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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A 
DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE 
SALVADOR/BA 
 

 

OPERAÇÃO “INVENTÁRIO”.  
DENÚNCIA Nº 01 

 

 

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, mediante atuação dos 

Promotores de Justiça integrantes do GAECO – Grupo de Atuação Especial de 
Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, no uso de 

suas atribuições legais, lastreados nas peças que instruem o Procedimento 
Investigatório Criminal (PIC) IDEA nº 003.9.124097/2018, bem assim como 

naqueles produzidos a partir de decisões proferidas nos autos da Medida 
Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal de nº 0321409-

77.2019.8.05.0001, Medida Cautelar de afastamento de Sigilo de 
Comunicações Telemáticas de nº 0330591-87.2019.8.05.0001, Medida 
Cautelar de afastamento de Sigilo de Dados Telefônicos de nº 0321408-

92.2019.8.05.0001, Medida Cautelar de Interceptação Telefônica de nº 
0337544-04.2018.05.0001 e 0506041-10.2020.8.05.0001 e Medida Cautelar de 
Busca e Apreensão, Prisão Preventiva e Afastamento do Cargo de nº 
0508083-32.2020.8.05.0001, todos em trâmite neste douto juízo, vem, perante 

Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 129, inciso I, da CF/88, 24 e 41 do Código 

de Processo Penal e também nos dispositivos da lei 12.850/2013 oferecer  
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DENÚNCIA  

em desfavor de: 

(1) JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, 

  

(2) MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA, -

  

(3) YURI RODRIGUES DA CUNHA, brasileiro, estado civil ignorado, advo-
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dor/BA;  

 (4) VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, 

 

  

(5) CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ, 

 

(6) CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, 
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(7) LUCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA, 

 

1 – FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA: a identificação de uma Organização 
Criminosa constituída para operar fraudes em processos judiciais de 

inventário, no intuito de levantar alvarás em favor de terceiros não 
herdeiros 

 
 O GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações 
Criminosas e Investigações Criminais instaurou o Procedimento Investigatório 

Criminal (PIC) registrado no IDEA sob o nº 003.9.124097/2018, objetivando 

investigar graves delitos praticados por um grupo criminoso formado por 

advogados, serventuários e funcionários de instituições bancárias no bojo de 

processos judiciais em trâmite na Justiça baiana, especialmente no âmbito da 11ª 

Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de 

Salvador/BA. 

 O apuratório se iniciou após a remessa de notícia-crime pela representante 

do Ministério Público daquela Unidade Judiciária, a qual relatou ter detectado 

algumas inconsistências nos autos da Ação de Inventário nº 0508334-

55.2017.8.05.0001, movida por Pedro dos Santos, assistido, sucessivamente, 

pelos advogados JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES,  e YURI 
RODRIGUES DA CUNHA,  Recentemente, YURI 
substabeleceu os poderes para o advogado CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA 
GONZALEZ, que, substabeleceu para VILSON MARCOS 
MATIAS DOS SANTOS, , que, por sua vez, substabeleceu para 
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RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, tendo como de cujus a senhora 

Jacira Santos Oliveira.  

 Este grupo especial, por meio da sua Assessoria de Investigação,  elaborou 

o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO de n° AI/GAECO/MPBA/055/191, a realizar 

extensas e cuidadosas pesquisas em torno dos fatos e documentos relacionados 

aos autos nº 0508334-55.2017.8.05.0001 e 0534865-47.2018.8.05.0001, 

constatando que são dois processos essencialmente fraudulentos, um verdadeiro 

achincalhe à atividade jurisdicional e à sociedade, sem embargo dos prejuízos 

sofridos pelos interessados na linha sucessória.  

A fase ostensiva desta investigação robusteceu as evidências constatadas 

nas medidas cautelares deferidas por este juízo de maneira que o GAECO imputa 

(9) nove frentes criminosas ao grupo nesta denúncia: 

1) Organização Criminosa (artigo 2°, caput c/c parágrafo 4°, inciso II da lei  

12.850/13): Um grupo de no mínimo 5 (cinco) advogados se associou de 

forma estruturada com servidor público CARLOS ARAGÃO e o particular 

LÚCIO FLÁVIO de maneira que, juntos, com divisão de funções, 

manipularam processos judiciais de inventário e levantaram os créditos de 

alvarás pertencentes a terceiros; 

2) Uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal): Os membros da 

ORCRIM lesaram a fé pública se utilizando de diversos documentos falsos 

 
1   Trata-se de minucioso relatório de 161 (cento e sessenta e uma) laudas com rico conteúdo investigativo 

que condensa e atualiza em um único documento de investigação a atividade da assessoria de 
inteligência do GAECO nesse PIC. Além disso, há diversas peças de informação que trazem todos os 
documentos mencionados no pedido desses autos que estão no bojo do PIC em anexo.   
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na ação de inventário de nº 0508334-55.2017.8.05.0001 e ação de 

sobrepartilha de nº 0534865-47.2018.8.05.0001;  

3) Falsidade material (artigo 297 do Código Penal): LUCIO FLÁVIO 

falsificou materialmente os documentos públicos que foram utilizados na 

ação de inventário de nº 0508334-55.2017.8.05.0001 e na ação de 

sobrepartilha de nº 0534865-47.2018.8.05.0001;  

4) Fraude Processual (artigo 347 do Código Penal): Os membros da 

ORCRIM lesaram a Administração da Justiça ao inovarem artificiosamente, 

na pendência do processo de inventário de n°0508334-55.2017.8.05.0001, o 

estado das coisas; 

5) Estelionato (artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71 do 

Código Penal): Os membros da ORCRIM induziram os magistrados que 

atuaram na 11ª Vara de Família da Capital a erro e obtiveram o levantamento 

de dois alvarás de forma fraudulenta de maneira a lesar patrimônio do 

espólio na Ação de Inventário de nº 0508334-55.2017.8.05.0001; 

6) Corrupção Passiva (artigo 317, caput e parágrafo 1° do Código Penal): 

CARLOS ARAGÃO recebeu propinas diretamente de JOÃO NOVAES e 

MARCO DOREA para praticar diversos atos funcionais na condução do 

processo n° 0508334-55.2017.8.05.0001 em trâmite 11ª Vara de Família, 

Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA, 

sobretudo para facilitar o bloqueio na conta judicial do espólio de Jacira 
Santos Oliveira assim como favorecer a transferência dos valores 

bloqueados para a agência do banco do brasil, localizada no Fórum Ruy 

Barbosa;   
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7) Corrupção Ativa (artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal): 

JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA 
DOREA, YURI RODRIGUES DA CUNHA, VILSON MARCOS MATIAS DOS 
SANTOS e  CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ prometeram 

o pagamento de propinas para CARLOS ARAGÃO praticar diversos atos 

ilegais na condução do processo n° 0508334-55.2017.8.05.0001 em trâmite 

na 11ª Vara de Família da Comarca de Salvador;  

8) Lavagem de Capitais (artigo 1°, caput, da Lei 9.613/98):  a ORCRIM 

levantou dois depósitos judiciais provenientes do processo judicial de n° 

0508334-55.2017.8.05.0001 a revelar práticas de dissimulação, pulverização 

e ocultação ilícita dos recursos advindos dos crimes antecedentes 

praticados na condução do processo de inventário. 

Todas as frentes criminosas serão comprovadas em evidências colhidas 

através de medidas cautelares deferidas por este douto juízo de natureza: a) 

telemática; b) telefônica, c) bancária/fiscal, d) busca e apreensão, e) 

interrogatórios. Além disso, as evidências foram robustecidas com relatórios de 

Inteligência Financeira produzidos pelo UIF/COAF; relatórios de análises 

produzidos pela CSI – MPBA e, por fim, o material probatório constante do 

Inquérito 1258/DF, que denominou-se chamar de “OPERAÇÃO FAROESTE”2, 

tendo sido utilizado no compartilhamento: a) o conteúdo do computador pessoal 

do Investigado JOÃO NOVAES e as mensagens de texto e áudios de WhatsApp 

colhidos do aparelho celular de JOÃO NOVAES, por ocasião de busca e 

apreensão sofrida pelo investigado na referida operação.  

 
2   A decisão judicial do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Og. FERNANDES compartilhando o 

conteúdo da OPERAÇÃO FAROESTE – no tocante ao investigado JOÃO NOVAES - com o 
GAECO/MPBA, encontra-se juntada nos autos do PIC. 
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Vejamos passo a passo, como se desenvolve o iter criminoso, sem olvidar 

em esclarecer minuciosamente os elementos e conceitos pertinentes do 

cuidadoso modo de operação. 

1.1 – APRESENTAÇÃO DA ORCRIM   
 
 Os dois processos analisados (0508334-55.2017.8.05.0001 e 0534865-

47.2018.8.05.00013) nos fornecem elementos bastantes para delinearmos o 

modus operandi do audacioso grupo, que poderia ser traçado do seguinte modo 

(ressalvando-se, evidentemente, variações em situações específicas).  

Através do investigado  LUCIO FLÁVIO são obtidas informações acerca de 

correntistas que mantêm valores vultosos em conta corrente e sem movimentação. 

Há grande possibilidade, por isso, de envolvimento de funcionários de instituições 

bancárias4 ou ainda de profissionais de saúde próximos aos falecidos5. Tais 

informações são repassadas aos advogados que integram o grupo, os quais se 

encarregam de montar ações judiciais com base em documentos fraudulentos, 

muitas vezes criando personagens e vínculos de parentesco inexistentes. Para 

garantir o sucesso do golpe, os membros da ORCRIM buscam direcionar as ações 

(também de forma fraudulenta) para uma específica unidade judiciária na qual 

contam com a colaboração criminosa de serventuários, no caso, a 11ª Vara de 

Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA, 

onde a tramitação “silenciosa” dos feitos e o êxito da empreitada são garantidos 

 
3    Há ainda diversos processos supostamente fraudulentos em análise pela Assessoria de Inteligência do 

GAECO.   
4    No relatório circunstanciado de cumprimento de medidas cautelares 01/2020 produzido pela Assessoria 

de Inteligência do GAECO a partir da deflagração da operação restou evidente a interlocução de LÚCIO 
FLÁVIO com as Instituições Bancárias, conforme será relatado no item 2.4.1 desta denúncia.  

5   Há indício de participação de profissionais de saúde na colheita de informação das vítimas falecidas. 
Essa evidência foi identificada em um áudio de WhatsApp enviado pelo investigado JOÃO NOVAES 
para o MARCO DÓREA, na data de 29/10/2019 “(...) porque a médica que cuidava dele foi que avisou 
esse povo e esse povo montou esse esquema aí, entendeu? (...)”. 
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pelo Diretor de Secretaria6. Ao fim das ações, o grupo consegue a adjudicação do 

patrimônio, normalmente composto pelos montantes depositados, a manter um 

esforço de ocultar a origem dos valores para posterior integração da pecúnia ao 

patrimônio dos agentes, sem suspeitas dos órgãos de fiscalização.  

Pois bem.  

É possível estratificar a divisão das funções da Organização Criminosa em 

pelo menos três núcleos de investigados: a) núcleo causídico formado por 

advogados, responsável por receber os documentos falsificados; conduzir os 

processos judiciais fraudulentos; sacar os alvarás fraudados e pulverizar os  

valores ilícitos aos demais agentes; b) núcleo público formado – no mínimo - por 

um servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, responsável por manipular 

os dados cadastrais dos processos no sistema e-SAJ; centralizar as atividades 

cartorárias; monitorar as atividades do gabinete dos Magistrados e repassar 

informações privilegiadas para o núcleo causídico; c) núcleo falsificador 
composto – no mínimo - por uma pessoa responsável por receber os dados das 

vítimas por parte do núcleo causídico e forjar documentos falsos para possibilitar 

a fraude processual. 

 Após breve exposição dos núcleos da Organização Criminosa, vejamos o 

resumo de dois processos possivelmente fraudulentos.  

1.2 – Breve resumo do trâmite da ação de inventário de nº 0508334-
55.2017.8.05.0001 e sobrepartilha de nº 0534865-47.2018.8.05.0001 

 

 
6   Uma estratégia evidente da ORCRIM é instrumentalizar os pedidos de alvarás fraudulentos através de 

sobrepartilhas. Agindo desta forma, os procedimentos são distribuídos por dependência ao processo 
principal, de maneira que todos os pedidos do grupo sempre recaem em processos de inventário já em 
trâmite na 11ª Vara de Família da Capital.  
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A ação de inventário foi iniciada em 29/03/2017 por Pedro dos Santos, que 

alegou inicialmente ser filho da senhora Jacira Santos Oliveira, falecida em 

27/04/2014, a qual não teria deixado outros herdeiros, mas sim um patrimônio 

composto por 02 (dois) imóveis (uma casa no bairro do Horto Florestal em 

Salvador/BA e outra no Loteamento Água Branca, em Mucugê/BA) e R$ 
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em conta corrente do Banco do 

Brasil. Assim, o advogado JOÃO NOVAES, que representava Pedro dos Santos, 

pediu a nomeação deste último como inventariante, a liberação de alvará para 

pagamento do ITD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 

qualquer natureza - e o julgamento por sentença, com a expedição do formal de 

partilha. 

Para instrução do feito, o autor juntou diversas documentações visivelmente 

falsas que serão cotejadas no próximo capítulo.   

No dia 29/08/2017, foi juntado aos autos extrato do BACENJUD - solicitado 

pelo magistrado à época - dando conta da existência do total de R$ 821.519,04 
(oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e dezenove reais e quatro centavos) 
depositados nas contas 1408372 da agência 7069 (Estilo Mooca, em São 

Paulo/SP) e 1408374 e 5769-X da agência 6929 (Rua do Orfanato, em São 

Paulo/SP), ambas do Banco do Brasil. Ato contínuo, 21/08/2017 foi determinada 

judicialmente a transferência do valor pecuniário para a Agência Fórum Ruy 

Barbosa. 

Em 29/09/2017, o causídico JOÃO NOVAES peticionou juntando “parecer” 

da Fazenda Pública Estadual e as respectivas guias de recolhimento do ITD e DAJ 

das custas processuais, que se somariam em R$ 167.873,93 (cento e sessenta 
e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), 
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rogando pela expedição do alvará, no que, desta feita, foi atendido pelo 

Magistrado. Já em 05/10/2017, ele juntou “comprovantes” dos pagamentos, 

pugnando agora pelo julgamento definitivo do feito por se encontrar “maduro”. 

Ocorre que em novo pronunciamento em 10/10/2017, o Julgador apontou 

que a falecida não seria genitora do autor, conforme filiação que constava em seu 

documento de identificação, determinando que ele prestasse os devidos 

esclarecimentos, o que foi feito em petição datada de 11/10/2017. Na ocasião, 

declarou o advogado JOÃO NOVAES que se “equivocou” ao nomear o requerente 

como filho da “de cujus”, quando, na verdade, seria seu “irmão”. Para corroborar 

a argumentação, em 06/11/2017, juntou as certidões de nascimento de ambos. 

Depois da juntada de outras certidões negativas de débitos, o Juiz exarou 

novo despacho em 27/11/2017 indicando algumas inconsistências e divergências 

na documentação apresentada, a exemplo da data do óbito da falecida, a 

informação de que a mesma não possuiria bens, a grafia do seu nome, ora com 

“i”, ora com “y”, a figuração do autor como dependente para fins previdenciários, 

mesmo não sendo filho, dentre outros fatos que causaram estranheza, obrigando, 

assim, o autor, a esclarecer estes pontos. 

