
26/11/2021

Número: 1004536-35.2021.4.01.4301 
 

Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

 Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Araguaína-TO 

 Última distribuição : 13/08/2021 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa 

 Segredo de justiça? SIM 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

Polícia Federal no Estado do Tocantins (PROCESSOS

CRIMINAIS) (AUTORIDADE)

A APURAR ( IPL 2021.0057594 - DPF/AGA/TO) (REU)

JAKSON DA SILVA OLIVEIRA (REU) MARIA GABRIELA PEQUENO OLIVEIRA (ADVOGADO)

GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS registrado(a) civilmente

como GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS (ADVOGADO)

WALACE PIMENTEL (ADVOGADO)

JULIO CEZAR EDUARDO FILHO (REU) FLAVIO CORREIA FERREIRA (ADVOGADO)

ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (ADVOGADO)

JOSE PEREIRA DA PAIXAO (REU) ALTAMIRO DE ARAUJO LIMA FILHO (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO (ADVOGADO)

DANIEL CERVANTES ANGULO VILARINHO (ADVOGADO)

WANDERLEY EDUARDO DA SILVA (REU) FLAVIO CORREIA FERREIRA (ADVOGADO)

TACIANA CARDOSO GIAQUINTO D ASSUMPCAO TORRES

(ADVOGADO)

JAIR ALVES PEREIRA (ADVOGADO)

VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT (ADVOGADO)

VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA

(ADVOGADO)

CEZAR ROBERTO BITENCOURT (ADVOGADO)

ADWARDYS DE BARROS VINHAL (ADVOGADO)

ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (ADVOGADO)

OSCAR JOSE SCHIMITT NETO (ADVOGADO)

JULIO CEZAR EDUARDO (REU) ADWARDYS DE BARROS VINHAL (ADVOGADO)

OSCAR JOSE SCHIMITT NETO (ADVOGADO)

VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA

(ADVOGADO)

FLAVIO CORREIA FERREIRA (ADVOGADO)

JAIR ALVES PEREIRA (ADVOGADO)

CEZAR ROBERTO BITENCOURT (ADVOGADO)

ALDAIRES PEREIRA ARAUJO (REU) MARCOS CUNHA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

RICARDO PORFIRIO DE SOUSA (REU) MARCOS CUNHA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

VALDER VIEIRA CAMPOS (REU) AMANDA PEREIRA LAURA (ADVOGADO)

MARCOS MENDES LIMA (ADVOGADO)

MARCOS CUNHA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

LEONARDO INACIO (ADVOGADO)



GILBERTO JOSE DOS SANTOS (REU)

ANTONIO EDUARDO NETO (REU)

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA (REU)

Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

79353
7960

25/11/2021 17:28 Decisão Decisão



 

PROCESSO: 1004536-35.2021.4.01.4301 
CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279) 

POLO ATIVO: Polícia Federal no Estado do Tocantins (PROCESSOS CRIMINAIS) 

POLO PASSIVO:A APURAR ( IPL 2021.0057594 - DPF/AGA/TO) 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 

I – DO RELATÓRIO
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em face de JÚLIO
CEZAR EDUARDO, WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA DE
ARAÚJO (vulgo “Dairão”), RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (vulgo “Ricardinho”), JOSÉ
PEREIRA DA PAIXÃO (vulgo “Cabo Paixão”), VALDER VIEIRA CAMPOS (vulgo
“Valdir”), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (vulgo “Polícia Agrária”), GILBERTO JOSÉ
DOS SANTOS, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA, JÚLIO CEZAR EDUARDO
FILHO e ANTÔNIO EDUARDO NETO.
 

Para tanto, consta da denúncia que os denunciados JÚLIO CEZAR
EDUARDO, WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO 
(vulgo “Dairão”), RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (vulgo “Ricardinho”), JOSÉ PEREIRA
DA PAIXÃO (vulgo “Cabo Paixão”), VALDER VIEIRA CAMPOS (vulgo “Valdir”), 
JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (vulgo “Polícia Agrária”), GILBERTO JOSÉ DOS
SANTOS, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA, JÚLIO CEZAR EDUARDO
FILHO e ANTÔNIO EDUARDO NETO, de forma consciente e voluntária, teriam
supostamente constituído e integrado, pessoalmente e por interpostas pessoas,
organização criminosa, a qual era liderada pelos dois primeiros acusados.
 

