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  EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR, 

 

 

 

 

 O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da 

República signatária, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosa-

mente, atento às alterações legislativas promovidas pelo Pacote Anti-

crime (Lei nº 13.964/19), expor e requerer o que adiante se segue.

  

Deve-se repisar, inicialmente, que os réus ADAILTON MA-

TURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, 

MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO estão presos preventiva-

mente, no bojo da presente ação penal. 
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 Em 19 e 23 de novembro de 2019, foram cumpridas as 

prisões de ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATU-

RINO e MÁRCIO DUARTE, bem como de SÉRGIO HUMBERTO, sendo 

que a ré MARIA DO SOCORRO foi segregada no dia 29 de novembro 

de 2019.  

 

 Feitos tais esclarecimentos, sinalize-se que a Lei nº 

13.964/19, ao entrar em vigor, trouxe inúmeras alterações na sistemá-

tica processual brasileira, dentre elas, o dever de reavaliação, a cada 

90 (noventa) dias, da (des)necessidade de manutenção da custódia 

cautelar. 

 

Nesse tópico, não se deve perder de vista que a liberação 

de quem está preso não é automática, superado esse marco temporal, 

como entendeu, recentemente, o Supremo Tribunal Federal1, sendo 

certo, portanto, que a revogação deverá emergir do surgimento de fato 

novo que descredencie o decreto prisional, o que, vênia concessa, não 

é o caso dos autos. 

 

 Assim sendo, no dia 15 de abril de 2020, V. Exa. prolatou 

decisão procedendo a revisão prisional estabelecida na novel legislação, 

mantendo a prisões dos réus ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, 

GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉR-

GIO HUMBERTO, bem como fixou o dia 23 de janeiro de 2020, como 

marco inicial para contagem do respectivo prazo. 

 

 Com efeito, tem-se que, no dia 08 de abril de 2021, nova 

revisão deverá ser feita, assim, evitando qualquer tipo de alegação su-

perveniente de excesso de prazo ou ilegalidade da segregação provi-

sória de ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, 

MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, serve a 

 
1  Disponível em http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idCon-

teudo=453446&ori=1. Acesso em 05 abr. de 2021. 
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presente manifestação ministerial para, mais uma vez, ratificar, a im-

prescindibilidade das respectivas prisões para normal colheita de 

provas, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que 

demonstrada está a prova da materialidade delitiva e latentes são os 

indícios de sua autoria. 

 

 Ante a singularidade da situação prisional dos diversos ato-

res no caso em mesa, imperiosa traduz-se a atualização do contexto 

processual, da conjuntura prisional de cada um sob o enfoque da novel 

legislação e da inexistência de alteração no contexto fático apta a legi-

timar a revogação de suas prisões. 

 

I. DO PANORAMA PROCESSUAL ATUAL 

 

 A APN nº 940/DF apura a prática dos crimes de corrupção 

e lavagem de dinheiro, numa dinâmica organizada, em que gravitaram 

03 (três) núcleos de investigados, integrados por desembargadores, 

magistrados e servidores do Tribunal de Justiça baiano, advogados 

e produtores rurais, todos com a manifesta intenção de negociar de-

cisões, em especial, para legitimação de terras no oeste baiano, tendo, 

como esteio, o INQ nº 1258/DF. 

 

 Tem-se, assim, que a inicial acusatória em apreço imputou 

aos réus ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATU-

RINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, 

a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, constituição e integração 

a organização criminosa. 

 

Outrossim, a referida ação penal teve seu recebimento par-

cial proclamado, de maneira unânime, no dia 06 de maio de 2020, 

pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fortalecendo a pre-
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tensão acusatória em desfavor dos réus ADAILTON MATURINO, ANTÔ-

NIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SO-

CORRO e SÉRGIO HUMBERTO. 

 

Em outra quadra, não se pode olvidar que, contra o aludido 

recebimento, foram opostos embargos declaratórios, os quais não fo-

ram acolhidos, diante de julgamento colegiado unânime, no dia 

21 de maio de 2020, estando a marcha processual em desfavor de 

ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁR-

CIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, seguindo 

seu curso normal. 

 

Rememore-se, por salutar, que evitado será qualquer tipo 

de alongamento processual em razão da concentração de fatos e atores, 

ou seja, numa perspectiva de promoção justa e efetiva da persecução 

penal, uma vez que existem, pelo menos, 06 (seis) linhas de apu-

ração autônomas, cada uma trazendo os respectivos envolvidos e a 

dinâmica delitiva, sendo que 06 (seis) ações penais já foram avia-

das e outras estão em fase de preparação. 

 

Nesse tópico, deve ser grifado que múltiplos foram os re-

cursos e pedidos de soltura aviados pelas combativas defesas de ADA-

ILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO 

DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, perante essa 

Corte e/ou o Supremo Tribunal Federal, a impedir o reconhecimento de 

qualquer tipo de excesso prazal2 a deslegitimar o decreto prisional, não 

se olvidando a complexidade da causa e diversidade de acusados. 

 

Em arremate, é curial registrar que todas as testemunhas 

e declarantes arroladas pelo Ministério Público foram inquiridas no dia 

09/12/2020, em audiência iniciada às 9h e que se estendeu até a 

 
2 STF, 2ª T., HC nº 131.225, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2016. 
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0h30m do dia seguinte, estando pautado com todo cronograma de 

audiências, para seu breve desfecho, mesmo num momento de grave 

pandemia mundial.  

 

Por fim, pontue-se que, em desfavor de ADAILTON MATU-

RINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MA-

RIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO pesam atos graves, que aba-

lam a ordem pública e a normal colheita de provas, contemporâ-

neos e cuja única resposta para sua cessação é a prisão preventiva. 

 

II. DA NOVA ROUPAGEM DO ART. 316 DO CCP E SEUS REFLEXOS 

NA APN Nº 940/DF  

   

  A Lei nº 13.964/19 formatou o art. 316 do Código de Pro-

cesso Penal, determinando que o julgador, periodicamente, reavalie a 

situação prisional daquele que estiver segregado em virtude de decisão 

de sua esfera de atuação, a obstar, assim, o demasiado prolongamento 

prisional, in verbis: 

 

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das 
partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da inves-
tigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que 
ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevi-
erem razões que a justifiquem. 
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá 
o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de 
sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal” (Grifou-se) 

 

  Com efeito, salutar é a preocupação legislativa com a pri-

são processual, referendando-se, enfim, a exigência do periculum in 

mora e o fumus boni iuris, bem como se fixando o dever legal de sua 

reanálise temporal a cada 90 (noventa) dias, numa perspectiva de que, 

havendo modificação no panorama fático, sua revogação é plenamente 

viável, sendo valiosas as lições de AVENA: 
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“O aspecto relativo à manutenção ou revogação das medi-
das pessoais de caráter pessoal é, na verdade, norteado 
pela cláusula rebus sic stantitus, que pode ser lida como 
“enquanto as coisas estiverem assim”. Isto implica dizer 
que a decisão judicial que decretar a prisão preven-
tiva ou outra medida cautelar diversa da prisão de-
verá ser reflexo da situação existente no momento 
em que proferida, persistindo o comando a ela inse-
rido enquanto esse mesmo contexto fático se manti-
ver. Se o reverso ocorrer e desfazer-se o cenário que jus-
tificou a determinação das providências emergenciais, ca-
berá ao Poder Judiciário ordenar a respectiva revogação, 
restabelecendo a situação anterior. 
Previsão importante foi inserida pela Lei 13.964/2019 ao 
parágrafo único do art. 316, dispondo este que “decretada 
a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão re-
visar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) 
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena 
de tornar a prisão ilegal”. 
Objetivou o legislador, aqui, dar efetividade ao já ci-
tado atributo da provisionalidade da prisão cautelar, 
assegurando-se ao indivíduo preso cautelarmente o 
exame periódico pelo Juiz, ex officio, acerca da sub-
sistência dos motivos que ensejaram a segregação e 
da necessidade de manutenção dessa providência, 
sob pena de, não o fazendo, tornar-se ilegal a custódia, 
ensejando seu relaxamento.3 (Grifou-se) 

 

No mesmo sentido, merece exortação o escólio de CAPEZ: 

 
“Todas as prisões provisórias decretadas deverão ser revis-
tas. Não se trata de uma libertação automática dos 
presos, mas condicionada à análise Individual, crite-
riosa e fundamentada dos requisitos legais em cada 
caso. Muito embora as medidas cautelares tenham tornado 
a prisão preventiva de difícil aplicação, haverá casos em 
que elas serão insuficientes para garantir o processo ou 
proteger a sociedade, sendo necessária a segregação cau-
telar para resguardo da investigação policial e da instrução 
criminal.”4 (Grifou-se) 

 

 
3 AVENA, Norberto. Processo penal. 12. Ed. São Paulo: Método, 2020, p. 1931.   
4 CAPEZ, Fernando. Curso de Processual Penal. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 

1433.   
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De outro lado, absolutamente, diferente, data máxima vê-

nia, é a situação dos réus ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, 

GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉR-

GIO HUMBERTO, os quais já tentaram, frise-se, por essencial, dentro 

dos 16 (dezesseis) meses que estão presos, diversas vezes, a revoga-

ção da custódia preventiva, sem, no entanto, lograr êxito. 

