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  EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR, 

 

 

 

 

 O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da 

República signatária, diante das alterações legislativas promovidas pelo 

Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), vem, respeitosamente, perante V. 

Exa., expor e requerer o que adiante se segue. 

  

 Inicialmente, é importante consignar que a denunciada 

ILONA REIS se encontra custodiada preventivamente, atualmente, no 

bojo da presente ação penal, numa dinâmica prisional que teve início 

na CAUINOMCRIM Nº 26. 

 

Tem-se, assim, que, no dia 14/12/2020, foram 
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desencadeadas a sexta e sétima etapas ostensivas das investigações 

realizadas no âmbito Operação Faroeste, com o cumprimento de 

mandados de busca e apreensão em desfavor da denunciada ILONA 

REIS e outros, momento em que ela foi presa temporariamente, 

juntamente com a Desembargadora LÍGIA CUNHA. 

 

Ato contínuo, ILONA REIS teve sua prisão preventiva 

decretada, no bojo da PET Nº 13.972, e, assinale-se, por importante, 

reavaliada, nos presentes autos, em 22/03/2021, impondo-se ao fiscal 

da lei, nessa quadra temporal, mais uma revisão, ante o decurso do 

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

custódia cautelar. 

 

 Repise-se, no ensejo, de modo a evitar qualquer tipo de 

alegação superveniente de nulidade, que a segregação provisória da 

Desembargadora ILONA REIS é imprescindível para normal colheita 

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

demonstrada está a prova da materialidade delitiva e latentes são os 

indícios de sua autoria. 

 

 Assim sendo, diante da singularidade da situação prisional 

da Desembargadora ILONA REIS, salutar se transpõe a atualização do 

contexto processual, da conjuntura prisional frente a novel legislação 

e da inexistência de alteração no contexto fático idônea a credenciar a 

revogação de sua prisão. 

 

I. DO PANORAMA PROCESSUAL ATUAL 

  

O INQ nº 1258/DF vem apurando a prática dos crimes de 

lavagem de dinheiro e pertinência em organização criminosa, em que 

gravitavam 03 (três) núcleos de investigados: a) núcleo judicial, 

onde operaram desembargadores, magistrados e servidores do 

Tribunal de Justiça da Bahia, b) núcleo causídico, que tinha 
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advogados fazendo a intermediação entre os julgadores e produtores 

rurais, e c) núcleo econômico, que contava com produtores rurais, 

todos com a manifesta intenção de negociar decisões, em especial, 

para legitimação de terras no oeste baiano, não se perdendo de vista 

a descoberta posterior do núcleo de defesa social, cuja provável 

missão era dar blindagem aos demais núcleos. 

 

Nesse contexto, relembre-se que a referida investigação já 

amparou o ajuizamento de 06 (seis) denúncias, tendo a primeira delas 

(APN nº 940/DF) descrito que GESIVALDO BRITTO, JOSÉ OLEGÁRIO, 

MARIA DA GRAÇA OSÓRIO, MARIA DO SOCORRO, SÉRGIO HUMBERTO, 

MÁRCIO BRAGA e MARIVALDA MOUTINHO atuaram, de 03/07/2013 a 

19/11/2019, no exercício da judicatura, contando com o apoio dos seus 

operadores ANTÔNIO ROQUE, KARLA LEAL, JÚLIO CÉSAR e MÁRCIO 

DUARTE, para atender os interesses do grupo liderado por ADAILTON 

MATURINO e seus comparsas GECIANE MATURINO, JOSÉ VALTER e seu 

filho JOÍLSON GONÇALVES, todos integrantes da mesma organização 

criminosa, tendo como epicentro a disputa judicial por valiosas glebas 

de terra situadas no oeste da Bahia, com recursos que atingem um 

bilhão de reais. 

 

Em outra banda, na APN nº 953/DF, foram acionados JÚLIO 

CÉSAR 1 , SANDRA INÊS RUSCIOLELLI, VASCO RUSCIOLELLI, 

VANDERLEI CHILANTE e NELSON JOSÉ VIGOLO, todos, com exceção 

do primeiro e último, presos no dia 24/03/2020, num cenário em que 

a corrupção continuava a pleno vapor, mesmo após a deflagração 

da Operação Faroeste. 

 

A APN nº 953/DF aborda a promoção e integração de 

organização criminosa composta pelo advogado JÚLIO CÉSAR, a 

Desembargadora SANDRA INÊS RUSCIOLELLI, seu filho VASCO 

  
1 JÚLIO CÉSAR firmou Acordo de Colaboração com a Procuradoria-Geral da República, 

homologado por V. Exa. na PET nº 13.321/DF. 
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RUSCIOLELLI, o advogado VANDERLEI CHILANTE e o produtor rural 

NELSON JOSÉ VIGOLO, representante da BOM JESUS AGROPECUÁRIA, 

para enfrentar o grupo encabeçado por ADAILTON MATURINO, no 

período compreendido entre o final de 2017 a 24/03/2020. 

 

Por sua vez, na APN nº 965/DF, foram diagramados os atos 

de corrupção e de lavagem de ativos, envolvendo GECIANE MATURINO, 

ADAILTON MATURINO, DIRCEU DI DOMENICO, KARLA JANAYNA LEAL 

e MARIA DA GRAÇA OSÓRIO, numa formatação criminosa em derredor 

da antecipação dos efeitos recursais, em decisão liminar, no dia 

04/09/2013, na Apelação nº 0001030-89.2012.8.05.0081, da lavra da 

Desembargadora MARIA DA GRAÇA OSÓRIO, que determinou a 

abertura de 17 (dezessete) matrículas em caráter precário, efeito que 

somente se revelaria possível, na sistemática processual vigente, após 

o trânsito em julgado do conflito judicial.  

