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INVESTIGADO(A) : GUARACI MARTINS TEIXEIRA

ADVOGADO : SP349924 CLAUDIO MERCADANTE (Int.Pessoal)

INVESTIGADO(A) : CLEITON DE OLIVEIRA TEIXEIRA
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EXTINTA A
PUNIBILIDADE : JOSE MARQUES DE JESUS

No. ORIG. : 00037441020114036107 2 Vr ARACATUBA/SP

DESPACHO
Vistos, etc.
Analisando os passos do processo, observo que o Ministério Público Estadual, em 02/2010, ofereceu denúncia,
perante a Vara Única da Comarca de Buritama/SP, afirmando que, no dia 07/10/2008, Ademar Adriano de
Oliveira, Guaraci Martins Teixeira, Cleiton de Oliveira e Leandro Candido de Oliveira, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, teriam dado causa a instauração do inquérito policial nº 35/2008 contra as vítimas Silvio
Cesar Moreira e José Aparecido da Silva, imputando-lhes crime de que sabiam ser inocentes.
Narrou que Cleiton de Oliveira, Leandro Candido de Oliveira e José Marques de Jesus, mediante induzimento
operado por Ademar Adriano de Oliveira, fizeram afirmação falsa, negaram ou calaram a verdade, no bojo do
processo eleitoral nº 171/2008, movido em face de Silvio César Moreira e José Aparecido da Silva, acusados da
prática de captação ilícita de sufrágio.
Segundo apurado, Ademar teria se dirigido até a residência de Guaraci, Cleiton e Leandro a fim de lhes
convencerem a participar de um plano criminoso em troca de benefícios financeiros. Tais pessoas deveriam
comparecer ao cartório de títulos e documentos e ali consignarem em escritura pública de declaração que José
Aparecido Dias, Vice-prefeito da cidade de Planalto, teria abordado Guaraci para lhe oferecer uma cesta básica de
alimentos em troca de seu voto.
De outra banda, Ademar teria encaminhado ao Parquet Estadual representação postulando a propositura de ação
penal ou requisição de IPL em face de Silvio Cesar Moreira e Jose Aparecido da Silva, em virtude da suposta prática
do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, acostando, para tanto, as cópias das escrituras públicas
contendo as versões de Guaraci, Cleiton e Leandro.
No bojo do IPL nº 171/2008, referente à captação ilícita de sufrágio ocorrido no âmbito eleitoral, acabou sendo
comprovado que as testemunhas induzidas por Ademar teriam feito afirmações falsas em juízo com o fito de
alterar a verdade dos fatos, sendo o pleito arquivado (fls. 428/431).
E no curso do IPL instaurado para apuração de crime eleitoral, Guaraci, Cleiton e Leandro acabaram confessando
que teriam recebido uma proposta pecuniária de Ademar para mentirem e prejudicar os candidatos Silvio Cesar e
José Aparecido.
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Por esses motivos, Guaraci Martins Teixeira foi denunciado pelo crime previsto no artigo 339 do CP; Cleiton de
Oliveira e Leandro Candido de Oliveira, pelos crimes previstos nos artigos 339, caput, e 342, na forma do artigo
29 e 69, todos do CP, e Ademar Adriano de Oliveira, pelos crimes previstos nos artigos 339, caput, e 342, c/c 29,
62, inciso I, e 69, todos do CP.
A acusação arrolou as seguintes testemunhas: Jandira Candida de Oliveira, Luciano Aparecido Gonçalves, Amilton
Fernandes, José aparecido da Silva e Cleonice de Oliveira Teixeira.
Os réus foram citados pessoalmente (fls. 473) e ofereceram suas defesas preliminares (fls. 466/470, 475, 479/480
e 491/493).
Ratificado o recebimento da denúncia pela Justiça Estadual, em 11/02/2011 (fls. 505)
Ainda na seara Estadual, a denúncia foi aditada para inclusão do denunciado José Marques de Jesus, acusado da
prática do crime previsto no artigo 342, caput, do CP, sendo o aditamento recebido na audiência de 12/07/2011
(fls. 525).
Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para prosseguimento do feito, com remessa para a
Justiça Federal de Araçatuba/SP (fls. 535/537).
Ademar Adriano de Oliveira interpôs recurso em sentido estrito contra o declínio de competência, tendo o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso (fls. 559/597).
O Ministério Público Federal, então, reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento
dos crimes de denunciação caluniosa e falso testemunho cometidos em prejuízo da Justiça Eleitoral, no entanto,