Em 18/05/2018, Pedro dos Santos, agora assistido pelo advogado YURI 
RODRIGUES DA CUNHA, substabelecido sem reserva de poderes por JOÃO 
CARLOS SANTOS NOVAES, esclareceu dúvidas exigidas pela julgadora, tendo 

sido proferida sentença de adjudicação. Na ocasião foi entregue a Pedro dos 
Santos os bens deixados por sua “irmã” Jacira Santos Oliveira, tendo sido 

expedido o correspondente alvará para levantamento do saldo remanescente e a 

carta de adjudicação dos imóveis. 
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 Em paralelo ao processo principal, Pedro dos Santos, representado por 

YURI RODRIGUES DA CUNHA ingressou com a sobrepartilha de nº 0534865-

47.2018.8.05.0001 por dependência da primeira ação de Inventário, no dia 

15/06/2018, sob a alegação de que ainda existia um valor aproximado de R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais) em conta poupança de titularidade de “Jacira 
Santos Oliveira”. Requereu a antecipação da tutela para que os valores fossem 

consultados, bloqueados, enviados ao Banco do Brasil do Fórum Rui Barbosa, 

com posterior levantamento dos valores por alvará judicial. 

Para instrução do feito foram juntados todos os mesmos documentos iniciais 

existentes na ação originária de nº 0508334-55.2017.8.05.0001, são eles: 

Documento de identidade (RG) de Pedro dos Santos, RG de Jacira Santos 

Oliveira, certidão da Previdência Social, certidão de óbito dos pais da Jacira 

Santos Oliveira, certidão de nascimento de Pedro dos Santos, certidão de 

nascimento de Jacira Santos Oliveira e a certidão de óbito de Jacira Santos 

Oliveira. 

Pois bem.  

O processo seguiu tramitando até o momento em que foi identificado pelo 

magistrado uma divergência de valores entre a resposta do banco juntada pelos 

próprios Advogados e a resposta juntada diretamente pelo Banco do Brasil, a 

respeito de eventuais valores bloqueados judicialmente.  Ao se deparar com 

tamanha prova de fraude processual, o juiz determinou que fosse oficiado o Banco 

do Brasil para esclarecer a divergência, bem como ao Ministério Público através 

deste Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e a Delegacia 

especializada para tomar as providências cabíveis. Em seguida, em 08/01/2020, 

o Banco do Brasil esclareceu que a divergência de valores ocorreu porque entre 
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o primeiro e segundo ofício houve a transferência de R$ 713.631,83 para uma 

conta de titularidade de Jorge Barbosa Paiva Jr. 

 

Curiosamente, após a resposta do Banco do Brasil sobre a transferência 

dos valores, todos os Advogados anteriores deixam de peticionar e o advogado 

FABIO REIS PAIM passa atuar no feito até os dias atuais. 

Chama atenção que em momento algum o advogado supostamente 

constituído por Pedro dos Santos, FABIO REIS PAIM, argumentou contra os 

valores transferidos ou informou quem seria o Jorge Barbosa Paiva Junior, pelo 

contrário, esses fatos foram plenamente ignorados e o foco passou a ser o 

levantamento do valor que ainda estava depositado no Banco.  

Os indícios de fraude processual já estavam tão evidentes que o Magistrado 

determinou que fosse oficiado o GRUPO DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS, novamente. Entretanto, a proatividade judicial não foi suficiente 

para frear a ação da ORCRIM. 
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Inacreditavelmente, em 30/01/2020, FABIO REIS PAIM peticionou 

requerendo a conversão do feito de “alvará judicial para arrolamento sumário” 

(sic), ignorou completamente as determinações do juízo e agiu como se o 

processo estivesse sendo iniciado naquele momento sem nenhuma 

irregularidade. Requereu a expedição do alvará e deu à causa o valor de R$ 

715.155,13, valor que estava originalmente na conta da falecida. 

Incansável, FABIO REIS PAIM peticionou no dia 05/02/2020, informando 

que a parte autora estava ciente sobre a subtração dos valores na conta da 

falecida e que pretende obter apenas o restante dos valores.  

Pois bem. Este é, em suma, o iter destes processos judiciais, podendo-se 

perceber que algumas irregularidades efetivamente saltam aos olhos. De fato, a 

simples análise superficial destes feitos já nos induz a suspeitar do comportamento 

da parte autora e dos documentos juntados. Mas, após as pesquisas realizadas 

pelo GAECO, tornou-se inarredável a conclusão de que os feitos judiciais foram 

uma verdadeira farsa, o arquétipo de um golpe contumaz montado por 

advogados e um servidor público contra pessoas/famílias de patrimônio vultoso e 

“esquecido”. 

2 – DAS IMPUTAÇÕES 
 

2.1 – Uso de documento falso (artigo 304, caput, do Código Penal),  
Fraude Processual (artigo 347, caput, do Código Penal) e Falsidade 

Material (artigo 297, caput, do Código Penal)  

 Gize-se, de logo, que, não obstante a juntada de “procuração” devidamente 

assinada, os advogados JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES e YURI 
RODRIGUES DA CUNHA aparentemente sequer foram constituídos por Pedro 
dos Santos, tudo leva a crer que muitos dos documentos juntados são falsos. 
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No RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° AI/GAECO/MPBA/055/19 são 

narradas diversas evidências fraudulentas. São elas: a) falsificações da assinatura 

de Pedro dos Santos; b) os documentos de identificação civil de “Pedro dos 
Santos” e “Jacira Santos Oliveira”7; c) as certidões de nascimento de “Pedro 
dos Santos” e “Jacira Santos Oliveira”8; d) a certidão de óbito de “Jacira Santos 
Oliveira”9; e) as escrituras dos imóveis10; f) o comprovante de pagamento do 

imposto de transmissão causa mortis11; g) uma certidão da previdência social12; h) 

as certidões de óbito dos pais de “Pedro dos Santos” e “Jacira Santos 
Oliveira”13; i) o “parecer” da agente de tributos14; j) Procuração pública de origem 

do Cartório de 3º ofício de Duque de Caxias/RJ15.   

 Passemos a analisar, respectivamente, cada uma das fraudes apontadas: 

A) DAS 6 (seis) FALSIFICAÇÕES DA ASSINATURA DE PEDRO DOS 
SANTOS. 

 Percebe-se, de logo, que a assinatura de “Pedro dos Santos” aposta na 

procuração outorgada para o JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES diverge 

visivelmente daquela que consta em seu documento de identificação civil, 

vejamos:      

 
7   Fls. 08 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC.  
8   Fls. 08 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC. 
9   Fls. 08 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC. 
10  Fls. 16-18 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC 
11  Fls. 18 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC.  
12  Fls. 14 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC.   
13  Fls. 08 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC.  
14  Fls. 18 do Relatório de Inteligência n° 55 juntado ao PIC. 
15  Evidência colhida recentemente, juntada ao PIC.  
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Do mesmo modo a assinatura atribuída a Pedro dos Santos no auto de 

Adjudicação é diferente de todas as outras apresentadas: 
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 O mesmo ocorre com a assinatura apresentada na procuração outorgada 

ao VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS: 

 

 FABIO REIS PAIM, Advogado que ingressou no processo de nº 0534865-
47.2018.8.05.0044 em janeiro de 2020, apresentou uma nova procuração 

outorgada por Pedro dos Santos com uma assinatura completamente distinta das 

demais: 

 

 Por fim, FABIO REIS PAIM apresentou pedido de desistência no processo 

de nº 0534865-47.2018.8.05.0044 no dia 21 de julho de 202016 e apresentou uma 

nova assinatura atribuída a Pedro dos Santos: 

 
16 Data do protocolo. 
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B) OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (RG) DE “PEDRO DOS 
SANTOS” E “JACIRA SANTOS OLIVEIRA”. 

 “Pedro dos Santos” seria um idoso nascido em 13/10/1938, portanto, 

prestes a completar 80 (oitenta) anos. Seu documento de identificação civil (RG) 

teria sido emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e teria 

o nº 37.57179: 

 

 Contudo, o aludido RG não foi encontrado no Portal SSP/BA, tratando-se de 

documento falso. Conforme dados do INFOSEG e RENACH, o número 37.57179 

é o mesmo emitido para “Pedro dos Santos” pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo. 
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Por sua vez, o RG nº 132212-87, de “Jacira Santos Oliveira”, que teria 

nascido em 24/07/1911 e morrido em 27/04/2014 (aos 103 anos, segundo o 

“autor”), também é falso, fato confirmado pelo Instituto de Identificação Pedro 

Melo (IIPM), que foi devidamente instado. Embora conste como emitido pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, tal registro não foi 

encontrado no Portal SSP/BA. Note-se, inclusive, que o nome da genitora de 

“Jacira” diverge no RG, no CPF e na certidão de óbito, constando, 

respectivamente, Maria Gertudes Monteiro dos Santos, Maria Gertudes 
Monteiro e Maria Gertudes dos Santos. 

C) AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO DE “PEDRO DOS SANTOS” E “JACIRA 
SANTOS OLIVEIRA”. 

 A certidão de nascimento apresentada pelos advogados representados 

como sendo a da de cujus “Jacira” é provavelmente falsa, conforme pesquisas 

realizadas. Nota-se, inicialmente, divergência quanto à naturalidade, pois, se no 

RG consta Vila Prudente/SP, na certidão consta Hospital Santa Marta, São 

Paulo/SP. Além disso, o número da matrícula não coincide com algarismos que 

constam no campo “OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES”, pois se sabe que as 

numerações correspondentes ao livro, à folha e ao número do registro integram a 

numeração de matrícula uniformizada pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça: 
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 Ademais, como se explanará a seguir, seu nome verdadeiro é Jacyra 
Santos Oliveira. 

 Em relação à certidão de nascimento de “Pedro dos Santos”, chega-se à 

conclusão semelhante: ela é provavelmente falsa, pois os números novamente 

não coincidem: 

 

 

D) A CERTIDÃO DE ÓBITO DE “JACIRA SANTOS OLIVEIRA”. 

 Conforme já pontuado, o nome que consta na certidão de óbito -  “Jacira” 

- diverge do nome que consta na base da Receita Federal - “Jacyra”. Outrossim, 
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o referido documento teria sido expedido em 27/04/2004 (data divergente da 

informada – 27/04/2014), um dia de sábado, quando é incomum o funcionamento 

de cartórios. Ademais, constam no campo “OBSERVAÇÕES” informações 

também não muito usuais, especialmente quanto ao fato de “Pedro dos Santos”, 

identificado por seu RG (falso) e seu CPF, ser seu “único herdeiro”, a despeito de 

“não possuir bens”: 

 

Para arrematar, a Assessoria de Investigação do GAECO realizou contato 

telefônico com o Cartório de Vila Prudente, em São Paulo/SP, ensejo em que de 

imediato foram obtidas informações que atestam a falsidade do documento. Neste 

trilhar, a data do falecimento de Jacyra é 27/02/2004 (consta 27/04/2004); a 

genitora da falecida é Maria Gertrudes Monteiro dos Santos (consta Maria 
Gertudes dos Santos) e a sua declaração foi feita por Celso Masquio Rodrigues 
(na verdade, Celso Maschio Rodrigues) e não por “Pedro dos Santos”. 

 A propósito, a equipe do GAECO do MP/BA conseguiu entrar em contato 

com Celso Maschio Rodrigues, que é um advogado, nascido em 29/04/1956 e 

inscrito na OAB/SP sob o nº 99.035, com endereço na Rua Nhengaibas, 390, Vila 

Graciosa, São Paulo/SP, tel. (11) 2966-7053, e-mail celsomaschio@gmail.com, o 

qual foi vizinho e causídico da falecida Jacyra. Contatado por telefone e solicitado 

por e-mail a prestar informações sobre a idosa, o Dr. Celso Maschio assim 

respondeu no dia 16/08/2018: 

Em atenção à sua solicitação, informo-lhe que permaneço à 
sua inteira disposição, e para tanto, presto-lhe as informações 
daquilo que sei e convivi com Sra. JACYRA. 

Realmente fui o declarante do óbito de Sra. Jacyra. 

mailto:celsomaschio@gmail.com
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 Sra. Jacyra era nossa vizinha de bairro e muito conhecida 
entre os vizinhos de rua. 
 Ela era "acumuladora", pessoa muito humilde, simples, e que 
coletava jornal velho, além de sempre tentar ajudar às pessoas da 
rua. 
 Antes de seu falecimento, atuei como seu advogado, numa 
ação junto ao fórum de Vila Prudente, que nem me lembro mais do 
que se tratava. 
 Eu tinha um contato bem próximo de Sra. Jacyra que, 
bastante cordialmente, buscava aconselhamento comigo. 
 Pelo que sei, dito pela própria Sra. Jacyra, ela era viúva a 
muitos anos de um professor da USP; não teve filhos, e devido à sua 
idade avançada, parece-me que não tinha nenhum familiar, ou 
herdeiro. A casa em que residia era própria. 
 Ela contava vantagem de ser uma das primeiras clientes do 
banco Bradesco, da Agência rua Ibitirama. Como não sabia operar 
equipamentos eletrônicos, dizia que na agência, todos a conheciam 
e a ajudavam. 
 Sra. Jacy passou mal dentro de casa, e os vizinhos 
imediatamente me chamaram, oportunidade em que a levamos para 
o hospital Vila Alpina, onde veio a falecer; portanto, esteve lúcida até 
o último dia de sua vida. 
 Como a pessoa mais habilitada para o atendimento naquele 
momento, fiz a declaração do óbito, cuja certidão atualizada faço 
juntar a esta mensagem. 
 No tocante às certidões que o Senhor nos enviou, confirmo 
serem realmente falsas, posto que diferentes desta que ora lhe envio, 
e que deve ser semelhante àquela obtida pelo Oficial do Registro 
Civil de Vila Prudente,  
Comarca de São Paulo/SP. 
 Confirmo que não conheço, nem nunca havia ouvido falar, 
até então em Pedro dos Santos. 
 Bem, é isso. 
 Reafirmo meu compromisso de disponibilidade e manifesto 
meu apreço, com votos de sucesso nesta apuração. 
 
 Atenciosamente, 
 Celso Maschio Rodrigues  
 OAB/SP 99.035 

 
 
 Importante observar que, na autêntica certidão de óbito de Jacyra Santos 
Oliveira, enviada pelo Dr. Celso Maschio, seu antigo advogado, vizinho e 

declarante do falecimento, constam: naturalidade Guaratinguetá/BA (não Vila 

Pudente, que, na verdade, é um distrito da cidade de São Paulo/SP, não um 

município); filha de Maria Gertrudes Monteiro dos Santos; RG nº 583517; morte 
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no dia 27/02/2004 (não no dia 27/04/2004), no Hospital Estadual de Vila Alpina, 

por edema pulmonar (não parada cardiorrespiratória), atestada pela Dra. Erany 
Rodrigues, CRM nº 27899 (não Dr. Paolo José Cesare Biselli); sepultamento no 

Cemitério São Pedro (não crematório); e residência na Rua Itaperina, 313, Vila 
Pudente, São Paulo/SP (não Rua Barão de Juparanã, Vila Prudente, São Paulo); 

viúva, 92 anos (não 93). 