Narra, em seguida, que, nos dias 31 de outubro de 2012 e 29 de janeiro de
2015, na sede da Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) no Tocantins, localizada em Palmas/TO, os denunciados JÚLIO CEZAR
EDUARDO, WANDERLEY EDUARDO DA SILVA e JÚLIO CEZAR EDUARDO FILHO,
agindo em concurso, de forma consciente e voluntária, teriam inserido, em documentos
particulares, declarações supostamente falsas, com a finalidade de obtenção da
regularização fundiária do imóvel rural localizado no Lote nª 268 da Gleba Anajá, situado
no Município de Palmeirante/TO (“Fazenda Navarro”), de propriedade da União.
 

Aduz que, no dia 06 de agosto de 2021, no período matutino, no
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“Acampamento Maria Bonita”, situado no Lote nº 268 da Gleba Anajá, Município de
Palmeirante/TO (“Fazenda Navarro”), os denunciados JÚLIO CEZAR EDUARDO e
WANDERLEY EDUARDO DA SILVA teriam ordenado a ALDAIRES PEREIRA DE
ARAÚJO (vulgo “Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (vulgo “Ricardinho”), junto
a outros 10 (dez) indivíduos ainda não identificados, em concurso com JOSÉ PEREIRA
DA PAIXÃO (vulgo “Cabo Paixão”), VALDER VIEIRA CAMPOS (vulgo “Valdir”), 
JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (vulgo “Polícia Agrária”), GILBERTO JOSÉ DOS
SANTOS, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA, JÚLIO CEZAR EDUARDO
FILHO e ANTÔNIO EDUARDO NETO a procederem a invasão e ocupação  do terreno,
que seria de propriedade da União.
 

Sustenta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os acusados 
ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo “Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA 
(vulgo “Ricardinho”), de forma consciente e voluntária, mediante paga ou promessa de
recompensa, por motivo torpe (quanto a JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY
EDUARDO DA SILVA, por enriquecimento mediante a incorporação ilegal ao patrimônio
particular de bem imóvel público, pertencente à União, impedindo assim o acesso de
trabalhadores rurais beneficiários do programa nacional de reforma agrária à terra
economicamente útil), valendo-se de recurso que teria dificultado a defesa do ofendido
(em razão do grande número de agentes – 12 (doze), no total) e para assegurar a
execução de outro crime (delito de invasão de terras da União), teriam matado GETÚLIO
COUTINHO DOS SANTOS, mediante 10 (dez) disparos de arma de fogo, bem como
teriam tentado matar ADRESON ALVES DE OLIVEIRA com 02 (dois) tiros de arma de
fogo, o que teria lhe causado lesões corporais, não se consumando o homicídio por
circunstâncias alheias às suas vontades, consistente na fuga bem sucedida empreendida
pela vítima.
 

Assevera que, nas mesmas data, horário e local, os denunciados acima
teriam privado a liberdade, mediante sequestro, de GILMAR MARCOS DE SOUSA (vulgo
"Maranhãozinho"), bem como teriam deferido disparos de arma de fogo em lugar habitado
e em suas adjacências.
 

Afirma, ainda, que, na mesma ocasião, por ordem de JÚLIO CEZAR
EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, os denunciados ALDAIRES
PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo “Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (vulgo
“Ricardinho”), em concurso com outros 10 (dez) indivíduos ainda não identificados, todos
de forma consciente e voluntária, teriam incendiado casas habitadas ou destinadas à
habitação, expondo a perigo a vida e a integridade física dos moradores do
“Acampamento Maria Bonita” e o patrimônio da União.
 

