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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – ESTADO 

DA BAHIA. 

  

 

 

Tema que trata dos seguintes processos reduzidos em mídia encartada 

Autos nº. 8002976-96.2018.8.05.0000 

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0002064-88.2010.8.05.0172 -  8001946-26.2018.8.05.0000 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR – TJ – ADM – 2018/17333 

 

 

 

 

 

 

 

MANOEL SILVEIRA GOMES, brasileiro, casado, empresário, residente na Avenida 

do Sol, nº. 12, Pontal do Ipiranga, Linhares – ES, neste ato representado por seu 

advogado ADAM COHEN TORRES POLETO, devidamente inscrito nos quadros da 

OAB/ES sob o nº. 14.737, com endereço descrito no cabeçalho (procuração em mídia), 

vem a presença de V. Exa. propor 

 

NOTÍCIA CRIME 

 

em face de MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO, Desembargadora da 2ª 

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através dos seguintes 

fatos e fundamentos: 
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1.   Conforme comprova os processos que tramitaram na comarca de 

Caravelas/Mucuri, o Noticiante Sr. MANOEL SILVEIRA GOMES foi processado no 

ano de 1976 para que o mesmo deixasse de ocupar suas terras adquiridas no ano de 

1972. 

2.   Após a realização de audiência de justificação, foi concedida 

liminar possessória em favor de RAPHAEL DE CASTRO, momento em que a decisão 

foi cumprida prontamente. 

 

3.   No decorrer dos anos, o Noticiante sempre passava nas áreas, 

sendo certo que qualquer ocupação irregular era comunicada pelo próprio, seja através 

de notificação judicial, ou até mesmo verbalmente. 

 

4.   RAPHAEL DE CASTRO sumiu das áreas porque estava doente, 

tendo sua área invadida em duas partes. A primeira parte foi invadida pelo fiscal do 

IDAF da época, hoje qualificado como o recorrente ROBERTO CORREA na Apelação 

n. 0001763-44.2010.8.05.0172. A segunda área foi invadida por quem vendeu à 

SUZANO S/A, ora qualificada como recorrente da Apelação n. 0002064-

88.2010.8.05.0172. 

 

5.   Quando o processo principal chegou ao final, a viúva de 

RAPHAEL DE CASTRO apresentou desistência da ação principal alegando que o 

Reclamante MANOEL SILVEIRA é o real posseiro da área em litígio. 

 

6.   Antes da sentença, ROBERTO CORREA havia apresentado Ação 

de Oposição alegando que o primeiro fragmento da área litigiosa lhe pertencia.  
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7.   A sentença do processo principal foi improcedente com análise de 

mérito, enquanto a sentença da ação de oposição foi pela extinção sem análise de 

mérito. No ensejo, já em 2006 o Reclamante chegou a rechaçar que NÃO estava de 

posse de suas áreas desde 1976. Esse fato ocorreu inúmeras vezes antes da sentença, 

mas ainda assim, a magistrada sentenciante da ação de oposição entendeu que opoente e 

oposto estavam na posse de suas áreas defendidas.   

 

8.   Ao requerer o cumprimento de sentença do processo principal, os 

oficiais de justiça encontraram os confrontantes antigos, bem como os confrontantes 

naturais. A partir daquele momento, MANOEL SILVEIRA passou então a ter contato 

formal com suas terras dezenas de anos após o Poder Judiciário da Bahia ter lhe retirado 

da posse em 1976. 

 

9.   ROBERTO CORREA e SUZANO S/A, ingressaram com Ação 

de Embargos de Terceiro (0002064-88.2010.8.05.0172 - 0001763-44.8.05.0172 - Autos 

reproduzidos integralmente através de mídia encartada no anexo), onde conseguiram 

liminares de manutenção de posse até o julgamento da lide. 

 

10.   Conforme comprova no anexo, ambas ações foram julgadas 

improcedentes. Logo em seguida ROBERTO CORREA se insurgiu do cumprimento 

imediato da r. sentença através da medida cautelar 8001946-26.2018.8.05.0000. 

 

11.   Houve fatores determinante para instauração de PAD em desfavor 

da Desembargadora LÍGIA MARIA CUNHA LIMA que, funcionando como relatora, 

concedeu efeito suspensivo em favor do Recorrente ROBERTO CORREA BASTOS, 

sendo apontado ANTECIPAÇÃO de julgamento por parte de sua relatoria 

(comprovação no anexo - fls. 751/753 - ID 704120). 
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12.   A Desembargadora LÍGIA MARIA CUNHA LIMA, ao analisar 

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo (ID 704120), se manifestou da seguinte 

forma: 

"da análise perfunctória, adequada à fase prematura dos autos, 

entendo configurada a relevância dos fundamentos formulados 

pelo Embargante/Apelante no presente Requerimento, tendo em 

vista a existência de Laudo elaborado pelo perito de confiança do 

Juízo (ID 691472) que atesta a não coincidência entre as áreas do 

Embargante e do Embargado." 

