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CAMILO COLA, brasileiro, empresário, portador da cédula de 

identidade nº 42.406 SSP/ES, regularmente inscrito no CPF sob o nº 

014.815.687-87, com endereço na Rodovia engenheiro Fabiano 

Vivacqua, BR 482, nº 3178, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, 

CEP 29.304-393, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por 

meio de seu advogado signatário, devidamente constituído por 

procuração anexa (Doc. 01), para formalizar  

 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

 

em desfavor do Juiz de Direito PAULINO JOSE LOURENÇO, titular da 13ª 

Vara Cível de Vitória-ES, do Desembargador em atividade JORGE DO 

NASCIMENTO VIANA, membro da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Espírito Santo, e da Chefe de Secretaria de mesma 4ª 

Câmara Cível, senhora BRUNA STEFENONI QUEIROZ BAYERL LIMA, em 

decorrência de atos praticados no curso de demandas de proporções 

milionárias, demonstrando suficientemente trangressões disciplinares. 

 

I – BREVE INTRÓITO DOS FATOS 

 

1. A relação entre os representados é profunda, tendo dois 

personagens comuns: 
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 RÔMULO BARROS SILVEIRA, juiz de direito aposentado por invalidez 

e, inexplicavelmente, advogado militante, que mantém íntima e 

próxima relação com os seus colegas e com a servidora aqui 

representados; 

 

 JERRY EDWIN RICALDI ROCHA, conhecido pela alcunha “BOLIVIANO”, 

apelido derivado de sua nacionalidade (Bolívia), braço financeiro 

do grupo e indicado como administrador judicial em centenas de 

recuperações pelo juiz PAULINO, sendo, inclusive, seu filho, RENAN 

PALDOLFI RICALDI, sócio oculto do filho do magistrado, o advogado 

PAULINO JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR, que se apresenta na mídia 

capixaba como expert em recuperação judicial, exatamente a área 

de atuação do pai-juiz PAULINO e do sócio-administrador judicial 

JERRY “BOLIVIANO”. 

 

2. Em recente depoimento prestado ao NUROC – Núcleo de 

Repressão ao crime Organizado da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública do Espírito Santo (Doc. 02), o senhor JOSE CLÁUDIO 

SCARAMUSSA, que trabalhou durante 50 anos no grupo hoje em 

recuperação judicial e submetido ao juiz PAULINO, informou que 

entregava envelopes ao braço direito do magistrado PAULINO, o JERRY 

EDWIN RICALDI ROCHA a mando do Sr. RÔMULO BARROS SILVEIRA, com 

expressiva quantia em dinheiro: 

 

(...) QUE perguntado se nesses últimos meses houve 

algum fato estranho, digno de ser relatado neste 

depoimento, respondeu que, a mando de Anísio Fiorese 

e Rômulo Barros Silveira, já levou envelopes para uma 
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pessoa conhecida como Jerry, em um endereço que o 

declarante descreve como sendo em Jardim da Penha; 

QUE não sabe exatamente o endereço, pois sempre 

chegava ao local com auxílio de GPS; QUE quando 

chegava no endereço, descrito como sendo uma casa de 

dois andares, cor verde claro, com garagem de portão 

eletrônico, com câmeras de segurança na entrada e no 

interior do imóvel, tocava a campainha, e o ‘Jerry’, o 

atendia; QUE o declarante nunca se importou em saber 

o conteúdo dos envelopes que levava ao endereço, mas 

Jerry sempre o perguntava: quanto tem aí? 80? 100?’’, 

motivo pelo qual o declarante passou a saber que se 

tratava de dinheiro; QUE o declarante sempre respondia 

que não sabia dizer, e o pedia para conferir; QUE 

perguntado se Jerry já chegou a abrir algum envelope na 

frente do declarante, respondeu que ele apenas olhava 

brevemente o conteúdo do envelope, sem retirar o 

conteúdo, e colocava o envelope dentro de um armário; 

QUE o declarante realizou cinco entregas para Jerry, no 

mesmo endereço, sendo uma a cada mês, entre os 

meses de setembro e janeiro; QUE, neste ato, lhe 

apresentada a foto de Jerry Edwin Ricaldi Rocha, 

respondeu que se trata do Jerry quem entregou os cinco 

envelopes (...). 

 

3. É que o juiz inativo e advogado ativíssimo ROMULO BARROS 

SILVEIRA, é diretor jurídico do referido grupo em recuperação judicial, 
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cuja suspeita condução processual levada a efeito pelo juiz PAULINO o 

tem beneficiado estranha e profundamente. JERRY “BOLIVIANO”, o braço 

direito do magistrado PAULINO, recebe valores expressivos de RÔMULO, 

juiz aposentado por invalidez e amigo íntimo do Juiz PAULINO, que passa 

a proferir decisões imprudentes, sigilosas e de paupérrimo conteúdo 

jurídico em favor dos interesses de RÔMULO, numa trama tanto 

perversa quanto pública, sendo de conhecimento de todos os 

capixabas. 

 

4. O magistrado PAULINO JOSÉ LOURENÇO vem encontrando guarida 

no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, porque BRUNA 

STEFENONI QUEIROZ BAYERL DE LIMA, servidora e chefe de secretaria da 4ª 

Câmara Cível -Câmara esta preventa para o julgamento dos recursos 

provenientes da Recuperação Judicial do Grupo Itapemirim -, 

coincidentemente é esposa do advogado GUSTAVO BAYERL LIMA, sócio de 

ROMULO BARROS SILVEIRA, que recebe informações privilegiadas de todas 

as decisões proferidas pelo relator prevento, o desembargador JORGE DO 

NASCIMENTO VIANA, sempre céleres e favoráveis ao grupo. 

 

5. Para além disso, os processos de interesse do grupo tramitam em 

velocidade incomum, sendo levados do gabinete do desembargador 

JORGE DO NASCIMENTO VIANA e à 4ª Câmara com inacreditável 

celeridade, ao passo que, as ações que versam sobre interesses 

contrários aos referidos personagens encontram diversos óbices no seu 

processamento, conforme restará melhor esclarecido adiante. 
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6. O modus operandi perpetrado pelos Representados e demais 

personagens aqui expostos é baseado no seguinte organograma:  
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II. PREAMBULARMENTE – DO CABIMENTO DA PRESENTE 

REPRESENTAÇÃO 

 

7. Na conformidade do Regimento Interno deste c. Conselho 

Nacional de Justiça, são atribuições do Exmo. Corregedor Nacional de 

Justiça: 

 

Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras 

atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado 

relativas aos magistrados e Tribunais e aos serviços judiciários 

auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de 

registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das 

prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente 

improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua 

compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; 

 

8. No que atine à propositura da Reclamação Disciplinar, de igual 

forma dispõe o Regimento Interno: 

 

Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra 
membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços 
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro. 
§ 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de 
Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a 
identificação do reclamado e as provas da infração. 
§ 2º Quando não atendidos os requisitos ou o fato narrado não 
configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. 
§ 3º Não sendo caso de arquivamento ou indeferimento sumário, o 
reclamado será notificado para prestar informações em quinze (15) 
dias, podendo o Corregedor Nacional de Justiça requisitar 
informações à corregedoria local e ao Tribunal respectivo ou 
determinar diligência para apuração preliminar da verossimilhança 
da imputação. 
§ 4º Nas reclamações oferecidas contra magistrados de primeiro 
grau, poderá o Corregedor Nacional de Justiça enviar cópia da 
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petição e dos documentos à Corregedoria de Justiça respectiva, 
fixando prazo para apuração e comunicação das providências e 
conclusão adotadas.  