Por fim, alega que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, por
ordem de JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, os
denunciados ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo “Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO
DE SOUSA (vulgo “Ricardinho”), em concurso com outros 10 (dez) indivíduos ainda não
identificados, todos de forma consciente e voluntária, teriam agido com violência e grave
ameaça a pessoas e com emprego de substância inflamável, ao destruírem e deteriorado
coisas alheias, consistentes em edificações pertencentes ao patrimônio da União, as
quais eram utilizadas pelos moradores do “Acampamento Maria Bonita” como residência.
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Ao final, imputa aos acusados os seguintes delitos:
 

a) JÚLIO CEZAR EDUARDO, como incurso no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da
Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no artigo 299 do Código Penal
(falsidade ideológica), no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o art. 29, caput, do Código
Penal (invasão de terras da União), no art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, do Código Penal c.
c. o art. 29, caput, também do CP (homicídio qualificado), no art. 121, § 2º, I, IV e V e §
6º, c. c. o art. 14, II e o art. 29, caput, todos do Código Penal (homicídio tentado), no art.
148 do Código Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (sequestro), no art. 15 da Lei n.
10.826/2003 c. c. o art. 29, caput, do Código Penal (disparo de arma de fogo), no art. 250,
§ 1º, I e II, alínea “a”, do Código Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (incêndio
majorado) e no art. 163, parágrafo único, I, II e III, do Código Penal c. c. o art. 29, caput,
também do CP (dano qualificado), todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso
material);
 

b) WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, como incurso no artigo 2º, §§ 2º, 3º
e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no artigo 299 do Código
Penal (falsidade ideológica), no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o art. 29, caput, do
Código Penal (invasão de terras da União), no art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, do Código
Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (homicídio qualificado), no art. 121, § 2º, I, IV e
V e § 6º, c. c. o art. 14, II e o art. 29, caput, todos do Código Penal (homicídio tentado), no
art. 148 do Código Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (sequestro), no art. 15 da
Lei n. 10.826/2003 c. c. o art. 29, caput, do Código Penal (disparo de arma de fogo), no
art. 250, § 1º, I e II, alínea “a”, do Código Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP
(incêndio majorado) e no art. 163, parágrafo único, I, II e III, do Código Penal c. c. o art.
29, caput, também do CP (dano qualificado), todos na forma do art. 69 do Código Penal
(concurso material);
 

 c) ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “Dairão”, no artigo 2º, §§ 2º e
4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no art. 20 da Lei n.
4.947/1966 (invasão de terras da União), no art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, do Código
Penal (homicídio qualificado), no art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, c. c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal (homicídio tentado), no art. 148 do Código Penal (sequestro), no art. 15 da
Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), no art. 250, § 1º, I e II, alínea “a”, do Código
Penal (incêndio majorado) e no art. 163, parágrafo único, I, II e III, do Código Penal (dano
qualificado), todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material);
 

d) RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA, vulgo “Ricardinho”, no artigo 2º, §§ 2º e
4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no art. 20 da Lei n.
4.947/1966 (invasão de terras da União), no art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, do Código
Penal (homicídio qualificado), no art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, c. c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal (homicídio tentado), no art. 148 do Código Penal (sequestro), no art. 15 da
Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), no art. 250, § 1º, I e II, alínea “a”, do Código
Penal (incêndio majorado) e no art. 163, parágrafo único, I, II e III, do Código Penal (dano
qualificado), todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material);
 

e) JOSÉ PEREIRA DA PAIXÃO, vulgo “Cabo Paixão”, no artigo 2º, §§ 2º e
4º, II, da Lei n. 12.850/2.013 (organização criminosa majorada) e no art. 20 da Lei n.
4.947/1966 c. c. o art. 29, caput, do Código Penal (invasão de terras da União), ambos na
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forma do art. 69 do Código Penal (concurso material);
 

f) VALDER VIEIRA CAMPOS, vulgo “Valdir”, no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei
n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o
art. 29, caput, do Código Penal (invasão de terras da União), ambos na forma do art. 69
do Código Penal (concurso material);
 

g) JACKSON DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Polícia Agrária”, no artigo 2º, §§
2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no art. 20 da Lei n.
4.947/1966 c. c. o art. 29, caput, do Código Penal (invasão de terras da União), ambos na
forma do art. 69 do Código Penal (concurso material);
 

h) GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS, no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n.
12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o
art. 29, caput, do Código Penal (invasão de terras da União), ambos na forma do art. 69
do Código Penal (concurso material);
 

i) GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA, no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da
Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c.
c. o art. 29, caput, do Código Penal (invasão de terras da União), ambos na forma do art.
69 do Código Penal (concurso material);
 

j) JÚLIO CEZAR EDUARDO FILHO, no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n.
12.850/2013 (organização criminosa majorada), no artigo 299 do Código Penal (falsidade
ideológica), e no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o art. 29, caput, do Código Penal
(invasão de terras da União), todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso
material); e
 

k) ANTÔNIO EDUARDO NETO, no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n.
12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o
art. 29, caput, do Código Penal (invasão de terras da União), ambos na forma do art. 69
do Código Penal (concurso material).
 

É o breve relato dos fatos. DECIDO.
 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO
 

II.1 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
 

A imputação do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (
organização criminosa majorada) encontra amparo indicativo de autoria e de
materialidade delitivas nos seguintes documentos: formulário de pág. 86, ID 681807463,
contrato de págs. 110/114, ID 681807463; documentos de págs. 01/04, ID 681807475;
termo de apreensão nº 46/2021 (págs. 21/22, ID 681807475); relatório de págs. 49/72, ID
681807475; relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4544120/2021 (págs. 70/97 , ID
778050986); arquivo de vídeo de interrogatório de GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS (ID
774515964); e relatórios de interceptação telefônica de págs. 148/161, ID 778050986,
págs. 01/09, ID 778066446, e págs. 10/19, ID 778066446.
 

A denúncia assevera que a organização criminosa seria voltada para “a
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prática do crime de invasão de terras da União, além de outros imprescindíveis à
execução, à ocultação, à impunidade ou à vantagem daquele, dentre os quais os delitos
de homicídio, sequestro, incêndio, dano, além de lesão corporal e ameaça”.
 

Segundo os documentos e arquivos digitais mencionados acima, dentre
outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de ANTONIO JOSÉ TAVARES
(ID 759478993) e de outras testemunhas/vítimas, os acusados JÚLIO CEZAR
EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA seriam, em tese, os líderes da
organização criminosa, sendo os denunciados ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO 
(“Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (“Ricardinho) os responsáveis, a princípio,
por executar as ações criminosas.
 

Com relação a GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA e ANTÔNIO
EDUARDO NETO, constam dos autos elementos de prova de suas possíveis
participações na administração da organização criminosa, cuja gestão financeira das
atividades do grupo JW, por seu turno, seria de responsabilidade de GILBERTO JOSE
DOS SANTOS.
 

Além disso, em tese, JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (“Polícia Agrária”)
integraria a referida organização criminosa, tendo sido contratado para auxiliar o grupo
quanto a seus interesses na invasão de terras públicas da União, valendo-se de seu
cargo de policial civil/TO à época. Do mesmo modo, JOSÉ PEREIRA DA PAIXÃO 
(“Cabo Paixão”) também teria sido contratado para prestar serviços para o suposto grupo
criminoso, valendo-se de sua experiência e condição de ex-policial militar.
                                                                                                              
 

Quanto ao denunciado VALDER VIEIRA CAMPOS, por sua vez, também há
elementos de prova que indicariam que o mesmo trabalhava para os proprietários da
“Fazenda Navarro” e, desse modo, teria colaborado para atender aos interesses da
suposta organização criminosa.
 

Por fim, a tarefa atribuída ao denunciado JÚLIO CEZAR EDUARDO FILHO 
seria, em tese, fraudar pedidos de regularização fundiária apresentados ao INCRA, com a
finalidade de obter título de propriedade de imóvel rural “Fazenda Navarro”, pertencente à
União, mediante a inserção, em documentos particulares, de dados falsos.
 