E) AS “ESCRITURAS” DOS IMÓVEIS.   

 Como narrado, “Pedro dos Santos” alegou em suas “primeiras 

declarações” que sua “mãe” (que depois se transformou em “irmã”) “Jacira 
Santos Oliveira” deixou, além de vultosa quantia em dinheiro depositada em 

contas bancárias, duas casas residenciais, sendo uma no valorizado bairro do 

Horto Florestal em Salvador/BA e outra no Loteamento Água Branca, em 

Mucugê/BA. Para comprovar a existência dos imóveis, os advogados JOÃO 
NOVAES e YURI RODRIGUES trouxeram aos autos dois documentos com o 

nome e brasão da República Federativa do Brasil denominados “ESCRITURA”, 

que, embora expressem dados acerca de duas supostas compras imobiliárias 

feitas por Jacira Santos Oliveira – que apresenta o endereço Rua Praia de Jauá, 

2325, Vila do Atlântico, Lauro de Freitas/BA – não contêm nenhuma informação 

sobre o órgão extrajudicial, cartório ou tabelionato no qual os atos teriam sido 

registrados. 

 De mais a mais, não obstante ambos os documentos tenham sido subscritos 

por diferentes vendedores e testemunhas, o padrão gráfico das assinaturas parece 

ser o mesmo da compradora “Jacira”, o que leva a suspeita de que sejam falsos: 
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 Como se não bastasse, realizadas pesquisas das pessoas apontadas como 

“vendedores” e “testemunhas”, novas inconsistências foram constatadas.  

 Quanto à “ESCRITURA” relacionada ao imóvel em Mucugê/BA, apurou-se 

que o único Cícero da Silva Borges, apontado como “vendedor”, encontrado na 

base da Receita Federal não possui o RG apontado, mas sim os números 378467 
ou 1410317, expedidos pela SSP/TO. Outrossim, seu endereço é na Rua São 

Francisco, 165, Povoado Barros, Araguaina/TO e não Salvador/BA, como 

informado. Ele também seria vigilante da Prefeitura deste Município, com renda 

mensal em torno de R$ 1.975,68 (mil novecentos e setenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos). Já o Gabriel Rafael dos Santos, indicado como 

testemunha, possui endereço na Quadra SQN 106, Bloco F, apt. 601, Asa Norte, 

Brasília/DF. 

 No que se refere à “ESCRITURA” do imóvel no Horto Florestal, em 

Salvador/BA, insta pontuar, inicialmente, que a inscrição municipal nº 7258963 

não existe conforme pesquisa realizada no site da Secretaria da Fazenda 

Municipal de Salvador/BA. A “vendedora” Maria Rita Magalhães de Almeida, em 

verdade, possui endereço na Rua Padre Negreiros, s/nº, Centro, Potiretama/CE. 
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A testemunha Andreia Vendruscolo, inscrita no CPF sob o nº 011.442.480-00, 

também não existe na base da Receita Federal. Com o citado nome, foram 

identificadas duas pessoas, com CPFs distintos, residentes em São Paulo/SP e 

Marmeleiro/PR. 

 Digno de nota que, na base de dados CENSEC, foi localizado o registro de 

apenas uma procuração em nome de Jacyra Santos Oliveira, vale dizer, nenhum 

sinal de compra e venda de imóveis. 

F) O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ITD 

 Há indicativos de que os representados falsificaram até mesmo o 

comprovante de pagamento do imposto de transmissão causa mortis. O 

adimplemento deste tributo foi um dos argumentos apresentados pelo advogado 

de “Pedro dos Santos” para que o Juiz autorizasse o levantamento parcial de 

parte do valor financeiro do espólio de “Jacira”. 

 Em relação a esse pagamento, consta nos autos um “Recibo de Pagamento 

– tributo” (sic – em letra minúscula), supostamente emitido por caixa eletrônico 

(autoatendimento) do Banco Bradesco (Agência 0662/Brotas Máquina 035804) no 

dia 04/10/2017, no qual teria sido debitado na conta 003218-2, agência 3650 

(Barra), o valor de R$ 130.328,22 (valor principal), data de vencimento 

(05/10/2017): 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
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Efetuada simulação de transferência, constatou-se que a titular da referida 

conta é Maria Conceição Ramos Rufini,
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, a qual, em tese, não possui nenhum vínculo com 

“Pedro dos Santos” ou com Jacyra ou “Jacira” Santos Oliveira: 

  

 Outrossim, a Assessoria de Investigação do GAECO realizou consulta 

informal a preposto do Bradesco sobre a viabilidade de pagamento de tributo no 

valor aludido no autoatendimento, tendo sido obtida a informação de que tal 

operação não seria possível. 

 Por fim, pesquisa no site http://www.gnre.pe.gov.br da Guia Nacional de 

Recolhimento de Tributos Estaduais, do código de barras 85820001303 6 
2822014201 0 71005170567 4 66120547193 5, constante no DAE existente nos 

autos, no valor acima, aponta erro, como se a codificação não existisse: 

X 
X 
X 

http://www.gnre.pe.gov.br/
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G) “CERTIDÃO” DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 No intuito de ratificar a condição de “único herdeiro” de “Jacira Santos 
Oliveira”, “Pedro dos Santos” acostou documento supostamente oriundo do 

INSS que atestaria ser o mesmo seu “único dependente” na base de dados 

daquele órgão: 

 

 Uma análise sumária desta peça gera enormes suspeitas quanto à sua 

autenticidade, haja vista, sobretudo, a sua escrita peculiar, permeada por erros de 

grafia, construção, pontuação e formatação. Não fosse isso, atendendo solicitação 

da Assessoria do GAECO, através do Ofício nº 104/INSS/GEXSAL, de 09/08/2018 

(anexo), Alberto Souza Sacramento (em tese, a mesma pessoa que assina a 
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declaração juntada aos autos do processo), Gerente Executivo do INSS em 

Salvador/BA, informou que o documento em questão é “...completamente 

inautêntico...”, “....sendo totalmente inverídicas as informações nele constantes, 

relativamente ao que constaria na base de dados do INSS, e falsificada a 

assinatura atribuída a este Gerente Executivo”. 

 O citado ofício positiva, ademais, que, nas bases do INSS, não há registros 

alusivos a Jacyra Santos Oliveira, de CPF nº 150.878.888-01; e, em relação a 

Pedro dos Santos, consta apenas registro do benefício nº 000.300.263-2, espécie 

32, de aposentadoria por invalidez previdenciária, concedido em 01/05/1975 e 

mantido até a data do ofício na agência da Previdência Social em Taubaté/SP. 

H) AS CERTIDÕES DE ÓBITO DOS PAIS DE “JACIRA SANTOS OLIVEIRA” E 
“PEDRO DOS SANTOS”. 

 Após despacho da última Magistrada a atuar no feito, “Pedro dos Santos” 
foi instado a comprovar ser o mesmo o primeiro na linha sucessória. Assim, o 

advogado YURI RODRIGUES trouxe aos autos as certidões de óbito dos “pais” de 

“Pedro dos Santos” - Evaristo Inácio Monteiro e Maria Gertudes Monteiro dos 
Santos. 

 Chama a atenção, prima facie, que estas certidões possuem o mesmo 

padrão gráfico das certidões de nascimento (falsas) de Pedro dos Santos e 

Jacira Santos Oliveira, embora tenham sido supostamente expedidas por 

CRCPN distinto – o de Guaratinguetá/SP. 

Nota-se que ambas são datadas de 22/01/2018 (anterior ao despacho da 

Juíza); assinadas por Murilo Antunes de Oliveira (supostamente oficial de 

Registro Civil); registram o mesmo local de sepultamento, Rua Caramurus, 654, 

Pedregulho, Guaratinguetá/SP; e, com as adaptações de concordância nominal, 
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as duas trazem a informação: “O falecido não possui bens, deixou 02 filhos 

JACYRA SANTOS OLIVEIRA e PEDRO DOS SANTOS”. 

 O registro transcrito deixa subentendido, dentre outras, as seguintes 

alternativas: a) os supostos pais de Jacira estavam separados; b) a mãe foi 

esquecida por quem declarou o óbito do pai, que fez consignar a condição de 

“solteiro”; c) ou, na provável falsificação, o autor não atentou para o fato do pai, 

morto antes da esposa, deixou-a viúva. 

 Embora os pais tenham falecido em Guaratinguetá/SP, segundo as 

certidões, ambos possuíam o mesmo endereço que consta na certidão de óbito 

da filha: Rua Barão de Juparanã, Vila Prudente, São Paulo/SP. 

 Ademais, estranhamente se verifica que o óbito do pai, ocorrido em 

17/11/1990, foi registrado no livro nº 275, enquanto o da mãe, falecida no dia 

12/05/1992 (data posterior), foi lavrado no livro nº 262. 

 A equipe da Assessoria de Investigação do GAECO manteve contato com 

Murilo Antunes de Oliveira, que representa o 1º Cartório Murilo Antunes de 
Oliveira, sediado na Rua Pedro Marcondes, nº 73, Centro, Guaratinguetá/SP, 

tendo o mesmo informado que o órgão é um Cartório de Notas e de Protesto, 

logo não emite certidões de óbito. 

 Como se não bastasse, constataram-se claras divergências no confronto 

das certidões juntadas ao processo com o papel timbrado do Cartório e a 

assinatura constante no Cadastro Nacional de Sinal Público (CNSIP) enviados por 

e-mail pelo próprio Cartório de Guaratinguetá/SP. Logo, assegura-se que os 

documentos em apreço também são falsos. 
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I) O “PARECER” DA AGENTE DE TRIBUTOS. 

 Malgrado tenha sido determinada em despacho judicial a notificação das 

Fazendas, o advogado JOÃO NOVAES adiantou-se e trouxe um “parecer” 

subscrito por uma “agente de tributos” de nome Maria das Graças Conceição. 

Este documento, que chama a atenção pela sua simplicidade e informalidade, 

atesta que o valor devido a título de imposto (ITD) e multa seria de R$ 130.328,22 
(cento e trinta mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). Nota-

se, contudo, que não há assinatura e tampouco timbre da SEFAZ: 

 

 Realizadas pesquisas, confirmou-se que a senhora Maria das Graças 
Conceição realmente é técnica de tributos estaduais, cadastro nº

lotada na SAT/DAT METRO-ITD, admitida em 01/08/1982. Entretanto, não há 

como assegurar que ela efetivamente emitiu tal suspeito documento. 

 Após novo questionamento judicial, o advogado YURI trouxe aos autos uma 

“CERTIDÃO” do “SISTEMA DE CONTROLE DE PARECERES TRIBUTÁRIOS”, 

documento no qual Maria das Graças Conceição esclarece que “o nosso 

opinativo foi emitido sem assinatura, em razão do atendimento da Portaria 

Conjunta PGE/SEFAZ/BA Nº 4 DE 21/102/104 e demais correlatas, que adequou 
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o trâmite para emissão dos mesmos através do e-mail fornecido aos postos da 

PGE dos Serviços de Atendimento ao Cidadão – SAC...”.  

 Ocorre que, compulsando a citada PORTARIA CONJUNTA PGE/SEFAZ Nº 

04 DE 21/10/2014 e percorrendo seus 18 (dezoito) artigos, constata-se que não 

há nenhuma disposição que trate da possibilidade de emissão de documentos sem 

assinatura. 

 Além disso, consta da certidão o seguinte: “Finalmente, certificamos o 

recolhimento do ITD perante a Fazenda Estadual no exato montante estipulado no 

opinativo de n. SIPRO n. 091501/2017-3”. Contudo, conforme já destacado 

anteriormente, os advogados apresentaram um comprovante de pagamento falso, 

vale dizer, o imposto não foi recolhido. Logo, conclui-se também pela falsidade 

dos documentos relacionados à “Agente de Tributos” Maria das Graças 
Conceição, não se sabendo ainda se a servidora tem participação neste ilícito ou 

se teve seu nome e cargo utilizados pelos farsantes.  

 Portanto, Excelência, restou claro que a Ação de Inventário 

instrumentalizada nos autos nº 0508334-55.2017.8.05.0001 erigiu-se sobre um 

amontoado de documentos falsos.  

J) PROCURAÇÃO PÚBLICA DE ORIGEM DO CARTÓRIO DE 3º OFÍCIO DE 
DUQUE DE CAXIAS/RJ 

Após a notícia de que os valores bloqueados pelo juízo haviam sido 

levantados por Jorge Barbosa Paiva Junior surgiu nos autos a seguinte procuração 

pública de origem do Cartório de 3º ofício de Duque de Caxias/RJ onde o “suposto” 

Pedro dos Santos e sua esposa Jussara Silva dos Santos outorgam amplos 

poderes a Jorge Barbosa Paiva Junior: 

X 
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Ocorre que ao solicitar a cópia reprográfica da referida procuração pública 

ao Cartório de 3º Ofício de Duque de Caxias/RJ - através da Assessoria de 

Inteligência do Ministério Público do Estado da Bahia - constatou-se que os 

documentos são materialmente falsos, vejamos as versões enviadas pelo Cartório: 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 



 

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador – BA 

e fax: (71) 3103-6594 ou (71) 3103-6595 
35 

 

    

O próprio tabelião, espontaneamente, em ofício encaminhado ao GAECO 

em 10/06/2020 registrou a falsidade material, vejamos.  
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 Em conclusão parcial, a análise dos processos judiciais demonstrou que as 

falsificações da escritura dos imóveis localizados no loteamento Agua 

Branca, Mucugê/BA e na Rua do meio, Condomínio Jardim das Bromélias, Horto 

Florestal, Salvador/BA; o comprovante de pagamento do ITCMD; o comprovante 

de pagamento das custas processuais; o Guia Nacional de Recolhimento de 

Tributos Estaduais; o parecer/homologação do pagamento do imposto do ITCMD 

e a certidão da agente de tributos foram utilizadas exclusivamente – ou pelo menos 

não há prova de que foram utilizadas em outro ambiente - no processo de 

inventário de JACIRA DOS SANTOS, logo são condutas absorvidas pelo crime de 

estelionato (Súmula 17 do STJ)17.  

 No entanto, a investigação identificou que os seguintes documentos falsos: 

1) documento de identidade (RG) de Pedro dos Santos; 2) RG de Jacira Santos 

Oliveira; 3) certidão da Previdência Social; 4) certidão de óbito dos pais da Jacira 

Santos Oliveira; 5) certidão de nascimento de Pedro dos Santos; 6) certidão de 

nascimento de Jacira Santos Oliveira e 7) a certidão de óbito de Jacira Santos 

Oliveira foram utilizados no processo de inventário de JACIRA DOS SANTOS (nº 

0508334-55.2017.8.05.0001) e no processo de sobrepartilha (nº 0534865-

47.2018.8.05.0001).  

 Neste sentido -  em consonância com a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores - como os falsos narrados acima do processo de Inventário de n° 

0508334-55.2017.8.05.0001 foram também utilizados em outro desdobramento 

fático (processo de sobrepartilha), não se exauriram em uma única situação 

concreta. Neste sentido, não há conflito aparente de normas penal e exigir do 

intérprete a aplicação do princípio da consunção descrito na Súmula 17 do STJ, 

respondendo os agentes em concurso de crimes neste caso. Sendo assim, JOÃO 
 

17   “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. 
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CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA, YURI 
RODRIGUES DA CUNHA, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, 
CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ e CARLOS ALBERTO 
ALMEIDA DE ARAGÃO praticaram uso de documento falso incorrendo nas arras 

do artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) vezes na forma do 
artigo 69 do Código Penal18.  