 

13.   Ao magistrado singular cabe obediência aos princípios 

norteadores ao exercício da judicância, bem como aos princípios norteadores à 

distribuição da tutela jurisdicional. E foi assim que a r. sentença atacada teve o 

manifesto da julgadora a quo. 

 

14.   Se uma sentença de primeiro grau cumpriu Lei e princípios, 

rogata vênia, jamais existiria possibilidade de utilizar esse exercício com fundamento 

para concessão de efeito suspensivo. Isso é grave, e gera prejuízos!  

 

15.   Verificou-se que o perito dividiu seus trabalhos em dois 

momentos: parte técnica e parte opinativa. Nada mais! 

16.   Verifica-se claramente na r. sentença que a magistrada a quo 

realizou o puro exercício do livre convencimento quando utilizou-se de provas 

emprestadas para perceber que APENAS o trabalho técnico do perito poderia ser 
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aproveitado. No ensejo, ao contrário do que externa a parte recorrente1 e a decisão de 

empréstimo de efeito suspensivo,  a r. sentença levou em consideração o levantamento 

topográfico; memorial descritivo; e confecção de mapas apontando confrontantes à 

época da retirada do Noticiante/Recorrido de suas terras por força de decisão liminar da 

justiça em 1976. 

17.   Diante desse triste episódio em mentir criminosamente perante 

tribunal, fato capitaneado pelos subscritores do recurso de apelação, os advogados 

FERNANDO VAZ (OAB/BA N. 25.027) e ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA 

(OAB/BA N. 1138-A), outra medida não seria mais adequada senão processá-los 

perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia. Pois tal conduta expõe 

magistrados que estão arduamente fazendo seus trabalhos no primeiro grau, e 

contaminam julgamentos por parte do presente TJBA. Isso é um absurdo inaceitável, 

sendo comprovado no anexo, a propositura da reclamação disciplinar proposta em 

desfavor dos advogados apontados.  

18.   Em todos os pontos do julgamento, verifica-se que ocorreu 

respeito absoluto acerca das informações técnicas externadas no laudo quanto a 

confirmação da área do Noticiante se tratando da mesma área que a Justiça da Bahia 

está obrigada a devolver. 

 

19.   Definitivamente, não dá pra aceitar tutela jurisdicional que pisa na 

Lei e nos princípios norteadores, sobretudo os princípios que emanam de 

comportamento dos magistrados singulares sentenciantes. 

                                                           
1  São FALSOS os dizeres da parte Recorrente à fl. 707: "Entretanto, o afastamento parcial do 
laudo técnico, no caso dos autos, rogata vênia, é temerário, pois não há sentido em considerar corretos 
os dados levantados e, ao mesmo tempo, propor uma conclusão totalmente diversa do perito! Não se 
trata de afastamento completo da perícia com justificativa  de sua não aceitação, e sim, do acatamento 
de todas as informações reveladas pelo perito (mapas, plantas, memoriais, confrontantes, etc.) e 
mudança arbitrária do seu resultado, o que é irrazoável!". 
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20.   Não é demasiado relembrar que, na medida em que o magistrado 

distribui a tutela jurisdicional FORA dos padrões normativos, e sendo tal comando 

decisório causador de prejuízos ao jurisdicionado, o magistrado responde pelos 

prejuízos causados. 

 

21.   Todos esses fatos ocorreram com base na decisão teratológica em 

conceder efeito suspensivo por incongruência da sentença em face dos trabalhos do 

perito. 

 

22.   A mesma decisão teratológica foi tomada no processo 8002976-

96.2018.8.05.0000, onde consta a Noticiada como relatora. 

 

23.   Mas não é só! No dia 21 de março o advogado subscritor 

compareceu ao Fórum de Mucuri para devolver os processos que havia feito carga. Ao 

conversar com a Juíza da comarca sobre nossa movimentação para fins do cumprimento 

de sentença no processo 0002064-88.2010, a referida magistrada disse que era 

impossível por haver outra decisão concedendo efeito suspensivo também no processo 

0002064-88.2010.8.05.0172. 