 

Detalhou-se, na oportunidade, que MARIA DA GRAÇA 

OSÓRIO, no exercício do cargo de Desembargadora, com o auxílio de 

sua sobrinha KARLA JANAYNA, de ADAILTON MATURINO e de GECIANE 

MATURINO, financiados por DIRCEU DI DOMENICO, no período 

compreendido entre 01/01/2013 a 27/02/2019, ocultou e dissimulou a 

origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade de, ao 

menos, R$ 662.505,41 (seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

e cinco reais e quarenta e um centavos), a título de vantagens 

indevidas.  

 

Em seguida, foram ajuizadas mais 03 (três) denúncias, a 

primeira (APN nº 985/DF) para debelar corrupção e lavagem de 

ativos, praticados entre dezembro de 2017 e junho de 2018, 

envolvendo o julgamento do Agravo de Instrumento nº 8003357-

07.2018.8.05.0000, de relatoria da Desembargadora MARIA DO 

SOCORRO, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pago 

por ADAILTON MATURINO e GECIANE MATURINO, que contaram, ainda, 
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com a atuação criminosa do Juiz SÉRGIO HUMBERTO, MÁRCIO DUARTE, 

AMANDA SANTIAGO, RICARDO TRÊS e VALDETE STRESSER. 

 

Já a segunda denúncia (APN nº 986/DF), que inaugura a 

presenta ação penal, aplacou os crimes de corrupção e lavagem de 

dinheiro da organização criminosa integrada pela Desembargadora 

ILONA REIS, e os advogados MARCELO JUNQUEIRA, FABRÍCIO BÔER e 

JÚLIO CÉSAR, que operaram, pelo menos, entre os meses de 09/2019 

e 12/2020, com o fito de obter vantagens indevidas de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), com pagamentos efetivos de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) em dinheiro vivo, de modo a não deixar pistas da 

vinculação criminosa entre os seus integrantes. 

 

A última denúncia (APN nº 987/DF) imputou à 

Desembargadora LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA, JÚLIO CÉSAR 

CAVALCANTI FERREIRA, ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA, 

DIEGO FREITAS RIBEIRO, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO e SÉRGIO 

CELSO NUNES SANTOS, em tese, a prática dos crimes de constituição 

e integração a organização criminosa, no período compreendido entre 

os mesmos de 08/2015 a 12/2020, e obstrução à investigação de 

infração penal que envolva organização criminosa. 

 

Ao fim, é mister asseverar que, em desfavor da 

Desembargadora ILONA REIS pesam atos graves, que abalam a 

ordem pública e a normal colheita de provas, contemporâneos e 

cuja única resposta para sua cessação é a prisão preventiva. 

 

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

NA APN Nº 986/DF  

   

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

Processo Penal, determinando que o julgador, periodicamente, reavalie 

a situação prisional daquele que estiver segregado em virtude de 
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decisão de sua esfera de atuação, a obstar, assim, o demasiado 

prolongamento prisional, in verbis: 

 

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

 

  Com efeito, salutar é a preocupação legislativa com a 

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

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

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

havendo modificação no panorama fático, sua revogação é plenamente 

viável, sendo valiosas as lições de AVENA: 

 

“O aspecto relativo à manutenção ou revogação das 
medidas pessoais de caráter pessoal é, na verdade, 
norteado pela cláusula rebus sic stantibus, que pode 
ser lida como “enquanto as coisas estiverem assim”. 
Isto implica dizer que a decisão judicial que 
decretar a prisão preventiva ou outra medida 
cautelar diversa da prisão deverá ser reflexo 
da situação existente no momento em que 
proferida, persistindo o comando a ela 
inserido enquanto esse mesmo contexto fático 
se mantiver. Se o reverso ocorrer e desfazer-se o 
cenário que justificou a determinação das 
providências emergenciais, caberá ao Poder 
Judiciário ordenar a respectiva revogação, 
restabelecendo a situação anterior. 
Previsão importante foi inserida pela Lei 
13.964/2019 ao parágrafo único do art. 316, 
dispondo este que “decretada a prisão preventiva, 
deverá o órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) 
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob 
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pena de tornar a prisão ilegal”. 
Objetivou o legislador, aqui, dar efetividade ao 
já citado atributo da provisionalidade da 
prisão cautelar, assegurando-se ao indivíduo 
preso cautelarmente o exame periódico pelo 
Juiz, ex officio, acerca da subsistência dos 
motivos que ensejaram a segregação e da 
necessidade de manutenção dessa providência, 
sob pena de, não o fazendo, tornar-se ilegal a 
custódia, ensejando seu relaxamento.2 (Grifou-se) 

 

No mesmo sentido, merece exortação o escólio de CAPEZ: 

 
“Todas as prisões provisórias decretadas deverão 
ser revistas. Não se trata de uma libertação au-
tomática dos presos, mas condicionada à aná-
lise Individual, criteriosa e fundamentada dos 
requisitos legais em cada caso. Muito embora as 
medidas cautelares tenham tornado a prisão pre-
ventiva de difícil aplicação, haverá casos em que 
elas serão insuficientes para garantir o processo ou 
proteger a sociedade, sendo necessária a segrega-
ção cautelar para resguardo da investigação policial 
e da instrução criminal.”3 (Grifou-se) 

 

De outro lado, absolutamente, diferente, data máxima 

vênia, é a situação da denunciada ILONA REIS, a qual vem tentando, 

dentro dos 06 (seis) meses que está presa, a revogação da custódia 

preventiva, sem, no entanto, lograr êxito. 

