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ASSUNTO: Revisão de Processo Disciplinar (RPD)

REQUERENTE: Corregedoria Nacional do Ministério Público

REQUERIDO:  Tarcisio  Leite  Mattos  –  Membro  do  Ministério  Público  do 
Estado de Rondônia

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Revisão  de  Processo  Disciplinar  (RPD)  de 

iniciativa da Corregedoria Nacional do Ministério Público (fls. 1/9), tendo por 

objeto a Sindicância nº 20100011200010619/MP, que tramitou no Ministério 

Público do Estado de Rondônia.

O  procedimento  originou-se  de  solicitação  do  Conselho 

Superior  de  Polícia  Civil  do  Estado  de  Rondônia  (Consupol;  fl.  11/20), 

posteriormente sufragada pela Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (fl. 897). Em ambos os expedientes, foi requerida a 

apuração  de  supostas  irregularidades  imputadas  ao  Dr.  Tarcisio  Leite 

Mattos,  Promotor  de  Justiça  que  atuou  na  Ação  Penal  nº  0014087-

12.2009.8.22.0501,  da  competência  do  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia.

Em suma, os fatos narrados referem-se à dispensa, na Sessão 

do Tribunal do Júri realizada em 23 de setembro de 2010, da oitiva de três 

testemunhas que haviam sido arroladas por outro membro do Parquet sob a 

cláusula de imprescindibilidade. Em seguida, o Promotor teria requerido ao 

Conselho  de  Sentença  a  absolvição  dos  acusados pela  prática  de  triplo 

homicídio  que  lhes  era  imputada,  atuando,  em  tese,  de  forma 

manifestamente contrária à prova dos autos. A decisão final dos jurados foi 
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pela absolvição.

Ao  CNMP  foi  encaminhada  cópia  integral  dos  autos  do 

processo criminal (fls. 21/892).

A  partir  das  informações  prestadas  a  este  Conselho,  a 

Corregedoria Nacional instaurou a Reclamação Disciplinar nº 2293/2010-40, 

oficiando,  com cópia  integral  do feito,  a  Corregedoria-Geral  do Ministério 

Público  do  Estado  de  Rondônia  para  que  realizasse  os  procedimentos 

cabíveis.

Instaurada  sindicância  por  aquela  Corregedoria-Geral,  a 

Comissão  Sindicante,  em  seu  relatório  no  procedimento  nº 

2010001120010619/MP,  sugeriu  o  arquivamento  do  procedimento,  não 

vislumbrando violação de deveres funcionais, por considerar a postura do 

Requerido  agasalhada  pela  independência  funcional.  A  decisão  foi 

posteriormente  referendada  à  unanimidade  pelo  Conselho  Superior  do 

Ministério Público do Estado de Rondônia (fls. 924/939).

Recebidos  os  autos  da  Corregedoria  local,  a  Promotora  de 

Justiça Auxiliar da Corregedoria Nacional do CNMP, Dra. Joseana França 

Pinto,  emitiu,  em  5  de  fevereiro  de  2012,  o  parecer  de  fls.  940/949. 

Concluindo  pela  existência  de  provas  nos  autos  que  caracterizavam  a 

prática de falta funcional pelo Requerido, propôs a revisão da sindicância 

arquivada pela Corregedoria local.

A Sra. Promotora de Justiça Auxiliar sustentou, em síntese, que 

o postulado da independência funcional, garantia conferida pela Constituição 

da República  de  1988 aos membros do Ministério  Público,  não  se  pode 

revestir de caráter absoluto. Sendo assim, entendeu que o Requerido andou 

mal ao impedir o exame de uma prova importante, por quem de direito – o 

Conselho de Sentença. O pedido de absolvição teria afrontado toda a prova 

direta e indireta existente nos autos, não tendo agido minimamente como 
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seria de se esperar de um fiscal da lei.

Em 10 de abril de 2012, o Corregedor Nacional do Ministério 

Público,  acolhendo  a  manifestação  da  Promotora  de  Justiça  Auxiliar, 

determinou  a  instauração  de  Pedido  de  Revisão,  restando  sobrestada  a 

Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.002293/2010-40 (fl. 950).

Autuados  os  presentes  autos  de  Revisão  de  Processo 

Disciplinar, vieram a mim distribuídos, tendo sido determinada em 2 de maio 

de 2012 a intimação pessoal do Requerido, bem como o encaminhamento 

de  cópia  digitalizada  do  feito  para  que  pudesse,  querendo,  apresentar 

defesa no prazo regimental (fl. 953).

Na  defesa  (fls.  963/971),  o  Requerido  sustentou, 

preliminarmente,  ausência  de  justa  causa  para  a  revisão  do  processo 

disciplinar, ante a inexistência de prova contrária à evidência dos autos do 

processo  disciplinar,  pugnando  pelo  arquivamento  da  Reclamação. 

Argumentou que a prova produzida nos autos do processo criminal era frágil 

e, de acordo com a sua livre convicção, entendeu ser desnecessário ouvir 

testemunhas,  quando  não  havia  indícios  sequer  para a  pronúncia,  como 

teria reconhecido o Tribunal de Justiça em relação a um dos corréus.

Com  tal  conduta,  teria  agido  amparado  pela  independência 

funcional,  não  incorrendo  em  falta  de  zelo  ou  outra  irregularidade 

semelhante, segundo alega. Por conseguinte, pugnou pelo arquivamento do 

procedimento disciplinar, arguindo, ainda, a ausência de indicação nos autos 

de circunstâncias ilegais ou imorais que tenham pautado a sua conduta.

No mérito, reafirmando os argumentos aduzidos na sindicância 

originalmente instaurada, acrescenta aspectos referentes à garantia de sua 

independência funcional. Questiona a afirmação da Corregedoria Nacional 

de que teria agido com negligência e falta de zelo, e que essa circunstância 

teria  sido  reconhecida,  inclusive,  no  relatório  conclusivo  da  Comissão 
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Sindicante,  tendo  em  vista  que,  embora  naquele  documento  se  tenha 

aventado a possibilidade de falha, optou-se por reconhecer a normalidade 

da atuação ministerial perante o Júri.

Atentou para pontos da decisão ora revista, onde se acolheu a 

tese de que a conduta do membro do Ministério  Público na dispensa de 

testemunhas  caracterizava  opinio  iuris  de  um  profissional  do  Direito. 

Referida manifestação, ainda que passível de crítica ou inconformismo na 

esfera  processual,  não  ensejaria  ou  embasaria  aplicação  de  medida 

disciplinar. Ademais, teria sido consagrado, no procedimento sob revisão, o 

entendimento de não ser possível  relativizar o princípio da independência 

funcional,  especialmente  porque  a  Comissão  não  vislumbrou  aspectos 

ilegais ou imorais que houvessem orientado a conduta do Requerido.

Ao  final,  requereu  o  reconhecimento  da  preliminar  de  não 

cabimento  do  Pedido  de  Revisão  Disciplinar,  sustentando,  no  mérito,  a 

inexistência de suporte fático-legal para a aplicação de penalidade, motivo 

de seu protesto pelo arquivamento do feito.

Ao lado de tais considerações, vieram cópias de sua defesa 

apresentada  à  época  do  trâmite  do  Processo  Administrativo  nº 

2010001120010619  e  do  Acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de 

Rondônia,  que  despronunciou  o  corréu  Adaildo  Araújo  da  Silva  (fls. 

972/1000). 

Convém  ressaltar  que,  conforme  consulta  ao  andamento 

processual da referida ação penal de competência do Tribunal do Júri,  o 

acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 9 de dezembro de 

2010, tendo o processo sido arquivado definitivamente em primeira instância 

no dia 23 subsequente.

É o relatório.
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VOTO

Preliminarmente, cumpre analisar a regularidade procedimental 

do  presente  feito,  em  especial  quanto  às  garantias  constitucionais 

decorrentes do devido processo legal administrativo, notadamente no que se 

refere à observância do contraditório e da ampla defesa.

A  revisão  de  procedimentos  disciplinares  tem  assento 

constitucional, eis que é prevista no art. 130-A, § 2º, IV, da Constituição da 

República de 1988, com redação conferida pela Emenda nº 45, de 30 de 

dezembro de 2004:

Art. 130-A …..........................................................................

§  2º  Compete  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  o 
controle  da  atuação  administrativa  e  financeira  do  Ministério 
Público  e  do  cumprimento  dos  deveres  funcionais  de  seus 
membros, cabendo-lhe:

…...........................................................................................