 

24.   A magistrada da comarca imprimiu a tela da publicação e 

entregou nas mãos do subscritor. Ao reparar que a relatora é a Desembargadora 

MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO, recordou-se que encontrou o 

representante legal da sua cliente TAF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. 

 

25.   No ensejo, Rodrigo Dutra resolveu por bem esclarecer que 

presenciou ROBERTO CORREA BASTOS (embargante do processo apensado), e seu 
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advogado ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA, onde ambos estavam se 

vangloriando que conseguiriam, juntamente com o advogado “Doutor Fernando 

(identificado como FERNANDO VAZ), pagar propina para a Desembargadora 

Noticiada. RODRIGO ainda conseguiu escutar que, segundo eles, ela iria coordenar 

tudo mesmo não estando com o processo. 

 

26.   Diante desses fatos, no dia 20/12/2017, o subscritor procurou a 

Polícia Civil mais próxima para mapear a possibilidade de ocorrer o desdobramento dos 

fatos colhidos presencialmente por testemunha. Verifica-se que a data da decisão é bem 

posterior a data da ocorrência policial. E verifica-se ainda que a referida ocorrência 

consta solicitação do subscritor requerendo que a Corregedoria Geral de Justiça do 

TJBA fosse acionada. Infelizmente nada disso ocorreu. 

 

27.   Conforme consta no documento anexo, a Noticiada decidiu 

igualmente decidiu a Desembargadora LÍGIA CUNHA, sendo esse fato indicador 

lógico do resultado das decisões dos processos n.  8002976-96.2018.8.05.0000 e 8001946-

26.2018.8.05.0000. 

 

28.   No caso em tela, o Noticiante/jurisdicionado está há mais de 42 

anos esperando o Poder Judiciário da Bahia devolver suas terras. E agora? quanto tempo 

esse impasse continuará trazendo prejuízos? 

 

29.   Ilustríssimos Procuradores de Justiça, esse absurdo deve ser 

submetido à persecução penal. O que não pode e nem deve continuar é o exercício 

desajustado de aplicação dos preceitos legais, normativos e principiológicos que a 

Noticiada não se atenta, sendo a presente via necessária para buscar a punição adequada 
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aos seus comportamentos. Principalmente quando tal situação coaduna com REAL 

possibilidade da Noticiada ter recebido propina para favorecer julgamento.  

 

30.   Concessa vênia, esse comportamento denota não apenas a 

inclinação e adiantamento de julgamento deflagrado como algo desrespeitoso ao próprio 

colegiado, mas, sobretudo, traz indícios de autoria e materialidade de delito de 

corrupção, advocacia administrativa e favorecimento. 

 

31.   Diante do exposto, REQUER o Noticiante que: 

 

i) seja instaurado o competente expediente administrativo para apuração dos 

comportamentos deflagrados na judicância da magistrada Noticiada, haja vista se 

mostrarem presentes indícios de autoria e materialidade quanto aos delitos descritos 

alhures;  

 

ii) seja intimado RODRIGO DUTRA domiciliado à Rua Maranhão, n. 19, Centro, Posto 

da Mata, Nova Viçosa – BA, para que esclareça os fatos presenciados na forma de 

testemunho; 

 

iii) seja cópia integral do presente expediente encaminhado para Polícia Federal de 

Porto Seguro/BA, para que seu serviço de inteligência realize as diligências necessárias 

quanto a verificação e comprovação dos fatos narrados; 

 

iv) seja enviado cópia do presente expediente para o Conselho Federal da OAB, para 

que possa tomar as providências necessárias quanto a formação de expediente 

disciplinar próprio, com possibilidade de expulsão dos advogados; 
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v) seja enviado cópia do presente expediente para Secretaria de Justiça da Bahia, para 

que tome as providências necessárias; 

 

vi) seja enviado cópia do presente expediente para Secretaria de Segurança da Bahia, 

para que tome as providências necessárias; 

  

Ao final, em caso de apuração e conclusão delitiva praticada pela magistrada Noticiada, 

requer sua condenação à pena restritiva de liberdade em patamar repressivo. 

 

O presente expediente serve de base para investigações realizáveis no âmbito da Polícia 

Federal, momento em que requer desde já para seja diligenciado junto ao aplicativo 

“WhatsApp” para que forneça todos os históricos de originação e recebimento de 

mensagens, ligações e mídias da Noticiada e seus colaboradores; que seja adotada a 

mesma medida investigativa apontando como alvo os terminais telefônicos dos 

advogados, de seus colaboradores e dos recorrentes dos processos destacados no bojo 

do presente expediente. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Salvador/BA, dia 09 de abril de 2018. 

 

 

ADAM COHEN TORRES POLETO 