 

9. Nos termos que restará demonstrado pela exposição fática e 

fundamentos elencados a seguir, a presente Reclamação Disciplinar 

encontra-se em perfeita sintonia com o Ordenamento Jurídico e 

regimental deste c. Conselho, sobressaindo-se a presença dos requisitos 

fundamentais ao seu processamento e deferimento. 

 

 

III. DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A PRESENTE 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

 

10. A presente Reclamação objetiva a tomada de providências por 

parte deste Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação aos 

recentes acontecimentos deflagrados na 13ª Vara Cível Empresarial 

Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória - 

Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo -, e na 4ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mormente no 

que diz respeito à atuação do Magistrado PAULINO JOSÉ LOURENÇO, do 

Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, e da servidora BRUNA 

STEFENONI QUEIROZ BAYERL LIMA.  

 

11. Em primeiro plano, cumpre destacar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo, por força da Resolução nº 07/2015, acabou 

por concentrar na referida Vara o processamento e julgamento de todas 

as demandas de natureza empresarial e societária oriundas da região da 

Grande Vitória, que abrange não só a Capital, como também mais 06 

(seis) municípios do Estado do Espírito Santo. Assim dispõe o art. 2º:  
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Art. 2º. Compete à 13ª Vara Cível Especializada Empresarial, de 
Recuperação Judicial e Falência de Vitória, processar e julgar os 
feitos relativos às seguintes matérias: 
 
I - recuperação judicial e falência de empresário e de sociedade 
empresária e seus respectivos incidentes; 
 
II - homologação de plano de recuperação extrajudicial; 
 
III - litígios societários concernentes à constituição, deliberação, 
transformação, incorporação, fusão, coligação, cisão, resolução e 
dissolução de sociedade empresária; 
 
IV – alteração de capital, apuração de haveres, transferência de 
cotas, ingresso e exclusão dos sócios; 
 
V - liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária; 
 
VI - registro do comércio e propriedade industrial; 
 
VII - incorporação de créditos ao patrimônio da massa falida; 
 
VIII - direito de retirada de que trata o art. 137 da Lei federal nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 
12. Tendo em vista a extensa competência da Vara em questão, bem 

como o direcionamento das principais municipalidades do Estado do 

Espírito Santo ao seu crivo, é de se imaginar o expressivo número de 

demandas que nela tramitam, bem como os expressivos valores 

envolvidos nas disputas ali deflagradas. 

 

13. Diga-se de passagem, o cenário de concentração de tantas 

demandas de natureza empresarial em uma só Vara é tão estapafúrdio 

que é possível constatar-se a existência de ações patrocinadas pelo 

advogado PAULINO JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR e pela advogada EDINA 

LOURENÇO, respectivamente filho e esposa do referido Magistrado (Doc. 

03). 
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14. Nesse esteio, chama a atenção a propagada especialização do 

advogado PAULINO JOSÉ LOURENÇO JUNIOR em demandas de natureza 

falimentar/recuperacional – vide entrevista concedida a imprensa local1, 

mormente porque todas as demandas ajuizadas no âmbito da Grande 

Vitória tramitam na vara de titularidade de seu pai, Magistrado ora 

reclamado. 

 

 

 

15. Dr. PAULINO JOSÉ LOURENÇO JUNIOR apresenta-se no mercado local 

como especialista em procedimentos de Recuperação Judicial, bem 

como atua em sociedade informal com o filho do administrador JERRY – 

Dr. RENAN PANDOLFI RICALDI – em diversos procedimentos 

recuperacionais (Doc. 04). 

 

16. Verifica-se ainda, que o mencionado Dr. RENAN PANDOLFI RICALDI 

patrocina causas em trâmite perante a Vara titularizada pelo 

magistrado PAULINO, pai de seu sócio. 

 

                                              
1
 http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/t/edicoes/v/advogado-do-es-explica-sobre-

recuperacao-judicial/5111197/. Acesso em 08 de Novembro de 2017. 
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17. Não bastasse isso, é de se ressaltar que os episódios aqui 

relatados envolvem, além do referido Magistrado, o Sr. RÔMULO BARROS 

SILVEIRA, que é juiz de direito inativo, atualmente aposentado por 

invalidez. Com o auxílio de outros personagens, ambos protagonizam 

uma série de irregularidades, que merecem ser trazidas ao 

conhecimento do CNJ. 

 

18. A aposentadoria por invalidez de RÔMULO BARROS SILVEIRA foi alvo 

do processo administrativo sob o protocolo nº. 20020005891 (Doc. 05) 

cujo pleito foi devidamente deferido, com fulcro no art. 28 da Lei 

Complementar Estadual n. 282/2004, vez que “comprovada a 

incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de 

todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento (...)”. 

 
19. Desde a concessão da prematura aposentação, o Sr. RÔMULO 

BARROS SILVEIRA permanece recebendo regularmente os proventos 

mensais oriundos do cargo que ocupava nos quadros do E. TJES. 

 
20. Inclusive, consoante a folha de pagamento dos servidores 

públicos, disponível no Portal da Transparência do sítio eletrônico do E. 

TJES, observa-se que o magistrado Sr. Rômulo Barros Silveira percebeu 

os seguintes valores a título de aposentadoria: 

 
 

MÊS/ANO VALOR LÍQUIDO  LINK DE ACESSO – PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA 

01/2016 -  - 

02/2016 - - 

03/2016 - - 

04/2016 - - 

05/2016 - - 

06/2016 R$ 37.864,93 http://www.tjes.jus.br/PDF/ANEXO%20VIII_062016_ativos__inativ

os.pdf 

07/2016 R$ 37.864,93 http://www.tjes.jus.br/PDF/ANEXO%20VIII_072016_ATIVOS__IN

ATIVOS.pdf 

08/2016 R$ 37.864,93 http://www.tjes.jus.br/PDF/ANEXO%20VIII_082016_ATIVOS__IN

ATIVOS.pdf 
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09/2016 R$ 37.864,93 http://www.tjes.jus.br/PDF/ANEXO%20VIII_092016_ATIVOS__IN

ATIVOS.pdf 

10/2016 R$ 37.864,93 http://www.tjes.jus.br/PDF/ANEXO%20VIII_102016_ATIVOS__IN

ATIVOS.pdf 

11/2016 R$ 64.770,01 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_112016_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

12/2016 R$ 37.864,93 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-VIII_122016.pdf 

01/2017 R$ 37.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_012017_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

02/2017 R$ 37.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_022017_ATIVOS__INATIVOS-1.pdf 

03/2017 R$ 37.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_032017_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

04/2017 R$ 37.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_042017_ATIVOS__INATIVOS-1.pdf 

05/2017 R$ 37.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_052017_ATIVOS__INATIVOS-1.pdf 

06/2017 R$ 37.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_062017_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

07/2017 R$ 35.612,29 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_072017_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

08/2017 R$ 27.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_082017_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

09/2017 R$ 27.940,06 http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/ANEXO-

VIII_092017_ATIVOS__INATIVOS.pdf 

 
21. Ocorre que o juiz aposentado por invalidez também exerce 

atividades advocatícias, sendo que seu labor como advogado é de 

conhecimento geral, haja vista estar inscrito nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo (OAB/ES) sob o n. 