II.2 – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO
 

A materialidade e autoria delitivas, com relação ao crime previsto no art.
121, § 2º, I, IV e V e § 6º, do Código Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (
homicídio qualificado), restaram indicativamente evidenciadas através dos seguintes
documentos: Boletim de Ocorrência nº: 00055016/2021 (págs. 26/29, ID 681807463);
imagens de pág. 48, ID 681807463; termo de apreensão nº 46/2021 (págs. 21/22, ID
681807475); Relatório Informação de Polícia Judiciária n° 3694014/2021 (págs. 06/08, ID
717512491); arquivos de vídeos de depoimentos de MARCELO VITALINO VIANA,
 ANTONIA PEREIRA DA SILVA e ADRESON ALVES DE OLIVEIRA (IDs 759517465,
759517493, 759533483 e 760289971); arquivo de vídeo de ID 760278953; áudio de ID
772111954; arquivo de vídeo de interrogatório de GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS (ID
774515964); relatórios de interceptação telefônica de  págs. 10/19, ID 778066446; Laudo

Num. 793537960 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: PEDRO MARADEI NETO - 25/11/2021 17:28:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517284620000000786065179
Número do documento: 21112517284620000000786065179



de exame de corpo de delito – exame necroscópico (págs. 15/18, ID 778050986).
 

De acordo com os documentos e arquivos acima indicados, inclusive, aqueles
mencionados no item anterior, o crime em apreço foi imputado aos denunciados JÚLIO
CEZAR EDUARDO, WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA DE
ARAÚJO (“Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (“Ricardinho”).
 

Para tanto, JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA
SILVA, supostamente, por guardarem as condições de gestores do grupo JW e da
“Fazenda Navarro”, teriam comandado a ação criminosa que resultou na morte de
GETÚLIO COUTINHO DOS SANTOS, mediante 10 (dez) disparos de arma de fogo.
Assim, devem responder, a princípio, na qualidade de mandantes do delito.
 

Por sua vez, segundo os elementos de informação acostados aos autos, os
acusados ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA 
seriam, em tese, executores da referida ação criminosa.
 

II.3 – DO HOMOCIDIO TENTADO
 

Quanto ao crime do art. 121, § 2º, I, IV e V e § 6º, c. c. o art. 14, II e o art. 29,
caput, todos do Código Penal (homicídio tentado), tem-se a materialidade e autoria
delitivas indicadas nos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência nº: 00055016/2021
(págs. 26/29, ID 681807463); documentos de págs. 35/39, ID 681807463; termo de
apreensão nº 46/2021 (págs. 21/22, ID 681807475); Relatório Informação de Polícia
Judiciária n° 3694014/2021 (págs. 06/08, ID 717512491); arquivos de vídeos de
depoimentos de ANTONIA PEREIRA DA SILVA e ADRESON ALVES DE OLIVEIRA (IDs
759517493, 759533483 e 760289971); arquivo de vídeo de interrogatório de GILBERTO
JOSÉ DOS SANTOS (ID 774515964); arquivo de vídeo de ID 760278953; e áudio de ID
772111954.  
 

No mesmo contexto fático da ação criminosa que resultou na morte de
GETÚLIO COUTINHO DOS SANTOS, ocorreu aparentemente a tentativa de homicídio da
vítima ADRESON ALVES DE OLIVEIRA, que teria sido alvejado por 02 (dois) tiros de
arma de fogo.
 

Logo, ocorrendo o fato nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo
que o delito do tópico anterior (homicídio qualificado), deve-se reconhecer, nesta fase
processual, a existência de indicativos de autoria, quanto ao crime em tela, atribuídos a 
JÚLIO CEZAR EDUARDO, WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA
DE ARAÚJO (“Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (“Ricardinho”).
 

II.4 – DO SEQUESTRO
 

No que se refere ao delito do art. 148 do Código Penal c. c. o art. 29, caput,
também do CP (sequestro), tem-se a materialidade e autoria delitivas indicadas em:
arquivos de vídeos de depoimentos de DEUSIVAN BEZERRA COSTA, FABIANA
FREITAS DA SILVA e GILMAR MARCOS DE SOUSA (IDs 759503974, 759503993 e
759517459); arquivo de vídeo de interrogatório de GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS (ID
774515964); arquivo de vídeo de ID 760278953; e áudio de ID 772111954.
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Segundo os indícios coletados até o presente momento e aqueles
relacionados aos itens anteriores, a empreitada criminosa, supostamente comandada por 
JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, teria ocasionado,
ainda, a possível privação de liberdade, mediante sequestro, de GILMAR MARCOS DE
SOUSA (vulgo "Maranhãozinho"). A conduta teria sido concretizada, segundo consta dos
documentos supracitados, por ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO (“Dairão”) e RICARDO
PORFÍRIO DE SOUSA (“Ricardinho”).
 