 

Postas tais considerações, é extreme de dúvida que a 

decisão judicial que decretou a prisão preventiva da Desembargadora 

ILONA REIS tem presunção de legalidade, podendo ela dela recorrer 

ou levar fato novo ao conhecimento judicial, ao passo que, intocada 

a situação fática, em absoluto respeito a alteração legislativa vigente, 

a manifestação ministerial é no sentido de que seja proclamada, 

judicialmente, que a situação dela não se alterou. 

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

1433.   
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  Por derradeiro, rememore-se que há fundamento 

concreto para a prisão cautelar, consubstanciada no fato da 

Desembargadora ILONA REIS integrar associação criminosa complexa 

e especializada no cometimento de corrupção e lavagem dinheiro, 

motivação que justifica a medida extrema, diante da necessidade de 

interromper a autuação criminosa e garantir o transcurso normal da 

instrução criminal. 

 

Nessa direção, caminha o Supremo Tribunal Federal: 

 

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 
13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER 
DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CON-
TRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA 
DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA 
DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTO-
MÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁ-
RIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE 
DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA 
ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
SUSPENSÃO REFERENDADA. 1. O incidente de sus-
pensão de liminar é meio autônomo de impugnação 
de decisões judiciais, de competência do Presidente 
do Tribunal ao qual couber o conhecimento do res-
pectivo recurso. O deferimento da medida demanda 
demonstração de que o ato impugnado pode vir a 
causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança 
e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 
8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 
297 do RISTF). 2. In casu, tem-se pedido de sus-
pensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica contra medida liminar concedida nos autos do 
Habeas Corpus 191.836/SP, no qual se determinou 
a soltura de André Oliveira Macedo (“André do Rap”), 
líder da organização criminosa Primeira Comando 
da Capital (PCC). 3. O risco de grave lesão à se-
gurança e à ordem públicas revela-se patente, 
uma vez que (i) subsistem os motivos concre-
tos que levaram à decretação e à manutenção 
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da prisão preventiva do paciente; (ii) trata-se 
de agente de altíssima periculosidade compro-
vada nos autos; (iii) há dupla condenação em 
segundo grau por tráfico transnacional de dro-
gas; (iv) o investigado compõe o alto nível hi-
erárquico na organização criminosa denomi-
nada Primeiro Comando da Capital – PCC; (v) 
o investigado ostenta histórico de foragido por 
mais de 5 anos, além de outros atos atentató-
rios à dignidade da jurisdição. 4. Ex positis, sus-
pendem-se os efeitos da medida liminar proferida 
nos autos do HC 191.836, até o julgamento do res-
pectivo writ pelo órgão colegiado competente, con-
sectariamente determinando-se a imediata PRISÃO 
de ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO (“André do Rap”). 5. 
Tese fixada no julgamento: “A inobservância da 
reavaliação prevista no parágrafo único do ar-
tigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), 
com a redação dada pela Lei 13.964/2019, 
após o prazo legal de 90 (dias), não implica a 
revogação automática da prisão preventiva, 
devendo o juízo competente ser instado a rea-
valiar a legalidade e a atualidade de seus fun-
damentos.”4 (Grifou-se) 

 

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORA-
DOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO 
PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE 
DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. OITIVA DE 
TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA 
DILIGÊNCIAS. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO 
CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 
CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ILEGALI-
DADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Constitui entendimento consolidado do Superior 
Tribunal de Justiça que somente configura constran-
gimento ilegal por excesso de prazo na formação da 
culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cau-
telar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da 
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder 
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível 
apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos 

  
4 STF, Tribunal Pleno, SL n° 1395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/02/2021. 
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processuais. Na hipótese, eventual mora na trami-
tação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, 
mas às peculiaridades do feito, considerando que os 
recorrentes foram presos em 19/11/2019, há plura-
lidade de réus, testemunhas a serem ouvidas e aná-
lise pelas condutas praticadas em 3 roubos, neces-
sidade de expedição de ofícios para a realização de 
diligências, análises de pedidos de revogação da pri-
são preventiva, prestação de informações em ha-
beas corpus e adiamento de atos presenciais por 
conta da pandemia do vírus COVID-19. Não há, pois, 
falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem 
diligenciado no sentido de dar andamento ao pro-
cesso, não podendo ser imputada ao Judiciário a 
responsabilidade pela demora do feito. 2. A revisão 
de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a 
cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, 
parágrafo único, do Código de Processo Penal 
- CPP, é voltada ao Juízo que decretou a cus-
tódia preventiva, providência que deve ser to-
mada no "curso da investigação ou do pro-
cesso". In casu, o Tribunal salientou que "De 
ressaltar também que a prisão preventiva foi 
revisada há menos de 90 dias, nos termos do 
artigo 316 do Código de Processo Penal, não 
havendo falar em ausência de fundamentação 
para manutenção" (fls. 62/63). E, verifica-se 
do andamento processual na página eletrônica 
do TJRS que, em 4/2/2021, não foi concedida 
a liberdade provisória. Dessa forma, não há fa-
lar em violação ao disposto no parágrafo único 
do art. 316 do CPP. É certo que "não se trata de 
termo peremptório, isto é, eventual atraso na exe-
cução deste ato não implica automático reconheci-
mento da ilegalidade da prisão, tampouco a imedi-
ata colocação do custodiado cautelar em liberdade" 
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REY-
NALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 
15/6/2020). 3. Recurso ordinário em habeas corpus 
desprovido.”5 (Grifou-se) 

