
Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás

Gabinete do Desembargador Leandro Crispim
C O R T E   E S P E C I A L

AÇÃO PENAL N. 428369-93.2012.8.09.0000 

PROTOCOLO N. 201294283693

COMARCA DE GOIÂNIA

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES

RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

D E C I S Ã O

O  réu  Demóstenes  Lázaro  Xavier  Torres,

por intermédio do seu advogado inscrito na OAB/GO

sob o n. 18.111, informa “que está disposto e apto a retornar a exercer

suas funções perante o Ministério Público do Estado de Goiás”.

Aponta  que  obteve  junto  ao  Superior

Tribunal de Justiça “a suspensão do curso da presente ação penal (e, por

conseguinte,  por corolário  lógico,  os efeitos  das  decisões que ao curso do processo se

vinculam, tal como a medida cautelar de afastamento) (…)”.

Menciona  que  o  Procurador-Geral  de

Justiça, por meio de declaração pública veiculada no
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Jornal 'O popular', de 05/11/2014, registrou  “(...)  que

não autorizará  o retorno do ora peticionário  às  suas  funções,  senão com determinação

expressa da Justiça”.

Enfatiza que “para prevenir assunção de responsabilidade, em

especial a de que estaria se furtando ao comparecimento para retomada do exercício das

suas  funções”,  e  diante  da  existência  de  conflito

aparente,  requer  autorização  expressa  para  o  seu

retorno às aludidas funções, a uma, não há motivo

para o seu afastamento, a duas, não há prazo marcado

para o cessamento da suspensão, a três, o curso da

ação penal está suspenso indefinidamente, a quatro,

é inaceitável que o servidor público continue sendo

remunerado  sem  que  execute  a  contraprestação  dos

seus serviços (f. 3.405/3.406).

Resumidamente relatado.

DECIDO.

Antes  de  adentrar  o  pedido  do

réu/postulante, registro que a Procuradoria-Geral de

Justiça, em cota acostada às f. 3.384/3.386, pontuou

que a decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis

Júnior em sede de Habeas Corpus, “apenas  suspendeu o curso da

presente  ação penal  com o fito  de se apurar  o  âmbito  de competência  do Inquérito  n.

3.430/DF  (Operações  Vegas  e  Monte  Carlo)  e  que,  em  momento  algum,  revogou  o

afastamento cautelar do réu Demóstenes Lázaro Xavier Torres de suas funções”.

Pois bem. 
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Depreende-se  que  o  Ministro  Sebastião

Reis  Júnior,  ao  deferir  a  liminar  no  HC  n.

307.152/GO, impetrado por  Demóstenes Lázaro Xavier

Torres, suspendeu tão somente o curso da presente

ação penal originária até o julgamento final deste

writ (decisão acostada às f. 3.409/3.416). 

Atente-se que o peticionário, em sede do

aludido habeas corpus, pleiteou, no mérito, dentre

outros  pedidos,  o  trancamento  da  ação  penal  em

questão, com a revogação de todas as decisões ali

proferidas,  matérias  ainda  não  analisadas  pelo

Superior Tribunal de Justiça, dado que o Ministro

Sebastião  Reis  Júnior,  em  sede  de  liminar,  se

limitou a suspender o curso da presente ação penal.

A propósito, trechos da aludida decisão:

“(...) A plausibilidade jurídica do direito alegado pelos impetrantes está

evidenciada nos documentos acostados aos autos, relatados na petição

inicial,  os  quais  indicam  o  suposto  envolvimento  de  parlamentares

federais, dentre eles o ora paciente, detentores de foro por prerrogativa

de função, nos delitos investigados nas operações Vegas e Monte Carlo.

(...) Apesar de não se possível concluir, em sede de cognição sumária,

que  os  apontados  indícios  seriam,  de  fato,  capazes  de  gerar  o

deslocamento do inquérito para o âmbito de competência do Supremo

Tribunal Federal, notadamente porque exigiria a mensuração do grau de

envolvimento do paciente nos fatos investigados, isto é, se a aparição de

seu  nome  nas  escutas  telefônicas  revelaria  a  condição  real  de

investigado,  é  de  rigor,  por  cautela,  o  deferimento  da  liminar.  A
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densidade  das  alegações  defensivas,  o  conteúdo  dos  documentos

colacionados  aos  presentes  autos  e  o  estágio  atual  da  ação  penal

originária,  em  vias  de  instrução  (periculum  in  mora),  demandam

prudência e constituem fundamento bastante  para o sobrestamento do

curso  do  processo  em  trâmite  na  instância  antecedentes.  Com  essas

considerações, defiro a liminar tão somente para suspender o curso da

ação penal originária, até o julgamento final deste habeas corpus. (...)”.

Ora, as decisões proferidas no presente

feito, como por exemplo a do recebimento da denúncia

-  que determinou a instauração de ação penal contra

o  peticionário  -,  a  do  afastamento  cautelar  do

paciente  das  funções  do  cargo  de  Procurador  de

Justiça, dentre outras, encontram-se válidas.

Dispensa, portanto, maiores considerações

sobre a extensão da liminar proferida pelo Superior

Tribunal de Justiça.

A  decisão  que  determinou  o  afastamento

cautelar do réu Demóstenes Lázaro Xavier Torres das

funções  do  cargo  de  Procurador  de  Justiça  foi,

inclusive, objeto de agravo regimental, o qual foi

desprovido  pela  Corte  Especial,  consoante  acórdão

acostado às f. 2.944/2.958 – 15º vol.

Com  efeito,  não  há  razão  para  se

questionar  se  o  postulante  continua  afastado

cautelarmente das funções do cargo de Procurador de

Justiça.
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Desse modo, indefiro o pedido de retorno

do  peticionário  às  aludidas  funções,  dado  que

persistem  os  motivos  elencados  na  decisão  de  f.

2.692/2.704 e no acórdão de f. 2.944/2.958  (agravo

regimental), máxime porque a decisão lançada no HC n.

307.152/GO apenas suspendeu o curso desta ação penal

até o julgamento deste writ, nada mais.

Intime-se.

Outrossim,  anoto  o  equívoco  da  Corte

Especial ao proceder à juntada do ofício n. 839/2014

às f. 3.376/3.380, por não guardar qualquer relação

com este feito, conforme alertado pela Procuradoria

-Geral de Justiça em cota de f. 3.384/3.386.

Desse modo, determino o desentranhamento

das aludidas peças.

Goiânia, 24 de novembro de 2014.

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

R E L A T O R 

I/g
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