 Além disso, restou evidente que JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO 
AURÉLIO FORTUNA DOREA, YURI RODRIGUES DA CUNHA, VILSON MARCOS 
MATIAS DOS SANTOS, CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ e 
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO ao inovarem artificiosamente, na 

pendência dos processos de inventário de n°0508334-55.2017.8.05.0001 e na 

sobrepartilha de n° 0534865-47.2018.8.05.0001 lesaram a Administração da Justiça, 

incorrendo nas arras do artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal.   

 Por último, na deflagração da operação foram colhidas na residência de LUCIO 
FLAVIO documentos falsos19 - dentre diversas outras provas - de JACIRA DOS 
SANTOS e PEDRO DOS SANTOS utilizados nos processos de inventário e 

sobrepartilha a revelar também a materialidade do crime de falsificação de documento 

público e a prova irrefutável de autoria dos falsos por parte de LUCIO FLÁVO.   

X 
X 

 
18    A primeira falsificação foi juntada nos autos na data de 29/03/2017; a última falsificação foi juntada nos 

autos na data 14/06/2018 – mais de um ano depois -  o interstício entre outros falsos também inviabiliza 
a tese de crime continuado (artigo 71 do CP) em razão do imenso intervalo temporal de algumas 
condutas.  

19  As evidências – inclusive com registro fotográfico – estão mais bem descritas no item 2.4.1 da denúncia 
que narra o resultado preliminar do farto material probatório encontrado na residência de LÚCIO 
FLÁVIO por ocasião do cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão.  
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 Mais um indício desta hipótese foi confirmado em parte no interrogatório 

prestado por JOÃO NOVAES na Polícia Federal, por ocasião da deflagração da 

“OPERAÇÃO INVENTÁRIO”:  

 
 A partir de então, forçoso concluir que LUCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA – 

membro do núcleo falsificador -  por ter falsificado os documentos utilizados pela 

ORCRIM nos processos de inventário e sobrepartilha de JACIRA DOS SANTOS  

incorreu nas arras do artigo 297, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) vezes, 

na forma do artigo 69 do Código Penal20.    

2.2 – Organização Criminosa (artigo 2°, caput  e parágrafo 4°, inciso II, da 
lei  12.850/13) 

 
 No denominado núcleo causídico participam, pelo menos, os 

representados JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO 
FORTUNA DOREA, YURI RODRIGUES DA CUNHA, VILSON MARCOS MATIAS 
DOS SANTOS e CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ. 

JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES foi o responsável por montar a fraude 

– com auxílio de LUCIO FLAVIO - e ingressar com a ação de número 0508334-
55.2017.8.05.0001, representando Pedro dos Santos, suposto herdeiro de Jacira 

 
20   Considerando que não há indícios de que os outros membros da ORCRIM participaram das falsificações 

materiais, mas apenas usaram os documentos falsos nos processos judiciais, a referida conduta 
descrita no artigo 297, caput, do Código Penal deve ser imputada apenas a LUCIO FLÁVIO no intuito 
de evitar o bis in idem.  
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Santos Oliveira. NOVAES mantém contato próximo com o servidor CARLOS 
ARAGÃO, no mínimo, por telefone e por WhatsApp. Consta no relatório de análise 

técnica nº 54979/2020 elaborado pela Coordenadoria de Segurança Institucional 

e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado da Bahia, centenas de ligações 

entre NOVAES e CARLOS ARAGÃO, Diretor de Secretaria da 11ª Vara de família 

e sucessões desta Comarca, através do terminal telefônico de titularidade de sua 

esposa, entre os anos de 2014 e 201921. 

 

Em conversas registradas no aplicativo WhatsApp, extraídas do celular do 

JOÃO NOVAES - apreendido na medida de busca e apreensão feita na 

OPERAÇÃO FAROESTE -22, o modo de operação da ORCRIM se revelou de 

forma mais ostensiva. Vejamos as mensagens trocadas entre o JOÃO NOVAES 

e CARLOS ARAGÃO acerca da Sobrepartilha de Pedro dos Santos de número 

0534865-47.2018.8.05.0001.  

 
21  Foram mais de 200 (duzentas) ligações no período. 
22  Material compartilhado conforme decisão do Ministro Og Fernandes, em anexo. 
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Transcrição dos áudios: 

Carlos Aragão [31/07/2019 às 14:19]: Tudo bom, João? Eu tava 
olhando aquele processo de Dona Jacira, né? E chegou com cabra 
aqui, o Nilson aqui que tá rodeando, né? Aí ele me chamou para 
conversar aqui, eu tava saindo e ele me pegou... E mostrou que tem um 
dinheiro bloqueado, seiscentos mil bloqueado, que é o restante daquele 
mil e duzentos que a gente fez, lembra? Que a gente mandou 
bloquear mil e duzentos, só que só achou setecentos, na época e foi 
feito só o bloqueio de setecentos. Só que a ordem ficou, com a ordem 
ficando, o que acontece? O dinheiro apareceu e ficou bloqueado. Aí, qual 
era o comando agora? O comando agora é fazer a transferência do 
dinheiro que está bloqueado para o Banco do Brasil, fórum, ok? 

Carlos Aragão[31/07/2019 às 14:20]: Aí o que ocorre, o dinheiro está 
bloqueado desde aquele tempo e a gente não... não deu tempo.... Aí o 
que é que eu tô pensando aqui, por isso que eu tô devagarzinho, bom, o 
dinheiro tá bloqueado a disposição do juízo, só não está transferido, ok? 
Então, o Nilson disse que.... Orientei ele, né? Faça uma petição 
pedindo ao juíz que faça a transferência dos seiscentos mil para 
essa conta aqui do Banco do Brasil e a partir daí a gente vai ver qual 
o caminho que vai ser seguido. Aí ele.... Eu perguntei, venha cá rapaz, 
quem tá nesse processo? Aí ele: Ah, porque João tá também, mas 
João se acerta lá com o cliente dele e eu acerto com você. Eu digo, 
oh negão primeiro vamos ver se a gente consegue a transferência 
desse dinheiro para cá para depois a gente começar a caminhar, tá 
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bom? Aí eu saí e deixei ele lá resolvendo o que ele ia fazer, mas tô te 
dando um alô para ver qual a ideia que você tem aí. 

João Novaes[31/07/2019 às 14:22]: Cuidado com esse Vilson aí, esse 
Vilson aí tá metido com doutora Otília aí, deu um problema do tamanho 
do mundo. Ele peticionando nesse processo, seria bom Cristiano 
peticionar junto com o menino que Dórea botou, seria bom os dois 
peticionarem nesse processo pedindo para o dinheiro vir, porque aí 
é o seguinte, mesmo o dinheiro estando lá se tiver o ID aí, dá o 
comando por lá que deposita na conta de quem indicar, se já tiver o 
ID, pergunta a Heliana se já tem o ID. 

Foi possível observar no diálogo acima, que CARLOS ARAGÃO - núcleo 
público - utiliza sua função de Diretor de Secretaria para alimentar os integrantes 

do núcleo causídico de informações privilegiadas. ARAGÃO age, inclusive, 

mediante promessa de vantagem23, a monitorar o gabinete do Magistrado para 

garantir o andamento processual conforme intento da ORCRIM24. 

MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA também compõe o núcleo 
causídico, a possuir proximidade evidente com JOÃO NOVAES. Nos processos 

em que a ORCRIM representou Pedro dos Santos, DOREA participou ativamente 

na articulação das fraudes com NOVAES e ARAGÃO e, ainda, determinou o 

substabelecimento para o advogado YURI RODRIGUES nos autos.   

 Em diálogos de MARCO DÓREA por meio de conversas pelo WhatsApp 

extraídas do celular do JOÃO NOVAES, foi possível observar que eles discutem 

estratégias e tomadas de decisão acerca do processo de Pedro dos Santos, o 

que demonstra que ambos exercem um papel de protagonismo no grupo. 

 
23  Identificado no trecho: ”(...) mas João se acerta lá com o cliente dele e eu acerto com você.”, narrado 

pelo próprio CARLOS ARAGÃO. 
24   Conforme a conversa onde o NOVAES fala ao DOREA: " (...) porque aí é o seguinte, mesmo o dinheiro 

estando lá se tiver o ID aí, dá o comando por lá que deposita na conta de quem indicar, se já tiver o ID, 
pergunta a Heliana se já tem o ID”. 
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Transcrição dos áudios: 

Marco Dórea[14/06/2019 às 10:22] Rapaz, neguinho tá pedindo alvará 
e a porra naquele processo lá, velho, que Yuri tá, esse Vilson, dê uma 
olhada aí na petição, essa porra vai acabar dando merda, viu. 

Marco Dórea[14/06/2019 às 10:25] Tem que marcar uma reunião, velho. 
Porque se ficar todo mundo peticionando vai dar confusão. E... Tá errado, 
não pode pedir alvará agora não, tem que se comprometer, tem que 
pegar 50%, pagar a Fazenda, a porra toda, entendeu? 

 

Conforme observado, MARCO DOREA se mostra preocupado com a 

atuação de VILSON no processo de Pedro dos Santos e orienta JOÃO NOVAES 

a marcar uma reunião com o objetivo de delimitar as atuações da ORCRIM.   
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 Em outro diálogo - narrado abaixo - MARCO DOREA envia mensagens de 

texto para JOÃO NOVAES, através do WhatsApp, falando sobre a atuação do 

VILSON e de CRISTIANO no processo de sobrepartilha do Pedro dos Santos. 

  

Como visto, MARCO DOREA destaca a má qualidade da falsificação dos 

documentos juntados aos autos, a prever a necessidade de unir a ORCRIM para 

melhorar a atuação do grupo no processo.   

Em outro diálogo - agora em 14/08/2019 - NOVAES e DOREA conversam 

sobre uma reunião com o VILSON para ajustar os próximos passos no processo 

de Pedro dos Santos.  

X 
X 
X 
X 
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Transcrição dos áudios: 

João Novaes[14/08/2019 às 11:44] Vai mandar o endereço agora para 
mim, para as 15 horas de hoje, tá bom para você? 

Marco Dórea[14/08/2019 às 11:49] Às 15 mesmo, João, porque eu vou 
ter que ir no Tribunal depois. 

João Novaes[14/08/2019 às 12:19]Bom dia meu amigo, deixa eu te falar. 
Eu tava aqui pensando melhor, realmente você tem razão, é interessante 
que o Flávio esteja presente no encontro da gente até para dirimir 
qualquer dúvida e já deixar tudo acertado porque aí não fica mais 
pendência nenhuma e todo mundo já fica consciente do que deve e o que 
é que vai acontecer, entendeu meu irmão? Se você tiver acesso ao 
contato dele aí, fala com ele aí por gentileza. 

Marco Dórea[14/08/2019 às 14:51] Vou atrasar uns 2 ou 3 minutinhos a 
mais aqui porque fecharam a estrada do viaduto aqui para descer para 
[inaudível]. Aí tô vindo cá no aeroporto fazer a volta. 

 
 O áudio enviado por JOÃO NOVAES às 12:19 foi encaminhado para 

DOREA. A voz é de VILSON. A reunião mencionada por JOÃO NOVAES 

possivelmente foi marcada com a presença de MARCO DOREA, VILSON 
MATIAS e LUCIO FLÁVIO, os principais integrantes da ORCRIM.  
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No áudio seguinte, mais uma evidência criminosa. Após receberem uma 

publicação do processo de sobrepartilha de Pedro dos Santos a determinar a 

remessa da cópia dos autos ao Ministério Público e a Delegacia especializada por 

suspeita de fraude, JOÃO NOVAES e MARCO DOREA discutem os próximos 

passos. 
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Transcrição dos áudios: 

Marco Dorea[09/09/2019 às 09:42] Pra isso aí, João, a gente vai ter que 
sentar para ver esse negócio, viu, velho. Aquele negócio de todo mundo 
peticionando acabou dando nisso aí, oh. Para não dar confusão. 
  
João Novaes[09/09/2019 às 09:44] Tudo isso foi alocado pelo Flávio, 
aquele vagabundo, entendeu? Ele vai se f... Eu vou apontar que ele se 
dizia Pedro dos Santos, quem vai tomar no c.... é ele. 
  
Marco Dorea[09/09/2019 às 09:45] Essa porra aí tá mais direcionada 
para o Banco do Brasil, mas a gente tem que... Vou ter que ir lá hoje falar 
com nosso amigo para ele segurar, soltar esse ofício para o Banco do 
Brasil, para o Banco do Brasil fazer a informação, aí a gente aguarda, 
entendeu? Se não depois vai ter que dar um fim. É muita petição, porra, 
não podia peticionar sem tá todo mundo alinhado, não. 
  
Marco Dorea[09/09/2019 às 09:46] Esse Vilson aqui, para ele dá uma 
olhada, mas a gente vai ter que sentar com esse Cristiano e ver como é 
que resolve isso aí. 
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Diante da exposição formal dos fatos criminosos ao Ministério Público e a 

Polícia, os investigados discutiram na mensagem estratégias de alinhamento para 

encobertar o cenário criminoso. No diálogo revelaram também a atuação de 

FLÁVIO25, principal agente do núcleo falsificador e, ainda, destacaram a atuação 

de CARLOS ARAGÃO que manipula os autos em favor do grupo26. 

 
Dias depois, DOREA ainda se mostra preocupado com o desfecho do 

processo de Pedro dos Santos. 

 

 
 

Como visto claramente no diálogo, DOREA procura uma forma de impedir 

a exposição das fraudes, a indicar que CARLOS ARAGÃO está pressionando-o 

por uma resolução.  

 
25   No trecho: “Eu vou apontar que ele se dizia Pedro dos Santos” 
26   A manipulação fica evidente no trecho em que o MARCO DOREA diz que vai pedir para o ARAGÃO 

segurar um ofício e soltar o outro direcionado ao Banco do Brasil. 



 

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador – BA 

e fax: (71) 3103-6594 ou (71) 3103-6595 
48 

 

 

Resta ainda tratar das funções de mais três advogados do núcleo causídico: 

YURI, VILSON e CRISTIANO.  

YURI RODRIGUES é o advogado mais jovem da ORCRIM, foi responsável 

por suceder a JOÃO NOVAES no primeiro processo de Pedro dos Santos e 

ingressou com a ação de sobrepartilha, cedendo, posteriormente, o protagonismo 

no processo para o VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS e CRISTIANO 
MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ. YURI é ainda o membro responsável por 

monitorar os processos fraudulentos e ceder a conta corrente para passagem de 

valores obtidos através dos alvarás.27 

No diálogo a seguir resta evidente que NOVAES e DOREA delegam a YURI 
o papel de diligenciar no processo de Pedro dos Santos. 

 

 
27   Ponto que será aprofundado no tópico de lavagem de dinheiro. 
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Transcrição do áudio: 

Marco Dorea[12/08/2019 às 12:04] Oi João, Yuri olhou lá e disse que 
não teve nada não, viu. Só aquelas petições malucas dele, três petições 
pedindo bloqueio e quando eu tinha falado com Liu28, Liu disse, rapaz, 
não, tem que ver com calma, não sei o que lá... O juiz nem lá tava. Mas 
não teve nada ainda não. Ele vai baixar o processo, mas ele disse que 
olhou sexta-feira e não tinha nada. 