II.5 – DO DISPARO DE ARMA DE FOGO
 

Quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2.003 c. c. o art. 29,
caput, do Código Penal (disparo de arma de fogo), os indícios de materialidade e autoria
estão presentes em: termo de apreensão nº 46/2021 (págs. 21/22, ID 681807475);
relatório de pág. 75/77, ID 681807475; arquivos de vídeos de depoimentos de DEUSIANO
BEZERRA COSTA, DEUSIVAN BEZERRA COSTA, GILMAR MARCOS DE SOUSA,
MARCELO VITALINO VIANA e MARIA RAIMUNDA MACHADO SILVA (IDs 759503961,
759503974, 759517459, 759517465 e 759517479); arquivo de vídeo de interrogatório de 
GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS (ID 774515964); arquivo de vídeo de ID 760278953; e
áudio de ID 772111954.
 

Consta dos elementos de prova enumerados acima, dentre outros
mencionados nos itens precedentes, que durante a execução da ação criminosa no
“Acampamento Maria Bonita”, situado no Lote nº 268 da Gleba Anajá, Município de
Palmeirante/TO (“Fazenda Navarro”), diversos disparos de arma de fogo teriam sido
deflagrados em lugar habitado e em suas adjacências.
 

Conforme já assinalado anteriormente, a ação criminosa teria sido ordenada,
em tese, por JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA e
executada, a princípio, por ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO (“Dairão”) e RICARDO
PORFÍRIO DE SOUSA (“Ricardinho”).
 

II.6 – DO INCÊNDIO MAJORADO
 

No que se refere à imputação do art. 250, § 1º, incisos I e II, alínea “a”, do
Código Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (incêndio majorado), os indícios de
materialidade e autoria estão relacionados em: imagens de págs. 49/58, ID 681807463;
arquivos de vídeos de depoimentos de DEUSIANO BEZERRA COSTA, DEUSIVAN
BEZERRA COSTA, GILMAR MARCOS DE SOUSA, MARCELO VITALINO VIANA e
MARIA RAIMUNDA MACHADO SILVA (IDs 759503961, 759503974, 759517459,
759517465 e 759517479); arquivo de vídeo de interrogatório de GILBERTO JOSÉ DOS
SANTOS (ID 774515964); arquivos de vídeos de ID 760289946 e 760278953; e áudio de
ID 772111954.
 

Do acervo documental apontado, há indícios que demonstram,
provavelmente, que outros atos de violência teriam sido praticados durante a ação
criminosa. Um deles, teria sido a queima de casas de assentados, possivelmente, com o
escopo de expulsar definitivamente os posseiros da área em litígio.
 

A conduta descrita se alinha, em tese, aos interesses do grupo JW e,
consequentemente, da suposta organização criminosa. Logo, há fortes indícios de que a
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ordem de queimada das casas tenha partido, aparentemente, de JÚLIO CEZAR
EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, cuja execução tenha ficado a cargo,
a princípio, de ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO (“Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE
SOUSA (“Ricardinho”).
 

II.7 – DO DANO QUALIFICADO
 

Com relação ao crime do art. 163, parágrafo único, incisos I, II e III, do Código
Penal c. c. o art. 29, caput, também do CP (dano qualificado), tem-se os seguintes
elementos de prova de materialidade e autoria delitivas: imagens de págs. 49/58, ID
681807463; arquivos de vídeos de depoimentos de DEUSIANO BEZERRA COSTA,
DEUSIVAN BEZERRA COSTA, GILMAR MARCOS DE SOUSA, MARCELO VITALINO
VIANA e MARIA RAIMUNDA MACHADO SILVA (IDs 759503961, 759503974,
759517459, 759517465 e 759517479); arquivo de vídeo de interrogatório de GILBERTO
JOSÉ DOS SANTOS (ID 774515964); arquivos de vídeos de IDs 760278953  e
760289946; e áudio de ID 772111954.
 