 

Nesse particular, merece ser ressaltado que, no dia 17 de 

março de 2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou, 

mais uma vez, provimento a todos os agravos regimentais interpostos 

pelos réus ADAILTON MATURINO, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DU-

ARTE, ANTÔNIO ROQUE e MARIA DO SOCORRO, ao passo que, em 

relação ao réu SÉRGIO HUMBERTO, sua prisão também foi mantida. 

 

Por certo, o controle das prisões preventiva de ADAILTON 

MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, 

MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO vem sendo feito a todo 

instante, ante os sequenciados pedidos de revogação, agravos internos 

e habeas corpus, com a reafirmação de sua necessidade. 

 

Feitas tais considerações, a decisão judicial que decretou a 

prisão preventiva de ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECI-

ANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO 

HUMBERTO, tem presunção de legalidade, sendo evidente que os insa-

tisfeitos dela podem recorrer ou trazer fato novo ao conhecimento ju-

dicial. Assim, inalterada a situação fática, em absoluto respeito a 

alteração legislativa vigente, a manifestação ministerial é no sentido 

de que a situação dos referidos acusados em nada mudou. 

 

  Reforce-se, enfim, que há fundamento concreto para a 

prisão cautelar, consistente no fato de ADAILTON MATURINO, ANTÔNIO 

ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO 
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e SÉRGIO HUMBERTO integrarem associação criminosa complexa e es-

pecializada no cometimento de corrupção e lavagem dinheiro, motiva-

ção que justifica a medida extrema, diante da necessidade de inter-

romper a autuação criminosa e garantir o transcurso normal da instru-

ção criminal. 

 

Nessa direção, caminha o Supremo Tribunal Federal: 

 

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURA-
DORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE 
ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO 
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CO-
NHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 
CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DE-
FERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE 
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIO EXAME DE LEGA-
LIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. 
RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. 1. O incidente de 
suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de 
decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribu-
nal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. 
O deferimento da medida demanda demonstração de que 
o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, 
da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 
297 do RISTF). 2. In casu, tem-se pedido de suspensão 
ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra me-
dida liminar concedida nos autos do Habeas Corpus 
191.836/SP, no qual se determinou a soltura de André Oli-
veira Macedo (“André do Rap”), líder da organização crimi-
nosa Primeira Comando da Capital (PCC). 3. O risco de 
grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-
se patente, uma vez que (i) subsistem os motivos 
concretos que levaram à decretação e à manutenção 
da prisão preventiva do paciente; (ii) trata-se de 
agente de altíssima periculosidade comprovada nos 
autos; (iii) há dupla condenação em segundo grau 
por tráfico transnacional de drogas; (iv) o investi-
gado compõe o alto nível hierárquico na organização 
criminosa denominada Primeiro Comando da Capital 
– PCC; (v) o investigado ostenta histórico de foragido 
por mais de 5 anos, além de outros atos atentatórios 
à dignidade da jurisdição. 4. Ex positis, suspendem-se 
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os efeitos da medida liminar proferida nos autos do HC 
191.836, até o julgamento do respectivo writ pelo órgão 
colegiado competente, consectariamente determinando-se 
a imediata PRISÃO de ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO (“André 
do Rap”). 5. Tese fixada no julgamento: “A inobservância 
da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 
316 do Código de Processo Penal (CPP), com a reda-
ção dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal 
de 90 (dias), não implica a revogação automática da 
prisão preventiva, devendo o juízo competente ser 
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de 
seus fundamentos.”5 (Grifou-se) 

 

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FOR-
MAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLU-
RALIDADE DE RÉUS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. EX-
PEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA DILIGÊNCIAS. DESÍDIA 
DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGI-
MENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARTIGO 316, PA-
RÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
- CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constitui 
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 
que somente configura constrangimento ilegal por excesso 
de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxa-
mento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao 
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do 
Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível ape-
nas a partir da mera soma aritmética dos prazos processu-
ais. Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo 
não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do 
feito, considerando que os recorrentes foram presos em 
19/11/2019, há pluralidade de réus, testemunhas a serem 
ouvidas e análise pelas condutas praticadas em 3 roubos, 
necessidade de expedição de ofícios para a realização de 
diligências, análises de pedidos de revogação da prisão 
preventiva, prestação de informações em habeas corpus e 
adiamento de atos presenciais por conta da pandemia do 
vírus COVID-19. Não há, pois, falar em desídia do Magis-
trado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar 
andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Ju-
diciário a responsabilidade pela demora do feito. 2. A re-
visão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a 

 
5 STF, Tribunal Pleno, SL n° 1395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/02/2021. 
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cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, pará-
grafo único, do Código de Processo Penal - CPP, é 
voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, 
providência que deve ser tomada no "curso da inves-
tigação ou do processo". In casu, o Tribunal salien-
tou que "De ressaltar também que a prisão preven-
tiva foi revisada há menos de 90 dias, nos termos do 
artigo 316 do Código de Processo Penal, não havendo 
falar em ausência de fundamentação para manuten-
ção" (fls. 62/63). E, verifica-se do andamento pro-
cessual na página eletrônica do TJRS que, em 
4/2/2021, não foi concedida a liberdade provisória. 
Dessa forma, não há falar em violação ao disposto no 
parágrafo único do art. 316 do CPP. É certo que "não 
se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na 
execução deste ato não implica automático reconheci-
mento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colo-
cação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 
580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FON-
SECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020). 3. Recurso ordi-
nário em habeas corpus desprovido.”6 (Grifou-se) 

 

III. DA INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO 

DAS PRISÕES DECRETADAS NA APN Nº 940/DF  

 

Superada a demonstração de que ADAILTON MATURINO, 

ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, MARIA 

DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO estão presos de maneira justi-

ficada, sendo a segregação provisória imprescindível para o desfecho 

do presente caso, reafirme-se numa roupagem em que estão cristali-

zados a prova da materialidade dos crimes e os indícios de suas res-

pectivas autorias. 

 

Desse modo, é a prisão preventiva a única medida cabível 

para obstaculizar a transmudação da verdade pelos réus ADAILTON 

MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, 

 
6 STJ, 5ª T., RHC n° 1141.379/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/03/2021. 
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MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, cessar a permanente me-

canização da lavagem de ativos e garantir a aplicação da lei penal, à 

luz do estabelecido no art. 312 do Código de Processo Penal. 

 

  Assim sendo, a legitimidade da medida excepcional per-

siste e será demonstrada, de maneira setorizada, plenificando que é 

ela adequada e necessária ao acautelamento da fase processual. 

Mais uma vez, reforce-se que os réus acima indicados virão a compro-

meter a atividade instrutória e credibilidade da Justiça, restando evi-

dente que, somente com a segregação deles, sereno será o desfecho 

do processo e demais eixos investigatórios. 

  

  Em conclusão, tem-se a existência de atos contemporâ-

neos que corroboram a segregação cautelar dos réus ADAILTON MA-

TURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, MÁRCIO DUARTE, 

MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, os quais, não satisfeitos 

com a multiplicação jurídica das terras na região de Coaceral, molda-

ram idêntica investida na região de Estrondo, que somadas devem 

ultrapassar 800.000 hectares, tendo, agora, função de destaque o 

grupo CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 

 

III.A. DOS RÉUS MARIA DO SOCORRO E MÁRCIO DUARTE 

 

 A prisão preventiva de MARIA DO SOCORRO está fincada, 

dentre outros fatos, na situação dela, enquanto Presidente do Tribunal 

de Justiça da Bahia, ter atuado no julgamento do Recurso Administra-

tivo nº 0022546-15.2015.8.05.0000, para garantir sobrevida a Porta-

ria nº 105/2015 da Corregedoria das Comarcas do Interior, anulada, 

posteriormente, pelo Conselho Nacional de Justiça, com a expedição 

de ofícios, mesmo sem a publicação da decisão, para diversos ór-

gãos de controle, de modo neutralizar todos que não se curvassem ao 

plano criminoso de ADAILTON MATURINO. 
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 Aventou-se, naquele momento, que MARIA DO SOCORRO, 

mesmo quando findou seu mandato na Presidência, procurou revogar 

medida liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 

8003357-07.2018.8.05.0000, beneficiando, o grupo de ADAILTON 

MATURINO, deixando evidente a impossibilidade de qualquer tipo de 

êxito contra quem não anuísse aos anseios do mesmo. 

 

Some-se a isso o fato de que MARIA DO SOCORRO tem, no 

seu genro, MÁRCIO DUARTE, ativo operacional, cuja função é captar 

vantagens indevidas para ela, em troca de decisões judiciais, numa 

engenharia financeira de dissimulação patrimonial, ruído com a medida 

de busca e apreensão em desfavor deles. 

 

Assim, pontuou-se que MARIA DO SOCORRO movimentou 

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 des-

tacado, tinha, em seu poder, uma centena de joias, obras de arte, 

aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro 

vivo e escrituras de imóveis, a amalgamar mecanismo de lavagem 

de ativos. 

 

Deve ser destacado, no ensejo, que as buscas desnudaram 

parte do acervo criminoso de MARIA DO SOCORRO, composto por 162 

(cento e sessenta e duas) obras, idôneo a abastecer qualquer galeria 

de arte ou museu nacional, ante sua magnitude e consagração dos 

artistas colacionados, não se perdendo de vista variedade de joias e 

relógios de ouro, totalizando o montante de R$ 1.404.682,73 (um 

milhão, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 

setenta e três centavos), numa conjuntura em que nada foi 

declarado no IRPF dela7, a solidificar a tese de que a aquisição de 

tais adornos era uma das suas vias de lavagem de ativos. 