26.124. 

 
22. Sua atuação como profissional liberal é tão patente que, nos 

termos dos documentos anexos (Doc. 06), o Sr. RÔMULO BARROS 

SILVEIRA pratica atos extrajudiciais e patrocina demandas judiciais – 

sendo signatário de petições e participando de audiências e atos 

processuais diversos. Além disso, também se intitula o Diretor Jurídico 

do conglomerado empresarial denominado GRUPO ITAPEMIRIM. há mais 

de 06 (seis) anos (Doc. 07). 

 
23. Muito embora tal fato seja abordado em sede de ação própria 

(Doc. 08), salta aos olhos que o gozo de aposentadoria por invalidez, 

decorrente de suposta “moléstia grave” que teria lhe incapacitado para o 

trabalho e, simultaneamente, o trabalho de forma efetiva como 

advogado implicam indubitavelmente crime contra a previdência 
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pública, vez que continua a receber o pagamento integral de seus 

proventos oriundos do Poder Judiciário. 

 
24. Em virtude de nunca ter deixado os quadros do E. TJES, também 

é inegável que os Juízes e Desembargadores do Estado têm a plena 

ciência de sua condição e de sua atuação como profissional liberal, de 

modo a ser irrefutável a parcialidade nas decisões proferidas quando o 

juiz aposentado por invalidez é patrono dos interesses de uma das 

partes. 

 
25. Seja por amizade, por confiança ou por favorecimento da classe 

dividida, é patente a inclinação e a predisposição para decidir os 

assuntos ou causas em consonância com os requerimentos feitos pelo 

Sr. RÔMULO BARROS SILVEIRA. 

 
26. Na 13ª Vara Cível Especializada, a situação mostra-se ainda mais 

flagrante, vez que a ofensa ao princípio da imparcialidade é manifesta 

quando considerada a atuação do juiz aposentado por invalidez e a 

postura do Magistrado Titular PAULINO JOSÉ LOURENÇO. 

 
27. Verifica-se que a imparcialidade figura entre os Princípios de 

Bangalore de Conduta Judicial, nos quais se baseou o Código de Ética 

da Magistratura do CNJ, e constitui  

 
a qualidade fundamental requerida de um juiz e o principal atributo 
do Judiciário. A imparcialidade deve existir tanto como uma 
questão de fato como uma questão de razoável percepção. Se a 
parcialidade é razoavelmente percebida, essa percepção 
provavelmente deixará um senso de pesar e de injustiça realizados 
destruindo, conseqüentemente, a confiança no sistema judicial. A 
percepção de imparcialidade é medida pelos padrões de um 
observador razoável. A percepção de que o juiz não é imparcial 
pode surgir de diversos modos, por exemplo, da percepção de um 
conflito de interesses, do comportamento do juiz na corte, ou das 
associações e atividades do juiz fora dela. 
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28. Nesse espeque, tem-se que o princípio da imparcialidade é 

imprescindível para o apropriado cumprimento dos deveres do cargo de 

juiz, vez que se aplica não somente às decisões, mas também aos 

processos de tomada das decisões. 

 

29. A relevância do excogitado princípio é tamanha que o Código de 

Ética dedicou um capítulo à imparcialidade, que assim preconiza: 

 
CAPÍTULO III 
IMPARCIALIDADE 
 
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a 
verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao 
longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e 
evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, 
predisposição ou preconceito. 
 
Art. 9º Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre 
dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer 
espécie de injustificada discriminação. 
(...) 

 
30. A Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), por sua vez, também 

assevera, em seu art. 35, I, o dever do magistrado em agir com 

independência – imparcialidade. O referido artigo dispõe, in verbis:  

 

Art. 35 São deveres do magistrado:  

 

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e 

exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; 

 
31. A ausência de imparcialidade foi, inclusive, utilizada em recente 

decisão proferida pela eminente Corregedora Dr. Nanci Andrighi, como 

fundamento para determinar a instauração de procedimento 

administrativo e disciplinar em face de magistrada que, assim como o 
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juiz PAULINO, beneficiava de forma contumaz um seleto grupo de 

causídicos. A esse respeito, destaca-se: 

 
A requerida teria, ainda, arbitrado indenizações a título de danos 

morais/materiais em patamares superiores aos praticados em outras 

demandas em curso na 1ª Vara Cível, novamente com o intuito de 

favorecer um seleto grupo de causídicos. 

A parcialidade da requerida prosseguiu durante o período em que 

substituiu na 3ª Vara Cível da Comarca, prolatando decisões 

favoráveis a determinados advogados, que anteriormente já haviam 

sido beneficiados pela suposta parcialidade da juíza, mediante o 

levantamento de grandes quantias em dinheiro.  

As evidências constantes nos autos indicam que as condutas da 

requerida aparentam ser contrárias aos deveres de independência, 

de imparcialidade, de integridade pessoal e profissional, de 

dignidade, de honra e de decoro, circunstâncias que vão de encontro 

à decisão de arquivamento, e que, em tese, caracterizam uma 

afronta ao art. 35, inciso I, da LOMAN, combinado com os arts. 1º, 4º, 

8º, 15, 16, e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 

A decisão de arquivamento proferida pelo Tribunal local mostra-se 

contrária à evidência dos autos, sobretudo diante da gravidade das 

condutas imputadas à juíza requerida, que, a princípio, violam a 

LOMAN e o Código de Ética da Magistratura Nacional (art. 83, inciso I, 

do RICNJ). 

Conclusão pela necessidade de instauração, de ofício, de revisão de 

processo disciplinar para verificação da necessidade de instauração 

de procedimento administrativo disciplinar em face da Juíza 

requerida.  

(CNJ - PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0003970-

52.2011.2.00.0000 - Rel. NANCY ANDRIGHI - 17ª Sessão Virtualª 

Sessão - j. 09/08/2016 ). 

 
32. Em clara afronta aos ditames do art. 8º do Código de Ética e do 

art. 35, I, da LOMAN, os atos judiciais praticados pelo MM. Magistrado 

PAULINO JOSÉ LOURENÇO refletem o máximo favoritismo e predisposição 

aos clientes do juiz aposentado por invalidez e advogado militante Sr. 

