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DESPACHO

O feito foi distribuído a esta Relatoria em razão do afastamento do Ministro 
Félix Fischer, para tratamento de saúde, conforme convocação veiculada por meio da 
Portaria STJ/GP n. 243 de 2 de agosto de 2021.

 
Trata-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo 

Ministério Público Federal em 27/3/2018 (fls. 3319-3565), a qual foi recebida por esta 
Corte Superior (fls. 8195-8373), ocasião em que foi mantida a medida cautelar de 
afastamento da função imposta aos acusados, ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS 

INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e 

MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, conforme itens 35 e 36 do acordão supra, 
pelos seguintes fundamentos, os quais transcrevo:

 
35. Do afastamento do Cargo:
o ponto, vale ressaltar que os denunciados já estão afastados do exercício do 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por 
decisão deste relator, posteriormente referendada por este colegiado. Os 
elementos documentados na investigação revelam indícios de crimes de corrupção 
passiva e lavagem de capitais relacionados a atos inerentes às funções públicas 
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por eles exercidas, com imensuráveis prejuízos ao erário. Ao serem analisados os 
documentos e mídias apreendidas por força das diversas medidas cautelares 
então decretadas, foram identificadas outras evidências relacionadas aos eventos 
originalmente apurados e outros indícios de condutas criminosas, além daquelas 
que já haviam motivado o afastamento anterior.
Denota-se um vasto conjunto de provas, largamente esquadrinhado nas decisões 
que motivaram o afastamento dos sigilos e as buscas e apreensões, tais como 
transcrições de troca de mensagens de texto e de diálogos entre integrantes do 
esquema, e-mails, documentos, dentre outros elementos de cognição.
O afastamento cautelar decorrente da prática de crime, cujo cabimento há muito foi 
consolidado na jurisprudência, consta atualmente do artigo 319, inciso VI, do 
Código de Processo Penal, verbis:
"Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a 
prática de infrações penais"
Aqui, trata-se de afastamento cautelar, substitutivo da prisão, sendo que os fatos 
são extremamente graves e foram perpetrados no exercício de uma das mais 
importantes e sensíveis atividades de Estado. Ressalta-se, ademais, que são 
crimes ligados ao exercício funcional, praticados no desempenho do cargo e com 
abuso dele, delitos esses que trouxeram efeito deletério à imagem, à credibilidade 
e à seriedade do da Corte de Contas fluminense.
A natureza da atividade desenvolvida pelos denunciados exige e impõe atuar 
probo, lídimo, íntegro e transparente, sendo inaceitável que, aparentemente 
descambando para a ilegalidade, valha-se da relevante função que o Estado lhe 
confiou para enriquecer ilicitamente, em tamanho prejuízo dos cofres públicos. 
Faz-se, portanto, inconcebível e até mesmo inaceitável que os acusados possam 
prosseguir atuando, quando paira sobre eles a suspeita de que o seu atuar não 
seja o lídimo e imparcial agir a que se espera.
O afastamento, aqui, não visa apenas a resguardar a imagem do Tribunal de 
Contas do Rio de Janeiro, mas, primordialmente, dar a segurança à população de 
que se está estancando a freqüente, a continua e incessante veia da corrupção.
Nesse painel, vale destacar que a integridade, a probidade e seriedade são 
corolários inafastáveis do desempenho da relevante função pública, não devendo 
pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou 
que suscite dúvidas sobre sua legalidade.
Assim, o afastamento atende, a uma, à necessidade de resguardo da ordem 
pública, seriamente comprometida pelo agir escuso dos denunciados. A duas, 
como dito, atende à necessidade de estancar a ação dos acusados.
Dessa forma, é premente a premissa de que permaneçam impossibilitados do 
desempenho do cargo e de que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de 
decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o que só pode ser 
viabilizado com a suspensão do exercício da atividade pública. Por último, ainda 
adscrevo que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom 
andamento do processo criminal e das apurações administrativas que dela 
decorrerão.
A instrução criminal está sendo deflagrada e haverá necessidade de inquirição de 
testemunhas, não é viável, sob esse viés, que a instrução se desenvolva de forma 
isenta com os agentes no desempenho do cargo.
(...)
Dessa forma, sem prejuízo de eventual substituição da medida cautelar nesta 
oportunidade aplicada por outra mais grave, mas entendendo que, no momento, o 
afastamento é o que basta, suspendo do exercício da função pública de ALOYSIO 
NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, 
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JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE 
ALENCAR, nos termos da fundamentação acima, até o julgamento final, o que faço 
forte no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.
36. Das diligências complementares:
Por fim, comunique-se imediatamente à e. Presidência do Tribunal de Contas do 
Rio de Janeiro, para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta 
decisão.