 
7 Doc. XI - Relatório de Análise 16_2020, encartado na CAUINOMCRIM Nº 26. 
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Do mesmo modo, MÁRCIO DUARTE, além de ser alvo de 

outra frente de investigatória por negociar créditos processuais inexis-

tentes para compensar dívidas tributárias em prejuízo da Fazenda Pú-

blica Nacional, teve movimentação de R$ 1.350.685,02 (um milhão, 

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

tavos) sem origem/destino destacado, a retratar possível lavagem de 

ativos criminosos, numa roupagem em que, ao ser alvo de bloqueio 

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

centavos) nas suas contas bancárias.  

 

Adicione-se a isso, dentre outras situações outrora narra-

das, no pedido de prisão preventiva em desfavor de MÁRCIO DUARTE 

MIRANDA, que foi, com ele apreendido, documento de texto com 

uma minuta de decisão judicial, em processo de R$ 3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil reais), o que redobra seu grau de peri-

gosidade, já que ele não é, ou nunca foi magistrado e solto poderá 

voltar a operar, numa sui generis atuação judicial ad hoc.  

 

Agregue-se, também, que MÁRCIO DUARTE tinha docu-

mentos indicando cessão de créditos de R$ 112.500.000,00 (cento e 

doze milhões e quinhentos mil reais) e laudo pericial de pedra preciosa, 

avaliada em US$ 970.200,00 (novecentos e setenta mil e duzentos 

dólares), não encontrada no cumprimento da medida de busca, que 

traduz lógica profissional de lavagem de ativos. 

 

Tem-se, ainda, que MARIA DO SOCORRO e MÁRCIO 

DUARTE usavam, possivelmente, MARIANA SANTIAGO e LUCIANA 

SANTIAGO, a primeira esposa daquele e ambas filhas dela, como vias 

de captação de vantagens indevidas, demonstrando preocupação com 

a incorporação de bens em nome de MARIA DO SOCORRO, como se 

percebe do conteúdo de mensagens de WhatsApp, com orientações 

inclusive para uso de criptografia nas conversas existentes nos 
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aparelhos telefônicos apreendidos8.  

 

Poste-se, por essencial, que, a vinculação criminosa de 

MARIA DO SOCORRO com ADAILTON MATURINO e GECIANE 

MATURINO 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. 
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 ur-
gente, 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 eli-
minar 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. 

 
8 Doc. 01 - RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 145194502020, encartado na 

CAUINOMCRIM Nº 26. 



15 

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.” (Anil-
ton Maturino) (Grifou-se)9 

 

Associe-se a isso o fato de que ADAILTON MATURINO pa-

gava contas para a Desembargadora MARIA DO SOCORRO, em um 

dos melhores restaurantes soteropolitanos, tendo ela, consoante de-

clarações de um dos seus funcionários à Polícia Federal10, livre acesso 

e atendimento, em sua residência, mediante delivery, usufruindo, as-

sim, de suas divisas criminosas.  

 

O enlace criminoso entre MARIA DO SOCORRO e ADAILTON 

MATURINO ganha musculatura, quando se descobre, nas mídias digi-

tais apreendidas11, seu irmão ANILTON MATURINO12, outrora in-

terceptado, compondo a mesa de autoridades, em cerimônia de ou-

torga do título de cidadão de Camaçari a MARIA DO SOCORRO e GE-

SIVALDO BRITTO, onde estava, na primeira fila, ANTÔNIO ROQUE. Ve-

rifique-se: 

 

 
9 Relatório de Análise e Interceptação nº 01/2019, encartado em mídia digital do 

PBAC nº 10. 
10 Doc. 16, encartado na APN nº 965/DF. 
11 Doc. XII - RAPJ_15013926_SSA_22_midias, encartado na CAUINOMCRIM Nº 26. 
12 Registre-se, por relevante, que o equívoco trazido pelos agravantes com a indica-

ção de ADAILTON MATURINO como sendo ANILTON MATURNIO pela Polícia Federal, 

já foi outrora retificado, de modo a ratificar a força criminosa de sua família com 

MARIA DO SOCORRO. 
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Da cuidadosa análise do caso posto em mesa, não se 

observa qualquer tipo de fato novo, no grave cenário de corrupção que 

circunda MARIA DO SOCORRO e MÁRCIO DUARTE, apto a garantir a 

flexibilização prisional deles, permanecendo, portanto, hígidos os 

fundamentos da segregação cautelar, como se percebe dos recentes 

julgados da Corte Especial: 

 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMI-
NOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. 
QUANTIDADE DE MATERIAL PROBATÓRIO A SER EXAMI-
NADO. NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXISTÊNCIA DE DE-
FENSORES DISTINTOS. CONCURSO DE DIVERSOS CRI-
MES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSISTÊN-
CIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SEN-
SÍVEL DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO QUE SERVIU DE EM-
BASAMENTO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO. ATUAL CENÁRIO 
DE PANDEMIA MUNDIAL DA COVID-19. CONDIÇÃO SANI-
TÁRIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONTINUA-
MENTE MONITORADA. RÉ EM BOM ESTADO GERAL DE 
SAÚDE. PRISÃO PREVENTIVA COMO A ÚNICA ME-
DIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA GARANTIR A 
ORDEM PÚBLICA, A ORDEM ECONÔMICA, A CONVE-
NIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO 
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DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental inter-
posto por MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO con-
tra decisão monocrática de 9.10.2020, que manteve a sua 
prisão preventiva na Operação Faroeste, cujas investiga-
ções visam a desarticular suposto esquema criminoso de 
venda de decisões no âmbito do Tribunal de Justiça da Ba-
hia. 2. A revisão da prisão preventiva da agravante ocorreu 
dentro do prazo de 90 dias, preconizado pelo novo art. 316, 
parágrafo único, do CPP. Ainda que esse não fosse o caso, 
o STF pacificou a questão, ao fixar a seguinte tese: “A inob-
servância do prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não 
implica automática revogação da prisão preventiva, de-
vendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legali-
dade e a atualidade dos seus fundamentos”. Precedentes. 
3. A fundamentação da revisão da prisão preventiva não 
exige a invocação de elementos novos, mas apenas o re-
conhecimento da manutenção do quadro fático que serviu 
de embasamento à sua decretação. Precedente. A cada ci-
clo de revisão, o Poder Judiciário deve avaliar (i) se, man-
tido o quadro fático intacto, a prisão tornou-se excessiva-
mente longa; ou (ii) se, alterado o quadro fático subja-
cente, ela se tornou desnecessária, situação em que deve 
ser revogada, independentemente de sua duração. 4. Na 
análise de eventual excesso de prazo da prisão provisória, 
a jurisprudência pondera, dentre outros fatores, a comple-
xidade dos fatos sob investigação, a quantidade de mate-
rial probatório a ser examinado, o número de investigados, 
a existência de defensores distintos e o concurso de diver-
sos crimes, todos esses requisitos presentes no caso sob 
exame. Precedentes. 5. Além disso, permanecem incó-
lumes os fundamentos que ensejaram a decretação 
da prisão preventiva. Os fatos apurados indicam a 
presença de gravidade em concreto da conduta cri-
minosa, já que a denunciada exerce papel de desta-
que dentro do sofisticado esquema de funciona-
mento da organização criminosa, que envolve lava-
gem de elevadas somas de capital, alto índice de trá-
fico de influência a contaminar agentes políticos das 
mais altas esferas do Poder Judiciário baiano e, até 
mesmo, relatos de ameaças de morte e possibilidade 
de fuga do país. 6. Apenas a total segregação social 
da investigada é capaz de estancar a dinâmica crimi-
nosa, que se pratica muitas vezes a distância, atra-
vés do uso das modernas ferramentas digitais de co-
municação, especialmente no que tange ao crime de 
lavagem de capitais. 7. As medidas cautelares patrimo-
niais já deferidas atingiram apenas o patrimônio “visível” 
dos investigados, isto é, aquele rastreável pelos mecanis-
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mos de controle do sistema financeiro nacional. O patrimô-
nio oculto, que pode rapidamente ser dissipado pelos in-
vestigados, só poderá ser revelado com a continuidade da 
persecução penal e o início da instrução processual. 8. Por 
se tratar de crime permanente, cuja consumação se pro-
longa no tempo, a organização criminosa muitas vezes en-
volve a prática de uma cadeia de atos concatenados inter-
dependentes que, uma vez iniciados, não podem ser facil-
mente interrompidos. Na prática, se observa a continui-
dade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa delibe-
rada do Estado em coibi-la. 9. Ausência de alteração 
sensível do quadro fático-jurídico entre as revisões 
da prisão. A agravante não apresentou novos funda-
mentos, mas, ao contrário, limitou-se a renovar te-
ses já veiculadas e rechaçadas em sucessivos pedi-
dos de revogação da prisão formulados no STJ e STF. 
10. A condição sanitária do estabelecimento prisional vem 
sendo continuamente monitorada pela Vara de Execução 
Penal do Distrito Federal, em razão do cenário de pandemia 
mundial da Covid-19. 11. A prisão preventiva mostra-se 
como a única medida necessária e adequada para garantir 
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da 
instrução criminal e a aplicação da lei penal. 12. Agravo 
regimental a que se nega provimento, mantendo-se a de-
cisão que manteve a prisão preventiva da agravante.” 13 