Das atividades delitivas retro, para além de queimadas de casas, há indícios
que evidenciam uma provável destruição de ponte de acesso ao “Acampamento Maria
Bonita”. Dessas condutas, segundo documentação acostada aos autos, recairia possível
prática de dano qualificado a patrimônio da União.
 

Na mesma linha de raciocínio exposta nos itens anteriores, os atos violentos
teriam sido determinados, supostamente, por JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY
EDUARDO DA SILVA e concretizados, eventualmente, por ALDAIRES PEREIRA DE
ARAÚJO (“Dairão”) e RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (“Ricardinho”).
 

II.8 – DA FALSIDADE IDEOLÓGICA
 

A materialidade e autoria delitivas do artigo 299 do Código Penal (falsidade
ideológica), por sua vez, estão presentes em: formulário de pág. 86, ID 681807463,
contrato de págs. 110/114, ID 681807463; documentos de págs. 01/04, ID 681807475.
 

Da análise da documentação retro, dentre diversas outras juntadas nos autos,
visando à obtenção do título de propriedade do imóvel rural “Fazenda Navarro”, os
denunciados JÚLIO CEZAR EDUARDO e WANDERLEY EDUARDO DA SILVA e JÚLIO
CEZAR EDUARDO FILHO, teriam apresentado ao INCRA documentos particulares com
conteúdo ideologicamente falso.
 

Tal prática fraudulenta, segundo dispõe os indícios presentes nos autos, teria
ocorrido aparentemente em 02 (duas) oportunidades. A primeira, em 31 de outubro de
2012, mediante o pedido de regularização fundiária autuado sob o nº 56425.000712/2012-
3 e, a segunda, em 29 de janeiro de 2019, com a protocolização de nº
56425.000011/2015-48.
 

II.9 – DA INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO
 

Por fim, quanto ao crime do art. 20 da Lei n. 4.947/1966 c. c. o art. 29, caput,
do Código Penal (invasão de terras da União), tem-se a materialidade e autoria delitivas
indicadas a seguir: formulário de pág. 86, ID 681807463, contrato de págs. 110/114, ID
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681807463; documentos de págs. 01/04, ID 681807475; relatórios de págs. 49/72, ID
681807475; áudio de ID 772111954; bem como a documentação apontada no item II.1.
 

No ponto, considerando que um dos objetivos da suposta organização
criminosa seria a prática do crime de invasão de terras da União, deve-se atribuir
indicativamente a autoria delitiva àqueles que dela participavam.
 

Nesse passo, deve a denúncia oferecida em desfavor de JÚLIO CEZAR
EDUARDO, WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO 
(vulgo “Dairão”), RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (vulgo “Ricardinho”), JOSÉ PEREIRA
DA PAIXÃO (vulgo “Cabo Paixão”), VALDER VIEIRA CAMPOS (vulgo “Valdir”), 
JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (vulgo “Polícia Agrária”), GILBERTO JOSÉ DOS
SANTOS, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA, JÚLIO CEZAR EDUARDO
FILHO e ANTÔNIO EDUARDO NETO ser recebida também quanto ao delito em tela, em
razão das tarefas designadas a cada um deles no âmbito da organização criminosa,
conforme já assinalado no item II.1, o que, aparentemente, consubstancia-se em indícios
de autoria na espécie.
 

II.10 -  DA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PARCIAL QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
 

A Carta da República atribui ao Ministério Público a valoração jurídico-penal
acerca da dimensão delitiva do fato (CF, art. 129, I) na condição de titular da ação penal
pública.
 

A conformação constitucional dada ao Parquet, impõe que a aplicação do art.
28 da Codificação Processual Penal c/c 62, IV da Lei Complementar 75/93, pertinente à
remessa dos autos à instância revisora da atuação ministerial, seja reservada para os
casos excepcionais.
 

No caso em exame, inexiste qualquer razão para dissentir da manifestação
do Ministério Público Federal, recomendando o arquivamento da peça inquisitorial.
 