 

III. DA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO 

DA PRISÃO DE ILONA REIS  

 

Ultrapassada a demonstração de que a acusada ILONA 

  
5 STJ, 5ª T., RHC n° 1141.379/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/03/2021. 
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REIS está presa de maneira justificada, a segregação provisória dela é 

essencial para o desfecho do presente caso penal, ressalte-se numa 

roupagem em que estão cristalizados a prova da materialidade dos 

crimes e os indícios de suas respectivas autorias. 

 

Destarte, paira a prisão preventiva como única medida 

cabível para obstaculizar a transmudação da verdade pela acusada 

ILONA REIS, cessar a permanente mecanização da lavagem de ativos 

e garantir a aplicação da lei penal, à luz do estabelecido no art. 312 do 

Código de Processo Penal, como pontuou a Procuradoria-Geral da 

República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, no Habeas Corpus nº 200016, 

em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal6. Aviste-se: 

 

“Processual penal. Habeas corpus. Pleito de afasta-
mento de prisão preventiva, decretada em feito em 
curso no c. STJ. Operação “Faroeste”. 1. A prisão 
preventiva foi embasada em elementos concretos 
de provas, quanto à paciente receber valores, até 
próximo da deflagração da Operação, para direcio-
namento de suas decisões em processos de inte-
resse de quadrilha de grileiros. A paciente passou, 
deflagrada a Operação, a se distanciar do con-
texto dos crimes, tentando, assim, prevenir-se 
de responsabilização criminal, sendo que so-
mente foi encontrada, para cumprimento de 
ordem de prisão temporária, por obra do acaso, 
pois não se encontrava nos endereços atribuí-
dos a ela e fazia uso de veículo com placa po-
licial adulterada para, aparentemente, se fur-
tar à ação das autoridades. Na outra ponta da 
cadeia fática, no que concerne a lavagem dos 
valores ilegalmente obtidos, as investigações 
trouxeram elementos quanto a movimenta-
ções financeiras, relacionadas   ora paciente, 
sem origem ou destino esclarecidos. 2. Se a 
conduta de venda de decisões judiciais resta 
obstada no momento pelo afastamento do 

  
6  Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6147286. 

Acesso em 21 jun. 2021. 
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exercício jurisdicional dos juízes e Desembar-
gadores implicados nos fatos, isso n o signi-
fica que as demais condutas de lavagem de va-
lores e bens não irão continuar a ser desenvol-
vidas, que bens e valores assim ocultados não 
sejam usados para turbar a produção probató-
ria, caso solta a paciente, ainda que afastada 
do cargo. 3. Pela aplicação analógica das razões 
externadas pelo Plenário do e. STF no julgamento 
da SL 1395/SP, eventual inobservância da prerro-
gativa do inc. II do caput do art. 33 da LOMAN, não 
implica a revogação automática da prisão preven-
tiva, mas sim que órgão competente do Tribunal de 
origem seja instado a fazer juízo de ratificação, ou 
não, da medida. 4. Ausente, aqui e agora, prova 
plena ou argumento contundente de que   defesa 
da paciente n o esteja sendo franqueado acesso aos 
autos. 5. Oferecida denúncia em 04/01/21 – du-
rante o recesso forense -, e determinada notificação 
dos denunciados em 22/03/21, n o nos parece que 
a lide penal no c. STJ esteja padecendo de mora 
processual ilegal. 6. Pela denegação da ordem.” 
(Grifou-se) 

 

  A legitimidade da medida excepcional, outrossim, persiste 

e será demonstrada, de maneira detalhada, de modo que ela é 

adequada e necessária ao acautelamento da fase processual. Mais uma 

vez, reavive-se que a acusada ILONA REIS virá a comprometer a 

atividade instrutória e credibilidade da Justiça, restando evidente que, 

somente com a segregação dela, sereno será o desfecho do processo 

e demais eixos investigatórios. 

  

  Dessa maneira, tem-se a existência de atos 

contemporâneos que legitimam a segregação cautelar da 

Desembargadora ILONA REIS, a qual, mesmo após a deflagração 

da Operação Faroeste, continuou sua escalada criminosa, supondo 

dispor de imunidade penal. 

 

III.A. DA DENUNCIADA ILONA REIS 

 

 A Procuradoria-Geral da República requereu a prisão 
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preventiva de ILONA REIS, ante a existência de fundamento concreto 

para a prisão cautelar, consubstanciado no fato dela integrar organismo 

criminoso complexo e especializado em negociações judiciais para a 

legitimação de terras no oeste baiano, dentre outros, numa lógica 

necessária para interromper a autuação criminosa, acautelar o meio 

social e garantir o transcurso normal da instrução criminal. 