IV  rever,  de  ofício  ou  mediante  provocação,  os  processos 
disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos 
Estados julgados há menos de um ano;

...........................................................................................

No Regimento Interno deste Conselho, a revisão de processo 

disciplinar é regida pelos arts. 90 a 96, valendo a pena destacar o que se 

contém no art. 91:

Art. 91. A revisão prevista no artigo anterior será admitida:
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I – quando a decisão for contrária ao texto expresso da lei ou à 
evidência dos autos;

II  – quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou 
documentos comprovadamente falsos;

III  –  quando,  após  a  decisão,  surgirem  novas  provas  ou 
circunstâncias  que  determinem  ou  autorizem  modificação  da 
absolvição ou da condenação imposta.

Parágrafo único. Não será admitida a reiteração de pedido de 
revisão.

É de se ver que a revisão do processo disciplinar foi requerida 

pela Corregedoria Nacional sob o fundamento de que a decisão tomada pelo 

Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia, no âmbito 

do procedimento nº 2010001120010619/MP, teria sido contrária à evidência 

dos autos.

Contra  esse  entendimento,  insurge-se  o  Requerido  em 

preliminar,  pleiteando o arquivamento da presente revisão em face do seu 

não enquadramento nas  hipóteses  descritas no Regimento Interno deste 

Conselho.

Quanto ao ponto, já tivemos a oportunidade de sustentar, em 

procedimentos semelhantes, que não há como decidir a preliminar suscitada 

com base na ausência da condição prevista  no art.  91,  I,  do Regimento 

Interno sem que, antes, travemos contato mínimo com questões que tocam 

o mérito da matéria. 

Por  outras  palavras,  para  que  possamos  emitir  um  juízo 

positivo ou negativo sobre a circunstância de que a decisão de arquivamento 

fora contrária à “evidência dos autos”, temos necessariamente de examinar 

a matéria de fundo. 

Caso se conclua, por exemplo, que a decisão de arquivamento 

tomada pela instância local ignorou tais evidências, o órgão revisor, no caso 

o Conselho Nacional do Ministério Público, tende, no mérito, por coerência, 
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a aplicar a penalidade. Por outro lado, se se considerar que a decisão não 

se desviou do conjunto probatório que consta do procedimento sob exame – 

ou que pelo menos que não se desviou de modo evidente –, guardando com 

as provas dos autos relação de razoável coerência, acolhe-se a preliminar, 

sem necessidade de enfrentar o mérito. Em ambas as hipóteses,  porém, 

temos de tangenciar a matéria que dá contornos à controvérsia, o que, aliás, 

é da essência de qualquer procedimento de revisão.

Por essa razão de ordem lógica,  isto é,  por força do mútuo 

condicionamento que se verifica entre preliminar e mérito no que diz respeito 

à hipótese de que trata o art.  91, I, do Regimento Interno, passo a fazer 

considerações sobre a conduta do Promotor de Justiça Tarcisio Leite Mattos 

na sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho, realizada em 23 

de setembro de 2010 por ocasião do julgamento da Ação Penal nº 0014087-

12.2009.8.22.0501. Isso para, em seguida, mais oportunamente, submeter a 

este Colegiado a preliminar suscitada pelo Requerido.

De  antemão,  temos  ciência  de  que  o  parecer  da  douta 

Corregedoria Nacional é no sentido de que a atuação do órgão disciplinar 

local  foi  insuficiente,  já  que  a  falta  funcional  estaria  devidamente 

demonstrada diante da evidência dos autos.

A propósito, não é demais lembrar que, tendo a Corregedoria 

Nacional  recebido  a  reclamação  de  natureza  disciplinar,  conferiu  ao 

Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia  a  primazia  de  instaurar 

procedimento  disciplinar,  instruí-lo  e  julgar  administrativamente  o  próprio 

membro.  Contudo,  discordando  da  decisão  do  órgão  de  origem,  por 

entender  presentes  elementos  que  apontavam  para  a  responsabilidade 

disciplinar do Requerido, o Senhor Corregedor Nacional valeu-se da legítima 

prerrogativa de requerer a revisão do procedimento.

Faço, ainda, outra relevante observação de caráter introdutório. 

Assinale-se  que  o  procedimento  de  Revisão  encontra-se  devidamente 



CNMP
Fl.: 
_________ 
_________

GABINETE DO CONSELHEIRO FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA

instruído, autorizando, desde logo, decisão do Plenário do CNMP sobre a 

eventual aplicação de medida disciplinar. Isso porque, configurada, em tese, 

infração aos deveres previstos no art. 109, II e VI, da Lei Complementar do 

Estado de Rondônia nº 93, de 3 de novembro de 1993, e ainda “negligência 

no  exercício  da  função  pública”  e  “prática  de  ato  reprovável”,  fica  o 

Requerido sujeito à penalidade de advertência, nos termos do art. 152 e 153 

da mesma Lei, cuja aplicação depende apenas de sindicância, nos termos 

do art. 163, II, não tendo sido alcançada pela prescrição.

Sendo assim, tendo o órgão de origem instruído a demanda de 

forma regular durante a sindicância, e tendo o Requerido se manifestado em 

contraditório  nesta  fase  revisional,  o  Plenário  deste  Conselho  está 

autorizado a decidir o procedimento disciplinar em caráter definitivo,  caso 

decida avançar sobre o mérito.

Pois bem.  Pergunto, quais são as evidências dos autos?

Em consulta aos documentos acostados, nota-se que o Promotor 

de  Justiça  do Ministério  Público  de Rondônia  que  primeiro  atuou no feito, 

Leandro  Costa  Gandolfo,  arrolou  nove  testemunhas  de  acusação  sob  a 

“cláusula de imprescindibilidade”. O documento, à fl. 722 dos presentes autos, 

foi assim redigido:

(...)  Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  422  do  CPP,  o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA vem apresentar seu rol 
de testemunhas / informantes,a fim de que sejam ouvidas em 
plenário, sob a cláusula da imprescindibilidade:

1. Jurandir da Silva Paiva, fls. 530;

2. Nelson da Silva Pinto, fls. 532;

3. Joir Batista Brum, fls. 36;

4. José Gonçalves Filho, fls. 524;

5. Edi Carlos Martins de Matos, fls. 521; 

6. James Martins Souza, fls. 232/236; 

7. Sidnei Amádio Júnior, fls. 237/239;

8. Ana Rita da Costa Martins, fls. 572;
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9. Carlos Roberto dos Reis, fls. 574;

(…)

Analisando os termos da ata da Sessão do Tribunal do Júri (fls. 

883/885), constata-se que, dentre elas, somente três atenderam ao pregão. 

Referimo-nos às testemunhas Edi Carlos Martins de Matos,  James Martins 

Souza  e  Sidnei  Amádio  Júnior,  que,  no  entanto,  embora  aptas  a  depor, 

acabaram sendo dispensadas pelo Promotor Tarcisio Leite Mattos, em comum 

acordo com a defesa.

Após a sustentação oral,  o Requerido pediu a absolvição dos 

réus  por  insuficiência  de  provas,  sobrevindo  nesse  sentido  a  decisão  dos 

jurados. É o que se depreende do seguinte trecho da citada Ata:

(…) Em seguida, foi entregue aos jurados cópia do relatório do 
processo  e  da  sentença  de  pronúncia.  Prosseguindo  nos 
trabalhos, os acusados foram interrogados, tendo em vista que as 
partes dispensaram a oitiva  das testemunhas presentes.  Logo 
após,  deu-se início  aos debates,  tendo o Promotor de Justiça 
sustentado (entre 10h45 a 12h40) a absolvição dos acusados, por 
insuficiência de provas. (…)

(…) Em seguida, em consonância com a decisão dos jurados que 
ABSOLVEU os acusados CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS, 
PAULO CÉSAR BARBOSA e  GIVANILDO  BEZERRA,  o  Juiz 
Presidente lavrou a sentença (...)