(Grifou-se) 
 
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMI-
NOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. 
QUANTIDADE DE MATERIAL PROBATÓRIO A SER EXAMI-
NADO. NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXISTÊNCIA DE DE-
FENSORES DISTINTOS. CONCURSO DE DIVERSOS CRI-
MES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSIS-
TÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DE-
CRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE 
ALTERAÇÃO SENSÍVEL DO QUADRO FÁTICO-JURÍ-
DICO QUE SERVIU DE EMBASAMENTO À DECRETA-
ÇÃO DA PRISÃO. ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA MUN-
DIAL DA COVID-19. CONDIÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELE-
CIMENTO PRISIONAL CONTINUAMENTE MONITORADA. 
RÉU EM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE. PRISÃO PRE-
VENTIVA COMO A ÚNICA MEDIDA NECESSÁRIA E 
ADEQUADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A 
ORDEM ECONÔMICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRU-
ÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 

 
13 STJ, Corte Especial, APN nº 940, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 17/03/2021. 
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AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Trata-se de agravo regimental interposto por MÁRCIO 
DUARTE MIRANDA contra decisão monocrática de 
9.10.2020, que manteve a sua prisão preventiva na Ope-
ração Faroeste, cujas investigações visam a desarticular 
suposto esquema criminoso de venda de decisões no âm-
bito do Tribunal de Justiça da Bahia. 2. A revisão da prisão 
preventiva do agravante ocorreu dentro do prazo de 90 
dias, preconizado pelo novo art. 316, parágrafo único, do 
CPP. Ainda que esse não fosse o caso, o STF pacificou a 
questão, ao fixar a seguinte tese: “A inobservância do 
prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica auto-
mática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz 
competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atuali-
dade dos seus fundamentos”. Precedentes. 3. A fundamen-
tação da revisão da prisão preventiva não exige a invoca-
ção de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da 
manutenção do quadro fático que serviu de embasamento 
à sua decretação. Precedente. A cada ciclo de revisão, o 
Poder Judiciário deve avaliar (i) se, mantido o quadro fático 
intacto, a prisão tornou-se excessivamente longa; ou (ii) 
se, alterado o quadro fático subjacente, ela se tornou des-
necessária, situação em que deve ser revogada, indepen-
dentemente de sua duração. 4. Na análise de eventual ex-
cesso de prazo da prisão provisória, a jurisprudência pon-
dera, dentre outros fatores, a complexidade dos fatos sob 
investigação, a quantidade de material probatório a ser 
examinado, o número de investigados, a existência de de-
fensores distintos e o concurso de diversos crimes, todos 
esses requisitos presentes no caso sob exame. Preceden-
tes. 5. Além disso, permanecem incólumes os fundamentos 
que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Os fatos 
apurados indicam a presença de gravidade em concreto da 
conduta criminosa, já que o denunciado exerce papel de 
destaque dentro do sofisticado esquema de funcionamento 
da organização criminosa, que envolve lavagem de eleva-
das somas de capital, alto índice de tráfico de influência a 
contaminar agentes políticos das mais altas esferas do Po-
der Judiciário baiano e, até mesmo, relatos de ameaças de 
morte e possibilidade de fuga do país. 6. Apenas a total 
segregação social do investigado é capaz de estancar 
a dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a 
distância, através do uso das modernas ferramentas 
digitais de comunicação, especialmente nos crimes 
de lavagem de capitais. 7. As medidas cautelares patri-
moniais já deferidas atingiram apenas o patrimônio “visí-
vel” dos investigados, isto é, aquele rastreável pelos me-
canismos de controle do sistema financeiro nacional. O pa-
trimônio oculto, que pode rapidamente ser dissipado pelos 
investigados, só poderá ser revelado com a continuidade 
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da persecução penal e o início da instrução processual. 8. 
Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se 
prolonga no tempo, a organização criminosa muitas vezes 
envolve a prática de uma cadeia de atos concatenados in-
terdependentes que, uma vez iniciados, não podem ser fa-
cilmente interrompidos. Na prática, se observa a continui-
dade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa delibe-
rada do Estado em coibi-la. 9. Ausência de alteração 
sensível do quadro fático-jurídico entre as revisões 
da prisão. O agravante não apresentou novos funda-
mentos, mas, ao contrário, limitou-se a renovar te-
ses já veiculadas e rechaçadas em sucessivos pedi-
dos de revogação da prisão formulados no STJ e STF. 
10. A condição sanitária do estabelecimento prisional vem 
sendo continuamente monitorada pela Vara de Execução 
Penal de Lauro de Freitas/BA, em razão do cenário de pan-
demia mundial da Covid-19. Réu que encontra-se em bom 
estado geral de saúde. 11. A prisão preventiva mostra-
se como a única medida necessária e adequada para 
garantir a ordem pública, a ordem econômica, a con-
veniência da instrução criminal e a aplicação da lei 
penal. 12. Agravo regimental a que se nega provimento, 
mantendo-se a decisão que manteve a prisão preventiva 
do agravante.”14 (Grifou-se) 

 

Cumpre frisar, por outro lado, que a situação processual 

de MARIA DO SOCORRO e MÁRCIO DUARTE agravou-se, ante o 

aviamento de mais uma denúncia contra eles, para debelar 

corrupção e lavagem de ativos, praticados entre dezembro de 2017 

e junho de 2018, envolvendo o julgamento do Agravo de Instrumento 

nº 8003357-07.2018.8.05.0000, de relatoria da Desembargadora 

MARIA DO SOCORRO, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais). O dinheiro foi pago por ADAILTON MATURINO e GECIANE 

MATURINO, que contaram, ainda, com a atuação criminosa do Juiz 

SÉRGIO HUMBERTO, MÁRCIO DUARTE, AMANDA SANTIAGO, RICARDO 

TRÊS e VALDETE STRESSER. 

 

 
14 STJ, Corte Especial, APN nº 940, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 17/03/2021. 
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Ao fim, sobreleve-se que a força da organização criminosa 

sindicada é de tamanha magnitude que sequer comissões de magistra-

dos para apuração dos fatos15 conseguem ser formadas para atender 

determinação do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, 13 (treze) 

Desembargadores, sequencialmente, dão-se por suspeitos, po-

sitivando, assim, que a prisão dos réus é inevitável para manutenção 

da ordem pública, normal colheita de provas e aplicação da lei penal. 

 

Tal situação densifica-se, quando, em novo julgamento 

correcional, envolvendo magistrado que, também, atuou no oeste 

baiano, dessa feita, oriundo da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribu-

nal de Justiça baiano, 13 (treze) Desembargadores, novamente, 

declaram-se suspeitos16, a escancarar o abalo que os fatos em ques-

tão causam no órgão máximo do Poder Judiciário local, sendo a prisão 

o único remédio para frear o poder da organização criminosa denunci-

ada. 

 

Mas não é só. O temor imposto pelos julgadores corruptos 

no Poder Judiciário baiano ainda impera17, mesmo após o cumpri-

mento de várias fases ostensivas da Operação Faroeste, como se ob-

serva, quando do julgamento de um de seus investigados, em que 11 

(onze) Desembargadores, deram-se por suspeitos, no dia 10 de 

fevereiro de 2021. 

 

 
15 Disponível em: https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/62777-tj-cogita-

enviar-investigacao-de-desembargadores-ao-cnj-apos-13-trocas-em-comis-

soes.html. Acesso em 05 abr. de 2021.   
16  Disponível em: https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/63167-tj-ba-

abre-pad-e-afasta-juiz-por-suposta-atuacao-irregular-no-oeste-baiano.html. Acesso 

em 05 abr. de 2021.   
17  Disponível em: https://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/63908-tj-ba-

adia-julgamento-de-processo-sigiloso-contra-juiz-investigado-na-faroeste.html. 

Acesso em 05 abr. de 2021.   
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Feito esse breve relato em relação a MARIA DO SOCORRO 

e MÁRCIO DUARTE, deve ser ressalvado que ambos já tentaram, por 

diversas vezes, reforma de suas prisões, perante essa Corte (Habeas 

Corpus nº 547717 e Petições nº 13184 e 13212) e o Supremo Tribunal 

Federal (Habeas Corpus nº 180220, 183231, 183013, 184424 e 

186621)18, sem que qualquer tipo de fato novo fosse reconhecido para 

mudar a situação prisional deles.  

 

III.B. DO RÉU SÉRGIO HUMBERTO 

 

Do mesmo modo, permanece necessária a manutenção da 

prisão preventiva de SÉRGIO HUMBERTO para garantia da ordem pú-

blica, normal colheita de provas e aplicação da lei penal. 

 

SÉRGIO HUMBERTO, enquanto magistrado, na Comarca de 

Formosa do Rio Preto, desconsiderou a decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, para reavivar ações paradas, em troca de vantagens inde-

vidas, com a concessão de medida antecipatória na Ação nº 

0000157-61.1990.8.05.0081, levando as partes à celebração de 

acordo, idealizado por ADAILTON MATURINO, retrata seu descaso para 

com as instâncias de controle, abalando a ordem pública. 