 

Ao acolher a pretensão ministerial, V. Exa. foi preciso e 

comedido no v. decisum, abaixo transcrito, cujos fundamentos 

permanecem idôneos, ante a inexistência do surgimento de qualquer 

tipo fato novo. Confira-se: 

 

“A situação de adulteração da placa do veículo foi 
confirmada pela autoridade policial, que constatou 
que o veículo HONDA HRV transitava com a placa 
PLV-TBSZ, pertencente, segundo o Sistema da Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública, a um veí-
culo VOLKSWAGEN GOL, o que resultou a apreensão 
do veículo. 
Como se percebe, com a evolução da Operação 
Faroeste, a Desembargadora ILONA MARCIA 
REIS, tem aparentemente procurado se afas-
tar do julgamento dos processos que podem 
lhe incriminar, numa postura de ocultar as en-
grenagens criminosas. 
Esta postura de distanciamento dos processos 
que se tornam alvos da investigação criminal 
também foi adotada no curso do procedimento 
de Ação Controlada (Pet n° 13.192/DF), que 
buscava monitorar o recebimento de propina 
pela magistrada. 
Naquela ocasião, conforme acima demonstrado, os 
relatos apontam que a representada recebeu a pri-
meira parcela de R$ 200.000,00 em 13.11.2019, 
pouco antes da deflagração da fase ostensiva da 
Operação Faroeste. Mas, o pagamento da segunda 
parcela, no valor de R$ 500.000,00, que seria mo-
nitorado pela Ação Controlada, foi suspenso. 
Ademais, a representada só foi encontrada para 
cumprimento da ordem de prisão temporária por 
obra do acaso, já que ela não se encontrava nos 
endereços atribuídos a ela e, aparentemente, para 
se furtarão ação das autoridades, fazia uso de veí-
culo com placa policial adulterada. 
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As provas carreadas aos autos indicam, por-
tanto, que ILONA MARCIA REIS parece adotar 
comportamentos que visam a confundir a in-
vestigação criminal, o que demonstra que sua 
liberdade pode colocar em risco a aplicação da 
lei penal e a instrução criminal.” (Grifou-se) 
 

De igual modo, ao ser reavaliada a prisão de ILONA REIS, 

V. Exa., com a sobriedade e imparcialidade que lhes são peculiares, 

pontou que permanecem incólumes os fundamentos que enseja-

ram a decretação da sua prisão preventiva. Veja-se: 

 
“Conforme assentei na decisão que autorizou as 
medidas de busca (e-STJ fls. 299-347 da CauIno-
mCrim 26/DF) e na decisão que decretou a prisão 
preventiva de custodiada (e-STJ fls. 369-392 da Pet 
13.972/DF), o colaborador JÚLIO CÉSAR CAVAL-
CANTI FERREIRA relatou que a magistrada negociou 
o recebimento de propinas de mais de 
R$ 500.000,00 em troca da utilização de minutas de 
decisões elaboradas pelo colaborador. 
Ainda, no procedimento de Ação Controlada (Pet 
13.192/DF), conversas gravadas identificaram que 
ILONA MARCIA REIS recebeu R$ 200.000,00 por 
conta de decisão proferida nos autos do processo nº 
8016982-74.2019.8.05.0000 no ano de 2019 e que 
já havia o acerto para o recebimento de outros 
R$ 500.000,00, o que aparentemente só não ocor-
reu por conta da deflagração das fases ostensivas 
da Operação Faroeste. 
No cumprimento das medidas cautelares junto ao 
gabinete da acusada no Tribunal de Justiça da Bahia, 
a equipe policial encontrou documentos que regis-
tram diversos depósitos em espécie e fracionados 
em período contemporâneo aos fatos investigados. 
Além disso, a investigada n o foi inicialmente en-
contrada pela Polícia Federal nos endereços regis-
trados em seu nome. Conforme relatado pelo MPF, 
ela só foi encontrada por mero acaso, como resul-
tado do rastreamento de um veículo de placa adul-
terada, cuja utilização já havia sido atribuída   in-
vestigada, pela atividade prévia de investigação da 
polícia. 
As provas carreadas aos autos indicam, por-
tanto, que ILONA MARCIA REIS parece adotar 
comportamentos que visam a confundir a in-
vestigação criminal, o que demonstra que sua 
liberdade pode colocar em risco a aplicação da 
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lei penal e a instrução criminal. Apenas a total 
segregação social da investigada   capaz de 
estancar a dinâmica criminosa, que se pratica 
muitas vezes a distância, através do uso das 
modernas ferramentas digitais de comunica-
ção. 
Assim, a prisão preventiva mostra-se como a 
única medida necessária e adequada para ga-
rantir a ordem pública, a conveniência da ins-
trução criminal e a aplicação da lei penal. 
Percebo, portanto, que não houve alteração 
sensível do quadro fático-jurídico que possa 
ser considerada apta a gerar qualquer altera-
ção na manutenção da prisão preventiva.” (Gri-
fou-se) 

 

Por sua vez, sobreleve-se que ILONA REIS foi monitorada, 

em Ação Controlada entabulada pela Polícia Federal, com manobras 

furtivas de adiamentos dos seus julgamentos e mudanças de 

entendimento, para obstar a descoberta da verdade, enquanto seu 

principal operador MARCELO JUNQUEIRA adotava atitudes similares às 

comumente verificadas em organizações criminosas voltadas ao tráfico 

de entorpecentes e/ou assaltos, cuja única resposta para desfecho do 

caso é a manutenção da neutralização prisional dela, por estar no topo 

da cadeia alimentar criminosa. 