A esta altura, caberia breve síntese da denúncia e da decisão de 

pronúncia.  Em primeiro  lugar,  vejamos  os  fatos  que  foram encartados  na 

denúncia contra Adaildo Araújo da Silva, Claudiomar Oliveira de Assis, Paulo 

César, Barbosa, Givanildo Bezerra da Silva e Samuel Ynuma Gusman Vaca, 

subscrita pelos Promotores de Justiça Leandro da Costa Gandolfo e Marcelo 

Lincoln Guidio (fls. 23/27):

'1º FATO – No dia 19 de novembro de 2008, após as 16 horas, 
cerca  de  35  Km  após  o  Distrito  de  União  Bandeirantes,  nas 
proximidades das linhas 08 e 09 (croqui de fl.  97), zona rural 
deste município e comarca, os denunciados, agindo em concurso 
e com unidade de propósitos, mataram a vítima Adalto Borges da 
Silva  Filho,  apelido  BACA (fl.  06),  causando e/ou contribuindo 
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para que nela fossem causados os ferimentos descritos no laudo 
de  exame  tanatoscópico  de  fls.  80/82.  Tais  ferimentos 
provocaram  a  morte  de  Adalto,  em  conformidade  com  os 
esquemas de fls. 83/86 e fotografias de fls. 87, 61 e 93. É dos 
autos que Adalto não teve condições de se defender e foi morto 
com emprego de tortura, meio cruel. 

2º  e 3º FATOS – No dia 19 de novembro de 2008, logo em 
seguida  à  prática  do  primeiro  fato,  num  local  próximo  a  ele 
(conforme croqui de fls. 97), os denunciados, agindo em concurso 
e com unidade de propósitos, mataram as vítimas Evandro Dutra 
Pinto  e  Edmilson  Gomes  de  Oliveira  (fl.  06),  causando  e/ou 
contribuindo  para  que  nelas  fossem  causados  os  ferimentos 
descritos  no  laudo  de  exame  tanatoscópico  de  fls.  57/59 
(Evandro)  e  51/53 (Edmilson).  Tais  ferimentos  provocaram as 
mortes de Evandro (em conformidade com o esquema de fls. 60 e 
fotografias de fl. 94) e de Edmilson (em conformidade com os 
esquemas de fls. 54/55 e fotografias de fls. 56 e 95). É dos autos 
que Evandro e Edmilson não tiveram condições de se defender e 
foram  mortos  como  queima  de  arquivo,  por  terem  visto  os 
denunciados  praticando  o  primeiro  fato.  Em  outras  palavras, 
foram  mortos  porque  desse  modo  os  denunciados  queriam 
assegurar a  ocultação e a impunidade do primeiro fato acima 
narrado.

4º FATO – No dia 19 de novembro de 2008, após a prática dos 
três  fatos anteriormente narrados,  os denunciados,  agindo em 
concurso  e  com  unidade  de  propósitos,  ocultaram  e/ou 
contribuíram para que ocultados fossem, sob galhos e folhas de 
árvores, nas laterais da Linha 09, após o Km 15, no Distrito de 
União Bandeirantes, zona rural deste município e comarca,  os 
cadáveres  das  vítimas  Adalto  Borges  da  Silva  Filho,  apelido 
BACA  (fls.  06),  Evandro  Dutra  Pinto  e  Edmilson  Gomes  de 
Oliveira (fl.06). 

A peça vestibular esclarece bem o contexto em que ocorreram os 

mencionados crimes. Os autos dão conta de que a região de Jaci Paraná era 

palco de conflitos fundiários entre posseiros e empresários que executavam 

planos de manejo sustentável de florestas. 

O réu Adaildo Araújo da Silva era sócio de um desses planos de 

manejo e contratava os serviços de policiais militares e moradores da região 

para  fazer  a  segurança  armada  da  área,  protegendo-a  de  posseiros.  Os 

embates  registrados  entre  tais  grupos  é  que  teriam  dado  ensejo  aos 

assassinatos, assim relatados pelos membros do Ministério Público: 
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Segundo restou apurado, na região havia uma disputa  pela 
posse de terras e fazia pouco tempo que a vítima Ad alto e 
várias  pessoas  tinham  sido  expulsas  da  propriedade 
conhecida como “Fazenda do Luiz da Dippar”.  

Nesta o denunciado  Adaildo  era  sócio  dum plano de manejo 
sustentável  e,  os  demais  denunciados  faziam  a  segurança 
armada da área, mantendo os posseiros à distância. 

Os dois  grupos  procuravam impor-se  e,  inconformado  com a 
desvantagem  à  época,  o  grupo  dos  posseiros  teria  agredido 
Givanildo,  ateado  fogo num barracão  de  madeira  que  estava 
sendo  construído  na  fazenda  (para  uso  da  “segurança”)  e 
subtraído as armas que ali estavam. 

Pois  bem.  No  dia  dos  fatos  os  denunciados  se  reuniram  e 
passaram a trafegar juntos numa camionete de cor escura, com 
cabine dupla e estranhamente desprovida de placas (vide Laudo 
às fls. 88/91), parando em alguns lugares para perguntar quem 
tinha madeira para vender. 

A vítima Adalto ficou sabendo disso e, devido às circunstâncias já 
mencionadas,  suspeitou  de  que  os  denunciados  estivessem 
dissimulando  suas  verdadeiras  intenções.  Então,  querendo 
descobrir o que de fato eles queriam por ali, Adalt o procurou 
segui-los  à  distância  com  sua  moto,  mas  acabou  send o 
parado e dominado por todos os ocupantes da camione ta, os 
quais  passaram  a  torturá-lo  fisicamente,  prendendo  suas 
mãos para trás, agredindo sua boca e efetuando disp aro de 
arma de fogo nas costas de umas das mãos, com o obj etivo 
de obter  informações.  Por  fim,  os  denunciados efetu aram 
derradeiro  disparo  na  cabeça  de  Adalto,  que  acabou 
falecendo no local. 

Em  meio  a  este  evento,  por  uma  infeliz  coincidência , 
passaram  pelo  local  as  vítimas  Evandro  e  Edmilson,  as 
quais,  de motocicleta,  tinham buscado um cachorro n uma 
propriedade próxima e já retornavam para suas casas . Por 
conta disso ambas acabaram presenciando a cena do c rime 
e, ao vê-las, os denunciados as fizeram parar. Em s eguida, 
depois  rendê-las  e  dominá-las,  eles  as  mataram  com 
disparos de arma de fogo na região da cabeça para q ue não 
contassem a ninguém o que haviam testemunhado. 

Não satisfeitos os denunciados ainda ocultaram os cadáveres e 
as motocicletas das vítimas sob folhas e galhos de árvores.'

Em  trechos  da  decisão  de  pronúncia  (fls.  672/676),  ficou 

consubstanciado pelo Magistrado que:

(...) No caso em exame há comprovação da materialidade do fato, 
consistente  nas  mortes  das  três  vítimas,  conforme laudos  de 



CNMP
Fl.: 
_________ 
_________

GABINETE DO CONSELHEIRO FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA

exame  tanatoscópicos  de  fls.  64/67  (vítima  Evandro),  58/61 
(vítima Edmilson) e 87/91 (vítima Adalto). 

Os indícios existentes nos autos apontam os acusados como co-
autores  das  mortes  das  vítimas.  Extrai-se  do  depoimento 
jurisdicionalizado da testemunha Edi Carlos Martins de Matos , 
policial civil, que o também acusado, Samuel Ynuma Gusman 
Vaca, durante o percurso de Extrema até a balsa de Abunã, 
na  ocasião  em  que  era  conduzido,  confessou  sua 
participação nas mortes  das vítimas e delatou os  de mais 
acusados  (ADAILDO,  CLAUDIOMAR,  PAULO  CÉSAR  e 
GIVANILDO).  SAMUEL  disse  ter  sido  contratado  por  DE  
ASSIS (CLAUDIMAR OLIVEIRA DE ASSIS), para participa r da 
morte de ZÉ VÊNCIO (fls. 521/523). ZÉ VÊNCIO é a me sma 
testemunha ouvida na fase policial (fls. 46/48) e e m juízo (fls. 
524/528)  e  que  se  chama  José  Gonçalves  Filho.  Essa 
testemunha  afirmou  que  ouviu  comentários  de  que  o 
acusado ADAILTON queria matá-lo. As vítimas foram m ortas 
quando saíam do barraco fincado nas terras pertence ntes a 
essa testemunha. E mais: a testemunha Joir Batista Brum, 
citada por ZÉ VÊNCIO, como a pessoa que viu os ocup antes 
da camionete, no dia das mortes, declarou expressam ente, 
nas fls. 43/44, que um dos ocupantes da tal camione te era 
moreno,  alto,  forte,  com  características  indígenas.  Essa 
descrição  fornecida  pela  testemunha  Joir  Batista  Br um 
coincide,  pelo menos em parte,  com as característic as do 
acusado SAMUEL, que aparece na fotografia de fls. 1 91.