considerou que o crime de falso testemunho praticado por Cleiton de Oliveira e Leandro Candido de Oliveira
deixou de ser punível em razão da retratação efetuada nos autos do inquérito policial nº 35/2008 (fls. 263/264 e
265/266), realizada em 04/12/2008, antes, portanto, da sentença proferida nos autos da investigação judicial
eleitoral nº 171/2008, em 27/04/2009. Ponderou, também, que como nenhum dos depoimentos das testemunhas
foi considerado, porque contraditórios entre si, que houve retratação das testemunhas, que não houve qualquer
potencialidade lesiva no depoimento de José Marques de Jesus, uma vez que os fatos já haviam sido desmentidos
por Cleiton e Leandro, tendo desaparecido por completo o perigo que representava o falso testemunho, entendeu
pela extinção da punibilidade dos coatores e partícipes do crime. Dessa forma, deixou de ratificar a denúncia
quanto à imputação do crime previsto no artigo 342 do CP aos denunciados Cleiton de Oliveira, Leandro Candido
de Oliveira, Ademar Adriano de Oliveira e José Marques de Jesus, promovendo seu arquivamento, ratificando,
porém, a denúncia, com relação ao crime de denunciação caluniosa - artigo 339 do CP (imputado a Guaraci
Martins Teixeira, Cleiton de Oliveira, Leandro Candido de Oliveira e Ademar Adriano de Oliveira) - fls.
638/652.
A denúncia foi recebida pelo MM Juízo da 2ª Vara Federal de Araçatuba/SP, em 25/02/2014, sendo expedida carta
precatória para citação dos réus e apresentação de resposta à acusação (fls. 692/698).
Decretada a extinção de punibilidade do crime de falso testemunho atribuído a Cleiton de Oliveira, Leandro
Candido de Oliveira, Ademar Adriano de Oliveira e José Marques de Jesus, nos termos do artigo 107, VI, c/c §2º
do artigo 342, todos do CP (fls. 702/704).
Com exceção de Leandro, os demais réus foram pessoalmente citados (fls. 734).
Ademar Adriano de Oliveira apresentou resposta à acusação e arrolou as seguintes testemunhas: José Marques de
Jesus, José Marcos de Paula, Alexandre Adriano de Oliveira e Amilton Fernandes (fls. 707/714).
Cleiton de Oliveira apresentou resposta à acusação e não arrolou testemunhas (fls. 742/744)
Guaraci Martins Teixeira apresentou resposta à acusação e não arrolou testemunhas (fls. 760/762).
Analisadas as alegações trazidas nas defesas preliminares, o Juízo competente ratificou o recebimento da denúncia
e deixou de designar audiência de instrução e julgamento, para aguardar a efetivação da citação de Leandro
Candido de Oliveira (fls. 764/765), que finalmente foi citado (fls. 784), apresentou resposta à acusação e não
arrolou testemunhas (fls. 802/803).
A defesa preliminar de Leandro foi analisada pelo Juízo então competentes e a denúncia com relação a esse
acusado também ratificada (fls. 805/806).
Determinada a expedição de cartas precatórias para a Comarca de Buritama/SP para a realização da audiência de
instrução e julgamento (fls. 805/806), uma vez que somente a acusação e a defesa de Ademar arrolaram
testemunhas, sendo todas, assim como os quatro réus, residentes na cidade de Planalto/SP.
A Vara Deprecada expediu os mandados para a realização de audiência de instrução e julgamento a ser realizada
dia 16/11/2016 (fls. 832).
Foram regularmente intimados (fls. 833): o réu Ademar Adriano de Oliveira e as testemunhas Amilton Fernandes
(acusação e defesa), José Aparecido da Silva (acusação) e Alexandre Adriano de Oliveira (defesa).
Diante da informação de falecimento de duas das testemunhas arroladas por Ademar (José Marques de Jesus e
José Marcos de Paula), sua defesa requereu a substituição das mesmas para: Eliana Aparecida de Caires Feitosa e
Luzia de Cássia Gotardo Lopes (fls. 838).
Audiência redesignada para dia 14/02/2017 (fls. 869).
Deferido o pedido de substituição de testemunhas de Ademar (fls. 849).
Às fls. 870/871 sobreveio certidão da Câmara Municipal de Planalto, informando que Ademar Adriano
de Oliveira tomou posse como Prefeito desse município em 01/01/2017, findando seu mandato em
31/12/2020.
A audiência de instrução agendada para o dia 14/02/2017 foi cancelada e a carta precatória nº 00019574-