 

Agregue-se a isso o fato de que, no cumprimento das 

medidas cautelares em endereços vinculados à denunciada ILONA REIS, 

foram encontrados documentos em poder dela, diagramando uma 

variedade de depósitos em espécie e fracionados, em período 

contemporâneo aos fatos posto em mesa, numa clarificação de possível 

mecanismo de lavagem de ativos para dissociar a origem criminosa de 

suas divisas.7 

 

  
7 Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Prisões Cautelares, encartado na 

CAUINOMCRIM Nº 26. 
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Mas não é só. Assinale-se que, além de terem sido encon-

trados arquivos no computador de ILONA REIS contendo peças proces-

suais do seu operador MARCELO JUNQUEIRA, foi descoberto em seu 

poder veículo com placa policial adulterada, a estampar estratégia 

de se ocultar do sistema de defesa social, movimentando-se pela capi-

tal baiana, sem possiblidade de rastreamento dela8. 

 

Some-se a isso o fato de que a análise do aparelho telefô-

nico do Desembargador GESIVALDO BRITTO, apresenta diálogo dele 

com JOSÉ OLEGÁRIO9, em que anunciam a destruição de conversas de 

WhatsApp, bem como a possível atuação contrária da Desembargadora 

DINALVA LARANJEIRA aos interesses da ORCRIM. Cheque-se:  

 

 

 

  
8 Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Prisões Cautelares, encartado na 

CAUINOMCRIM Nº 26. 
9 Doc. 01 - RAMA 193-2020 - Gesivaldo Britto – Celular, em anexo. 
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Consigne-se, no ensejo, que a Desembargadora DINALVA 

LARANJEIRA suspendeu, em sede de liminar10, em 01/09/2017, nos 

Autos da Reclamação nº 0019155-81.2017.8.05.0000, os efeitos da de-

cisão proferida pela Desembargadora SANDRA INÊS RUSCIOLELLI, no 

Mandado de Segurança nº 0023332-59.2015.8.05.0000, atendendo 

aos interesses da ORCRIM de ADAILTON MATURINO. 

 

Tais fatos ganham musculatura, no momento em que a De-

sembargadora DINALVA LARANJEIRA, em 29/11/2019, após a defla-

gração da Operação Faroeste, revoga, a liminar outrora, prolatada 

nos Autos da Reclamação nº 0019155-81.2017.8.05.0000, declarando 

sua suspeição11, numa ambiência judicial que demanda criteriosa 

apuração. 

 

Em acréscimo, a Polícia Federal identificou troca de men-

sagens de GESIVALDO BRITTO com sua assessora RITA, em que ele, 

além de chamar a Conselheira do Conselho Nacional de Justiça 

MARIA TEREZA UILLE GOMES de megera, ao ser cientificado de 

uma decisão dela, é pautado por sua assessora sobre a necessidade de 

dar conhecimento do v. decisum a denunciada ILONA REIS e Juíza ELI-

ENE SIMÕES, devendo verificar a situação com ANTÔNIO ROQUE. Vi-

sualize-se: 

 

“No diálogo Rita solicita um expediente para 
que o Presidente dê ciência a desembargadora 
ILONA MÁRCIA REIS e a juíza ELIENE SIMONE 
SILVA OLIVEIRA. 
Diálogo do DESEMBARGADOR: GESIVALDO BRITTO 
com RITA  
“Rita, também é o seguinte, verifique com Ira-
mar e Roque, qual é a implicação que essa conse-
lheira tá querendo quer falar, quer fazer, contra 
mim né? Na realidade eu não era e não tenho obri-
gação de cumprir é coisa, nem, como se diz? Absor-
ver nem também éeee, qualquer assunto referente 

  
10 Doc. 02 - Recl. 0019155-81.2017.8.05.0000. Dinalva. Liminar, em anexo.  
11 Doc. 03 - Recl. 0019155-81.2017.8.05.0000. Dinalva. Rev. e Susp., em anexo. 
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as CORREGEDORIAS DO INTERIOR, nem atos pra-
ticados anteriormente pelos gestores anteriores, tá 
certo? Verifique com essa senhora pretende? Obri-
gado.” No diálogo abaixo, Rita assessora do Presi-
dente, explica que finalizou as análises dos procedi-
mentos referentes as determinações do CNJ, explica 
que não cabe a presidência nenhuma providência, 
pois caberia a corregedoria das comarcas do interior.  
GESIVALDO a corrige e afirma: “Mas a megera 
me inclui nas providências...”  
Rita diz que tá preparando a resposta e que irá ane-
xar as informações já preparadas ao corregedor e 
conversará com o interlocutor pessoalmente.”12 

 

Nesse ponto, não se pode perder de vista que ILONA REIS 

está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça13, em razão 

da condução do Agravo de Instrumento nº 8008018-

92.2019.8.05.0000 e possível descumprimento de decisão Plenária, 

em 31/10/2019, para atender os interesses criminosos de ADAILTON 

MATURINO, senão vejamos: 

 