Convenço-me  de  que  os  indícios  são  minimamente  
suficientes  para  transportar  o  julgamento  da  causa  ao  
Tribunal do Júri . Eventual dúvida quanto à prova da participação 
efetiva dos acusados deve ser dirimida em sede própria. O juiz da 
pronúncia  não  pode  valorar,  com  profundidade,  as  provas 
produzidas, prestigiando umas em detrimento de outras, pena de 
subtrair tal avaliação do juiz natural.

O álibi apresentado por todos os acusados, de que não estavam 
no local onde as mortes foram produzidas, não é absoluto. Pelo 
menos nesta  fase,  não pode  ser  acolhido.  Paira  séria  dúvida 
sobre o local em que eles alegam estar no dia e horário provável 
das mortes das vítimas. (...)

Das qualificadoras. Sabido que só se excluem da pronúncia as 
qualificadoras  manifestamente  infundadas  ou  descabidas,  a 
solução é transportar para o juiz natural as qualificadoras como 
postas na denúncia.  O emprego de tortura e do recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima Adalto dos Santos  Borges 
têm apoio no atlas de fl. 91, na fotografia de fl. 94 e no laudo 
de  exame  em  local  de  morte  violenta  de  fls.  98/104.  As 
qualificadoras do recurso que impossibilitou a defe sa das 
vítimas Evandro Dutra Pinto e Edmilson Gomes de Oli veira 
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encontram também apoio nos laudos técnicos (fls. 58 /68 e 
98/104).  Já a  qualificadora do cometimento  do crime  para 
assegurar  a  ocultação  de  outro  crime  (contra  a  víti ma 
Adalto),  isso  em  relação  também  às  vítimas  Evandro  e 
Edmilson  se  sustentam  nos  informes  indiciários,  sen do 
plausível mantê-las por encontrar, também, razoável  apoio na 
dinânima dos fatos.

Relativamente  à  imputação  dos  crimes  de  ocultação  dos 
cadáveres das três vítimas, em razão da conexão, que importa 
unidade de julgamento, nos termos do artigo 78, inciso I, c/c o 
artigo 79, caput, ambos do Código de Processo Penal, forçoso 
submetê-los à apreciação da Corte Popular, mesmo porque há 
indícios apontando os acusados como os autores de tais crimes.

A decisão de pronúncia se baseou no entendimento de que os 

autos ofereciam  indícios minimamente suficientes para permitir o julgamento 

pelo Tribunal do Júri, instância competente para apreciação da prova e para 

decidir sobre a responsabilidade dos acusados. 

Como se percebe, mencionadas peças processuais descreviam 

fatos de gravidade extrema, não só pelo triplo homicídio qualificado em si, mas 

também pelo conflito fundiário que motivara o crime.

Para agregar  maiores subsídios à  análise  do presente feito  e 

verificar a relevância das informações que estavam em posse das testemunhas 

dispensadas,  impõe-se  detalhar  minimamente  os  depoimentos  por  elas 

prestados em sede de inquérito policial.  Afinal de contas, é preciso intuir se 

teriam  alguma  relevância  no  desfecho  da  Ação  Penal  nº  0014087-

12.2009.8.22.0501.

Ressalve-se que não pretendemos, nem de longe, rediscutir, 

rever ou criticar a decisão soberanamente tomada pelo Tribunal do Júri. O 

foco é outro, qual seja, avaliar se a conduta do membro do Ministério Público 

condiz com o desempenho que se espera do representante da sociedade. É 

que a dispensa de testemunhas, como, aliás, quaisquer atos praticados por 

agentes do Estado não podem basear-se exclusivamente no capricho ou no 

humor.  Ainda que se garantam margens de discricionariedade, a postura 
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dos servidores públicos no exercício de suas funções deve respeitar limites 

mínimos de razoabilidade, sem os quais a sua atividade poderia desbordar 

em pura tirania.

Feita a ressalva, extraímos os seguintes excertos do Termo de 

Depoimento da testemunha James Martins Souza (fls.  254/258), qualificado 

profissionalmente  como  “serviços  gerais”,  quando  ouvido  pela  autoridade 

policial:

“(…) Que no dia dos fatos, por volta das 18h40min, o Depoente 
seguia em seu cavalo pela linhão, em direção a linha LC 4, sendo 
que ao chegar em uma curva que fica antes da referida linha o 
Depoente  passou  por  uma  caminhonete  cor  preta,  
possivelmente L200, sendo que o Depoente reconheceu  sem 
sombras as seguintes pessoas: 'SAMUCA' (SAMUEL), o qual  
estava  em  cima  da  carroceria  e  no  interior  do  veícu lo  
estavam: ADAILTON, o qual conduzia o veículo e ao s eu lado  
estava  o  policial  militar  'DE  ASSIS'  e  no  banco  tra seiro  
estavam  'NILDO'  (GIVANILDO)  e  o  policial  militar  PA ULO 
CÉSAR,  vulgo  'PC'.  Que  o  depoente  esclarece  que  os  
reconheceu sem sombra de dúvidas, pois já os conhec ia há  
algum  tempo,  pois  o  pai  do  Depoente  já  trabalhou  co m 
'NILDO';  Que  o  Depoente  ressalta  também  que    não   teve   
dificuldade em reconhecê-los porque a camionete    não   tem   
insulfilm, sendo que outro fato que lhe chamou a at enção foi  
o de que SAMUEL, vulgo “SAMUCA” estava com a camisa  
enrolada  na  mão,  a  qual  estava  suja  de  sangue;  Que  o 
Depoente  esclarece    também  que  reconheceu  os  policiais   
militares  “DE  ASSIS”  e  “PAULO  CÉSAR”  pois  ambos  
costumavam  frequentar  a  casa  do  “NILDO”;  (...)  Que  a 
população chegou a comentar que desconfiavam que os autores 
dos homicídios estavam em uma camionete cor preta; Que logo o 
Depoente suspeitou do envolvimento das pessoas citadas acima, 
pois  os  encontrou  no  caminho  em uma camionete  cor  preta, 
porém não falou nada para ninguém com medo de também ser 
morto;  (..)  Que  diante  disso  o  Depoente  teve  certeza  do  
envolvimento  das  pessoas  que  estavam  na  camionete,  
contudo,  não  falou  nada  para  ninguém  com  medo  de  
represálias, pois os ocupantes da camionete também o viram  
na estrada ; (…) Que logo nos primeiros dias de trabalho, “DE 
ASSIS”, “NILDO” (GIVANILDO) e “JÔ” comentaram que com o 
Depoente que o tinham visto próximo à linha 4, no dia do crime, 
sendo que os  crimes ocorrem no  dia  8;  Que inclusive  eles  
fizeram o seguinte  comentário:  “NAQUELE DIA QUE NÓS  
PASSAMOS POR TI NA CAMIONETE, LÁ NA FRENTE TINHA  
TRÊS  PRESUNTOS  QUE  NÓS  FIZEMOS”;  Que  então  eles 
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perguntam  ao  Depoente  se  alguma  testemunha  estava 
comentando de terem os visto na linha, no dia do crime, tendo o 
Depoente  respondido  que  não,  momento  em que  o  policial  
militar  “DE  ASSIS”  pediu  ao  Depoente  se  soubesse  de  
alguém que estava lhes acusando era para avisá-lo, pois ele  
juntamente  com  “NILDO”  e  o  policial  militar  JÔ  iria m 
“resolver esse problema”,  calando a boca de quem tivesse  
lhes  acusando;  Que  nessa  ocasião  “NILDO”  chegou  a  
confidenciar ao Depoente que tinha “sangrado” as ví timas e  
que inclusive ele havia mostrado essa faca suja de sangue  
para  a  mãe do Depoente;  Que “NILDO”  também explicou  
detalhadamente como haviam executado as vítimas , ou seja: 
“NILDO” informou que tinha ido ao local à procura do líder dos 
sem terra, conhecido por “ZÉ VENÇO” para matá-lo, porém não o 
encontraram  e  no  retorno  perceberam  que  estavam  sendo 
seguidos  por  um  motoqueiro,  o  qual  tentava  a  todo  custo 
ultrapassá-los;  Que então eles pararam a camionete no meio  
da estrada, obrigando o motoqueiro a também parar e  nesse  
momento  “DE  ASSIS”  desceu  do  veículo  e  atirou  no  
motoqueiro;  Que  segundo  “NILDO”,  foi  o  “SAMUCA”  
(SAMUEL) quem lhe ajudou a carregar o corpo para de ntro  
do mato; Que no momento que eles estavam escondendo  o 
corpo da primeira vítima chegaram dois rapazes ao l ocal, em  
outra motocicleta, os quais estavam com um cachorro  e já 
estavam  saindo  da  linha,  sendo  que  eles  presenciara m 
“NILDO” e “SAMUCA” carregando o corpo da vítima e p or  
esse motivo também foram mortos por “DE ASSIS”, PAU LO 
CÉSAR  e ADAÍLTON, conforme relatos de “NILDO” e “D E 
ASSIS”;  Que o  próprio  “NILDO” relatou  que o Depoente  que 
ainda chegou a “sangrar” as vítimas; 

(...)