RÔMULO BARROS SILVEIRA. 
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33. Neste ponto, é de se salientar que o juiz aposentado por invalidez, 

possui estreita e curiosa relação também com o Sr. JERRY “BOLIVIANO” 

EDWIN RICALDI ROCHA, perito do juízo e administrador judicial em 

dezenas de recuperações judiciais em trâmite na 13ª Vara Cível 

Especializada.  

 
34. Tal fato é notório e já foi objeto de depoimentos perante o Núcleo 

de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (NUROC), da 

Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo que maiores 

considerações serão tecidas adiante. 

 
35. Dito isto, é de se verificar que o protagonismo do Sr. JERRY 

“BOLIVIANO” RICALDI se faz tão presente na Vara titularizada pelo Juiz 

PAULINO JOSÉ LOURENÇO que já foram feitos inúmeros requerimentos de 

certidão em que constassem os feitos em que atua como perito e/ou 

administrador judicial, sem qualquer retorno até o momento (Doc. 09). 

 
36. Hialina, portanto, a transgressão ao art. 10 do Código de Ética da 

Magistratura do CNJ, que preza pela transparência do Magistrado: 

 
Art. 10. A atuação do magistrado deve ser transparente, 
documentando-se seus atos, sempre que possível, mesmo quando 
não legalmente previsto, de modo a favorecer sua publicidade, 
exceto nos casos de sigilo contemplado em lei. 

 
37. Enquanto não é expedida a certidão requerida ao Fórum de 

Vitória, em simples consulta ao sítio eletrônico do E. TJES, é possível 

obter diversos resultados em que o Sr. JERRY “BOLIVIANO” RICALDI figura 

como administrador judicial na 13ª Vara Especializada Cível (Doc. 10). 

 
38. A relação do Sr. JERRY “BOLIVIANO” RICALDI e do Magistrado 

PAULINO, inclusive, possui cunho íntimo e familiar, ultrapassando o 
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âmbito da 13ª Vara Cível Especilizada em Empresarial Falência e 

Recuperação Judicial da Comarca de Vitória. Explica-se.  

 

39. O Sr. RENAN PANDOLFI RICALDI, advogado e filho de JERRY EDWIN 

RICALDI ROCHA, é sócio do Sr. PAULINO JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR, advogado 

e filho do Juíz PAULINO JOSÉ LOURENÇO, atuando em conjunto em 

diversas demandas perante o Poder Judiciário Capixaba, nos termos 

dos documentos anexos (Doc. 04).  

 

40. Destaca-se, a propósito, que o Sr. RENAN RICALDI ROCHA atua 

veementemente em ações perante a 13ª Vara Cível Especializada da 

Comarca da Capital do Espírito Santo, nos quais o Magistrado Paulino 

José Lourenço profere decisões sem pudor (Doc. 11).  

 
41. Manifesto, portanto, o relacionamento de proximidade 

estabelecido entre os personagens aqui delineados. PAULINO JOSÉ 

LOURENÇO, Juiz de Direito, preside os processos do sócio de seu filho, o 

qual, por óbvio, possui claro interesse nas demandas.  

 
42. Aqui, a atuação do Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO viola as 

disposições do art. 35, VIII da Lei Orgânica da Magistratura, que dispõe: 

 
Art. 35 - São deveres do magistrado: LOMAN 

[...] 

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. 

 

43. Nos termos da LOMAN, o Magistrado deve comportar-se na vida 

privada de modo a dignificar sua função, sempre em observância às 

restrições e exigências que o exercício da atividade jurisdicional impõe. 

No mesmo sentido, é vedado ao Magistrado utilizar-se de sua posição 

privilegiada para fins privados, aspecto que rege as condutas do Juiz 

PAULINO.  
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44. A esse respeito destaca-se o recente entendimento proferido pelo 

Egrégio Conselho Nacional de Justiça, que dispõe: 

 
O magistrado, nesses episódios, deixou de obedecer 

sistematicamente aos deveres de cumprir e fazer cumprir, com 

prudência, diligência, independência, serenidade e exatidão, as 

disposições legais e os atos de ofício, afastando-se do dever e do 

compromisso de manter conduta irrepreensível na vida pública e 

particular. Nesse contexto, as condutas do magistrado produziram 

insegurança jurídica e abalaram a credibilidade do Poder Judiciário, 

razão pela qual entendo que a medida punitiva adequada à espécie, 

considerados o grau de reprovabilidade e a necessidade de prevenir 

e de coibir a violação dos deveres funcionais, é a sanção prevista no 

artigo 42, inciso V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no 

artigo 7º, inciso II, da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional 

de Justiça. (CNJ - PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 

0005930-09.2012.2.00.0000 - Rel. DALDICE SANTANA - 36ª Sessão 

Extraordináriaª Sessão - j. 28/03/2017). 

 
45. Ainda com o fito de comprovar a tríade composta pelos Srs. 

RÔMULO BARROS SILVEIRA, JERRY “BOLIVIANO” EDWIN RICALDI ROCHA e 

PAULINO JOSÉ LOURENÇO, em diligência a outros órgãos públicos, foi 

possível obter Termo de Declaração prestado por JOSÉ CLÁUDIO 

SCARAMUSSA perante NUROC – Núcleo de Repressão ao Crime 

Organizado da Polícia Civil, que evidencia cabalmente a relação entre os 

personagens indicados (Doc. 02). 

 
46. Em primeiro plano, já cumpre deixar claro que o Termo 

suprarreferido diz respeito à Viação Itapemirim S.A., empresa esta que 

adentrou em Recuperação Judicial justamente perante – pasmem – a 

13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e 

Falências de Vitória, Espírito Santo, no processo tombado sob o n. 

0006983-85.2016.8.08.0024. 
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47. O processo recuperacional, em verdade, apenas foi ajuizado 

perante a vara em que o Juíz PAULINO figura como titular, em razão de 

uma ardilosa manobra perpetrada pelo Magistrado aposentado RÔMULO 

BARROS SILVEIRA. Explica-se.  

 

48. Até janeiro de 2016, dada a magnitude das operações e atividades 

desenvolvidas pela Viação Itapemirim S/A, a mesma possuía sua sede 

cadastral na cidade de São Paulo/SP, no denominado “Terminal 

Rodoviário do Tietê” (Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.800, Sl. 100, Bairro 

Canindé, CEP 02;030-000), maior terminal rodoviário da América 

Latina e segundo maior do mundo, com área total de 120.000 m² e 

54.480 m² de área construída. 

 

49. Todavia, poucos instantes antes do processamento da 

recuperação judicial, que ocorreu em março de 2016, por expressa 

solicitação do juiz inativo RÔMULO BARROS SILVEIRA, as empresas que 

compõem o “Grupo Itapemirim” (Viação Itapemirim S/A, Imobiliária 

Bianca LTDA, ITA – Itapemirim Transportes S/A, Transportadora 

Itapemirim S/A) transferiram a sede de suas operações para uma 

inexpressiva sala comercial situada na cidade de Vitória/ES, à Rua 

Gelu Vervloet dos Santos, nº 500, Sala 1.207, Jardim Camburi, CEP 

29.090-100, localidade manifestamente incompatível com o porte de 

suas atividades, situado em bairro essencialmente residencial, de 

baixíssima expressão comercial. 