80.2016.826.0097 restituída (fls. 873/977), tendo os autos subido para este Tribunal Regional Federal.
Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República ratificou a denúncia de fls. 692/695, bem como os demais atos
processuais até então realizados e requereu a continuidade da instrução probatória (fls. 985/987).
1 - Expostos o desenrolar do processo até o momento, ratifico os atos decisórios praticados em primeiro grau
de jurisdição, à vista da ratificação da denúncia pelo Ministério Público Federal, seu recebimento pelo Juízo Federal
da 2º Vara de Araçatuba/SP, competente na ocasião para o ato, bem como sua decisão de análise das defesas
preliminares para prosseguimento da ação, restando íntegros os atos processuais praticados até a modificação da
competência para processamento e julgamento deste feito para este Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
2 - Retifique-se a autuação para Ação Penal.
3 - Expeça-se carta de ordem, intimando-se as partes, para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação (fls.
05 - vide endereços às fls. 833, 841/846 e 942 e 944).
4 - Após devidamente realizado o ato em questão, expeça-se carta de ordem, intimando-se as partes, para oitiva
das testemunhas de defesa de Ademar Adriano de Oliveira (fls. 707/714, 833 e 838).
5 - Na sequência, somente após a oitiva das referidas testemunhas, expeça-se carta de ordem, intimando-se as
partes, para interrogatório dos réus (824/825, 841/846 e 941/942), na forma do artigo 400 do CPP e do artigo 9º
da Lei 8.038/90.
As cartas de ordem deverão ser instruídas com cópia da denúncia e deste despacho.
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6 - Concluídas tais inquirições, intimem-se a acusação e a defesa para o requerimento de eventuais diligências cuja
necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos
do artigo 10 da Lei 8.038/90 e do artigo 402 do Código de Processo Penal.
7 - A propósito, destaco a novel orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 127900, TP - STF, Rel. Min.
Dias Toffoli, DJe-161 02/08/2016, public. 03/08/2016), no sentido de que "a norma inscrita no art. 400 do Código
de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais
militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial
incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado", em prol da máxima efetividade
dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mitigando-se, nessa medida, o princípio da
especialidade, de modo a "assegurar ao acusado que, mesmo no rito processual de ação penal originária de Corte
Superior, seja interrogado somente após a oitiva das testemunhas" (AP 862 AgR, 1ª Turma - STF, Rel. Min. Marco
Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe-164 04/08/2016, public. 05/08/2016).
8 - Ficam as defesas desde já intimadas para acompanhar o andamento das referidas cartas de ordem e
precatórias diretamente perante os Juízos Deprecados, independentemente de novas intimações, nos termos da
Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
São Paulo, 15 de setembro de 2017.
GISELLE FRANÇA
Juíza Federal Convocada
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CERTIDÃO
Certifico que em 28/09/2017, em cumprimento ao r. despacho nº 6436624.29 de fls. 989/991v, foi expedida Carta
Precatória de n.º 6470017.3-USE4 deprecando a oitiva das testemunhas de acusação, encaminhada ao Juízo
Distribuidor da Comarca de Buritama/SP, por Malote Digital, em 02/10/2017.
 
Certifico, ainda, que em 28/09/2017 foi expedida Carta de Ordem n.º 6469174-USE4 e encaminhada em
29/09/2017 ao Juízo Distribuidor de Araçatuba/SP, por correio eletrônico, para intimação pessoal dos patronos
dativos dos réus Guaraci Martins Teixeira, Cleiton de Oliveira Teixeira e Leandro Candido de Oliveira, para que
tomem ciência do r. despacho nº 6436624.29 de fls. 989/991v e da expedição da Carta Precatória supracitada que
determinou a oitiva das testemunhas de acusação Jandira Cândida de Oliveira, Luciano Aparecido Gonçalves,
Amilton Fernandes, José Aparecido da Silva e Cleonice de Oliveira Teixeira.
 
São Paulo, 03 de outubro de 2017.
PATRÍCIA DE LIMA E SILVA
Diretora de Divisão
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