Na sequência, convém destacar pontos do Relatório apresentado 

pelas testemunhas Sidnei Amádio Júnior e Edi Carlos Martins de Matos (fls. 

218/220), qualificados, respectivamente, como Agente e Escrivão da Polícia 

Civil do Estado de Rondônia, da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o 

Patrimônio:

Ontem  (27/01/2010)  esta  Equipe  composto  pelo  DR. 
ALESSANDRO, SÉRGIO E EDI CARLOS, se deslocou ao Distrito 
de  Extrema  com  o  intuito  de  conduzir  SAMUEL  INUMA  DE 
GUSMÃ VACA até esta Especializada, tendo em vista quer o 
mesmo é apontado como partícipe no triplo homicídio ocorrido em 
União  Bandeirantes,  sendo  que  ele  nos  foi  entregue  pelos 
policiais de Extrema, em um posto de gasolina naquele Distrito, 
pois  eles  estavam  abastecendo  a  viatura;  Que  após  o 
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abastecimento iniciamos o retorno para Porto Velho, sendo que 
no caminho passamos a questioná-lo sobre os referidos fatos, 
sendo que ele confessou sua participação nesse triplo homicídio e 
ainda delatou os policiais DE ASSIS, PAULO CÉSAR, vulgo “PC”, 
ADAILTON  E  GIVANILDO,  vulgo  “NILDO”,  ressaltando  que 
segundo SAMUEL, quem efetuaram os disparos contra as vítimas 
foram DE ASSIS e “NILDO”; Que SAMUEL informou também que 
duas dessas vítimas foram mortas inocentemente, pois estavam “ 
na hora errada no local errado”; Que SAMUEL ainda informou 
que tinha ficado em cima da camionete L200, cor preta e que era 
o PAULO CÉSAR quem estava conduzindo a referida camionete, 
sendo que “NILDO” tinha lhe repassado uma escopeta, porém ele 
(SAMUEL) alegou não ter feito uso dessa arma; (…) Salientamos 
ainda que SAMUEL nos relatou ter sido ameaçado de morte por 
DE ASSIS, PAULO CÉSAR e GIVANILDO e o rstante do grupo, 
que ainda não encontra-se preso, caso contasse à polícia o que 
sabia; Que também chegamos a perguntar a SAMUEL para onde 
o mesmo pretendia ir quando foi preso pelos policiais do Distrito 
de Extrema, tendo ele respondido que pretendia ir para a Bolívia.

Posteriormente,  o  Agente  Sidnei  Amádio  Júnior  prestou  as 

declarações consubstanciadas no Termo de Depoimento de fls. 259/261, do 

qual se extraem os seguintes excertos:

(…)  Que inicialmente, SAMUEL falou sobre o 'triplo homicídio', 
momento em que afirmou que fazia parte do grupo composto 
pelos  PM's  'DE ASSIS'  e  PAULO CÉSAR,  vulgo  'PC',  e  das 
pessoas  conhecidas  por  ADAILTON  e  GIVANILDO,  vulgo 
'NILDO'; Que naquele dia, todos estavam em  uma caminhonete, 
cor preta, tendo ele (SAMUEL) informado que se encontrava na 
carroceria da caminhonete, vez que o veículo era conduzido pelo 
PM PAULO CÉSAR; Que SAMUEL afirmou que tinha ido ao local 
apenas para trabalhar em um plano de manejo, na realização de 
um “roço”; Que primeiramente, ele alegou que estava desarmado 
e somente no momento em que o  PM 'DE ASSIS'  atirou  na 
primeira vítima, foi que ele (SAMUEL) se deu conta de que tinha 
ido  ao  local  para  'participar  de  uma  parada';  (...)  Que  então 
SAMUEL esclareceu que tinha sido o PM “DE ASSIS” que tinha 
atirado no primeiro motoqueiro e ele juntamente com “NILDO” 
arrastaram o corpo da vítima para dentro de um matagal e nesse 
momento surgiram outros dois rapazes em uma motocicleta e tais 
pessoas presenciaram ele (SAMUEL) e “NILDO” carregando o 
corpo da vítima, sendo certo que por isso foram mortos para não 
testemunharem o crime; Que SAMUEL ainda chegou a afirmar 
que as duas vítimas “estavam no lugar errado na hora errada”; 
(...)
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Por  fim,  a  terceira  testemunha  de  acusação  dispensada,  Edi 

Carlos  Martins  de  Matos,  prestou  o  seguinte  depoimento  na  fase  de 

investigação policial (fls. 267/270):

“(…) Que ao ser indagado sobre os fatos, a princípio, SAMUEL 
negou  envolvimento  no  triplo  homicídio,  bem  como  negou 
qualquer  participação  no  “sumiço”  de  “EDINHO”;  Que,  ao  o 
alertarem que  tinham provas  que  o  apontavam  com um  dos 
envolvidos nos referidos crimes, além dele ter sido “delatado” pelo 
restante  do  grupo  que  já  se  encontravam  presos,  SAMUEL 
resolveu dar sua versão sobre os fatos; primeiramente, ele falou 
sobre o 'triplo homicídio', momento em que relatou que fazia parte 
do grupo composto pelo policial militar 'DE ASSIS', PM PAULO 
CÉSAR, vulgo 'PC', ADAILTON e GIVANILDO, vulgo 'NILDO'; os 
quais  estavam  em   uma  caminhonete,  cor  preta;  (...)  Que 
SAMUEL alegou que tinha ido ao local  para trabalhar  em um 
plano de manejo e somente no momento em que o policial militar 
“DE ASSIS” assassinou a primeira vítima foi que ele (SAMUEL) 
se  deu  conta  de  que  tinha  ido  ao  local  para  matar  uma 
determinada pessoa e então resolveram matar um motoqueiro 
que apareceu no local; (...); Que então, SAMUEL informou que 
tinha  sido  o  policial  militar  “DE  ASSIS”  que  tinha  atirado  no 
primeiro motoqueiro e ele (SAMUEL), juntamente com o “NILDO” 
arrastaram  o  corpo  da  vítima  para  dentro  do  mato  e  nesse 
momento surgiram outros dois rapazes em uma motocicleta e tais 
pessoas presenciaram ele (SAMUEL) e “NILDO” carregando o 
corpo da vítima e por esse motivo também foram mortos para não 
testemunharem o primeiro crime; Que SAMUEL chegou a afirmar 
que as duas últimas vítimas “estavam no lugar errado na hora 
errada” (...)”.

Em juízo, a testemunha Edi Carlos Martins de Matos confirmou 

o depoimento prestado perante a autoridade policial, conforme termo de fls. 

550/552.

É de se ver que as três testemunhas dispensadas pelo Requerido 

na Sessão do Tribunal do Júri possuíam informações e relataram fatos de alta 

gravidade em desfavor dos acusados, tendo tais alegações, inclusive, ensejado 

a decretação da prisão temporária dos denunciados (fls. 287/293).