 

 Adite-se a isso o fato de que SÉRGIO HUMBERTO tinha, 

em sua mansão, além de 03 (três) relógios Rolex e joias Cartier, de 

uma frota de automóveis de luxo: 01 BMW X6, Renavam 

01041944877; 01 Porsche Cayenne, Renavam 01061356008; 01 

Hyundai Tucson, Renavam 00348243863; 01 Honda HRV, Renavam 

01112602817; e 01 Moto Harley Davidson, Renavam, 01103642801, 

em absoluto descompasso com os vencimentos de um servidor público.  

 

 
18  Não se pode perder de foco que o réu MÁRCIO DUARTE já desistiu, anteriormente, 

de dois pedidos no Supremo Tribunal Federal, no qual buscava flexibilizar sua custó-

dia, quais sejam a Reclamação nº 38105 e o Habeas Corpus nº 178712. 



23 

Não se pode perder de foco que a busca em desfavor de 

JÚLIO CÉSAR, permitiu a degravação de conversas ambientais pelo 

mesmo, em dispositivo eletrônico que ele escondia, durante tratativas 

que mantinha com seus interlocutores e parceiros no esquema ilícito 

narrado, dentre eles SÉRGIO HUMBERTO, em que eles escolhiam suas 

clientes e ajustavam os valores do mercado criminoso de venda de 

decisões.19  

 

  Rememore-se que, nesses diálogos, SÉRGIO HUMBERTO 

pede que os seus valores sejam depositados na conta de RO-

NILSON, o qual teve cartão apreendido na aludida busca, permitindo 

sua identificação como RONILSON PIRES DE CARVALHO, evidenciando, 

enfim, a utilização de conta bancária de terceiro, para impedir o ras-

treio da lucrativa tarefa criminosa de venda de decisões. 

 

  A análise da quebra de sigilo bancário constatou que RO-

NILSON PIRES DE CARVALHO recebeu R$ 1.242.000,00 (um milhão, 

duzentos e quarenta e dois mil reais) em transferências bancárias 

das contas de outros dois investigados, quais sejam RICARDO AU-

GUSTO TRES e WALTER YUKIO HORITA, não tem qualquer lastro eco-

nômico para tanto, funcionando como laranja de SÉRGIO HUMBERTO, 

na sua saga de lavagem de dinheiro criminoso, a justificar, portanto, a 

manutenção da prisão em comento. 

 

Nesse ponto específico, deve-se apontar que, ao ser efeti-

vada, em 14/12/2020, mais uma fase ostensiva da Operação Faroeste, 

descobriu-se que RONILSON PIRES é, data maxima vênia, um miserá-

vel laranja, utilizado na escalada criminosa de SÉRGIO HUMBERTO, 

para, juntamente, com GILCY DE CASTRO DOURADO JÚNIOR, dissi-

mular a origem das vantagens indevidas percebidas.20  

 

 
19 Degravação encartada na QUEBSIG 26 - INQUÉRITO Nº 1258/DF. 
20 Relatório de Diligência nº 35, encartado na CAUINOMCRIM Nº 26 
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Tais fatos são encorpados no momento em que SÉRGIO 

HUMBERTO, no dia do cumprimento de busca em seu desfavor, 

SÉRGIO HUMBERTO estava no local sindicado, mesmo em gozo 

de férias, tendo apresentado, no interrogatório policial, na presença 

de seu advogado, que lá estaria por ter sentido necessidade de 

orar, tendo feito isso no próprio hotel, de onde teria saído apenas para 

se alimentar, ou seja, nada impede que ele solto volte a região ou 

intimide testemunhas e até mesmo outro acusados. 

 
Deve ser recordado, ainda, que o réu JÚLIO CÉSAR, ao ser 

ouvido perante o Parquet, no bojo de seu acordo de colaboração, ho-

mologado por V. Exa. na PET nº 13.321/DF, foi enfático ao afirmar que 

estaria com sua cabeça a prêmio no Tribunal de Justiça da Bahia 

e que SÉRGIO HUMBERTO estaria propagando que iria lhe matar 

quando fosse libertado. 

 
Assim, conclui-se, por essencial, que, em liberdade, SÉR-

GIO HUMBERTO ficará desimpedido para retornar ao local dos fatos 

diretamente ou indiretamente, impondo terror judicial a comuni-

dade local, num cenário em que 02 (duas) são as vítimas fatais 

confirmadas em derredor dos fatos em apuração. 

 

III.C. DOS RÉUS ADAILTON MATURINO E GECIANE MATURINO 

 

Em igual sentido, revela-se necessária a prisão de ADAIL-

TON MATURINO e GECIANE MATURINO, grandes beneficiários do su-

cesso da trama delitiva no oeste baiano, que movimentaram a quantia 

de R$ 26.146.489,40 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e seis 

mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) sem ori-

gem/destino a municiar mecanismo de lavagem, cuja ocultação se re-

nova dia a dia, validando, assim, a pronta intervenção do Sistema de 

Justiça. 
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  Aponte-se, ainda, que ADAILTON MATURINO e GECIANE 

MATURINO concentram, na AGM HOLDING LTDA, uma aeronave, Mo-

delo1125 WEST.ASTRA, Prefixo PTMBZ; uma lancha, adquirida por 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e dois veículos luxuosos 

- I/M.BENZ ML 63 AMG, Placa Policial - ETB 8870, e I/PORSCHE 

CAYENNE V6, Placa Policial - JFP 6661, dentre outros bens, a conva-

lidar a necessidade da prisão preventiva deles. 

 

Tais fatos encontram ressonância criminal, no momento em 

que, a busca em desfavor de ADAILTON MATURINO e GECIANE MATU-

RINO, revelou a existência de diversos outros carros importados, em 

nome de terceiros, no patamar de R$ 1.692.820,00 (um milhão, seis-

centos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte reais), com perfeito 

esquema de lavagem em vigor. 

 

Acople-se a isso o fato de que ADRIEL BRENDOWN TORRES 

MATURINO, filho de ADAILTON MATURINO e GECIANE MATURINO, foi 

grafado, juntamente com seus genitores, pela Unidade de Inteligên-

cia21, com movimentações suspeitas na ordem de R$ 93.918.701,00 

(noventa e três milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos 

e um reais), sendo parte deles após a deflagração da Operação Faro-

este, a esboçar que soltos continuaram a pulverizar recursos.  

 

 Recorde-se, por essencial, que ADAILTON MATURINO e 

GECIANE MATURINO tinham, na oportunidade, talonários de che-

ques de diversas contas, alguns plenamente preenchidos, com 

o destaque para Vincenzo D S D Sarausa, o qual se apresenta como 

Sua Majestade Don Vincenzo Davide I, príncipe soberano de Santo Es-

tevão, cuja menção existente, na internet, aponta negociação de crip-

tomoedas, ou seja, mais uma possível fonte de branqueamento de ca-

pitais.  

 
21 Doc. 02 - RIF_48842, encartado nos autos. 
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Ao ser cumprida a mesma medida, no quarto de hotel de 

ADAILTON MATURINO e GECIANE MATURINO, apesar da atividade de 

exploração de local, realizada de forma pormenorizada pelos agentes 

policiais, no ambiente de aproximadamente 30m2, não foi possível 

localizar o aparelho celular utilizado por aquele (foram identifica-

dos os carregadores de celulares Iphone junto as cabeceiras de ambos 

os lados da cama do casal, bem como um carregador Iphone junto ao 

sofá cama), a estampar a destruição e/ou ocultação de provas na 

absoluta certeza da impunidade. 

 

Nesse particular, a Polícia Federal apresentou22, recente-

mente, a análise do celular apreendido em poder de GECIANE MATU-

RINO, denotando que, possivelmente, ela e seu marido ADAILTON MA-

TURINO estejam enganando, permissa vênia, até mesmo seus íncli-

tos patronos, os quais vêm sustentando, com fervor, a inocorrência do 

crime de lavagem de dinheiro, diante da origem lícita dos valores pro-

venientes de acordo firmado na Ação nº  0000157-61.1990.8.05.0081, 

pela ausência de descrição dos atos de ocultação e pela indevida cono-

tação de fraude atribuída à JJF Holding.  

 

Por sua vez, a extração do referido aparelho trouxe diver-

sas conversas entre GECIANE MATURINO e seus contadores, os quais, 

juntamente, com ADAILTON MATURINO, operam sistemática produção 

serial de dezenas de contratos de empréstimos falsos para dar apa-

rência de legalidade, por exemplo, aos R$ 14.000.000,00 (quatorze 

milhões de reais) recebidos, no esquema criminoso em apuração. 

 
 

Tem-se, ainda, desnudada a preocupação do contador com 

os valores envolvidos, o fato de que o trânsito de valores milionários 

estavam sendo antecipados antes mesmo de qualquer decisão judicial 

 
22 RAMA 192-2020, encartado no PBAC nº 10. 
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favorecendo o casal GECIANE MATURINO e ADAILTON MATURINO, 

numa sistemática em que a Receita Federal estava sendo ludibriada 

para que não lograsse êxito em cobrar os tributos que seriam devidos. 