“Contra essa decisão, narra a Bom Jesus 
Agropecuária Ltda. que José Valter Dias e sua 
esposa interpuseram Agravo Interno. E “sem 
sequer intimar a Agravante para apresentar 
suas razões, a Exma. Desembargadora 
[reconsiderou] a sua decisão inicial em 
27/06/2019, restaurando os efeitos da ilegal 
decisão proferida pelo juízo de origem” (Id 
3795777).  
Assevera que apesar de atacado o decisum por 
Agravo Interno em 17.7.2019, o qual permanece 
sem apreciação do Colegiado do TJBA, no dia 
31.10.2019, “a Exma. Des. Ilona Márcia Reis 
deferiu o absurdo pleito formulado pelas 
partes, ordenando, em absoluto desrespeito à 
autoridade deste c. CNJ, o cumprimento da 
decisão que determinara ‘o bloqueio e 
suspensão da eficácia das matrículas 726 e 
727 do Cartório de Registro de Formosa do Rio 
Preto e de todas as demais matrículas delas 

  
12 Doc. 01 - RAMA 193-2020 - Gesivaldo Britto – Celular, em anexo 
13 Doc. 24 – Pedido de Providências - 0000588-36.2020.2.00.0000, encartado na 

CAUINOMCRIM Nº 26. 
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decorrentes, bem como a manutenção da 
validade e a eficácia da matrícula 1037” (Id 
3795777).  
Os documentos preliminares apresentados pelo 
ilustre Corregedor da Comarcas do Interior ratificam 
as irregularidades suscitadas pela Bom Jesus 
Agropecuária Ltda. e a inobservância dos preceitos 
da decisão do CNJ pela Desembargadora Ilona 
Márcia Reis, reafirmada em Questão de Ordem 
apreciada pelo Pleno em 10.9.2019, quando se 
ponderou, inclusive, sobre a decisão prolatada pela 
juíza Eliene Simone Silva Oliveira, nos autos da Ação 
0000020-90.2017.8.05.0224.  
Constam do documento de Id 3795875, decisão da 
Desembargadora Ilona Márcia Reis 
determinando “o bloqueio e suspensão da 
eficácia das matrículas 726 e 727 do Cartório 
de Registro de Formosa do Rio Preto e de todas 
as demais matrículas delas decorrentes, bem 
como a manutenção da validade e a eficácia da 
matrícula 1037” (Id 3795876), mesmo após o 
CNJ ter se debruçado sobre a questão e ter 
chamado a atenção para o fato de um ato 
administrativo ilegal do Tribunal ter possibilitado, a 
uma só vez, a transferência de 366.862,6953 
hectares a um único proprietário de terras e 
favorecido a instauração de um quadro patrimonial 
que não se compatibiliza com a cadeia dominial dos 
imóveis, em evidente descompasso com o 
ordenamento jurídico.  
O Acórdão prolatado pelo Plenário do CNJ é 
claro e indene de dúvidas: o ato que cancelou 
as matrículas dos imóveis de nos. 726 e 727 e 
seus respectivos desmembramentos, oriundas 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santa Rita de Cássia/BA, e determinou a 
regularização do imóvel de matrícula 1037, 
assentada no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, é 
nulo e não comporta rediscussão.”14 (Grifou-se) 

 

Tem-se, enfim, que ILONA REIS teve atuação decisiva para 

consolidar o plano criminoso da ORCRIM de ADAILTON MATURINO, 

que, frise-se, por oportuno, ainda está ativa e tinha, em especial, 

os Desembargadores GESIVALDO BRITTO, MARIA DO SOCORRO e 

  
14 Doc. 25 – Pedido de Providências CNJ, encartado na CAUINOMCRIM Nº 26. 
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JOSÉ OLEGÁRIO, bem como no Assessor ANTÔNIO ROQUE, como pila-

res de sua engenharia criminosa, moldada para corromper julgadores 

de processos do oeste baiano, como estampa a fotografia abaixo, lo-

calizada pela Polícia Federal no computador de ANTÔNIO ROQUE15: 

 

 

 
 

Não se pode olvidar, nesse momento, que a ORCRIM de 

ADAILTON MATURINO buscou cooptar autoridade de todos os poderes, 

tendo a Polícia Federal degravado mensagem de áudio de GESIVALDO 

BRITTO para a Desembargadora MARIA DO SOCORRO, abordando pla-

nejamento estratégico criminoso em que ela, supostamente, deveria 

pressionar o Governador RUI COSTA para que ele intercedesse junto 

ao e. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TÓFFOLI, a justifi-

car, assim, a segregação da daqueles que estão presos, no bojo 

da Operação Faroeste: 

 
“6.1.6. E em seguida envia o áudio identificado no 
horário 10:21:47, com 1 min e 42 seg de duração e 
abaixo transcrito em sua totalidade:  