No  presente  caso,  a  prova  testemunhal  colhida  na  fase  de 

investigação pode ser analisada sob muitos e diferentes ângulos, menos o da 
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sua  irrelevância,  sobretudo  quando  a  confrontamos  com  o  conteúdo  da 

denúncia e da decisão de pronúncia. Ainda que não fosse apta a sensibilizar os 

jurados no sentido da condenação dos acusados, pois o Júri guarda sempre 

um elemento de surpresa e imponderabilidade, sem contar que as testemunhas 

poderiam simplesmente mudar o teor de seus depoimentos, como não raro 

acontece,  fato  é  que,  no  momento  anterior  à  sustentação  oral,  a  prova 

testemunhal  de que dispunha o Promotor de Justiça  Tarcisio  Leite  Mattos 

traduzia  perfeitamente  os  longos  esforços  até  então  despendidos  pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia no sentido da elucidar os fatos e 

de deduzir a pretensão punitiva estatal.

Os  fatos  gravíssimos.  Os testemunhos fortes  e  convergentes. 

Ora, por que razão o Estado Acusador, naquele momento personificado em 

Tarcisio  Leite  Mattos,  haveria  de  abrir  mão  das  testemunhas  que 

compareceram ao Tribunal do Júri? Por que razão subtrair dos jurados o direito 

de  decidir  com base  naquelas  informações?  Ou seja,  o  Requerido  tomou 

isoladamente uma decisão que representou uma guinada de 180 graus no 

curso dos trabalhos da acusação. Por quê?

Diante de uma opção tão drástica como a que tomou, era de se 

esperar que o Requerido apresentasse um motivo à altura. Por exemplo, foram 

as testemunhas coagidas? Por exemplo, havia outra prova técnica cabal que 

desqualificasse por  completo  os  seus  depoimentos?  Mesmo que  situações 

como as aqui conjecturadas tivessem surgido nos autos, e não temos notícia 

de nada parecido, ainda assim seria discutível a dispensa pura e simples das 

testemunhas de acusação, considerando, in casu, o teor de seus depoimentos. 

Mas teríamos, bem ou mal, um motivo que ajudaria a compreender ou a aceitar 

a atuação do Requerido, com reservas.

Não se pode dizer o mesmo, porém, data vênia, da razão trazida 

pelo Requerido.

A análise dos autos faz cair por terra a alegação do Requerido de 
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que “o processo que estava em julgamento se mostrava por demais fragilizado 

com relação às provas inerentes a autoria dos delitos imputados”. Havia, sim, 

volume considerável de elementos informativos – e a afirmação pode ser lida 

literalmente,  já  que  os  autos  alcançaram  quase  800  folhas  –,  sejam 

documentais, sejam testemunhais e até mesmo de natureza técnica, uma vez 

que foram produzidos diversos laudos periciais pela polícia judiciária.

Também não o socorre a alegação de que o Tribunal de Justiça 

de Rondônia havia impronunciado um dos réus do caso, sob o fundamento de 

inexistência de indícios para levar o caso ao julgamento popular. Tal argumento 

consta da da defesa técnica do Requerido, em trecho que transcrevemos:

Ainda sobre o tal processo e quanto aos aspectos de provas  – 
vale relembrar também que o Egrégio Tribunal de Justiça local, 
conhecera  e  julgara  os  fatos,  através  da Colenda  1ª  Câmara 
Criminal,  em 28.10.2010,  e  decidira  por  impronunciar  alguns 
réus  do  caso,  sob  o  fundamento  de  inexistência  de  sequer 
indícios que pudesse balizar uma decisão de pronúncia – CÓPIA 
NA ÍNTEGRA DO DITO JULGADO EM ANEXO.

Ora, se já ocorrera uma uma decisão do 2º Grau de Jurisdição 
local  (colegiado),  transitado  em  julgado  e  no  sentido  de  – 
INEXISTÊNCIA SEQUER DE INDÍCIOS À PRONÚNCIA... como 
falar ou querer imputar, ou ainda questionar, que o Dr. Tarcísio 
(Ilustre Promotor de Justiça do Júri), pudesse no julgamento de 
co-réus do mesmo caso, por livre convicção também entender 
pela  desnecessidade  de  ouvir  testemunhas  (decididamente 
frágeis), como ainda opinar pela absolvição dos acusados?...

A insubsistência do argumento decorre, primeiro, de uma razão 

bastante  óbvia.  É  que  o  julgamento  pelo  Tribunal  de  Justiça  OCORREU 

POSTERIORMENTE À SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. Enquanto esta se 

deu no dia 23 de setembro de 2010, o Tribunal de Justiça apenas apreciou o 

caso em sessão do dia 21 de outubro de 2010, na qual a Desembargadora 

vogal  pediu  vista  dos  autos,  tendo  o  julgamento  sido concluído  no dia  28 

subsequente.

Ademais, a decisão em grau recursal (fls. 991/1000) sequer fora 

unânime,  tendo  o  Desembargador  Relator  votado  pela  confirmação  da 
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sentença  de  pronúncia,  incluindo  em  sua  fundamentação,  inclusive,  os 

depoimentos das testemunhas dispensadas pelo Requerido na sessão do Júri.

É curial observar que o voto divergente teve como um de seus 

fundamentos a notícia de que os demais réus haviam sido absolvidos pelo 

Tribunal do Júri em data anterior. É o que se lê no voto do Desembargador 

Valter de Oliveira (fls. 996/999):

Todavia,  conforme aludiu em plenário o ilustre defensor,  José 
Viana Alves, também há nos autos um fato que, decisivamente, 
deve ser levado em consideração no julgamento deste recurso, 
inclusive  porque  influi  diretamente  em  seu  resultado,  o  que 
ressalto,  levou  o  eminente  Procurador  parecerista  presente  à 
sessão,  Charles  José  Grabner,  a  modificar  o  parecer 
anteriormente  lançado nos  autos,  para  expressar  seu  parecer 
pelo provimento do recurso.

Refere-se ao fato de os corréus, executores diretos  do triplo  
assassinato,  terem  sido  submetidos  a  julgamento  pel o  
Tribunal  do Júri  e  absolvidos,  o que se deu a pedid o da 
acusação,  com  decisão  transitada  em  julgado,  segund o 
informou o advogado da tribuna.

Com  efeito,  os  documentos  trazidos  às  fls.  709/773 
comprovam  essa  assertiva,  demonstrando  que  o  própri o 
órgão acusador, após sustentação oral em plenário d o Júri,  
que teve duração aproximada de duas horas (entre 10 h45 e  
12h40),  requereu  a  absolvição  dos  acusados  por  
insuficiência de provas.

E conforme se vê da sentença acostada à fl. 761,  os jurados 
terminaram  reconhecendo  que  os  acusados  Paulo  César 
Barbosa, Claudiomar Oliveira de Assis e Givanildo Bezerra da 
Silva não cometeram os crimes, acatando, assim, o pedido de 
absolvição formulado pelo Ministério Público e a tese defensiva 
de negativa geral de autoria.

Diante desse resultado, e considerando que o julgador de 1º grau 
sopesou  os  mesmos  indícios  existentes  nos  autos,  os  quais, 
repisa-se,  foram  designados  como  mínimos  para  sustentar  a 
decisão  recorrida,  que  se  refere  à  pronúncia  não  só  do  ora 
recorrente,  como também dos  demais  corréus  do  feito,  estes 
absolvidos,  é  possível  antever  que  a  mesma  solução  seria 
tomada em relação ao recorrente, pois, em caso de ser levado a 
julgamento, baseado nos mesmos fundamentos insuficiência de 
provas terminaria com o mesmo resultado, inclusive com pedido 
de absolvição pelo Ministério Público.



CNMP
Fl.: 
_________ 
_________

GABINETE DO CONSELHEIRO FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA

Choca-nos constatar na defesa afirmação tão categórica de que a 

a atuação do Requerido em Plenário do Júri fora respaldada por decisão do 

Tribunal de Justiça que despronunciara um dos acusados, quando o que se 

verificou foi justamente o contrário: o Tribunal de Justiça despronunciou um  

dos réus com base na absolvição requerida para os d emais na primeira  

instância.   

Em outras palavras: a decisão do Promotor de Justiça Requerido 

influenciou o julgamento pelo Tribunal de Justiça, e não o contrário. 