 

Incorpore-se a isso o fato de que ADAILTON MATURINO é 

flagrado em tratativas sobre transporte internacional de diamantes em 

bruto, totalizando 1.225,91 quilates, com valor total de U$D 

1.932.177,00 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, cento 

e setenta e sete dólares), em possível engenharia mundial de lava-

gem de ativos, de modo a perpetuar pela eternidade sua fortuna e 

impunidade. 

 

Postas tais considerações, não se vislumbra qualquer tipo 

de fato novo, no ecossistema criminoso de ADAILTON MATURINO e 

GECIANE MATURINO, hábil a permitir a flexibilização prisional deles, 

permanecendo, portanto, intactos os fundamentos da segregação 

cautelar, na linha dos novos julgados da Corte Especial em desfavor 

deles: 

 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMI-
NOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. 
QUANTIDADE DE MATERIAL PROBATÓRIO A SER EXAMI-
NADO. NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXISTÊNCIA DE DE-
FENSORES DISTINTOS. CONCURSO DE DIVERSOS CRI-
MES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSIS-
TÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DE-
CRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE 
ALTERAÇÃO SENSÍVEL DO QUADRO FÁTICO-JURÍ-
DICO QUE SERVIU DE EMBASAMENTO À DECRETA-
ÇÃO DA PRISÃO. ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA MUN-
DIAL DA COVID-19. CONDIÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELE-
CIMENTO PRISIONAL CONTINUAMENTE MONITORADA. 
RÉU EM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE. PRISÃO PRE-
VENTIVA COMO A ÚNICA MEDIDA NECESSÁRIA E 
ADEQUADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A 
ORDEM ECONÔMICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRU-
ÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
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Trata-se de agravo regimental interposto por ADAILTON 
MATURINO DOS SANTOS contra decisão monocrática de 
9.10.2020, que manteve a sua prisão preventiva na Ope-
ração Faroeste, cujas investigações visam a desarticular 
suposto esquema criminoso de venda de decisões no âm-
bito do Tribunal de Justiça da Bahia. 2. A revisão da prisão 
preventiva do agravante ocorreu dentro do prazo de 90 
dias, preconizado pelo novo art. 316, parágrafo único, do 
CPP. Ainda que esse não fosse o caso, o STF pacificou a 
questão, ao fixar a seguinte tese: “A inobservância do 
prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica auto-
mática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz 
competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atuali-
dade dos seus fundamentos”. Precedentes. 3. A fundamen-
tação da revisão da prisão preventiva não exige a invoca-
ção de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da 
manutenção do quadro fático que serviu de embasamento 
à sua decretação. Precedente. A cada ciclo de revisão, o 
Poder Judiciário deve avaliar (i) se, mantido o quadro fático 
intacto, a prisão tornou-se excessivamente longa; ou (ii) 
se, alterado o quadro fático subjacente, ela se tornou des-
necessária, situação em que deve ser revogada, indepen-
dentemente de sua duração. 4. Na análise de eventual ex-
cesso de prazo da prisão provisória, a jurisprudência pon-
dera, dentre outros fatores, a complexidade dos fatos sob 
investigação, a quantidade de material probatório a ser 
examinado, o número de investigados, a existência de de-
fensores distintos e o concurso de diversos crimes, todos 
esses requisitos presentes no caso sob exame. Preceden-
tes. 5. Além disso, permanecem incólumes os funda-
mentos que ensejaram a decretação da prisão pre-
ventiva. Os fatos apurados indicam a presença de 
gravidade em concreto da conduta criminosa, já que 
o denunciado exerce papel de destaque dentro do so-
fisticado esquema de funcionamento da organização 
criminosa, que envolve lavagem de elevadas somas 
de capital, alto índice de tráfico de influência a con-
taminar agentes políticos das mais altas esferas do 
Poder Judiciário baiano e, até mesmo, relatos de 
ameaças de morte e possibilidade de fuga do país. 6. 
Apenas a total segregação social do investigado é ca-
paz de estancar a dinâmica criminosa, que se pratica 
muitas vezes a distância, através do uso das moder-
nas ferramentas digitais de comunicação, especial-
mente no que tange ao crime de lavagem de capitais. 
7. As medidas cautelares patrimoniais já deferidas atingi-
ram apenas o patrimônio “visível” dos investigados, isto é, 
aquele rastreável pelos mecanismos de controle do sistema 
financeiro nacional. O patrimônio oculto, que pode rapida-
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mente ser dissipado pelos investigados, só poderá ser re-
velado com a continuidade da persecução penal e o início 
da instrução processual. 8. Por se tratar de crime perma-
nente, cuja consumação se prolonga no tempo, a organi-
zação criminosa muitas vezes envolve a prática de uma ca-
deia de atos concatenados interdependentes que, uma vez 
iniciados, não podem ser facilmente interrompidos. Na prá-
tica, se observa a continuidade da conduta criminosa, 
mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-la. 9. 
Ausência de alteração sensível do quadro fático-jurídico en-
tre as revisões da prisão. O agravante não apresentou no-
vos fundamentos, mas, ao contrário, limitou-se a renovar 
teses já veiculadas e rechaçadas em sucessivos pedidos de 
revogação da prisão formulados no STJ e STF. 10. A con-
dição sanitária do estabelecimento prisional vem sendo 
continuamente monitorada pela Vara de Execução Penal do 
Distrito Federal, em razão do cenário de pandemia mundial 
da Covid-19. Réu que encontra-se em bom estado geral de 
saúde. 11. A prisão preventiva mostra-se como a 
única medida necessária e adequada para garantir a 
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência 
da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 12. 
Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-
se a decisão que manteve a prisão preventiva do agra-
vante.” 23 (Grifou-se) 

 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMI-
NOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. 
QUANTIDADE DE MATERIAL PROBATÓRIO A SER EXAMI-
NADO. NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXISTÊNCIA DE DE-
FENSORES DISTINTOS. CONCURSO DE DIVERSOS CRI-
MES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSISTÊN-
CIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO 
SENSÍVEL DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO QUE SER-
VIU DE EMBASAMENTO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO. 
ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA MUNDIAL DA COVID-
19. CONDIÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL CONTINUAMENTE MONITORADA. RÉ EM 
BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE. PRISÃO PREVEN-
TIVA COMO A ÚNICA MEDIDA NECESSÁRIA E ADE-
QUADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A OR-
DEM ECONÔMICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO RE-
GIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de 

 
23 STJ, Corte Especial, APN nº 940, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 17/03/2021. 
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agravo regimental interposto por GECIANE SOUZA MATU-
RINO DOS SANTOS contra decisão monocrática de 
9.10.2020, que manteve a sua prisão preventiva na Ope-
ração Faroeste, cujas investigações visam a desarticular 
suposto esquema criminoso de venda de decisões no âm-
bito do Tribunal de Justiça da Bahia. 2. A revisão da prisão 
preventiva da agravante ocorreu dentro do prazo de 90 
dias, preconizado pelo novo art. 316, parágrafo único, do 
CPP. Ainda que esse não fosse o caso, o STF pacificou a 
questão, ao fixar a seguinte tese: “A inobservância do 
prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica auto-
mática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz 
competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atuali-
dade dos seus fundamentos”. Precedentes. 3. A fundamen-
tação da revisão da prisão preventiva não exige a invoca-
ção de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da 
manutenção do quadro fático que serviu de embasamento 
à sua decretação. Precedente. A cada ciclo de revisão, o 
Poder Judiciário deve avaliar (i) se, mantido o quadro fático 
intacto, a prisão tornou-se excessivamente longa; ou (ii) 
se, alterado o quadro fático subjacente, ela se tornou des-
necessária, situação em que deve ser revogada, indepen-
dentemente de sua duração. 4. Na análise de eventual ex-
cesso de prazo da prisão provisória, a jurisprudência pon-
dera, dentre outros fatores, a complexidade dos fatos sob 
investigação, a quantidade de material probatório a ser 
examinado, o número de investigados, a existência de de-
fensores distintos e o concurso de diversos crimes, todos 
esses requisitos presentes no caso sob exame. Preceden-
tes. 5. Além disso, permanecem incólumes os funda-
mentos que ensejaram a decretação da prisão pre-
ventiva. Os fatos apurados indicam a presença de 
gravidade em concreto da conduta criminosa, já que 
a denunciada exerce papel de destaque dentro do so-
fisticado esquema de funcionamento da organização 
criminosa, que envolve lavagem de elevadas somas 
de capital, alto índice de tráfico de influência a con-
taminar agentes políticos das mais altas esferas do 
Poder Judiciário baiano e, até mesmo, relatos de 
ameaças de morte e possibilidade de fuga do país. 6. 
Apenas a total segregação social da investigada é ca-
paz de estancar a dinâmica criminosa, que se pratica 
muitas vezes a distância, através do uso das moder-
nas ferramentas digitais de comunicação, especial-
mente no que tange ao crime de lavagem de capitais. 
7. As medidas cautelares patrimoniais já deferidas atingi-
ram apenas o patrimônio “visível” dos investigados, isto é, 
aquele rastreável pelos mecanismos de controle do sistema 
financeiro nacional. O patrimônio oculto, que pode rapida-
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mente ser dissipado pelos investigados, só poderá ser re-
velado com a continuidade da persecução penal e o início 
da instrução processual. 8. Por se tratar de crime perma-
nente, cuja consumação se prolonga no tempo, a organi-
zação criminosa muitas vezes envolve a prática de uma ca-
deia de atos concatenados interdependentes que, uma vez 
iniciados, não podem ser facilmente interrompidos. Na prá-
tica, se observa a continuidade da conduta criminosa, 
mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-la. 9. 
Ausência de alteração sensível do quadro fático-jurídico en-
tre as revisões da prisão. A agravante não apresentou no-
vos fundamentos, mas, ao contrário, limitou-se a renovar 
teses já veiculadas e rechaçadas em sucessivos pedidos de 
revogação da prisão formulados no STJ e STF. 10. A con-
dição sanitária do estabelecimento prisional vem sendo 
continuamente monitorada pela Vara de Execução Penal do 
Distrito Federal, em razão do cenário de pandemia mundial 
da Covid-19. 11. A prisão preventiva mostra-se como 
a única medida necessária e adequada para garantir 
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência 
da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 12. 
Agravo regimental a que se nega provimento, man-
tendo-se a decisão que manteve a prisão preventiva 
da agravante.” 24 (Grifou-se) 
 