 

VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS se mostrou uma peça 

importante na ORCRIM, visto que além de substituir YURI - em conjunto com 

CRISTIANO GONZALEZ - no processo de Pedro dos Santos, VILSON 

demonstrou entrosamento com os demais componentes da ORCRIM, vejamos: 

 

 
28  Heliana Souza Gonçalves, cuja pesquisa da CSI aponta como servidora do Tribunal de Justiça do Esta-

do da Bahia. 
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Como observado, cada movimento é objeto de intercomunicação na 

ORCRIM. Identifica-se o interesse em informar aos demais, planejar em conjunto 

e, se necessário, abandonar a causa e ajuizar outra demanda fraudulenta.  

Na análise da quebra telemática (e-mails) foi possível observar novamente 

a participação de VILSON na Organização Criminosa. Nos e-mails abaixo 

percebe-se que Roque de Jesus Ribeiro Junior envia a VILSON o extrato bancário 

com o saldo superior a 831 mil reais e uma certidão de óbito de uma possível 

vítima. Roque ainda deixa claro que seu contato só abastecerá VILSON de 

informações, após definição em reunião, vejamos: 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 

X 
X 
X 
X 
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X 
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CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ, por sua vez, é o membro 

mais próximo a VILSON. Uma das características mais evidentes de CRISTIANO 
é agir de forma afoita sem consulta prévia do grupo, atitude que gera críticas dos 

demais membros. Tal postura não afasta CRISTIANO da ORCRIM, ao contrário, 

apenas corrobora que é mais um advogado que compõe o núcleo causídico: 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Transcrição dos áudios: 

João Novaes[03/09/2019 às 15:34] Vilson, boa tarde. Saí aqui agora da 
décima terceira, falei com Luciana, ela disse que já tá minutado para o 
juiz olhar o requerimento que você fez. Aí na saída encontrei com Aragão. 
Aragão disse que Cristiano meteu uma petição melando o processo todo, 
veja aí o que é que houve aí que eu fiquei sem entender, entendeu? Mas 
com a mulher eu já falei, vejam o que é que houve aí. 

Vilson [03/09/2019 às 16:01] Doutor, boa tarde, eu vi sua mensagem 
aqui e tô lhe retornando aí com a última petição que foi juntado aos autos. 
Eu não sei não, Cristiano, ele faz cada mancada, não tem maturidade, 
parece que para trabalhar com processo e não consegue dialogar com 
ninguém para que as coisas possam ser resolvidas em favor de todos, 
além disso, junta uma petição dessa sem nos consultar, sem manter 
nenhum contato com a gente e ainda no porte de uma pessoa que não 
tem procuração nos autos, no porte de uma pessoa que não figura como 
outorgante no processo. Mas eu não sei se isso vai dificultar a vida da 
gente, veja aí, analisa aí o que é que você acha disso aí. 
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Os laços associativos do CRISTIANO ficam evidentes29 diante do diálogo 

acima, no qual o VILSON relata a NOVAES a sua postura diante das decisões 

tomadas pela ORCRIM. 

Já no núcleo público se encontra CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE 
ARAGÃO, Diretor de Secretaria da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, 

Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA. Como já exposto, CARLOS 
ARAGÃO é – provavelmente – o responsável por manipular os dados cadastrais 

dos processos no sistema e-SAJ, modificando os advogados e a qualificação das 

partes de forma arbitrária, com o objetivo de dificultar as buscas e fiscalização30, 

como se evidencia na inclusão da “MAP Sistemas de Serviços LTDA” no polo 

passivo da sobrepartilha de Pedro dos Santos: 

 

Além disso, busca centralizar as atividades cartorárias para si a fim de evitar 

interferências de outros servidores, monitora as atividades do gabinete dos 

Magistrados e repassa informações privilegiadas para o núcleo causídico. 

Sua participação na ORCRIM encontra-se robustecida pelo relatório de 

bilhetagem de n° 54979/2020, onde encontram-se centenas de ligações entre o 

CARLOS ARAGÃO e o JOÃO NOVAES, além de contatos telefônicos com o 

CRISTIANO GONZALEZ e o MARCO DOREA, este último conforme relatório de 

 
29  Como dito pelo VILSON no trecho: ”junta uma petição dessa sem nos consultar, sem manter nenhum 

contato com a gente(...)”. 
30  O mesmo ocorre em diversos outros processos conduzidos pela ORCRIM. 
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nº 62309/2020, todos através do terminal telefônico de titularidade da sua esposa 

Jaciara Balbino dos Santos Aragão, conforme os gráficos a seguir: 

 

 

 

O núcleo falsificador, por sua vez, tem como principal membro LUCIO 
FLÁVIO DUARTE DE SOUZA. LÚCIO FLÁVIO é o responsável por realizar as 

fraudes nas documentações das vítimas. Sua função restou evidenciada na 

análise dos seus diálogos com JOÃO NOVAES, através do WhatsApp31. Na 

 
31  Conversa extraída do celular do JOÃO NOVAES apreendido na Operação Faroeste. Os dados foram 

compartilhados conforme decisão do Ministro OG Fernandes, juntada ao PIC. 
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ocasião - como se observa na transcrição abaixo - o próprio JOÃO NOVAES relata 

o nome completo de LUCIO FLÁVIO:  

 

Transcrição do áudio: 

João Novaes[14/06/2019 às 10:52] Oi Flávio. Ficou de vir cá para 
trazer a documentação. Outra coisa, eu falei com Vilson aqui, ele fez o 
requerimento, mas o requerimento que Vilson fez ali tem que primeiro 
pagar a Fazenda Pública, rapaz, daquela situação ali. Tem que primeiro 
sair o despacho mandando pagar a Fazenda Pública, tem que ir lá pagar 
a Fazenda Pública no valor para poder depois levantar o restante, 
entendeu? Do outro processo que eu venho acompanhando. Veja aí o 
documento daquele negócio por favor, me dê um alô aí. 

Flávio [14/06/2019 às 10:56] Bom dia, eu estou no trânsito aqui doutor, 
depois eu ligo para o senhor. 

João Novaes[14/06/2019 às 10:52] Flávio, saiu uma publicação agora 
da 17 Vara Federal, declarando a extinção da sua pena, saiu aqui a 
publicação em meu nome e no seu. Declaro extinto a pena imposta ao 
sentenciado Lucio Flávio Eduardo de Souza, entendeu? Transitou em 
julgado já, foi totalmente cumprida a pena. 
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Em uma breve pesquisa no site da Justiça Federal é possível identificar o 

processo judicial referido por NOVAES no áudio. LUCIO FLÁVIO DUARTE DE 
SOUZA foi denunciado pelo MPF em dois processos (nº 0002028-

13.2013.4.01.3300 e 19828-83.2015.4.01.3300), ambos em trâmite perante a 17 

Vara Federal (especializada criminal). 

No processo de nº 0002028-13.2013.4.01.3300, FLAVIO foi denunciado 

pelo Ministério Público Federal após ter sido preso em flagrante em uma agência 

da Caixa Econômica Federal munido de documentação falsa, tentando sacar 

um crédito de Precatório Judicial no valor de R$ 24.900,93 (vinte e quatro mil e 

novecentos reais e noventa e três centavos). Nesses autos, FLAVIO foi 

condenado pelo crime de Estelionato Tentado32. 

Assim como no anterior, no segundo processo, FLAVIO foi denunciado pelo 

Ministério Público Federal após ter sido preso em flagrante em uma agência da 

Caixa Econômica Federal - mais uma vez - munido de documentação falsa, na 

tentativa de sacar um crédito de Precatório Judicial no valor de R$ 2.069.577,34 

(dois milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). Foi condenado, novamente, por Estelionato Tentado33. 

Conforme verificado, FLAVIO já foi acusado por práticas envolvendo uso de 

documento falso, fato este que, em conjunto com os diálogos a seguir, o coloca 

como principal peça do núcleo falsificador da presente investigação. 

Na conversa abaixo, NOVAES cobra de FLAVIO a entrega de documentos 

e este, por sua vez, exige o pagamento por trabalhos anteriores, vejamos: 

 
32   Sentença na íntegra em anexo. 
33   Sentença na íntegra em anexo. 
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Transcrição dos áudios: 
 

João Novaes[24/07/2019 às 11:39] Oh, Flávio, bom dia. João Novais. 
Você não atende ligação mas tudo bem. Esse processo que tá lá que 
Vilson e o outro menino tão peticionando, eu quero conversar com você. 
Isso vai dar uma merda e eu não quero que sobre para mim, que eu 
não tenho nada a ver com isso, viu? Eu quero que você dê um pulo 
aqui no meu escritório, porque se você não me procurar no meu escritório 
eu vou atrás de você, onde você tiver, tô lhe avisando. 
 
Flávio [24/07/2019 às 11:46] Doutor, bom dia, veja só, se você quiser o 
endereço de minha casa eu lhe dô, eu não tenho que tá escondendo nada 
de ninguém, certo? E se eu não lhe atendi, foi porque eu estava ocupado, 
como estou. Mas a gente conversa, sem problema nenhum. E eu não 
tenho medo de ameaças nenhum, de ninguém. 
 
João Novaes[24/07/2019 às 11:46] Você pegou o dinheiro para fazer a 
documentação, cadê a documentação, Flávio? Cadê a documentação? 
Que você pediu dinheiro aqui para eu lhe dar, para você fazer a 
documentação que atrasei com sete dias, com três dias, sei lá. Cadê 
essa documentação? E outra coisa, viu, eu não vou falar nada não. O 
silêncio é a melhor coisa que tem. 
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 Como visto, ficou claro que o NOVAES requisitou os serviços do FLAVIO 

em processos anteriores. Entre eles está o processo de “Berenice Queiros Farias”, 

citado por FLAVIO.  

O processo de Berenice Queiroz Farias foi tombado sob o nº 0346006-

86.2014.8.05.0001 e tem como um dos advogados JOÃO NOVAES. Neste 

processo alguns fatos chamaram atenção da investigação, tais como a retirada do 

processo em carga após a expedição dos alvarás sem o registro da devolução34 e 

a mudança das partes ao longo do trâmite processual, vejamos: 

 
 

 
 

 
 
Provavelmente, trata-se de mais um processo fraudulento.  
 

 No diálogo a seguir, FLAVIO cobra a sua parte no processo de Pedro dos 
Santos35: 

 
34  A carga ocorreu no dia 06/02/2015 e a baixa processual ocorreu no dia 27/07/2018 sem o registro da 

sua devolução, conforme movimentação em anexo. 
35  Ficou evidenciado pelo trecho: “E ainda ficou o restante de Jacira q vocês não repassaram”. 
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 Com a deflagração da fase ostensiva da “OPERAÇÃO INVENTÁRIO” no 

dia 10/09/2020, foi possível comprovar com exatidão a hipótese construída no 

Procedimento Investigatório Criminal no tocante ao núcleo de falsidades36. 

 Como visto, NOVAES é o principal articulador da ORCRIM a promover 

reuniões e tratar diretamente também com o núcleo falsificador sobre as 

documentações necessárias.  

 No dia 14/08/2019 - como já visto no diálogo entre o NOVAES e DOREA -  

FLAVIO é convidado para reunião com os demais membros da ORCRIM, a 

demonstrar sua importância para o grupo. 

X 
X 

 
36 Hipótese mais bem descrita no item 2.4.1. 
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Transcrição dos áudios: 
  

João Novaes[14/08/2019 às 12:19]Flávio, bom dia. Eu tô agendando 
com Vilson e Marco Dórea, agora às 15h lá no escritório dele uma reunião 
e sugeri a ele e ele concordou da sua presença, entendeu? Se você puder 
ir lá... Você sabe onde é o escritório de Vilson? Lá na Paralela, no final 
da Paralela, senão eu mando o endereço para você, que ele me mandou 
aqui, me comunique aí, um abraço. 

 

MARCO DÓREA confirmou a realização da reunião por ocasião do seu 

interrogatório: 

 
As mensagens acima reforçam a importância dessa reunião do dia 

14/08/2019 para os desdobramentos do processo de Pedro dos Santos.  

Em consulta aos autos do processo de n° 0508334-55.2017.8.05.0001, 

constata-se que todos os advogados que peticionaram anteriormente se 

afastaram do processo de maneira que a petição seguinte à reunião de 14/08/2019 
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do grupo só foi protocolizada no dia 25/01/2020 pelo desconhecido advogado 

FABIO REIS PAIM.  

Em síntese, notadamente após da deflagração das medidas cautelares o 

organograma da ORCRIM pode ser visualizado no seguinte mapa mental: 

 

Em conclusão parcial é possível dizer que JOÃO CARLOS SANTOS 
NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA, CARLOS ALBERTO 
ALMEIDA DE ARAGÃO, YURI RODRIGUES DA CUNHA, VILSON MARCOS 
MATIAS DOS SANTOS, CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ e 
LUCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA se associaram de forma estruturada de 
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maneira que, em comunhão de desígnios, com divisão de funções, manipularam 

atos de processos judiciais de inventário com a finalidade especial37 de levantar 

alvarás pertencentes a terceiros, a gerar atos de corrupção e branqueamento de 

capitais em uma formatação serial, incorrendo nas arras do artigo 2°, caput, c/c 
parágrafo 4°, inciso II, da lei  12.850/13 (lei de organização criminosa).   

A causa de aumento prevista no artigo 2º, parágrafo 4°, inciso II38, da lei 

12.850/2013, justifica-se diante do cargo público ocupado por CARLOS ARAGÃO 

e, ainda, por este servidor ter se utilizado desta função para auxiliar o êxito da 

ORCRIM na empreitada criminosa.  

2.3 – Lavagem de Dinheiro: (artigo 1°, caput, e parágrafo 1°, da Lei 
9.613/98); Corrupção Ativa (artigo 333, caput, e parágrafo único do Código 

Penal); Corrupção Passiva (artigo 317,caput, e parágrafo 1° do Código 
Penal) e Estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) 

Ao fim do desenvolver fraudulento a ORCRIM chega ao seu principal 

objetivo: levantamento de valores patrimoniais mediante alvarás incidentais. Não 

raro os advogados efetuam cargas dos autos39, que normalmente não são 

digitalizados para passar ao largo de qualquer fiscalização e sequer o devolvem 

até que se dê a baixa definitiva, no intuito de encobrir toda a movimentação 

fraudulenta. Além disso, a investigação identificou que na maioria das vezes a 

confecção dos alvarás é montada de maneira incompleta – possivelmente – pelo 

diretor de secretaria CARLOS ARAGÃO, no intuito de ocultar a origem dos valores 

objeto de saques ilícitos. 

 
37   Para uma melhor compreensão dos elementos do tipo penal de organização criminosa, ver o elucidativo 

precedente da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por organização criminosa da Comarca 
de Salvador/Bahia, Processo de n° 0330620-11.2017.8.05.0001. 

38  “§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): II - se há concurso de funcionário público, 
valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal”. 

39  0346007-71.2014.8.05.0044, 0346006-86.2014.8.05.0044 e 0342057-54.2014.8.05.0044. 
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NOVAES têm consciência que os crimes de falso e estelionato possuem 

preceito secundário baixo, de maneira que as condutas com o maior desvalor são 

de fato os crimes de lavagem de dinheiro. Esta constatação restou nítida em 

diálogo de NOVAES com o DOREA. 