 

50. A questão, inclusive, foi arguida por um dos credores – Banco 

Sofisa S.A., que posteriormente desistiu do requerimento. Entretanto, 

por tratar-se de matéria de ordem pública, sobre a qual o Magistrado 

deve se manifestar de ofício, impor-se-ia a sua apreciação a matéria, o 

que não ocorreu, vide decisão proferida em 06 julho de 2016 (Doc. 12).  
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51. Pois bem. Retomando o raciocínio referente ao Termo, seu 

Declarante, JOSÉ CLÁUDIO SCARAMUSSA, afirma ter sido funcionário da 

Viação Itapemirim por mais de 50 (cinquenta) anos, sendo que sempre 

exerceu funções de controle e que seu último cargo foi de gerente 

financeiro. 

 
52. Prosseguiu asseverando que antes de ocorrer a pretensa venda da 

empresa, cuja transferência de controle deu-se por força de decisão 

judicial de lavra do Juiz PAULINO, entregava envelopes ao Sr. JERRY 

“BOLIVIANO” EDWIN RICALDI ROCHA a mando do Sr. RÔMULO BARROS 

SILVEIRA, que ocupa a função de Diretor Jurídico da Viação Itapemirim. 

 
53. No presente momento, cumpre a transcrição de trecho do 

depoimento, de forma a restarem hialinos os fatos discorridos nesta 

Reclamação. In verbis: 

 
(...) QUE perguntado se nesses últimos meses houve algum fato 
estranho, digno de ser relatado neste depoimento, respondeu 
que, a mando de Anísio Fiorese e Rômulo Barros Silveira, já levou 
envelopes para uma pessoa conhecida como Jerry, em um 
endereço que o declarante descreve como sendo em Jardim da 
Penha; QUE não sabe exatamente o endereço, pois sempre chegava 
ao local com auxílio de GPS; QUE quando chegava no endereço, 
descrito como sendo uma casa de dois andares, cor verde claro, 
com garagem de portão eletrônico, com câmeras de segurança na 
entrada e no interior do imóvel, tocava a campainha, e o ‘Jerry’, o 
atendia; QUE o declarante nunca se importou em saber o 
conteúdo dos envelopes que levava ao endereço, mas Jerry 
sempre o perguntava: quanto tem aí? 80? 100?’’, motivo pelo qual 
o declarante passou a saber que se tratava de dinheiro; QUE o 
declarante sempre respondia que não sabia dizer, e o pedia para 
conferir; QUE perguntado se Jerry já chegou a abrir algum envelope 
na frente do declarante, respondeu que ele apenas olhava 
brevemente o conteúdo do envelope, sem retirar o conteúdo, e 
colocava o envelope dentro de um armário; QUE o declarante 
realizou cinco entregas para Jerry, no mesmo endereço, sendo 
uma a cada mês, entre os meses de setembro e janeiro; QUE, 
neste ato, lhe apresentada a foto de Jerry Edwin Ricaldi Rocha, 
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respondeu que se trata do Jerry quem entregou os cinco 
envelopes (...). 

 

54. É evidente a estranheza dos fatos delineados no Termo de 

Declaração transcrito, vez que expressa a realização de vultuosos 

pagamentos pelo juiz aposentado ao Sr. JERRY “BOLIVIANO” EDWIN 

RICALDI, que age perante a 13ª Vara Cível Especializada como homem 

de confiança de seu magistrado titular, PAULINO JOSÉ LOURENÇO. 

 

55. Conforme se deixará claro mais adiante, é no mínimo inusitado 

que tais pagamentos tenham começado em setembro, apenas 03 

(três) meses antes de ter se concretizado a transferência do 

controle acionário da Viação Itapemirim, por obra de decisão 

judicial proferida pela excogitada Vara em dezembro de 2016. 

 
56. Admiravelmente, contudo, o Sr. JERRY “BOLIVIANO” EDWIN RICALDI 

ROCHA não atua como administrador judicial na Recuperação Judicial 

da referida empresa, supondo-se o intuito de não deixar rastros. A 

ocupar tal posição crucial está o Sr. JOÃO MANOEL DE SOUSA SARAIVA, 

membro da banca Saraiva e Alves Advogados associados. 

 
57. Posto isto, é imprescindível salientar o fato de o Sr. JOÃO MANOEL 

SARAIVA ter sido escolhido cuidadosamente para figurar na presente 

demanda, em virtude da proximidade que possui com o Sr. RÔMULO 

BARROS SILVEIRA. É antiga a relação profissional e de amizade dos dois 

indivíduos, tendo em vista que nos idos de 2001, este ajuizou o 

processo n. 0004302-70.2001.8.08.0024 (Doc. 13), sendo aquele seu 

patrono. 

 
58. Ademais, a despeito da completa inexperiência do administrador 

judicial nomeado, que ensejou a apresentação de manifestação de 



 
 

21 
 

terceiro interessado nos autos (Doc. 14), apontando as irregularidades 

perpetradas, o JUIZ PAULINO JOSÉ LOURENÇO opta por fazer vista grossa e 

manter integralmente sua escolha. 

 
59. Salta aos olhos a falta de expertise do administrador judicial 

nomeado para conduzir uma Recuperação Judicial deste porte, que 

além da Viação Itapemirim, abarca mais 05 (cinco) empresas do mesmo 

grupo e cujos créditos já somam mais de R$ 250 milhões de reais, nos 

termos da última publicação do Edital de Credores (Doc. 15). 

 
60. O Sr. JOÃO MANOEL DE SOUSA SARAIVA, portanto, não consiste em 

“profissional idôneo”, consoante rege a exigência do art. 21 da Lei 

11.101. Mister repisar, ainda, que a sede empresarial de seu escritório é 

inexpressiva e situa-se no pequeno município de Mantenópolis/ES, 

possuindo apenas uma filial em Vitória – a qual consiste em uma saleta 

situada em região de pouca expressão comercial da cidade. 

 
61. Aqui, o comportamento do MM. Magistrado atenta frontalmente 

contra a prudência preconizada pelo art. 26 do Código de Ética da 

Magistratura. Confira-se: 

 
Art. 26. O magistrado deve manter atitude aberta e paciente para 
receber argumentos ou críticas lançados de forma cortês e 
respeitosa, podendo confirmar ou retificar posições anteriormente 
assumidas nos processos em que atua. 

 
62. Reconhecer que o Sr. JOÃO MANOEL DE SOUSA SARAIVA não 

representa a melhor opção para figurar como administrador judicial 

seria atitude zelosa e conivente com os ditames que regulamentam o 

Poder Judiciário. 
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63. Vejamos. A atuação do magistrado deve ser orientada a contribuir 

o fortalecimento da integridade judicial e da autoridade moral dos 

juízes, o que condiz com uma sociedade democrática que valoriza 

normas de conduta que prezam a idoneidade, a imparcialidade e a 

integridade moral do juiz. 