Analisando as peças de informação contidas nos autos, nota-se que os fatos
investigados relacionados ao crime de falsidade ideológica, relacionados ao primeiro
pedido de regularização fundiária autuado sob o nº 56425.000712/2012-3, ocorreram em
31 de outubro de 2012.
 

A pena máxima prevista para o delito supramencionado é de 03 (três) anos,
considerando que o objeto do crime foi documento particular, a teor do preceito
secundário do tipo penal do art. 299 do CP, de modo que já decorreu o prazo
prescricional de 08 (oito) anos, em atenção ao art. 109, IV, do CP.
 

Portanto, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal tão
somente em relação aos fatos associados ao processo administrat ivo nº
56425.000712/2012-34, em 31 de outubro de 2012.
 

II.11 – DOS PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES E REQUISITOS DA
DENÚNCIA
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Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.
Ademais, a peça acusatória expõe fatos típicos, com todas as suas circunstâncias,
estando preenchidos, pois, os requisitos do art. 41, do CPP, não sendo caso de rejeição
da denúncia (CPP, art. 395).
 

III – DA CONCLUSÃO
 

Ante o exposto, primeiramente, HOMOLOGO a promoção de arquivamento
 parcial do presente inquérito policial, consoante o disposto no art. 18, CPP, apenas no
que se refere ao crime do art. 299 do CP, quanto aos fatos associados ao processo
administrativo nº 56425.000712/2012-34, em 31 de outubro de 2012.
 

Com efeito, RECEBO a denúncia em desfavor de JÚLIO CEZAR EDUARDO,
WANDERLEY EDUARDO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA DE ARAÚJO (vulgo
“Dairão”), RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA (vulgo “Ricardinho”), JOSÉ PEREIRA DA
PAIXÃO (vulgo “Cabo Paixão”), VALDER VIEIRA CAMPOS (vulgo “Valdir”), JACKSON
DA SILVA OLIVEIRA (vulgo “Polícia Agrária”), GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS,
GUSTAVO ADOLFO PEREIRA LIMA UBIDA, JÚLIO CEZAR EDUARDO FILHO e
ANTÔNIO EDUARDO NETO pelas supostas práticas dos crimes descritos alhures.
 

Por conseguinte, determino a citação dos denunciados para ciência dos
termos da denúncia, bem como para apresentarem resposta à acusação no prazo de 10
(dez) dias, sendo cientificados de que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolarem testemunhas, qualificando-as, fornecendo inclusive endereço de
e-mail e telefone pessoal com aplicativo de mensagens vinculado nos termos do art. 8º,
§2º, da Resolução CNJ n. 329, de 30 de julho de 2020, ocasião em que deverão informar
se assumem o compromisso de trazê-las em Juízo independente de intimação, nos
termos do art. 406, §3º, do CPP.
 

A Secretaria da Vara Federal deverá adotar as seguintes providências:
 

a) Reautuar os presentes autos para a classe processual “Ação Penal”;
 

b) Intimar o Ministério Público Federal desta decisão;
 

c) Expedir mandado ou carta precatória para citação do(s) acusado(s) e
intimação dos termos desta decisão;
 

d) Intimar as partes quanto à expedição das cartas precatórias, se for o caso;
 

e) Intimar o(s) acusado(s) para que este(s) se manifeste(m), no prazo da
resposta à acusação, onde pretende(m) ser(em) interrogado(s), se for o caso; e
 

f) Fazer conclusão dos autos assim que a(s) resposta(s) à(s) acusação(ões)
for(em) apresentada(s); e
 

g) Nomeação, como defensor dativo, de Núcleo de Prática Jurídica – NPJ das
instituições de ensino superior credenciadas nesta Subseção, na pessoa de um de seus
professores-orientadores, para prosseguir na defesa do acusado, caso afirme que não
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possui condições financeiras para contratar advogado ou deixe transcorrer o prazo sem
resposta à acusação.
 

Intimem-se.
 

Expeça-se o necessário ao cumprimento da presente decisão.
 

Araguaína/TO, data certificada no sistema.
 

 
 

PEDRO MARADEI NETO
 

Juiz Federal
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