Transcrição do áudio: 

  
Marco Dorea[29/10/2019 às 14:15] Na verdade ali, ele vai lá... É aquela 
onda, o juiz botar a caneta, tirar e esperar a bomba bater, entendeu? 
Que ali neguinho vai ver a falsificação, essas coisas todas, mas aí é 
tirar e esperar a merda entrar e diluir, mas que vai dar vai dar, isso aí 
tenha certeza, porque existe processo, existe agravo de instrumento, tem 
todos os processos [...]. 
 

 
Porém, a Assessoria de Inteligência do GAECO e o Laboratório de Lavagem 

de Dinheiro da CSI/MPBA buscaram identificar – e conseguiram provar - o 

significado do verbo “diluir” dito por DOREA no áudio de WhatsApp. Trata-se, na 

verdade do padrão de branqueamento de capitais utilizado pelos atores 

criminosos.  

2.3.1 – Da dissimulação do recolhimento tributário para o  levantamento 
do alvará de R$ 167.873,93 por JOÃO NOVAES e posterior 

pulverização do capital 

O advogado JOÃO NOVAES, no dia 29/09/2017, peticionou nos autos do 

inventário de n° 0508334-55.2017.8.05.0001 (herdeiro Pedro dos Santos) 

juntando “parecer” da Fazenda Pública Estadual e as respectivas guias de 

recolhimento do ITD e DAJ das custas processuais, que se somariam em R$ 

167.873,93 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa 

e três centavos). Requereu na mesma ocasião – como já afirmado - a expedição 

do alvará sob o argumento de quitá-los, o que foi atendido pelo juízo.  
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Ao acolher o pedido do advogado JOÃO NOVAES, o douto juízo expediu 

uma ordem de alvará datada de 29/09/2019 (sexta-feira), no exato valor de R$ 

167,873,93 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa 

e três centavos). O alvará – como se observa na cópia abaixo retirada dos autos - 

habilita para o levantamento o próprio JOÃO NOVAES e seu suposto cliente, 
Pedro dos Santos - .  

 

No dia 05/10/2017 JOÃO NOVAES peticionou justificando a expedição do 

alvará com a juntada dos comprovantes possivelmente falsificados40 do 

pagamento dos referidos tributos: 

 
40  A falsidade constatada no extrato bancário foi narrada de forma detalhada no capítulo 1.3. 
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Todavia, através da quebra de sigilo bancário autorizada por este juízo foi 

possível identificar que os valores sacados do alvará não tiveram como destino o 

suposto recolhimento de tributos. Na verdade, a alegação de recolhimento 

tributário - corroborado por documentos falsos - serviu apenas como meio de 

dissimular o levantamento do alvará para favorecer a posterior integração do 

capital ilícito no patrimônio dos investigados.  

 Segundo informações bancárias,41 JOÃO NOVAES recebeu o valor exato 

de R$ 167,873,93 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e 

 
41  As informações bancárias estão integralmente descritas no relatório 52738/2020 produzido pelo LAB-

CSI do MPBA.  
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noventa e três centavos42) na data de 04/10/2017 (quarta-feira, cinco dias após a 

data de expedição do alvará), às 8:00 da manhã, possuindo o crédito natureza de 

levantamento de depósito judicial. Ato contínuo, JOÃO NOVAES fez operações 

bancárias que despertaram o interesse da investigação.  

No mesmo dia do levantamento do depósito judicial, NOVAES transferiu 

para conta corrente de MARCO DOREA o valor de R$ 74.000.00 (setenta e quatro 

mil reais). Ou seja, JOÃO NOVAES imediatamente repartiu os lucros da 

empreitada criminosa com outro membro do grupo. Ainda no mesmo dia 

04/10/2017, NOVAES sacou em espécie o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

retendo em conta corrente aproximadamente 51% por cento de todo valor 

adjudicado (R$ 85.000,00). Se depreende, portanto, que os investigados repartiam 

lucros – possivelmente – com fundamento em porcentagens previamente 

combinadas pela ORCRIM de acordo com critérios de produtividade eleitos pelos 

membros43.   

Pois bem. 

Ato contínuo, CARLOS ARAGÃO recebeu dois depósitos em espécie na 

sua conta corrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), respectivamente, nos dias 04/10/2017 (quarta-feira) e 06/10/2017 (sexta-

feira).  

Já no dia 10/10/2017 MARCO DOREA transfere para a conta de CARLOS 
ARAGÃO o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), permanecendo na conta 

 
42   O valor é apenas R$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos) a menos do que o valor da expedição do 

alvará. Conforme informações bancárias, a diferença corresponde ao valor de cobrança da TED.  
43  Esta evidência restou clara, inclusive, com a troca de mensagens entre DOREA e NOVAES: ” (...) e me 

diga uma coisa, você marcou com o colega lá hoje? Como é? eu vou tá com o pessoal seis horas para 
trazer o novo e dar uma olhadinha nos negócios, aí eu já queria acertar com ele essa coisa de 
percentual, tudo certinho.” 
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corrente o valor pecuniário de R$ 72.000,00 (setenta de dois mil reais) 

correspondente a 43% do valor total.  Por fim, ARAGÃO integrou, portanto, o valor 

de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em torno de 3% do valor do alvará.  

Em conclusão, assim pode ser visualizado, portanto, o caminho do dinheiro 

que teria a pretensão - segundo argumentação do próprio advogado JOÃO 
NOVAES – de quitar dívidas com a Fazenda Pública Estadual decorrentes do 

processo de inventário: 

 

Após a descrição das operações financeiras é possível retirar algumas 

conclusões sobre as evidências narradas no tocante à tipicidade penal das 

condutas.  



 

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador – BA 

e fax: (71) 3103-6594 ou (71) 3103-6595 
70 

 

O saque em espécie feito por NOVAES em sua conta no dia do 

levantamento do depósito judicial e os dois posteriores depósitos não identificados 

em espécie creditados na conta de CARLOS ARAGÃO na mesma data de 

04/10/2017 revelam o modo de operação de lavagem de capitais praticado pela 

Organização Criminosa.  

É uma regra de experiência comum saber que a circulação de dinheiro em 

espécie é uma das tipologias de branqueamento de capitais mais utilizadas para 

dissimular a rota dos valores pecuniários ilícitos. NOVAES reconhece a dificuldade 

em se comprovar um vínculo financeiro com um Diretor de Secretaria do Tribunal 

de Justiça e saca o valor no intuito de ocultar a origem do capital, de maneira que 

o depósito não identificado feito no mesmo dia é a prova de integração do valor 

pecuniário no patrimônio de CARLOS ARAGÃO.  

A hipótese é confirmada com a posterior transferência bancária feita por 

DOREA diretamente na conta corrente de CARLOS ARAGÃO. Possivelmente, 

em razão da transferência de DOREA constituir um valor de pequena monta – R$ 

1.500,00 – a ORCRIM deduziu que a operação fosse passar desapercebida pelas 

autoridades de fiscalização. No entanto, dentro do macro desdobramento fático 

criminoso44 nota-se que a transferência de DOREA para ARAGÃO é a finalização 

de um processo de integração de valores para ARAGÃO, em razão dos serviços 

prestados no processo 0508334-55.2017.8.05.0001, a demonstrar um vínculo 

direto do dinheiro ilícito recebido por DOREA para ARAGÃO.  

Como se não bastassem todas as evidências apontadas para a 

caracterização dos crimes narrados, a CSI do MPBA produziu o relatório de 

52738/2020 que robustece a prova narrada pelo GAECO. Todas as operações 

 
44 O que se constata é que o dinheiro destinado à propina foi fracionado.  
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financeiras realizadas foram direcionadas por ligações telefônicas 

contemporâneas aos dias exatos em que se concretizaram. Vejamos no gráfico 

abaixo os dados de bilhetagem reversa dos aparelhos telefônicos utilizados por 

NOVAES, DOREA e ARAGÃO perfeitamente sincronizados no tempo com as 

transações financeiras. As setas em azul representam as comunicações 

telefônicas, iniciando no chamador e apontando para o chamado. No corpo das 

setas azuis está indicada a hora da comunicação informada pelas operadoras de 

telefonia. As setas em vermelho representam movimentações financeiras, 

iniciando a origem dos recursos apontando para o seu destino. No corpo das setas 

vermelhas está indicado o valor transacionado: 

 

Em conclusão é possível afirmar com facilidade que as operações bancárias 

narradas acima denotam a materialidade do crime de lavagem de capitais (artigo 
1°, caput, e parágrafo 1°, da Lei 9.613/98). 

A autoria deve ser imputada a  JOÃO NOVAES (artigo 1°, caput, da Lei 
9.613/98, na modalidade ocultar), MARCO DOREA (artigo 1°, caput, da Lei 
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9.613/98, na modalidade dissimular) e CARLOS ARAGÃO (artigo 1°, 
parágrafo 1°, inciso II, da Lei 9.613/98, na modalidade receber).  

A conduta autônoma de lavagem narrada pretendeu branquear os valores 

percebidos por ARAGÃO decorrentes da facilitação do trâmite do processo n° 

0508334-55.2017.8.05.0001 (11ª Vara de Família da Capital). Neste sentido, os 

valores percebidos por ARAGÃO possuem natureza de propina a externar a 
materialidade dos delitos de corrupção  ativa, cuja autoria deve ser atribuída 

JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA,  
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS,  CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA 
GONZALEZ e YURI RODRIGUES (artigo 333, parágrafo único do Código 
Penal, na modalidade prometer).  

Assim foi reconhecido por JOÃO NOVAES no interrogatório prestado na 

POLÍCIA FEDERAL, ao se referir diretamente aos valores destinados pelo 

ORCRIM a CARLOS ARAGÃO no inventário de JACIRA DOS SANTOS:  

 

Já CARLOS ARAGÃO praticou o crime de corrupção passiva  (artigo 317, 
parágrafo 1°, do Código Penal, na modalidade receber). A causa de aumento 

prevista no parágrafo 1° se justifica em razão das diversas infrações ao dever 

funcional praticadas por ARAGÃO para favorecer o desempenho da ORCRIM nos 

processos judiciais de JACIRA DOS SANTOS, sobretudo na facilitação do 

bloqueio na conta judicial do espólio de JACIRA assim como favorecimento da 

transferência dos valores bloqueados para a agência do BANCO DO BRASIL, 

localizada no Fórum Ruy Barbosa.   



 

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador – BA 

e fax: (71) 3103-6594 ou (71) 3103-6595 
73 

 

Vejamos agora o levantamento do segundo alvará pela organização 

criminosa no mesmo processo judicial de inventário.  

2.3.2 – Do levantamento do alvará de R$ 679.063,55:  a inserção de YURI  
RODRIGUES como laranja consciente e a repetição do modo de 

operação de lavagem de capitais através de saques/depósitos em 
espécie 

Além do primeiro alvará levantado pela ORCRIM, em consulta aos autos de 

n° 0508334-55.2017.8.05.0001 (herdeiro PEDRO DOS SANTOS), constata-se a 

expedição de um segundo alvará pelo advogado YURI RODRIGUES, também 

membro da mesma Organização Criminosa.  

Após despacho judicial datado de 27/11/2017 determinando o 

esclarecimento de algumas inconsistências e divergências na documentação 

apresentada por JOÃO NOVAES, este substabeleceu para o YURI RODRIGUES 
DA CUNHA, em uma nítida estratégia de despersonificação feita pela ORCRIM.  

YURI, por sua vez, vociferou contra o Magistrado, alegando que o feito já estava 

devidamente instruído e que juiz determinava seguidas diligências 

desnecessárias. Assim, pugnou pelo julgamento do feito e liberação imediata da 

quantia faltante. 

Em seguida, mudando o tom, YURI peticionou "esclarecendo" as 

inconsistências e divergências, bem como juntando as supostas certidões de óbito 

dos genitores da falecida e a certidão de inexistência de testamento. 

No dia 18/05/2018 a Magistrada à época sentenciou o feito. A expedição do 

alvará ocorreu no dia 23/05/2018, autorizando YURI RODRIGUES DA CUNHA - 

ou seu suposto cliente Pedro dos Santos -, a levantar todo o saldo remanescente 

com seus rendimentos da conta judicial, conforme imagem abaixo: 
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 Segundo os dados fornecidos pelas instituições bancárias, no dia 

04/06/2018 (segunda-feira), YURI RODRIGUES, fez o levantamento de um 

depósito judicial no valor de R$ 679.063,55 (seiscentos e setenta e nove mil e 

sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). No interrogatório prestado no 

GAECO no dia 11 de setembro de 2020, YURI RODRIGUES confirmou o 

levantamento do alvará referente ao processo de JACIRA DOS SANTOS: 

 
A partir do recebimento desse crédito por YURI, uma série de operações 

financeiras repetem o mesmo padrão de lavagem de capitais utilizado no 

levantamento do primeiro alvará. Vejamos as operações.  
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Dia 06/06/2018 (quarta-feira): apenas dois dias após o levantamento do 

alvará YURI fez uma TED para conta corrente de JOÃO NOVAES no valor de R$ 

381.500,00 (trezentos e oitenta e um mil e quinhentos reais). O valor equivalente 

exatamente a 57% por cento do valor total do alvará. Segundo os dados de 

bilhetagem reversa obtidos pelo GAECO, no mesmo dia 06/06/2018, antes do 

início do expediente bancário (mais precisamente às 8:51 min de manhã), 

NOVAES telefona para DOREA, possivelmente para se referir a sua parcela no 

alvará levantado por YURI. Próximo ao fim do expediente bancário - às 15:59 min 

– DOREA telefona para NOVAES, provavelmente no intuito de confirmar o crédito 

da operação de TED feita por YURI. Ainda no mesmo dia 06/06/2018, YURI fez 

uma transferência bancária para DOREA no valor R$ 281.200,00 (duzentos e 

oitenta e um mil e duzentos reais) o que corresponde a exatos 40% do valor total 

do levantamento do depósito judicial, fato que reforça a hipótese de valores 

divididos com base em porcentagens.  

Pois bem. O Laboratório de Lavagem de Dinheiro da CSI/MPBA, informou 

no relatório de análise técnica de n°52738/2020 que dentre todos os créditos 

percebidos por YURI, o crédito decorrente do alvará recebido no dia 04/06/2018 - 

sozinho – representa 60% de tudo que foi creditado para YURI em 6 (seis) anos 

de movimentação bancária. Ou seja, uma única movimentação bancária 

decorrente do levantamento do segundo alvará do processo 0508334-

55.2017.8.05.0001 destoa por completo dos créditos de YURI, como se constata 

no gráfico: 

X 

X 

X 
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YURI ainda reteve apenas 3% do valor integral do depósito judicial creditado 

em sua conta, o que revela – com clareza – que não era o real proprietário da 

quantia levantada.  

Em conclusão, é possível afirmar que uma das funções exercidas por YURI 
na ORCRIM é de ceder uma conta de passagem para o escoamento da verba 

obtida com o alvará ilicitamente levantado. Agindo com essa postura, YURI se 

coloca como um laranja consciente do mecanismo de lavagem de dinheiro da 

ORCRIM a empreender esforços para dissimular os verdadeiros protagonistas e 

destinatários dos valores pecuniários: DOREA e NOVAES.  