A falha na alegação do Requerido, de resto não percebida nem 

mesmo pela Comissão Sindicante, parece-nos demonstrar falta de zelo e até 

mesmo desrespeito para com o Ministério Público do Estado de Rondônia, na 

figura de sua Corregedoria, e também para com este Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

Por  outro  lado,  mesmo que se assumisse como verdadeira  a 

afirmação de que a dispensa de testemunhas estaria corroborada pela decisão 

de impronúncia por parte do Tribunal, e que o Promotor de Justiça Tarcisio 

Leite Mattos expressara o seu inconformismo em relação à impronúncia do 

corréu Adaildo Araújo da Silva, teria ele agido da forma mais estranha possível, 

isto  é,  dispensando testemunhas que  apontavam para a  culpabilidade  dos 

demais corréus. Como se sabe, a impronúncia de um e pronúncia de outros é 

uma  circunstância  processual  relativamente  comum  no  juízo  prévio  de 

instrução que conduz ao Tribunal do Júri.

Em suma, o que a justificativa do Requerido nos trouxe foi mais 

perplexidade, pois não se vislumbra nenhuma relação plausível entre os fatos 

processuais cotejados: de um lado, a decisão de impronúncia de um corréu, do 

outro, a dispensa de testemunhas que inculpavam outros corréus.

A verdade é que a impronúncia de um corréu, por si só, não 

afastava a responsabilidade dos demais, sendo recomendável, ainda que por 
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prudência, que o conjunto das provas produzidas fosse devidamente valorado, 

e não simplesmente desprezado, como aconteceu.

Perceba-se a contradição brutal incorrida pelo Requerido. Depois 

de renunciar deliberadamente às provas que poderiam ter sido confirmadas na 

presença dos jurados, dirige-lhes palavras no sentido de que as provas são 

insuficientes. Sim, insuficientes porque, uma das prováveis razões, o Requerido 

não  permitiu  que  o  Conselho  de  Sentença  apreciasse  os  depoimentos 

prestados por Edi Carlos Martins de Matos, James Martins Souza e Carlos 

Roberto  dos  Reis.  Dito  de  outro  modo,  o  Requerido  contribuiu,  nunca 

saberemos dizer se por completo, para a insuficiência de provas por ele próprio 

alegada. Sinceramente, não faz sentido. A equação não fecha.

Portanto, parece-nos censurável não só a falta de uma explicação 

razoável para a dispensa de testemunhos tão contundentes, mas também a 

contradição em que se viu o próprio Requerido. Pedir a absolvição por falta de 

provas, provas por ele instantes antes dispensadas.

Não se desconhece, ainda, que a própria Comissão Sindicante 

formada  pela  Corregedoria  local  manifestou-se  pela  deficiência  técnica  na 

atuação do Requerido, embora tenha concluído pelo arquivamento do feito. É o 

que consta no relatório conclusivo da Sindicância nº 2010001120010619 (fls. 

925/932):

(...) As três testemunhas arroladas pelo Ministério Público e que 
compareceram no plenário em nenhum momento desmentiram os 
seus depoimentos prestados anteriormente. (…)

(…) Embora existissem três testemunhas presentes em plenário 
que possuíam relevantes informações a serem prestadas e que 
foram arroladas  pelo  Ministério  Público,  a  inquirição  delas  foi 
dispensado pelo Promotor de Justiça, Dr. Tarcisio Leite Mattos.

Nenhuma testemunha foi ouvida em Plenário.

A Comissão  de  Sindicância  entende  que  houve  falha  d o 
Promotor de Justiça na dispensa da inquirição em Pl enário 
das  testemunhas  arroladas ,  não  dando  oportunidade  aos 
senhores  Jurados  ouvirem  diretamente  seus  relatos  e 
estabelecerem seguro julgamento dentro do princípio da verdade 



CNMP
Fl.: 
_________ 
_________

GABINETE DO CONSELHEIRO FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA

real. (…) (Sem grifos no original)

(…)  A  atuação  do  Membro  do  Parquet  pode  ser  criticada  e 
questionada tecnicamente, porém, está acobertada pelo princípio 
constitucional da independência funcional.

No  presente,  não  cabe  a  relativização  do  princípio  da 
independência funcional, principalmente levando-se em conta que 
não há indicação nos autos de circunstâncias ilegais e imorais 
que tenham fundamentado a conduta do membro do Ministério 
Público. (...)

A Comissão  Sindicante  apontou,  pois,  “falha”  na  atuação  do 

Requerido. Contudo, fez a balança pender para o princípio da independência 

funcional.

É hora de indagar, assim, se mencionado princípio iria tão longe.

Defende-se  o  processado  da  imputação  da  falta  funcional 

afirmando que agiu nos estritos limites da independência que a Constituição 

lhe  assegura.  A  tese,  acolhida  na  Corregedoria  local,  foi  rejeitada  pela 

Corregedoria  Nacional,  sob  o  fundamento  de  que  a  garantia  de 

independência funcional, como ocorre com outras garantias constitucionais, 

não pode ser entendida como absoluta.

A nosso ver, a razão está com a Corregedoria Nacional. Não 

existem  no  sistema  jurídico  brasileiro  direitos  e  garantias  de  natureza 

absoluta, conforme reconhecem doutrina e jurisprudência majoritárias. 

Esse entendimento tem respaldo em iterativa jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Tome-se como exemplo o HC 93250/MS, sob a 

relatoria da Ministra. Ellen Gracie:

Na  contemporaneidade,  não  se  reconhece  a  presença  de 
direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos fundamentais 
previstos no art. 5º, da Constituição Federal,  e em textos de 
Tratados e Convenções Internacionais em matéria de direitos 
humanos.  Os  critérios  e  métodos  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de 
modo  a  não  permitir  que  haja  prevalência  de  determinado 
direito  ou  interesse  sobre  outro  de  igual  ou  maior  estatura 
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jurídico-valorativa. (...).1

Não nos parece que a independência funcional possa desviar-

se dessa característica. 

A propósito, por toda a pertinência e relevância, recorremos ao 

magistério de Paulo Bonavides:

Uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente 
no  princípio  da  proporcionalidade  é  aquela  que  o  faz 
instrumento de interpretação toda vez que ocorre antagonismo 
entre  direitos  fundamentais  e  se  busca  daí  solução 
conciliatória,  para  a  qual  o  princípio  é  indubitavelmente 
apropriado2.

Nessa mesma direção,  conquanto evidente que o membro do 

Ministério Público encontra-se vinculado a um regime disciplinar especial, o 

que  denota  a  relevância  da  carreira  para  o  pleno  funcionamento  das 

instituições democráticas, o princípio da independência funcional, por si só, 

não lhe confere a permissão para, nos dizeres de José Armando da Costa, 

“exercer suas altas atribuições constitucionais de modo absolutamente livre, 

sem  vinculação  a  nenhum  regime  que  venha  a  antepor-lhes  limites 

jurídicos”3.

No mesmo sentido, Hugo Nigro Mazzili4 anota:

Temos dito que a independência funcional faz parte da nobreza 
da instituição do MP, e sem ela os órgãos do MP nada mais 
seriam que meros funcionários subordinados ou hierarquizados; 
não o são, porém, precisamente porque se veem apenas sob a 
égide da lei e de suas consciências.

Certo,  porém,  que  há  e  deve  mesmo  haver  limites  para  a 
independência funcional.

1 HC 93250/MS. Rel Min, Ellen Gracie. Julgamento em 10/06/2008. Segunda Turma.
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 9ª edição, Malheiros, 2003.
3  COSTA, José Armando da. Direito Administrativo Disciplinar . Brasília. Brasília 

Jurídica, 2004, p. 38.
4 MAZZILLI, Hugo Nigro. Os Limites da Independência Funcional no Ministério Público. 

Revista Jurídica nº 208, RS:. Síntese, p 16.
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A  primeira  a  impô-los  é  a  CF,  que  prevê  a  independência 
funcional como princípio institucional do MP (art. 128, 1º), mas ao 
mesmo tempo comete-lhe deveres ligados à defesa da ordem 
jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e 
individuais  indisponíveis  (art.  127,  caput).  Assim,  por  exemplo, 
não pode legitimamente o órgão do MP invocar a independência 
funcional para violar a seu bel-prazer a ordem jurídica ou para 
obter fim incompatível com a defesa do regime democrático, ou 
ainda para preterir  a defesa de interesses sociais e individuais 
indisponíveis.

Em suma, a independência funcional é garantia a ser exercida 

com responsabilidade por  parte  do membro do Ministério  Público.  Não é 

nem poder vir a ser escudo para a desídia. A grandeza das suas funções e o 

compromisso para com os deveres institucionais impõem um modo de agir 

consequente, não se podendo admitir a invocação do aludido princípio para 

agasalhar  posições  carentes  de  apoio  no  mundo  fático  e  nos  autos  do 

processo. 