Em acréscimo, deve ser anunciado que a Polícia Federal, 

em recente relatório de material apreendido, constatou o malabarismo 

financeiro de GECIANE MATURINO e ADAILTON MATURINO, para ga-

rantir a perfeita ocultação criminosa do patrimônio ilícito, sendo certo 

que somente a segregação de ambos é capaz de cessar a lavagem de 

seus ativos: Veja-se:25 
 

“Destarte, tais manobras observadas no contexto em que 
se insere a presente investigação, licenciam, salvo melhor 
juízo, a conclusão da hipótese de manobras com vistas a 
branqueamento de capitais.  
Nesta toada, os documentos ora analisados permitem con-
cluir que restou demonstrado nos autos de Ação Fiscal que 
GECIANE SOUZA MATURINO DOS SANTOS recebeu, em 
2015, valores de origem não comprovada na ordem de 

 
24 STJ, Corte Especial, APN nº 940, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 17/03/2021. 
25 RAMA nº 025-2021, encartado no PBAC nº 10. 
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R$3.034.765,09 (Três milhões, trinta e quatro mil, sete-
centos e sessenta e cinco Reais e nove centavos), conforme 
planilha do anexo I do Relatório Fiscal do Auto de Infração.  
Da mesma forma, demonstrou recebimentos, em 2016, de 
valores de origem não comprovada na ordem de 
R$2.294.919,55 (Dois milhões, duzentos e noventa e qua-
tro mil, novecentos e dezenove Reais e cinquenta e cinco 
centavos), conforme planilha do anexo II do Relatório Fis-
cal do Auto de Infração.  
Outrossim, demonstrou recebimentos, em 2017, de valo-
res de origem não comprovada na ordem de 
R$1.849.645,24 (Um milhão, oitocentos e quarenta e nove 
mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e vinte e quatro 
centavos), conforme planilha do anexo III do Relatório Fis-
cal do Auto de Infração.  
2.2.3. Conclusão O exame deste item permite con-
cluir que este é hábil para apontar que a indigitada 
em tela recebe recursos de origem desconhe-
cida/não declarada. O que robustece sua responsa-
bilização nas práticas que a tornaram investigada 
neste feito, sobretudo no que diz respeito à prática 
de lavagem de dinheiro.” (Grifou-se) 

 

Enfim, as informações em derredor da atuação criminosa 

de GECIANE MATURINO e ADAILTON MATURINO deram conta de que 

a condição dele ESTAGIÁRIO na OAB/BA está cancelada, constando, 

na Receita Federal do Brasil, a existência de 13 (treze) registros de 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em seu nome, constando, no 

âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, 08 (oito) indicati-

vos criminais dele, não se perdendo de foco que há informação sobre 

anterior prisão dele no Piauí e, em seguida, na Bahia, sendo que o 

Juiz que com ele teria, em tese, atuado, foi aposentado, ao passo que 

ela funciona como uma parceira no amor e fiel escudeira no crime. 

 

Em outro quadrante, ADAILTON MATURINO e GECIANE 

MATURINO são alvos de mais uma ação penal, tombada sob o nº 

965/DF, em que eles figuram como corruptores da Desembargadora 

MARIA DA GRAÇA, numa escalada criminosa, de pagamentos fraciona-

dos que somados atingiram o montante de R$ 1.471.115,91 (um mi-

lhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e quinze reais e noventa 

e um centavos), que se iniciou em 2013 e seguiu aos longos dos anos, 
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fidelizando seus parceiros criminosos para êxito da organização crimi-

nosa, não se olvidando a terceira ação penal que tramita contra 

eles perante essa Corte (APN nº 985/DF). 

 

A liberdade de ADAILTON MATURINO e GECIANE MATU-

RINO obsta a plenificação do princípio da efetividade e dilui a probabi-

lidade de reparação do dano e/ou impede o amealhamento dos recur-

sos pulverizados e camuflados dos sindicados, numa ambiência profis-

sional de branqueamento de recursos criminosos, que coloca em perigo 

a aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública. 

 

III.D. DO RÉU ANTÔNIO ROQUE 

 
No que se refere ao réu ANTÔNIO ROQUE, deve ser lem-

brado que ele já tentou, sem sucesso, reverter sua prisão preventiva, 

anteriormente, (Petição nº 13.190), perante essa Corte, ao passo que 

seu agravo regimental, mais uma vez, foi negado e sua prisão se 

faz vital, por ser ele homem de confiança de GESIVALDO BRITTO e 

responsável pela blindagem patrimonial daquele. Cheque-se: 

 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA 
CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB IN-
VESTIGAÇÃO. QUANTIDADE DE MATERIAL PROBA-
TÓRIO A SER EXAMINADO. NÚMERO DE INVESTIGA-
DOS. EXISTÊNCIA DE DEFENSORES DISTINTOS. 
CONCURSO DE DIVERSOS CRIMES. INEXISTÊNCIA 
DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDA-
MENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRI-
SÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SENSÍ-
VEL DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO QUE SERVIU DE 
EMBASAMENTO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO. ATUAL 
CENÁRIO DE PANDEMIA MUNDIAL DA COVID-19. CONDI-
ÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CON-
TINUAMENTE MONITORADA. RÉU EM BOM ESTADO GERAL 
DE SAÚDE. PRISÃO PREVENTIVA COMO A ÚNICA ME-
DIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA GARANTIR A 
ORDEM PÚBLICA, A ORDEM ECONÔMICA, A CONVE-
NIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO 
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DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental inter-
posto por ANTÔNIO ROQUE DO NASCIMENTO NEVES con-
tra decisão monocrática de 9.10.2020, que manteve a sua 
prisão preventiva na Operação Faroeste, cujas investiga-
ções visam a desarticular suposto esquema criminoso de 
venda de decisões no âmbito do Tribunal de Justiça da Ba-
hia. 2. A revisão da prisão preventiva do agravante ocorreu 
dentro do prazo de 90 dias, preconizado pelo novo art. 316, 
parágrafo único, do CPP. Ainda que esse não fosse o caso, 
o STF pacificou a questão, ao fixar a seguinte tese: “A inob-
servância do prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não 
implica automática revogação da prisão preventiva, de-
vendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legali-
dade e a atualidade dos seus fundamentos”. Precedentes. 
3. A fundamentação da revisão da prisão preventiva não 
exige a invocação de elementos novos, mas apenas o re-
conhecimento da manutenção do quadro fático que serviu 
de embasamento à sua decretação. Precedente. A cada ci-
clo de revisão, o Poder Judiciário deve avaliar (i) se, man-
tido o quadro fático intacto, a prisão tornou-se excessiva-
mente longa; ou (ii) se, alterado o quadro fático subja-
cente, ela se tornou desnecessária, situação em que deve 
ser revogada, independentemente de sua duração. 4. Na 
análise de eventual excesso de prazo da prisão provisória, 
a jurisprudência pondera, dentre outros fatores, a comple-
xidade dos fatos sob investigação, a quantidade de mate-
rial probatório a ser examinado, o número de investigados, 
a existência de defensores distintos e o concurso de diver-
sos crimes, todos esses requisitos presentes no caso sob 
exame. Precedentes. 5. Além disso, permanecem incólu-
mes os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão 
preventiva. Os fatos apurados indicam a presença de gra-
vidade em concreto da conduta criminosa, já que o denun-
ciado exerce papel de destaque dentro do sofisticado es-
quema de funcionamento da organização criminosa, que 
envolve lavagem de elevadas somas de capital, alto índice 
de tráfico de influência a contaminar agentes políticos das 
mais altas esferas do Poder Judiciário baiano e, até mesmo, 
relatos de ameaças de morte e possibilidade de fuga do 
país. 6. Apenas a total segregação social do investigado é 
capaz de estancar a dinâmica criminosa, que se pratica 
muitas vezes a distância, através do uso das modernas fer-
ramentas digitais de comunicação, especialmente nos cri-
mes de lavagem de capitais. 7. As medidas cautelares pa-
trimoniais já deferidas atingiram apenas o patrimônio “vi-
sível” dos investigados, isto é, aquele rastreável pelos me-
canismos de controle do sistema financeiro nacional. O pa-
trimônio oculto, que pode rapidamente ser dissipado pelos 
investigados, só poderá ser revelado com a continuidade 
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da persecução penal e o início da instrução processual. 8. 
Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se 
prolonga no tempo, a organização criminosa muitas vezes 
envolve a prática de uma cadeia de atos concatenados in-
terdependentes que, uma vez iniciados, não podem ser fa-
cilmente interrompidos. Na prática, se observa a conti-
nuidade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa 
deliberada do Estado em coibi-la. 9. O fato de o agra-
vante não mais exercer função comissionada junto 
ao TJ/BA não retira sua posição de proeminência na 
organização criminosa e sua rede de contatos para o 
concatenamento dos supostos fatos criminosos. 10. 
Ausência de alteração sensível do quadro fático-jurí-
dico entre as revisões da prisão. O agravante não 
apresentou novos fundamentos, mas, ao contrário, 
limitou-se a renovar teses já veiculadas e rechaçadas 
em sucessivos pedidos de revogação da prisão for-
mulados no STJ e STF. 11. A condição sanitária do esta-
belecimento prisional vem sendo continuamente monito-
rada pela Vara de Execução Penal de Lauro de Freitas/BA, 
em razão do cenário de pandemia mundial da Covid-19. 
Réu que encontra-se em bom estado geral de saúde. 12. 
A prisão preventiva mostra-se como a única medida 
necessária e adequada para garantir a ordem pú-
blica, a ordem econômica, a conveniência da instru-
ção criminal e a aplicação da lei penal. 13. Agravo re-
gimental a que se nega provimento, mantendo-se a deci-
são que manteve a prisão preventiva do agravante.” 26 
(Grifou-se) 

