerrada a instrução processual cessa o risco

de que haja interferência no seu bom andamento.

36 In Manual de Processo Penal, 7. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 1001,

LMA/TRL (PET Nº 13169/DF - 2019/037511106) 



32

Nesse sentido, esse Superior Tribunal de Justiça já

se  manifestou  em outras  oportunidades,  reconhecendo a necessi-

dade da manutenção da prisão preventiva durante a instrução pro-

cessual  para  evitar  a  destruição  de  provas  e  intimidação  das

testemunhas, especialmente quando se trata de integrante de orga-

nização criminosa ocupante de cargo público, in verbis:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  FRAUDES  À
LICITAÇÃO,  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  E  CRIMES  DE
RESPONSABILIDADE.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GRAVIDADE
CONCRETA  DO  DELITO.  AMEAÇA  À  TESTEMUNHA.
NECESSIDADE  DA  PRISÃO  PARA  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA  E  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO  JUSTIFICADA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Admite-se,  excepcionalmente,  a  segregação cautelar  do
agente,  antes  da  condenação  definitiva,  nas  hipóteses
previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito - associação criminosa, formada
por integrantes do alto escalão da política local, voltada para
a prática de sucessivas fraudes licitatórias e de desvios de
recurso públicos, gerando um prejuízo ao erário de cerca de
R$ 580.000,00.
3.  A  constrição  cautelar  está  ainda  justificada  por
conveniência  da  instrução  criminal,  em  razão  da
notícia  de  intimidação  de  testemunha  e  de  que  o
recorrente,  apesar  de  não  ser  mais  Prefeito  do
Município de Januária, ainda ocupa cargo público de
grande influência política na região.
4.  As  condições  subjetivas  favoráveis  do  recorrente,  tais
como  primariedade,  bons  antecedentes,  residência  fixa  e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
5. Recurso improvido.”
(RHC  54.394/MG,  Rel.  Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA
RAPOSO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 08/05/2015)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  LATROCÍNIO  E
LATROCÍNIO TENTADO,  EM CONCURSO MATERIAL.  PRISÃO
TEMPORÁRIA  DECRETADA  EM  16/3/07,  POSTERIORMENTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  DA
CUSTÓDIA  CAUTELAR.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DA
ORDEM  PÚBLICA  E  POR  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. INÉPCIA
DA  DENÚNCIA  NÃO  CONFIGURADA.  DEMONSTRADO  O
VÍNCULO ENTRE A CONDUTA DO PACIENTE E OS EVENTOS
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CRIMINOSOS.  EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  FORMAÇÃO  DA
CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA À DEFESA.
SÚMULA 64/STJ. ORDEM DENEGADA.
1.  Existindo  menção  a  situações  concretas  que  se
mostram  necessárias  para  a  manutenção  da  ordem
pública, bem como para a conveniência da instrução
criminal,  quais  sejam,  evidente  risco  de
constrangimento  às  testemunhas  e  obstrução  à
colheita  de  provas,  encontra-se  devidamente
justificada a constrição cautelar.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o
direito subjetivo à revogação da custódia cautelar, quando a
prisão preventiva é decretada com observância do disposto
no art. 312 do CPP.
3. Havendo estrita observância dos requisitos legais previstos
no  art.  41  do  Código  Processo  Penal,  quais  sejam,  a
exposição  do  fato  criminoso,  narrando  todas  as  suas
circunstâncias, a qualificação do acusado e a tipificação dos
delitos por ele cometidos, não há falar em inépcia da peça
acusatória.
4.  O  excesso de  prazo para  o encerramento da  instrução
criminal,  segundo  pacífico  magistério  jurisprudencial  deste
Superior  Tribunal,  deve  ser  aferido  dentro  dos  limites  da
razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que
venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo
à simples soma aritmética de prazos processuais.
5. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ).
6. Ordem denegada.” (Grifou-se)
(HC  104.541/PI,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010)

Diante da fundamentação acima exposta, não resta

dúvida de que a revogação da prisão preventiva de MARIA DO SO-

CORRO BARRETO SANTIAGO afastará a plenificação do princípio

da efetividade e diluirá a probabilidade de reparação do dano e/ou

dificulta  o amealhamento dos  recursos  pulverizados  e  camuflados

dos denunciados integrantes da ORCRIM, numa ambiência profissio-

nal de branqueamento de recursos criminosos, que coloca em perigo

em risco à ordem pública e à instrução criminal.

Registre-se, de resto, ser inviável, a aplicação de

medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do

CPP.
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Quanto à alegada idade avançada de MARIA DO

SOCORRO BARRETO SANTIAGO e  seus problemas de saúde,  não

há nenhuma informação nos autos a demonstrar que o local onde a

requerente  se  encontra  recolhido  o  impeça  de  receber  o  devido

tratamento.

Ressalte-se que  a  Desembargadora  MARIA  DO

SOCORRO tem  um  grande  poderio  e  proximidade  com  altas

autoridades  do  Estado  da  Bahia,  evidenciando  sua  aptidão  para

intimidar todos aqueles que ousarem a se por no seu caminho. 

Dessa  forma,  as  medidas  cautelares  diversas  da

prisão não são capazes  de impedir  a continuidade das  atividades

ilícitas nem tampouco a tentativa de ocultar e destruir provas.

Em  arremate,  conclui-se  que  todos  os

questionamentos levantados por  MARIA DO SOCORRO BARRETO

SANTIAGO  no pedido de revogação da  prisão preventiva já foram

devidamente  discutidos  e  analisados  por  essa  Relatoria,  não

cabendo,  por  conseguinte,  mudança  de  entendimento  neste

momento, pois não houve alteração no contexto fático e jurídico que

fundamentou o decreto prisional.

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL manifesta-se  pela  manutenção da prisão preventiva  de

MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO.

Brasília, 18 de dezembro de 2019. 

LINDÔRA MARIA ARAUJO
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
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