Dia 07/06/2018 (quinta-feira): Um dia após a transferência dos valores para 

NOVAES e DOREA, os dados de bilhetagem reversa apresentaram ligações 

telefônicas pertinentes. Às 12:02 NOVAES faz uma ligação para DOREA. Em 

seguida – às 13:56 – NOVAES faz uma segunda ligação, agora para CARLOS 
ARAGÃO. Nesse mesmo dia, os dados bancários apontam que NOVAES sacou 
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R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie no caixa do banco e CARLOS ARAGÃO 

recebeu dois depósitos bancários em espécie no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) cada um. Ou seja – mais uma vez – ciente de dificuldade extrema em se 

comprovar – ou forjar – uma relação jurídico-econômica com um Diretor de 

Secretaria Tribunal de Justiça, NOVAES saca o dinheiro de sua conta e pulveriza 

o capital em espécie, no intuito de ocultar a origem dos valores ilícitos.  

Dia 08/06/2018 (sexta-feira): NOVAES telefona para DOREA – as 15:49 min 

– e realiza dois saques em espécie. Um no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

e outro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

Dia 11/06/2018 (segunda feira): Na segunda feira seguinte, DOREA efetua 
dois telefonemas para CARLOS ARAGÃO, o primeiro as 13:48 min e o segundo 

as 14:41 min. Nesse mesmo dia novamente o padrão de lavagem de dinheiro é 

repetido. CARLOS ARAGÃO recebe um crédito de R$ 31.000,00 (trinta um mil 

reais), exatamente – (mais uma vez!) – o valor exato sacado por NOVAES 

Diante disso, é possível afirmar que as operações bancárias narradas 

demonstraram – novamente -  a materialidade do crime de lavagem de capitais 

cuja autoria deve ser imputada a  JOÃO NOVAES e MARCO DOREA (artigo 1°, 
caput, da Lei 9.613/98, na modalidade ocultar); YURI RODRIGUES (artigo 1°, 
parágrafo 1°, inciso II, da Lei 9.613/98, na modalidade movimentar) e CARLOS 
ARAGÃO (artigo 1°, parágrafo 1°, inciso II, da Lei 9.613/98, na modalidade 
receber). 

A conduta autônoma de lavagem narrada, mais uma vez, pretendeu 

branquear os valores percebidos por ARAGÃO. Assim sendo, os valores 

percebidos por ARAGÃO possuem natureza de propina a externar a 
materialidade dos delitos de corrupção  ativa, cuja autoria deve ser atribuída 
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JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA,  
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS,  CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA 
GONZALEZ e YURI RODRIGUES (artigo 333, parágrafo único do Código 
Penal, na modalidade prometer).  

CARLOS ARAGÃO – novamente - praticou o crime de corrupção passiva  
(artigo 317, parágrafo 1°, do Código Penal, na modalidade receber).  

Por fim, registre-se ainda que o levantamento dos dois alvarás revela o 

momento de consumação do crime material de estelionato (artigo 171, caput, por 
duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal). Trata-se do objetivo 

financeiro esperado por todos que atuaram ORCRIM.  

Esse ponto foi inclusive ratificado por JOÃO NOVAES no interrogatório: 

 
2.4 Novos elementos probatórios colhidos na deflagração da 

“OPERAÇÃO INVENTÁRIO” 

Diante do cenário peculiar apresentado no cumprimento das medidas 

cautelares da operação que se denominou “INVENTÁRIO”, com indicação, 

inclusive, de envolvimento de um servidor público do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia, havendo a necessidade de cumprir as ordens em diversos 
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locais, o GAECO adotou uma metodologia de cumprimento das ordens judiciais 

que vem sendo empregada em missões específicas, voltada à ampla obtenção 

de dados no menor lapso possível. 

Desse modo, planejou-se a realização de ação coordenada e sigilosa, de 

esforço concentrado, formando-se equipes investigativas incumbidas da 

realização das medidas e imediata obtenção dos dados necessários à 

comprovação ou descarte da hipótese levantada, em ações simultâneas 

realizadas em Salvador e Lauro de Freitas. Essas equipes elaboraram o 

Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares de 

n°01/202045 cujo resultado é o novel substrato probatório que robustece a 

exordial acusatória. Vejamos alguns destaques relevantes para este momento 

processual. 

2.4.1 Da confirmação da hipótese de LUCIO FLÁVIO como membro do 
núcleo falsificador da ORCRIM 

Na residência do investigado LUCIO FLÁVIO – alvo de medida cautelar 

de busca e apreensão – foram encontrados diversos documentos 

possivelmente falsos, extratos bancários, dentre outras provas que merecem 

ser cotejadas. As evidências colhidas podem ser didaticamente estratificadas 

em: a) falsos relativos ao inventário de JACIRA DOS SANTOS e outras 

possíveis vítimas; b) evidências de acesso a base de dados interna da 

Instituição Financeira BANCO DO BRASIL; c) documentos que revelam 

movimentação financeira expressiva; d) conversas pelo aplicativo de WhatsApp; 

e) vínculos com outros membros da ORCRIM.  

 
45 Documento de inteligência integralmente em anexo. 
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a) Falsos relativos ao inventário de JACIRA DOS SANTOS e ou-
tras possíveis vítimas. 

Evidências da produção das falsidades documentais já referidas no item 

2.1 da denúncia foram encontradas na residência de LÚCIO FLÁVIO, nos 

termos do Relatório de Diligências: 

 

 
As duas carteiras de identidade com fotos idênticas e assinaturas/nomes 

diversos revelam a materialidade do crime de falsificação de documento público 

(artigo 297, caput, do Código Penal) constatado no local. E mais, trata-se da prova 
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irrefutável de autoria – LUCIO FLÁVO – com relação os falsos praticados pela 

ORCRIM no processo de JACIRA DOS SANTOS, dentre eles a falsificação do RG 

de PEDRO DOS SANTOS, conforme já exposto 2.4.1.   

Outras evidências de novos falsos foram ainda colhidas na residência de 

LUCIO FLÁVIO: 

 
 Foram apreendidos também diversos documentos de terceiros46, dentre 

eles as certidões de óbito de MARIA GERTRUDES MONTEIRO DOS SANTOS e 

JACYRA DOS SANTOS OLIVEIRA47. 

X 
X 

X 

 
46 Tais como as Carteiras de identidade de JOÃO BATISTA AUGUSTO e de ANTÔNIO SANTANA 

MOREIRA, possivelmente, novas vítimas, segundo Relatório Circunstanciado de Cumprimento de 
Medidas Cautelares 01/2020.  

47   A evidência de falsificação desta certidão já foi descrita no item 2.4.1. 
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 b) Evidências de acesso a bases de dados interna de sistemas 
bancários. 

 LUCIO FLÁVIO também revelou ser o elo de informações privilegiadas com 

Instituições Financeiras. Foi encontrado um print de uma tela - possivelmente 

referente a base de dados do sistema bancário do BANCO DO BRASIL -, 

mostrando os dados da conta de MARIA MABRA DA SILVA, a constar informação 

de saldo no valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

X 
X 
X 
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 O registro confirma a hipótese investigatória de que a ORCRIM – através de 

LUCIO FLAVIO – colhe de funcionários de Instituições Bancárias dados de contas 

correntes com valores expressivos e com baixa movimentação. O esforço, 

seguramente, é no intuito de abastecer os advogados para a realização de novas 

montagens de inventários fraudulentos.  

 Esta narrativa é confirmada no interrogatório de JOÃO NOVAES quando ele 

reconhece que os valores identificados na conta corrente de JACIRA advieram da 

atuação de LÚCIO: 

X 
X 
X 
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c) Documentos que revelam movimentação financeira expressiva.   
 

Diversos extratos e comprovantes bancários a revelar farta movimentação 

financeira de titularidade de pessoas variadas48 foram encontrados na residência 

de LUCIO FLÁVIO, assim descreveu o relatório de diligência: 

 
X 

 
48   Além destes documentos narrados, também foram encontrados : um saldo em conta poupança de JOSÉ 

CLÁUDIO DE HOLANDA JACINTO com o valor de 1.803.527,76 (Um milhão, oitocentos e três mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos); extratos de contas poupança de nº 80.440-1 
com o saldo de R$ 1.477.524,19 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais e dezenove centavos; conta de nº 572.610-0 com o saldo de R$ 1.718.709,26 (um milhão, 
setecentos e dezoito mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos); conta de nº 275.346-8 com 
o saldo de R$ 1.423.348,11 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil,   trezentos e quarenta e oito 
reais e onze centavos) e conta de nº 412.755-4 com o saldo de R$ 2.810.959,63 (dois milhões, 
oitocentos e dez mil, novecentos e cinquenta e nove  reais e sessenta e três centavos), todos de 
titularidade de José Gilson dos Santos.  
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 Dentre os titulares das contas correntes apontadas, chama a atenção da 

investigação o nome de ADRIANA GONÇALVES DA SILVA, encontrada na 

residência de LÚCIO FLÁVIO no dia da deflagração da operação, possivelmente 

sua companheira. Ainda sobre as movimentações financeiras de ADRIANA o 

GAECO identificou um documento de histórico bancário referente aos meses de 

janeiro, fevereiro e março com movimentações vultuosas, dentre elas uma TED no 

valor de 900.000,00 (novecentos mil reais), vejamos: 

 
 Estas evidências de vultosos valores financeiros na titularidade da 

companheira de LÚCIO FLÁVIO fazem sentido para investigação se cotejadas 
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com o teor do interrogatório prestado por JOÃO NOVAES, na sede da Polícia 

Federal no dia 10/09/2020: 

 
  Ou seja, JOAO NOVAES reconhece a atuação de LÚCIO FLÁVIO como 

membro da ORCRIM e indica a “esposa” de LÚCIO como pessoa que fornece uma 

conta de passagem para a remuneração de LÚCIO na repartição de lucros da 

ORCRIM.  

 d) Conversas pelo aplicativo de WhatsApp; 

 Foram encontradas conversas no aplicativo WhatsApp, em que o investigado 

LÚCIO FLÁVIO troca mensagens do seu aparelho celular com um indivíduo, salvo nos 

contatos pelo prenome de “FRANK”. Vejamos as primeiras mensagens que revelam 

indícios de autoria de falsos: 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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 Nas mensagens acima restou evidente o questionamento de “FRANK” com 

relação a originalidade da Certidão de Óbito que se encontrara no processo e 

ainda se referiu a uma “moça” que faria a assinatura e a autenticação, 

reconhecendo tratar-se de firma com data retroativa. 

 Em outra conversa, LÚCIO pergunta se haveria alguém na Caixa 

Econômica que poderia conseguir o nº do CPF de uma pessoa através dos dados 

bancários (agência e conta). 
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 A mensagem acima robustece a hipótese de que uma das funções exercidas 

por LÚCIO FLÁVIO na ORCRIM é a interlocução com as Instituições Financeiras 

para obtenção de dados de correntistas.   

  e) Vínculos com membros da ORCRIM. 

 Duas evidências apontam vínculos do núcleo falsificador – capitaneado 

por LÚCIO FLÁVIO – com o núcleo causídico. Assim constou no relatório de 

diligências: 
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 Neste sentido, descortinada a função de LÚCIO FLÁVIO na organização 

criminosa, seja na prática de falsificação material de documentos, seja na 

articulação com Instituições Financeiras para obtenção de dados bancários.  
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2.4.2 - Novos elementos probatórios a robustecer a atuação de JOÃO 
NOVAES na ORCRIM 

 Na busca realizada no escritório de advocacia de JOÃO NOVAES foram 

encontrados documentos relacionados ao processo de JACIRA DOS SANTOS. 

 
 Observemos que o envolope possui o nome de “FLÁVIO”, possivelmente 

LÚCIO FLÁVIO, pessoa responsavel pela falsificação dos documentos para a 

ORCRIM, fato este confessado por JOÃO NOVAES na sede da POLÍCIA 

FEDERAL: 

 
 Ainda na busca e apreensão foram encontrados diversos cartões de crédito, 

alguns em nome de terceiros, na posse de JOÃO NOVAES: 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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 E por úlitimo, foi encontrado um documento que indica vínculo financeiro 

ilícito entre ADAILTON MATURINO (investigado da “OPERAÇÃO FAROESTE”) 
e JOÃO NOVAES. O documento indica com clareza uma contabilidade após um 

golpe praticado por ADAILTON.        
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  Além do trecho mencionado, há ainda outros momentos do interrogatório 

de JOÃO NOVAES que corroboram todo o iter crimiinoso. Com relação ao 

direcionamento dos processos judiciais para a 11ª Vara de Família da Capital foi 

reconhecida a estratégia criminosa de clonagem dos processos: 

 
3 – PEDIDOS 

      Ante o exposto, tendo assim agido, os denunciados incorreram nas seguintes 

práticas delituosas: 

DENUNCIADOS TIPOS PENAIS 

JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar 
organização criminosa) 

Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 

documento falso) 
Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 

do Código Penal (fraude processual)    
Artigo 333, caput, e parágrafo único por duas vezes, na 

forma do artigo 69 do Código Penal (corrupção ativa) 
Artigo 1°, caput, da Lei 9.613/98 por duas vezes, na forma 

do artigo 69 de Código Penal (lavagem de dinheiro) 
Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 

do Código Penal (estelionato)  

MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar 
organização criminosa) 

Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 

documento falso) 
Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 

do Código Penal (fraude processual) 
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Artigo 333, caput, e parágrafo único por duas vezes, na 
forma do artigo 69 do Código Penal (corrupção ativa) 

Artigo 1°, caput, da Lei 9.613/98 por duas vezes, na forma 
do artigo 69 de Código Penal (lavagem de dinheiro) 

Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (estelionato) 

CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE 
ARAGÃO 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013  
Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 

vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 
documento falso) 

Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (fraude processual) 

Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (estelionato) 

Artigo 1°, parágrafo 1°, da Lei 9.613/98 por duas vezes, 
na forma do artigo 69 de Código Penal (lavagem de 

dinheiro) 
Artigo 317,caput, e parágrafo 1°, por duas vezes, na forma 

do artigo 69 do Código Penal (corrupção passiva) 

YURI RODRIGUES DA CUNHA 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar 
organização criminosa) 

Artigo 1°, parágrafo 1°, da Lei 9.613/98 (lavagem de 
dinheiro) 

Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 

documento falso) 
Artigo 333, caput, e parágrafo único por duas vezes, na 

forma do artigo 69 do Código Penal (corrupção ativa) 
Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 

do Código Penal (fraude processual) 
Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 

do Código Penal (estelionato) 

VILSON MARCOS MATIAS DOS 
SANTOS 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar 
organização criminosa) 

Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 

documento falso) 
               Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma 

do artigo 69 do Código Penal (fraude processual)                      
Artigo 333, caput, e parágrafo único por duas vezes, na 

forma do artigo 69 do Código Penal (corrupção ativa) 
Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 

vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 
documento falso) 

Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (estelionato) 

CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA 
GONZALEZ 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar 
organização criminosa) 

Artigo 304, caput, do Código Penal, por 14 (catorze) 
vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (uso de 

documento falso) 
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Artigo 333, caput, e parágrafo único por duas vezes, na 
forma do artigo 69 do Código Penal (corrupção ativa) 

Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (fraude processual) 

Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (estelionato) 

LUCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA 

Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar 
organização criminosa) 

Artigo 347, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (fraude processual) 

Artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 
do Código Penal (estelionato) 

Artigo 297, caput, do Código Penal, por 14 vezes 
(falsidade material) 

 Sendo assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece esta denúncia, esperando 

que seja registrada, autuada e, após a notificação dos denunciados para 

apresentação de resposta escrita, seja ela recebida, com a instauração da 

competente ação penal na forma do rito previsto na Lei nº 12.850/2013, citando-

se pessoalmente os imputados para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, quando serão interrogados, e, ao final, condenados, o que se requer, 

intimando-se, ainda, as testemunhas abaixo arroladas para depor em Juízo, sob 

as cominações legais. 