 
64. O comportamento do Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO não respeita, 

nem honra o cargo que ocupa, vez que não inspira confiança pública ou 

esforça-se para realçar e manter a confiança no sistema judicial. 

 
65. Repise-se que o conluio firmado entre o Magistrado PAULINO JOSÉ 

LOURENÇO e seus comparsas já identificados alhures, tem influenciado 

de forma direta e irrestrita a tomada de decisões dos processos em 

trâmite na 13ª Vara Cível Empresarial Especializada de Recuperação 

Judicial, em patente prejuízo aos interesses das partes e dos credores. 

 

66. A situação é ainda mais gritante quando evidenciado que as 

duvidosas decisões proferidas pelo Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO são 

chanceladas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Explica-se.  

 
67. O Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, integrante da 4ª 

Cãmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é 

prevento para julgar significativas demandas originárias da 13ª vara 

Cível Especializada da Grande Vitória, em especial o procedimento 

recuperacional do Grupo Itapemirim.  

 
68. Não obstante o cuidado e a atenção que as causas demandam, as 

decisões proferidas pelo Desembargador Reclamado ignoram as 

irregularidades perpetradas na instância inferior, e asseguram que os 

posicionamentos favoráveis ao Sr. RÔMULO BARROS SILVEIRA sejam 

mantidos.  
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69. Nesse diapasão, destaca-se a atuação de BRUNA STEFENONI 

QUEIROZ BAYERL LIMA, Chefe de Secretaria da 4ª Câmara Cível do TJES, 

e, por sua vez, casada com o advogado GUTAVO BAYERL LIMA, sócio do 

Juiz aposentado por invalidez, RÔMULO BARROS SILVEIRA.    

 
70. Assim, os processos em trâmite na mencionada Câmara tramitam 

sempre sob a vigilância de GUSTAVO e RÔMULO. Muitas são as situações 

que evidenciam a influência da dupla sobre a tramitação dos processos 

nas dependências da 4ª Câmara Cível, tal como a rápida tomada de 

ciência das decisões e a dificuldade de acesso aos autos pelas partes 

contrárias.  

 
71. A título exemplificativo, tramita na mencionada Câmara o 

Mandado de Segurança nº 0011597-74.2017.808.000, impetrado em 

16/05/2017, pelo ora Representante, pessoa idosa, atualmente com 95 

anos de idade, que, por diversas vezes, teve seu processamento obstado 

por manobras realizadas na serventia – vide reclamação apresentada na 

Ouvidoria de Justiça local relatando o “desaparecimento” dos autos 

(Doc. 16). 

 
72. A despeito das prioridades garantidas pelos dispositivos dos 

artigos 20 da lei 12.016/092 e 71, §5º, da Lei nº 10.741/033, observa-se 

do andamento processual do mandamus que a sua inclusão em pauta 

para julgamento ocorreu somente após cerca de cinco meses da sua 

impetração.  

 

                                              
2
 Art. 20.  Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade 

sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus.  
3
 Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. § 5º  Dentre os processos de 
idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos.  
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73. Destaca-se ainda a postura do Magistrado Titular da 13ª Vara 

Cível Especializada da Comarca da Capital, no tocante ao já 

mencionado processo de Recuperação Judicial nº 0006983-

85.2016.8.08.0024, em que são Requerentes as empresas Viação 

Itapemirim S/A, Transportadora Itapemirim S/A, ITA – Itapemirim 

Transportes S/A, Imobiliária Bianca Ltda, Cola Comercial e 

Distribuidora Ltda. e Flecha S/A Turismo Comércio e Indústria. 

 

74. Desde Dezembro de 2016, o juiz aposentado, como Diretor 

Jurídico das empresas do Grupo, alinha seus interesses aos do Sr. 

Sidnei Piva de Jesus e da Sra. Camila Souza Valdívia, sócios das 

empresas SSG Incorporação e Assessoria –EIRELI (“SSG”) e CSV 

Incorporação e Assesoria Empresarial – EIRELI (“CSV”) – pretensas 

adquirentes das Recuperandas.  

 
75. Assim, o Sr. RÔMULO BARROS SILVEIRA utilizou de sua influência 

no Poder Judiciário capixaba para induzir à nomeação de profissional 

de sua confiança para o encargo de Administrador Judicial, no precípuo 

intento de consolidar o golpe engendrado em desfavor dos legítimos 

acionistas do Grupo Itapemirim. 

 
76. O Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO, por sua vez, conhecedor da 

íntima relação entre o magistrado inativo, ora advogado, e o 

Administrador Judicial, optou ainda assim por nomeá-lo e mantê-lo. 

 
77. No mesmo processo, o Magistrado da 13ª Vara Cível Especializada 

proferiu decisão de caráter duvidoso e questionável, mais uma vez 

favorável aos interesses do Sr. RÔMULO BARROS SILVEIRA. Explica-se.  

 
78. Após reunião extraoficial, a portas fechadas, realizada sem prévia 

designação ou comunicação aos principais interessados, com o juiz 
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aposentado e os pretensos adquirentes das Recuperandas, o Magistrado 

PAULINO JOSÉ LOURENÇO proferiu decisão no último dia do ano judiciário 

(19 de Dezembro de 2016), determinando a transferência do controle 

das Recuperandas para a SSG e CSV (Doc. 17) . 

 
79. A decisão desperta curiosidade não apenas por ter sido proferida 

de forma sorrateira e ardilosa no último dia do calendário judiciário, mas 

também pela ausência de oitiva prévia dos até então Sócios do Grupo 

Itapemirim, dos credores, maiores interessados no sucesso da 

Recuperação Judicial, e mesmo do Ministério Público, que figura no 

processo de Recuperação como custos legis – e, diga-se de passagem, 

veio a rechaçar a decisão por meio de Parecer emitido posteriormente 

(Doc. 18) 

 
80. Na mesma esteira, a Decisão atribui validade a contrato 

inexistente, que sequer havia sido finalizado e consolidado (Doc. 19), e 

permite a alteração do controle acionário de empresas que também são 

objeto de partilha nos autos do inventário de Ignez Massad Cola 

(Processo n. 0003602-89.2008.8.08.0011), em trâmite na 3ª Vara Cível 

de Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, sem a oitiva do 

Juízo Orfanológico, malferindo-se a norma intransponível do artigo 619 

do CPC. 

 
81. Em síntese, o Magistrado da 13ª Vara Cível Especializada de 

Vitória nomeou como Administrador Judicial advogado escolhido a dedo 

pelo Sr. RÔMULO BARROS SILVEIRA, e proferiu decisão em total 

consonância com os interesses deste, a despeito dos interesses dos 

credores. 

 



 
 

26 
 

82. Tal conduta viola de forma patente os princípios da diligência, da 

transparência e da imparcialidade, por mais uma vez. 

 
83. Cumpre trazer à baila que a diligência, consoante os Princípios de 

Bangalore de Conduta Judicial consiste justamente em “considerar 

sobriamente, decidir imparcialmente e agir eficientemente”4, o que nem 

sequer se aproxima da atuação do Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO. 