 

  Nesse diapasão, visualiza-se que ANTÔNIO ROQUE, ao ser 

alvo de interceptação telefônica, demonstrou, além de vinculação fi-

nanceira ao investigado GESIVALDO BRITTO, com aquisição de luxuoso 

veículo junto aquele, que, no cenário investigado, funcionava como ge-

rente do mecanismo de recebimento de vantagem indevida e lavagem 

de dinheiro, ser detentor de grande poder dentro da estrutura crimi-

nosa sindicada, com livre acesso a informações confidenciais  acerca 

de medida sigilosa, que buscava debelar eventuais fake news de ven-

das de decisões pelos julgadores aqui processados.  

 

 
26 STJ, Corte Especial, APN nº 940, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 17/03/2021. 
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De acordo com os elementos probatórios produzidos, tem-

se que ANTÔNIO ROQUE participou decisivamente, antes e durante 

a Presidência de GESIVALDO BRITTO, como consultor, designador de 

magistrados investigados e elaborador de decisões, além de gestor fi-

nanceiro de ativos criminosos, cujos ganhos convergem no seu patri-

mônio abastado, destoante de seus vencimentos no serviço público, 

razão pela qual sua prisão é única via de interromper tal cadeia crimi-

nosa. 

 

Tal narrativa se robustece no momento em que é cumprida 

busca em desfavor da investigada MARIVALDA MOUTINHO e, nos seus 

arquivos digitais27, descobre-se a decisão proferida na Ação nº 

157-61.1990.8.05.0081, tendo os metadados indicados que ela foi 

confeccionada, frise-se, por relevante, por ANTÔNIO ROQUE e o advo-

gado investigado ARISTÓTENES DOS SANTOS MOREIRA. 

 

Suplemente-se, nesse quadrante, que o colaborador JÚLIO 

CÉSAR aproveitou seu livre trânsito junto à judicatura corrupta do Tri-

bunal baiano, para, então, negociar com ANTÔNIO ROQUE, homem de 

confiança do então Presidente GESIVALDO BRITTO, as designações do 

Juiz JOÃO BATISTA ALCÂNTARA e da Juíza MARIVALDA MOUTINHO, as-

sim como a articulação com o Desembargador IVANILTON DA SILVA, 

capitalizando milionário esquema criminoso. 

 

Além disso, a Polícia Federal, em mais um recente relatório 

de análise de material apreendido, circundando ANTÔNIO ROQUE, 

trouxe indicativo de sua empreitada delitiva na região do oeste baiano, 

traduzindo a relevância de sua atuação na cadeia criminosa sindicada. 

Observe-se: 

 

 
27 Doc. 03 - Relatório de Análise - MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO, encartado na 

APN nº 940/DF. 
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“A imagem do e-mail abaixo de 01/11/2019, mostra que 
a servidora Maiana Guimarães de Sousa e Silva, mgs-
silva@tjba.jus.br, envia para Ana Cristina Cerqueira Tei-
xeira, com o título o Processo de nº 8022321-
14.2019.8.05.0000 - Despacho ao MP. Pedido de Ro-
que. O referido processo refere-se ao caso OBATA:  
“Sobre o Caso Obata:  
O Caso Obata aborda denúncia de fonte do Jornal Grande 
Bahia (JGB) e a reclamação postulada junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para apurar indícios de ilegali-
dade no processamento e julgamento do conflito fundiário 
na ação judicial (Apelação Cível nº 0000736-
88.2010.8.05.0022) que tramita no 2º Grau do Poder Ju-
diciário Estadual da Bahia (PJBA) envolvendo o octogená-
rio Victorio Mitsukaso Obata (Caso Obata) contra João Ba-
tista Poyer, na disputa pelas terras da Fazenda Pingo de 
Ouro (Matrícula nº 3132) [1], situada no município de 
Barreiras. Segundo a fonte do JGB, os interesses do em-
presário João Batista Poyer foram representados no Tribu-
nal de Justiça da Bahia (TJBA) pelo criminoso confesso do 
Caso Faroeste Capo Júlio César Cavalcanti Ferreira, advo-
gado e ex-servidor da Corte de Justiça — citado pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) como uma espécie de tríade 
de competências simultâneas, atuando como advogado, 
juiz e líder de Organização Criminosa (ORCRIM) — que 
agiu interferindo no processamento e julgamento da ação 
judicial e cujas marcas dos crimes praticados são revela-
das nas investigações abertas pelo CNJ.”  
Fonte:  https://www.jornalgrandeba-
hia.com.br/2020/11/presidente-do-tjba-identifica-vinculo-
entre-o-caso-obata-e-caso-faroeste-desembargador-louri-
val-trindade-se-declara-impedido-de-julgar/  
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Esse e-mail mostra a participação de ANTÔNIO RO-
QUE em atender os interesses de JÚLIO CÉSAR CA-
VALCANTI.” 28 (Grifou-se) 
 
Esgotada, enfim, a comprovação da legitimidade da manu-

tenção das prisões, com o preenchimento do binômio necessidade ver-

sus adequação, para manter intocado e sereno o desfecho dos outros 

eixos investigatórios, garantir a preservação da ordem pública e a in-

tangibilidade da produção probatória, deve-se reavivar que os réus 

presos já têm contra si evidência de atuação com alteração da ver-

dade e falsificação de documentos, com absoluta complacência e 

contaminação do poder público estadual, ao passo que a execução de 

morte de dois consortes relacionados aos fatos em apuração reafirma 

o risco que a liberdade deles traz para o sucesso do caso. 

 
A situação posta nos autos é grave e os réus se colocaram 

acima da lei, podendo ser agravada com a liberação dos réus ADAILTON 

MATURINO, ANTÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, JOSÉ VALTER 

DIAS, MÁRCIO DUARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO, 

sendo fato público29 que, mesmo após a deflagração da Operação Fa-

roeste, agricultores continuam sendo extorquidos e ameaçados na 

região, por pistoleiros, razão pela qual a prisão é a única medida ca-

bível para impedir que vidas sejam ceifadas. 

 
Portanto, existem provas que ADAILTON MATURINO, AN-

TÔNIO ROQUE, GECIANE MATURINO, JOSÉ VALTER DIAS, MÁRCIO DU-

ARTE, MARIA DO SOCORRO e SÉRGIO HUMBERTO se envolveram na 

prática habitual e profissional de crimes de corrupção e de la-

vagem de dinheiro, numa formatação serial, estendendo-se por vá-

 
28 RAMA nº 04-2021, encartado no PBAC nº 10. 
29  Disponível em: https://politicalivre.com.br/2020/05/mesmo-depois-da-faroeste-

produtores-denunciam-serem-vitimas-de-extorsao-no-oeste/#gsc.tab=0. Acesso 

em 05 abr. de 2021.  
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rios anos, em total abalo à ordem pública. Em outras palavras, cons-

tata-se, no caso concreto, indícios de reiteração delitiva em um con-

texto de corrupção sistêmica, o que coloca em risco a ordem pública. 

 

IV. CONCLUSÃO   

 

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal a 

manutenção da prisão preventiva dos réus, abaixo listados, nos ter-

mos dos art. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Penal: 

 

 NOME CPF 

1.  ADAILTON MATURINO DOS 

SANTOS 

530.852.215-49 

 

2.  ANTÔNIO ROQUE DO NASCI-

MENTO NEVES 

812.695.015-34 

 

3.  GECIANE SOUZA MATURINO 

DOS SANTOS 

802.827.925-20 

 

4.  MÁRCIO DUARTE MIRANDA 944.765.275-15 

5.  MARIA DO SOCORRO BAR-

RETO SANTIAGO 

131.693.865-49 

6.  SÉRGIO HUMBERTO DE QUA-

DROS SAMPAIO 

568.588.415-04 

 
 

Brasília, data da assinatura eletrônica. 

 
 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 

Subprocuradora-Geral da República 