 Por fim, considerando a complexidade desta demanda, requer seja deferida 

a produção e juntada de novas provas ao longo da instrução processual, dentre 

as quais provas periciais, documentais, testemunhais, interrogatórios e quaisquer 

outras que possam contribuir com a descoberta da verdade sobre os fatos 

imputados.  

 Rol de testemunhas: 

ALCIENE VIEIRA,

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Promotora de Justiça do GAECO
AROLDO ALMEIDA PEREIRA

BRUNO PINTO E SILVA
Promotor de Justiça do GAECO

LUIZ FERREIRA DE FREITAS NETO
Promotor de Justiça do GAECO
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CELSO MASCHIO RODRIGUES,

 

ITAILSON FARIAS DA PAIXAO,  

 

Salvador, 21 de setembro de 2020. 

 
 

ANA PAULA COITÉ DE OLIVEIRA 
 

 
 

  
Promotor de Justiça do GAECO  

 
 

 
  

 
 
CLARISSA DINIZ G. DE ANDRADE SENA 

Promotora de Justiça do GAECO 

 
 

KARYNE SIMARA MACEDO LIMA 
Promotora de Justiça do GAECO 

 
 

 
 

 

 
(Continuação da denúncia nº 01 PIC IDEA nº 003.9.124097/2018- OPERAÇÃO 

INVENTÁRIO) 

 
 
 
 
 
 
 



 

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador – BA 

e fax: (71) 3103-6594 ou (71) 3103-6595 
96 

 

 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL  
Operação Inventário 
Denunciados: JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO 

FORTUNA DOREA, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, YURI 

RODRIGUES DA CUNHA, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, 

CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ e LUCIO FLÁVIO DUARTE DE 

SOUZA 

 
 
 
 MM. Dr. Juiz,  

 A denúncia ajuizada pelo GAECO à qual segue em anexo à presente cota 

de requerimentos e diligências, circunscreve-se às imputações, aos denunciados 

JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA, 
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, YURI RODRIGUES DA CUNHA, 
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA 
GONZALEZ e LUCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA, nas arras dos tipos penais 

já exaustivamente mencionados.  

 Em razão da complexidade dos crimes apurados e da vasta gama de 

elementos probatórios amealhados no curso da investigação, especialmente 

aqueles carreados durante o cumprimento das medidas cautelares, discriminados 

no RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

CAUTELARES 001/2020 - dentre outros - parte dos fatos investigados demandam 

maior aprofundamento e análise dos órgãos estatais e serão objeto de 

persecuções próprias, evitando-se concentração desnecessária que possa causar 

embaraço à instrução criminal. 
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Nestes termos, a presente imputação penal não esgota o objeto deste 

procedimento investigatório criminal e nem implica em arquivamento expresso ou 

tácito, pois investigação prosseguirá o seu curso para análise conjunta com outros 

elementos reunidos ou ainda resultantes de diligências em andamento, para o 

aprofundamento das apurações em relação a outros fatos e investigados. 

1 - DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR 

 De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva 

poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materiali-
dade) e indício suficiente de autoria.  

 As evidências colhidas até o momento na investigação, dentre provas de 

bilhetagem, telemáticas, quebra de sigilo bancário, relatórios de inteligência finan-

ceira e, sobretudo, com o compartilhamento das provas cedido pelo SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA da “OPERAÇÃO FAROESTE”, demonstraram de 

forma contundente os indícios de autoria e materialidade de uma gama de cri-

mes gravíssimos : organização criminosa, uso do documento falso, falsidade 
material, fraude processual, corrupção passiva,  corrupção ativa, estelionato 
e obstrução a investigação.  

Os elementos advindos com a imersão probatória produzida, reforçou a im-

prescindibilidade da medida excepcional em relação aos investigados JOÃO NO-
VAES, MARCO DOREA e CARLOS ARAGÃO, os quais, efetivamente, compõem 

uma  legião que fomenta a prática tão criticada de corrupção no seio da justiça 

baiana. A administração da Justiça e o Poder Judiciário são as maiores vítimas 

das fraudes realizadas, de maneira que apenas a manutenção da prisão cautelar 

dos três investigados é capaz de cessar o modo de operação da ORCRIM e res-

guardar a ordem pública. 



 

GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas 
Avenida Joana Angélica, nº 1312, 1º andar, Nazaré, Salvador – BA 

e fax: (71) 3103-6594 ou (71) 3103-6595 
98 

 

 As evidências apontam a atuação de uma Organização Criminosa que 

praticam fraudes processuais há pelo menos 06 (seis) anos. Deve-se consignar 

que latentes estão os fundamentos concretos para a manutenção da prisão 

cautelar, dos pacientes JOÃO NOVAES, MARCO DOREA e CARLOS ARAGÃO, 

os quais integram organização criminosa, especializada no cometimento, dentre 

outros, de atos de corrupção e de lavagem de ativos, numa formatação serial, 

estendendo-se por vários anos, motivação que justifica a medida extrema, diante 

da necessidade de interromper a autuação criminosa, obstar a pulverização de 

ativos e garantir o transcurso normal da instrução criminal. 

O processo de sobrepartilha de JACIRA DOS SANTOS - cuja última movi-

mentação ocorreu no dia 21/07/2020 - comprova a contemporaneidade das ati-

vidades da organização criminosa.  

Mesmo após o Magistrado determinar que fosse oficiado o GRUPO DE 
COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, por duas vezes, foi atravessada 

uma petição, requerendo a conversão do feito de “alvará judicial para arrolamento 

sumário” (sic), ignorando completamente as determinações do juízo e ainda re-

quereu expedição de alvará sob o argumento de que a parte autora estava ci-

ente da subtração dos valores na conta da falecida e que pretendia obter apenas 

o restante dos valores.  

No entanto, observa-se que em razão da fraude ter sido exposta ao GAECO, a 

ORCRIM iniciou processo de desfazimento dos vestígios criminosos. Esta constata-

ção é evidenciada através da recente petição protocolizada no dia 21/07/2020, reque-

rendo a desistência da ação. 

X 
X 
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Estas evidências fortalecem a necessidade de decretação da medida cau-

telar também para resguardar a colheita de provas para fins de instrução cri-
minal, posto que evidente a postura deliberada da organização criminosa em ocul-

tar os meandros de sua atividade. Este especial fim de agir dos membros da OR-

CRIM restou claro na mensagem de WhatsApp enviada por MARCO DOREA, já 

descrita na denúncia, repetida neste momento: 

X 
X 
X 
X 
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Já CARLOS ARAGÃO, apesar de já ter sido exonerado da função de Diretor 

de Secretaria pelo Presidente do Tribunal de Justiça – no dia 10 de setembro, 

horas após a deflagração da operação - , possui uma enorme teia de relaciona-

mentos com os advogados da ORCRIM, inclusive com os causídicos que estão 

em liberdade. Restou notório que o investigado é o ponto de convergência de con-

tato com o meio externo. Neste sentido, considerando os fartos indícios da atuação 

de ARAGÃO na manipulação de dados processuais, evidencia-se risco concreto 

de desfazimento do cenário do crime com a sua liberdade, justamente por já ter 

demonstrado nas evidências descritas sua postura contumaz de manipulação de 
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processos. Sendo assim, há de se concluir que – possivelmente – não economi-

zará esforços em fazer o mesmo com as provas necessárias para instrução.  

  JOÃO NOVAES, por fim, expôs recentíssimas evidências de contabilidade 

criminosa associada a ADAILTON MATURINO – ambos investigados na OPERA-
ÇÃO FAROESTE – a revelar indícios da continuidade do comportamento crimi-

noso uma vez em liberdade.  Nesse sentido, considerando o forte protagonismo 

exercido pelo investigado na ORCRIM evidente o risco a ordem pública diante sua 

soltura. E mais, JOÃO NOVAES fazia carga – como amplamente comprovado – 

de diversos processos de inventário e sobrepartilha, não devolvendo os autos para 

a Vara de Família. A sua soltura representa – também – o risco concreto do desa-

parecimento destes vestígios a impedir por completo futuras denúncias relativas a 

novas fraudes praticadas pela ORCRIM. 

2 - DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE 
BENS DOS DENUNCIADOS 

          Em um cenário de corrupção e lavagem de ativos apresentado na 

denúncia, é dever do titular da ação penal postular pela indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis dos investigados, como autorizam os art. 125 do CPP e o art. 4º 

da Lei nº 9.613/98, para aplacar os proventos dos crimes, vez que as provas 

apresentadas até o momento revelam a existência de materialidade e indícios de 

autoria. 

 De toda sorte, a constrição de bens, direitos ou valores que sejam 

instrumento, produto ou proveito do crime de lavagem pode recair no patrimônio 

dos investigados ou de interposta pessoa (laranjas), a fim de garantir a sua 

responsabilização plena, incluindo o prejuízo causado, bem como as despesas 

processuais e o valor provável das penas pecuniárias. 
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 Para seu deferimento, não se exige maior rigor probatório na comprovação 

da suspeita e da vinculação do patrimônio à origem ilícita, bastando indícios 

suficientes da origem ilícita dos bens, em atenção ao princípio do in dubio pro 

societate, ao passo que o perigo da demora é presumido de modo absoluto, não 

se exigindo qualquer tipo de demonstração de dilapidação patrimonial.  

Diante da expressiva movimentação financeira – alcançando de forma 

atualizada valores próximos a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pelos 

denunciados, inegável são os danos causados à sociedade, para irrigação 

criminosa do patrimônio deles, sendo certo que é o crime de lavagem de dinheiro 

que propicia a continuidade da prática dos demais delitos, uma vez que, sem a 

reciclagem do produto, não tem o crime como prosperar. 

Obstada a lavagem de capitais, inviabilizada fica a continuidade da prática 

dos crimes antecedentes aludidos, razão pela qual urge interromper o fluxo 

financeiro propiciado pelos denunciados com o sequestro dos imóveis por meio da 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e automóveis, via 

RENAJUD, além do bloqueio via BACENJUD/SUSEP de todos os valores 

existentes em nome deles, que, somados, devem ir até o limite de R$ R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais).  

Ante ao exposto, requer o GAECO nesta cota: 

a) a decretação da indisponibilidade de ativos, no patamar de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), dos denunciados e laranja: 

 NOME CPF 
JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES  

MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA  
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO  

YURI RODRIGUES DA CUNHA  
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS  
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CRISTIANO MANOEL DE ALMEIDA GONZALEZ  
LUCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA  

ADRIANA GONÇALVES DA SILVA (laranja)  

com sua implementação a ser instrumentalizada, em caso de 

deferimento, imediatamente, nos seguintes moldes: 

(i) por meio eletrônico (BACENJUD), a indisponibilidade de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira dos denunciados e terceiros, até o limite 

acima indicado; 

(ii) por meio eletrônico (RENAJUD), a indisponibilidade dos veículos au-

tomotores de propriedade dos denunciados, assim como de ADRIANA 
GONÇALVES DA SILVA e encontrado na posse dela, qual seja: 

GM/CELTA 4P SPIRIT, placa policial NTW9503; 

(iii) por meio eletrônico (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – 

CNIB, regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Na-

cional de Justiça), a indisponibilidade de bens imóveis dos denunciados, 

até o limite acima indicado; 

(iv) a expedição de ofício à B3, para que proceda à indisponibilidade dos 

valores, títulos, derivativos, índices e outros ativos dos denunciados ne-

gociados e/ou custodiados em seu ambiente de negócios, inclusive me-

diante circularização da ordem de indisponibilidade para as instituições 

financeiras e agentes responsáveis pela respectiva negociação, liquida-

ção, compensação e custódia, se for o caso, até o limite acima indicado; 

(v) a expedição de ofício à SUSEP, para que circularize, entre as institui-

ções sujeitas à sua supervisão, ordem de indisponibilidade de todos os 

ativos existentes em nome dos denunciados, tais como apólices de se-

guro, PGBL, VGBL etc., até o limite acima indicado. 
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(vi) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do 

seu equivalente, no valor mínimo de R$ 846.937,48 (oitocentos e qua-

renta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centa-

vos), correspondente à soma bruta – sem qualquer atualização monetá-

ria ou juros - dos valores lavados no esquema apurado, que deverá ser 

atualizado com juros e correção monetária, nos termos do art. 7º, inciso 

I, da Lei de Lavagem; 

(vii) sem prejuízo do disposto na alínea anterior também se requer sejam 

os denunciados condenados  a pagar indenização por danos morais co-

letivos, solidariamente, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, no valor equivalente a R$ R$ 846.937,48 (oitocentos e 

quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 

centavos), correspondente ao montante de dinheiro – bruto -  veiculado 

na engenharia financeira operada pela ORCRIM, pois os prejuízos de-

correntes dos crimes de organização criminosa e lavagem são difusos e 

pluriofensivos, e deram causa, ilicitamente, ao descrédito do mais ele-

vado órgão do Poder Judiciário local perante a sociedade. 

b) a autuação do presente expediente em apartado, vinculando-o ao PIC 

IDEA 003.9.124097/2018, com a manutenção de sigilo absoluto, até a 

efetivação das medidas; 

Por fim, informa que instruirão a presente ação penal a integralidade das 

peças do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) IDEA nº 
003.9.124097/2018, bem assim como a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo 
Bancário e Fiscal de nº 0321409-77.2019.8.05.0001, Medida Cautelar de 
afastamento de Sigilo de Comunicações Telemáticas de nº 0330591-

87.2019.8.05.0001, Medida Cautelar de afastamento de Sigilo de Dados 
Telefônicos de nº 0321408-92.2019.8.05.0001, Medida Cautelar de 
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Interceptação Telefônica de nº 0337544-04.2018.05.0001/0506041-

10.2020.8.05.0001 e Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Prisão 
Preventiva e Afastamento do Cargo de nº 0508083-32.2020.8.05.0001, todos 

em trâmite neste douto juízo, cujo apensamento ao presente feito e franqueamento 

de acesso irrestrito às defesas desde já se requer. 

Salvador, 21 de setembro de 2020. 

 
 

ANA PAULA COITÉ DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça do GAECO 

 
 

AROLDO ALMEIDA PEREIRA  
Promotor de Justiça do GAECO  

 
 

BRUNO PINTO E SILVA 
Promotor de Justiça do GAECO  

 
 
CLARISSA DINIZ G. DE ANDRADE SENA 

Promotora de Justiça do GAECO 

 
 

KARYNE SIMARA MACEDO LIMA 
Promotora de Justiça do GAECO 

 
 

LUIZ FERREIRA DE FREITAS NETO 
Promotor de Justiça do GAECO 

 

(Continuação da cota nº 01 PIC IDEA nº 003.9.124097/2018- OPERAÇÃO 

INVENTÁRIO) 

 
 