 
84. O princípio da transparência, por sua vez, foi infringido in casu em 

razão da realização de reunião sigilosa entre o Magistrado PAULINO JOSÉ 

LOURENÇO e os pretensos adquirentes das Recuperandas, representados 

pelo Sr. RÔMULO DE BARROS SILVEIRA, cujo teor foi omitido dos demais 

interessados, em especial os credores, e após a qual foi proferida 

decisão impactante para o processo.  

 
85. Por fim, a afronta à imparcialidade consubstancia-se no mesmo 

fato, merecendo transcrição o que dispõem os Comentários aos 

Princípios de Bangalore: 

 
O princípio da imparcialidade geralmente proíbe comunicações 
privadas entre os membros da corte e qualquer das partes, seus 
representantes legais, testemunhas ou jurados. Se a corte recebe tais 
comunicações privadas é importante assegurar que a outra parte seja 
completa e prontamente informada tudo registrado como de 
costume. 

 

86. Ora, a conduta descrita como proibida pelo Escritório das Nações 

Unidas, foi àquela realizada pelo Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO ao reunir-

se de forma extraoficial com apenas uma das partes. Mais uma vez, o 

Magistrado Titular da 13ª Vara Cível Empresarial Especializada de 

                                              
4
 http://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2008_Comentarios_aos_Principios_de_Bangalore.pdf 
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Recuperação Judicial da Comarca de Vitória agiu de forma parcial e 

tendenciosa.  

 

87. As irregularidades, entretanto, não se encerram com a prolação 

da decisão em comento.  

 
88. Após a transferência do controle acionário das Recuperandas 

para SSV e CSV, das quais são sócios o Sr. Sidnei Piva de Jesus e a 

Sra. Camila Souza Valdívia, constatou-se a uma série de inconstâncias 

e desvios nas empresas, todas de conhecimento do referido juízo e do 

Administrador Judicial, que, em vista da relação próxima com o Sr. 

RÔMULO SILVEIRA, optou por omitir-se, mantendo o status quo. 

 
89. As fraudes perpetradas pelos novos administradores das 

Recuperandas serão elucidadas de forma concisa a seguir, a fim de 

demonstrar, a título de exemplo, a atuação omissa do Juiz PAULINO 

JOSÉ LOURENÇO, em expressa violação ao princípio da prudência.  

 

III.1 Inacessibilidade dos autos da Recuperação Judicial 

 

90. Em que pese o Processo nº 0006983-85.2016.8.08.0024 ser de 

público e livre acesso às partes, não tendo sido decretado segredo de 

justiça sobre a totalidade dos autos, a 13ª Vara Cível Empresarial 

Especializada de Recuperação Judicial nega o acesso físico ao processo, 

utilizando-se do argumento de que o processo é integralmente 

disponibilizado por meio eletrônico.  

 

91. Todavia, desde o mês de Setembro de 2017, o site se encontra 

fora do ar. Em outras palavras, há cerca de dois meses os credores e 

demais relacionados não possuem acesso ao teor do processo.  
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92. Na mesma toada, a disponibilização dos autos apenas pela via 

eletrônica extraoficial permite todo e qualquer tipo de alteração do feito, 

tal como a renumeração arbitrária de páginas, ou até mesmo, a retirada 

e a inclusão ilegal de documentos.  

 
93. A despeito da flagrante afronta ao princípio da publicidade dos 

autos, o Juízo não tomou qualquer medida para solucionar o imbróglio. 

O endereço eletrônico do Administrador Judicial, ainda que fora do ar, 

continua a ser indicado como meio de acesso ao feito no cartório da 13ª 

Vara Cível Empresarial Especializada de Recuperação Judicial.  

 

III. 2 Tratativas de Operação Financeira junto ao fundo norte-a 

mericano South Pacific Funds and Commerce Limited 

 
94. Após assumirem o controle do Grupo Itapemirim, os atuais 

gestores negociaram empréstimo da ordem de U$ 150.000.000,00 (cento 

e cinquenta milhões de dólares) junto ao fundo “South Pacific Funds 

And Commerce Limited” (Doc. 20), sediado em 11555 Heron Bay Blvd, 

suíte 200, Coral Springs, Florida, 33076, USA.  

 

95. Assim, mister colacionar trecho do referido documento, 

originalmente escrito em espanhol: 

 

“Senores: 

SOUTH PACIFIC FUNDS AND COMMERCE 

LIMITED 

Mailing Address 11555 Heron Bay Blvd 

Coral Springs, Florida 33076, USA 

 

 

“Senhores: 

SOUTH PACIFIC FUNDS AND 

COMMERCE LIMITED 

Mailing Address 11555 Heron Bay Blvd 

Coral Springs, Florida 33076, USA 
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Ref. Solicitiud de Carta de Intención, para 

orientar la búsqueda de um crédito por la 

cantidad aproximada em Dólares 

Americanos, de USD$ 150,000,000.00 

(Ciento y cincoenta millones de dólares 

americanos), coordinada por el Director 

Global Sr. Pablo Arizmendi Bonilla, Matriz 

Brasil Sra. Fatima Neves, y presentada 

por el Sr. Sidnei Piva de Jesus, presidente 

– CEO de la empresa Viação Itapemirim 

S/A, ubicada em el país Brasil.” 

Ref. Solicitação de Carta de Intenção, 

para orientar a busca de um crédito do 

valor aproximado em Dólares 

Americanos, de U$ 150.000.000,00 

(cento e cinquenta milhões de dólares 

americanos), coordenada pelo Diretor 

Global Sr. Pablo Arizmendi Bonilla, 

Matriz Brasil Sra. Fatima Neves, e 

apresentada pelo Sr. Sidnei Piva de 

Jesus, presidente – CEO da empresa 

Viação Itapemirim S/A, situada no 

paíz=s Brasil.” 

 

96. Salta aos olhos que os pretensos adquirentes tenham se 

mobilizado para contrair empréstimo em valor superior a todo o débito 

da Recuperação Judicial, oferecendo como garantia acervo imobiliário 

da Itapemirim, em clara ameaça ao sucesso da Recuperação Judicial, 

sem que tal fato tenha sido noticiado nos autos pelo Administrador 

Judicial.  

 

97. Tal informação foi trazida ao conhecimento do Juízo 

Recuperacional pelo Sr. Camilo Cola Filho, ex-sócio das Recuperandas, 

em petição às fls. 13.037-13.050 do processo (Doc. 21). 

 
98. Embora o Magistrado PAULINO JOSÉ LOURENÇO tenha mencionado 

a denúncia na Decisão Saneadora proferida em 30 de agosto de 2017 

(Doc. 22), não apreciou a questão, relegando as irregularidades que 

assolam a Recuperação Judicial. Assim, patente a omissão do Juiz 

Titular, que reservou-se à seguinte afirmação em seu pronunciamento: 

 

Ainda, defende a existência de inúmeras manobras engendradas pela 

atual gestão, no sentido de provocar o esvaziamento patrimonial das 

empresas, em prejuízo aos credores habilitados nos autos desta 
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Recuperação Judicial. Alega que os gestores negociam, atualmente, 

um mútuo feneratício no valor de U$ 150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhões de dólares) junto a um fundo de investimentos 

estrangeiro e que, em garantia ao pacto, oferecem os atuais gestores 

parcela expressiva do patrimônio imobiliário do conglomerado. 