  
15 Doc. 04 - RAMA 043-2021 - Antônio Roque – Mídias, em anexo. 
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BRITO: “O pessoal tá comentando que TOFOLI tá 
ligando pra RUI, tem alguma coisa de errado porque 
o TOFOLI não tá nem recebendo PINHEIRO o GENE-
RAL sabe todo mundo que ele recebe, o GENERAL, 
há dias atrás já tinha me comentado, direto, sempre 
tinha me comentado, que ele não quer saber de 
papo com ... éééé... com esse PINHEIRO, nem com 
aquele ex-deputado OSMAR SERRAGLIO, que tam-
bém vai lá pra ele receber e ele não recebe ... aí 
tão falando que TOFOLI mandou mensagem 
pra RUI? Tem alguma coisa de errado, eu se 
fosse o Senhor, a Doutora SOCORRO hoje está 
com a cabeça tranquila por causa desse negó-
cio aí que aconteceu, graças a Deus, eu fosse ... 
pegava a Doutora SOCORRO ia pra cima de RUI, 
eu acho que o Senhor tinha que ir pra cima de 
RUI com a Doutora SOCORRO pra matar esse 
problema.  
[...] 
6.1.6.1. Considerando o contexto no qual o áudio 
está inserido, dominado pela notícia compartilhada 
por BRITO, pressupõe-se que BRITO sugere que 
o Ministro e atual Presidente do STF e do CNJ 
DIAS TOFOLI discutiu à época o assunto do li-
tígio das terras e/ou dos respectivos proces-
sos judiciais e/ou das denúncias contra Juízes 
e Desembargadores do TJ/BA em relação ao 
assunto, com o Governador do Estado da Bahia 
RUI COSTA e ainda aconselha a MARIA DO SO-
CORRO a “ir pra cima” do Governador, possi-
velmente pressionando-o a respeito da posi-
ção do Ministro TOFOLI sobre o caso;  
6.1.6.2. Corrobora essa tese os dois excertos do 
texto da notícia compartilhada que se reproduz 
abaixo:  
...  
“O caso foi levado ao presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Dias Toffoli, 
que chancelou a posição do colegiado e afirmou 
caber à relatora Maria Thereza Uille Gomes “prover 
a execução de suas próprias decisões ou dos acór-
dãos”.”  
...  
Ainda corre no CNJ uma representação contra o pre-
sidente do TJ-BA, Gesivaldo Britto, e duas juízas por 
irregularidades em nomeações e decisões relacio-
nada ao caso. 
6.1.6.2.1. Sabe-se do RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 
POLÍCIA JUDICIÁRIA 14519450/2020 – 
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DRC/CGRC/DICOR/DG/PF, parágrafos 4.1.3 e se-
guintes que MARIA DO SOCORRO goza ou go-
zava à época de certa intimidade com o casal 
RUI e ALINE COSTA, Governador do Estado da 
Bahia e sua primeira dama;” 16 (Grifou-se) 
 

Numa dinâmica criminosa em que a atuação da denunciada 

ILONA REIS foi fundamental para o sucesso da organização delitiva 

que, grife-se, por vital, ainda está ativa, propalou ameaça de morte 

ao colaborador JÚLIO CÉSAR, duas vidas foram ceifadas e, nesse 

mês, contabilizou a morte brutal do agricultor PAULO GRENDENE, que 

denunciou o esquema de grilagem da Operação Faroeste17, é certo que 

a prisão preventiva dela é o único remédio cabível. 

 

Tal situação de pleno funcionamento da ORCRIM de 

ADAILTON MATURINO foi ratificada com a Ação Controlada (Pet n° 

12.659/DF), que culminou com a prisão do empresário LUIZ SÃO MA-

TEUS, em 17/06/2021, que, além de se colocar como negociador de 

vacinas contra o COVID 19, estava atuando, mesmo após a defla-

gração de 07 (sete) fases ostensivas da Operação Faroeste, no 

recebimento milionário de propina e potencial lavagem de ativos em 

benefício do magistrado SÉRGIO HUMBERTO18. 

 
Destarte, a liberdade da denunciada ILONA REIS coloca em 

perigo a normal colheita de provas, ante a montagem de sua arquite-

tura de inteligência criminosa para movimentação e integração das di-

visas, sendo certo que livre ela poderá apagar os rastros de seus 

crimes e a intimidar testemunhas, obstando o sequenciamento da 

  
16 Doc. 05 - Relatório de Análise de Polícia Judiciária 14731501_2020 - Maria do 

Socorro, em anexo. 
17 Disponível em https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/06/14/agricultor-que-

denunciou-esquema-de-grilagem-investigado-pela-operacao-faroeste-e-

assassinado-em-barreiras-oeste-da-ba.ghtml. Acesso em 21 jun. 2021. 
18  Disponível em https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/06/17/operacao-

faroeste-homem-e-preso-no-oeste-da-ba-suspeito-de-pedir-propina-em-nome-de-

juiz-que-esta-na-cadeia.ghtml. Acesso em 21 jun. 2021. 
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instrução processual e prosseguimento das investigações, especial-

mente diante do poderio e da proximidade dela com altas autoridades 

do poder público. 

 

Transposta, finalmente, a comprovação da legitimidade da 

manutenção da prisão, com o preenchimento do binômio necessidade 

versus adequação, para manter intocado e sereno o desfecho dos 

outros eixos investigatórios, garantir a preservação da ordem pública 

e a intangibilidade da produção probatória, reafirme-se que ILONA 

REIS que está na alça de mira dessa medida e tem contra si evidência 

concreta de atuação para alteração da verdade, com absoluta 

complacência e contaminação do poder público estadual. 

 
Portanto, existem provas que ILONA REIS atua na prática 

habitual e profissional de crimes de corrupção e de lavagem de 

dinheiro, numa formatação serial, estendendo-se por vários anos, em 

total abalo à ordem pública. Em outras palavras, constata-se, no 

caso concreto, indícios de reiteração delitiva em um contexto de 

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

 

IV. CONCLUSÃO   

 
Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FE-

DERAL a manutenção da prisão preventiva em desfavor da De-

sembargadora ILONA REIS, nos termos do art. 316, parágrafo único, 

do Código de Processo Penal. 

 
Brasília, data da assinatura eletrônica. 

 
 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 

Subprocuradora-Geral da República 