Por  essas  razões,  ainda  que  em  caráter  excepcional,  os 

estudiosos citados admitem que o exercício da independência funcional é 

passível de temperamentos.

Também o CNMP já se manifestou nesse sentido, sempre com 

o  cuidado  de  ressalvar  a  excepcionalidade  da  medida,  conforme 

entendimento extraído  do  Recurso  Interno  em Reclamação Disciplinar  nº 

0.00.000.000482/2009-44  (Rel.  Conselheiro  Achiles  de  Jesus  Siquara 

Filho ):

(…) De início, imperioso registrar que não compete ao Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público  promover  análise  acerca  das 
razões jurídicas que levam os membros do Ministério Público à 
sua  atuação  institucional,  uma  vez  que  estas  encontram-se 
acobertadas  pelo  princípio  da  independência  funcional.  Ao 
inverso,  é  papel  deste  Conselho  Nacional  zelar  por  essa 
prerrogativa ministerial, assegurando a autonomia funcional dos 
membros Ministério Público brasileiro, visto que em sua atuação 
deve  manter  compromisso  tão  somente  com  a  Constituição 
Federal, com as leis e com sua consciência.

Por outro turno, essencial reconhecer que não poderá o membro 
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do  Ministério  Público  brasileiro,  utilizando-se  dessa  relevante 
prerrogativa institucional, utilizá-la como escudo para do exercício 
arbitrário de sua relevante função pública, extrapolando os limites 
legais e violando deveres funcionais. (...)

Fato é que não se pode admitir que o agente público, qualquer 

que seja ele, usufrua de suas prerrogativas como se fossem cheques em 

branco.  Cabe  ao  membro  do  Ministério  Público,  no  exercício  da  sua 

independência funcional, agir com base em parâmetros de razoabilidade, de 

acordo  com  o  que  seja  legítimo  esperar  do  exercício  de  suas  funções 

institucionais.

Parece-nos,  com  o  empréstimo  dos  posicionamentos  acima 

transcritos,  que  o  princípio  da  independência  funcional  deve  possuir 

interpretação que busque evitar uma atuação funcional dissonante de outros 

princípios e regras inseridos no texto constitucional e em normas legais que 

regem a atuação da Administração Pública. 

Vale dizer,  a despeito da sua importância para a livre atuação 

dos membros do Ministério  Público,  a aplicação concreta  do princípio da 

independência funcional não prescinde de ponderações. Admitindo-se, por 

hipótese, que eventual falha ou desídia no cumprimento do seu mister não 

fosse, em nenhuma hipótese, passível de responsabilização, teríamos clara 

afronta à Constituição Federal de 1988 e ao interesse público.

Por todos esses fundamentos, apontamos para a necessidade 

de se admitir limites na extensão do princípio da independência funcional, 

pois a atividade dos membros do Ministério Público encontra-se igualmente 

adstrita aos ditames constitucionais e legais, e não foi isso o que aconteceu 

no presente caso.

Ante  todas  as circunstâncias apontadas é que a Corregedoria 

Nacional, entendendo existir  elementos suficientes para a caracterização de 

falta  funcional,  propôs a  Revisão  da Sindicância  referida,  afirmando que  a 
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conduta atentaria contra os deveres previstos no art. 108, II e VI da LC nº 93, 

de 1993 e, consequentemente, reclamaria a aplicação da pena de advertência, 

nos termos do art. 152, I, c/c art. 153 da referida Lei Complementar.

Ao se deparar com um processo já na sessão do Tribunal do Júri, 

a  dispensa  das  provas  testemunhais  por  parte  do  Promotor  de  Justiça 

Requerido não foi a conduta mais diligente. A análise dos autos evidencia que 

haviam sido coletados elementos de prova substanciosos, e o mais adequado 

seria que o Requerido os submetesse à apreciação dos juízes constitucionais 

da causa, os jurados.

Evidenciou-se  na  presente  Revisão  do  Processo  Disciplinar 

inegável  falta de zelo por parte do Promotor de Justiça Requerido,  que se 

agiganta diante da enorme gravidade dos crimes que eram objeto do processo 

judicial.

Como se viu,  a dispensa das testemunhas para,  em seguida, 

requerer  a  absolvição  dos  acusados por  insuficiência  de  provas,  significou 

verdadeira contradição em termos, de resto não devidamente fundamentada, e, 

por  essa razão,  contrária  à  ordem jurídica,  na medida  em que  representa 

descumprimento  de  deveres  impostos  pela  relevante  função  do  Ministério 

Público.

Não se trata aqui de advogar a impossibilidade de o Membro do 

Ministério Público requerer a absolvição dos réus por ausência de provas, o 

que  colidiria  frontalmente  com  a  garantia  constitucional  da  independência 

funcional, mas sim, de exigir  uma aderência mínima dessa posição com as 

informações constantes dos autos. 

O que nos parece lógico e comprovado é que a prática adotada 

pelo Requerido de dispensar testemunhas sob a alegação de que a instrução 

criminal já se mostrara deficitária, mesmo sendo verificado que elas haviam 

sido  arroladas  sob  a  cláusula  de  imprescindibilidade  e  haviam  prestado 
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depoimentos de relevante interesse para a elucidação dos fatos, configura-se, 

de plano, uma conduta incompreensível e contraditória.

Ademais, não poderia o Requerido arvorar-se em juiz dos fatos, 

subtraindo dos jurados tarefa que não lhe pertencia, eis que representante do 

Estado acusador.

Naturalmente,  o  que  se  espera  de  um Membro  do  Ministério 

Público,  titular  da  ação  penal  e  legítimo  representante  do  Estado  e  da 

sociedade naquela ocasião, é que, ao se defrontar com provas legalmente 

produzidas na instrução do feito e com notória importância para o deslinde do 

caso, no mínimo permita que sejam submetidas à avaliação dos jurados. 

A regular produção da prova testemunhal na Sessão do Tribunal 

do  Júri  seria,  portanto,  o  mínimo a ser  esperado do Promotor  de  Justiça. 

Perceba-se que isso não afastaria a sua prerrogativa de requerer a absolvição 

dos acusados se entendesse insuficientes as provas. Mas não o eximiria de 

assegurar  a  adequada instrução do feito,  já  que  era  seu  dever  zelar  pela 

regularidade processual.

A toda evidência, as ações praticadas na Sessão do Tribunal do 

Júri,  realizada em 23 de setembro de 2010, impuseram profundos danos à 

imagem  do  Ministério  Público  perante  a  sociedade  rondoniense,  sem 

mencionar os familiares das vítimas.

Por tal razão, compartilhamos dos entendimentos exarados pela 

Sra. Promotora de Justiça Auxiliar da Corregedoria Nacional deste Conselho, 

Dra. Joseana França Pinto e pelo Exmo. Sr. Corregedor Nacional do Ministério 

Público,  no  sentido  de  que  o  Requerido,  ao  dispensar  três  testemunhas 

arroladas sob a cláusula de imprescindibilidade e impedir a apreciação dos 

depoimentos testemunhais na sessão do Tribunal do Júri, violou os deveres 

previstos no art. 108, II (Zelar pela dignidade da função do Ministério Público) e 

VI (Desempenhar com zelo e presteza as suas funções), da Lei Complementar 
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estadual nº 93, de 1993. Referidas infrações são puníveis com a penalidade de 

advertência, na forma do art. 153, se o acusado não for reincidente, hipótese 

que autorizaria a aplicação de sanção mais severa.

Nesse ponto,  voltamos à preliminar levantada pelo Requerido, 

apenas para reconhecer a sua absoluta insubsistência. A análise dos autos 

evidencia que a decisão do Órgão Correcional local se deu, de fato, de forma 

contrária aos elementos constantes dos autos, que demonstravam de forma 

satisfatória a prática de infração de deveres funcionais por parte do Requerido, 

autorizando a aplicação da sanção proposta pela Corregedoria Nacional.

Ante o exposto, voto pela procedência da presente Revisão de 

Processo  Disciplinar,  reconhecendo  a  prática  pelo  Promotor  de  Justiça 

Tarcisio Leite Mattos de infração funcional prevista nos incisos II e VI do art. 

108,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  93,  de  1993,  aplicando-lhe,  por 

conseguinte, a pena de advertência, na forma prevista no art. 153 da mesma 

Lei.

FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA

Conselheiro Relator