 
 

O acusado Domingos Inácio Brazão impetrou, perante o Supremo Tribunal 
Federal, habeas corpus visando ao retorno a suas funções no Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, tendo a ordem sido concedida pelo Ministro Nunes Marques, 
por meio da decisão juntada às fls. 10244-10259, a qual foi cumprida, conforme 
despacho de fls. 10263-10266, ocasião em que determinei a intimação do Ministério 
Público para tomar ciência do despacho e para se manifestar sobre petição da defesa 
de fls. 10231-10239.
 
 

Após, os acusados JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA 
NOLASCO, MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR e ALOYSIO NEVES 
GUEDES peticionaram, perante o Supremo Tribunal Federal, visando à extensão dos 
efeitos da decisão proferida em favor de BRAZÃO, para que seja deferido o retorno às 
suas funções no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tendo a medida sido 
concedida pelo Ministro Nunes Marques, por meio das decisões juntadas, às fls. 10280-
10286; fls. 10289-10294, 10295-10300, 10301-10306, cujos dispositivos foram, assim 
redigidos:
 

3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão para revogar as medidas 
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas à José Gomes Graciosa 
nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em trâmite no 
Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo.
 
3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão para revogar as medidas 
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas à José Maurício de Lima 
Nolasco nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em 
trâmite no Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo.
 
3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão para revogar as medidas 
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas à Marco Antônio Barbosa 
de Alencar nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em 
trâmite no Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo.
 
3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão para revogar as medidas 
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas à Aloysio Neves Guedes 
nos autos da ação penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em trâmite no 
Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo.
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Como visto do acórdão da Corte Especial acima parcialmente transcrito, a 
medida cautelar diversa da prisão imposta aos peticionantes, com base no art. 319 do 
CPP, foi o afastamento da função pública.

 
Dessa forma, dou cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, que 

que estendeu os efeitos da ordem concedida às fls. 10244-10259 aos requerentes, 
para proceder ao levantamento da medida cautelar de afastamento da função pública 
imposta a eles, conforme determinado nas decisões de fls. 10280-10286 - JOSÉ 
GOMES GRACIOSA; fls. 10289-10294 - JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO; 
fls.10295-10300 - MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR e fls. 10301-10306 -
 ALOYSIO NEVES GUEDES.

 
Proceda-se a habilitação dos advogados substabelecidos, às fls. 10308-

103010, conforme requerido pelo acusado ALOYSIO NEVES GUEDES. 
 
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal, para se manifestar sobre 

agravo de fls. 9.118-9.131, petições de fls. 10231-10239 e 10274-10277, bem 
como para tomar ciência do cumprimento da ordem de revogação da medida cautelar 
imposta aos acusados, conforme determinado nas decisões de fls. 10280-10286 -
 JOSÉ GOMES GRACIOSA; fls. 10289-10294 - JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO; 
fls.10295-10300 - MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR e fls. 10301-10306 -
 ALOYSIO NEVES GUEDES, exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.

 
Brasília, 06 de dezembro de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI 
Relatora
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