Ainda, alega a ocorrência de transações fraudulentas (...)recebo tais 

alegações como notícia de fato, facultando às recuperandas a 

manifestação sobre a petição, no prazo de 10 (dez) dias, e após, 

abrindo-se vista ao Administrador Judicial e ao Ministério Público. 

 

99. Como já era esperado, as Recuperandas jamais se manifestaram 

quanto ao fato, e tampouco o Administrador Judicial, que mesmo 

ausente do cotidiano da empresa e negligente quanto aos interesses dos 

credores e ao bom andamento da Recuperação, foi mantido em seu 

posto pelo Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO. 

 

III.3 Contratação da empresa Delta-X Tecnologia de Informação 

LTDA 

 

100. Além do pedido de empréstimo junto a South Pacific Funds and 

Commerce Limites, os novos gestores utilizaram-se de outros meios 

fraudulentos para dilapidar patrimônio das Recuperandas.  

 

101. Nesse diapasão, destaca-se o contrato firmado com a DELTA-X 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA (“DELTA-X”), pessoa jurídica do ramo da 

tecnologia de informação, supostamente responsável pelo suporte 

técnico, pela manutenção e por outros serviços desta natureza junto ao 

Grupo Itapemirim.  

 

102. Em contraprestação aos pretensos serviços prestados, as 

empresas Recuperandas têm efetuado pagamentos astronômicos a 

DELTA X.  
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103. Consoante se observa no relatório de transações contábeis anexo 

(Doc. 23), em dezembro de 2016, foram efetuados dois pagamentos em 

dias consecutivos, totalizando o montante de R$220.000,00. No mês 

seguinte, foram realizados 09 (nove) pagamentos para a excogitada 

empresa de tecnologia, no montante total de R$320.000,00. Em março 

de 2017, por sua vez, 13 (treze) pagamentos foram efetuados, 

totalizando R$946.00,00. 

 

104. Nos meses seguintes, os repasses continuaram a ser realizados 

seguindo o mesmo modus operandi: quantias exorbitantes repassadas a 

DELTA X, por meio de variados pagamentos efetuados em diferentes dias 

do mês.  

 

105. Os repasses de milhões de reais chamam atenção para o fato da 

DELTA-X também pertencer a Camila de Souza Valdívia e Sidnei Piva de 

Jesus, atuais sócios das Recuperandas (Doc. 24).  

 

106. Em suma, o Grupo Itapemirim firmou contrato milionário para 

prestação de serviço estranho às atividades das empresas, com pessoa 

jurídica da qual são sócios os seus atuais gestores, numa clara tentativa 

de fraudar a Recuperação Judicial e autorizar retiradas exorbitantes. 

 

107. Mais uma vez, o Administrador Judicial quedou-se silente quanto 

aos fatos, que foram levados aos autos por terceiro interessado no 

processo, e sobre os quais, novamente, o Juízo ainda não se 

manifestou.  

 
III. 4 Inconsistência dos Relatórios do Administrador Judicial 
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108. Compulsando-se os autos da Recuperação Judicial nº 0006983-

85.2016.8.08.0024, depreende-se que o Administrador Judicial se 

manifestou em 36 oportunidades, dentre apresentação de relatórios, 

habilitação de credores e outros expedientes. 

 

109. Os relatórios, entretanto, não possuem qualquer informação 

concreta que possibilite, por menor que seja, a compreensão da 

realidade cotidiana das empresas e do que vem sendo feito com os 

recursos de cada uma.  

 

110. Tratam, tão somente, da reprodução, mês-a-mês, de um modelo 

vazio que se limita a elucubrar percentuais de crescimento ou queda em 

determinada conta ou grupo contábil, sem nunca informar ou 

apresentar os valores em moeda nacional nem justificar essas 

alterações. 

 

111. Não fosse o bastante, chama a atenção o fato de que o 

Administrador Judicial sequer comparece às sedes das empresas para 

inspeções in loco, sobressaindo-se de suas manifestações que o mesmo 

desconhece as operações do Grupo Itapemirim e está completamente 

alheio à realidade do cotidiano empresarial. 

 
112. No entanto, ainda que a atividade desempenhada pelo 

Administrador Judicial seja manifestamente insatisfatória, em total 

descompasso com o disposto na Lei nº 11.101/05, e a despeito dos 

requerimentos de destituição formulados no processo (Doc. 14), o Juiz 

PAULINO JOSÉ LOURENÇO mantém o escritório de advocacia Saraiva e 

Alves Advogados Associados como atuante na Recuperação Judicial.  
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113. Para esclarecer a questão aqui suscitada, passa-se a análise dos 

relatórios apresentados desde Novembro de 2016.  

 

 Relatório de 01 de Novembro de 2016 

 

114. No relatório datado de 01 de novembro de 2016 (Doc. 25), foi 

solicitada a aprovação de recurso destinado à regularização da frota, no 

valor de R$ 3.482.40,92, sob a justificativa de que a alta temporada de 

viagens exige maior frota de ônibus da Viação Itapemirim.  

 

115. Segundo o relatório, a maior parte do valor seria destinado ao 

licenciamento e à compra de materiais, nos respectivos montantes de 

R$ 992.447,00 e R$ 2.316.997,00.  

 

116. Em que pese o deferimento do pleito, atendendo aos interesses do 

Sr. RÔMULO SILVEIRA e das Recuperandas, não há nos autos da 

Recuperação Judicial qualquer registro de prestação de contas quanto à 

aquisição de materiais e à realização de reparos, ou do pagamento dos 

licenciamentos.  

 

 Relatório 14 de Dezembro de 2016 

 

117. No relatório datado de 14 de dezembro de 2016 (Doc. 25) foi 

solicitada a prorrogação de 180 dias para a realização da Assembleia 

Geral de Credores.  

 

118. Na ocasião, o Administrador Judicial afirmou que o requerimento 

foi formulado pelas Recuperandas em 31 de agosto de 2016, mas 

apenas se manifestou sobre o assunto após quase 04 (quatro) meses.  
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 Relatório de janeiro de 2017 

 

119. Embora datado de abril de 2017, o relatório em questão é 

referente ao mês de Janeiro do mesmo ano (Doc. 25). O Administrador 

Judicial quedou-se inerte durante os 04 (quatro) primeiros meses de 

2017, e, ao se manifestar, não informou números ou dados concretos a 

respeito da situação da empresa.  

 

120. Mais uma vez foram feitas afirmações vagas e desprovidas de 

comprovação.   

 

121. Explica-se. No relatório em questão, o Administrador Judicial 

menciona a realização de investimentos pelos novos gestores, mas não 

esclarece os valores aplicados ou locais de aplicação.  

 
122. Ao que tudo indica, as informações são filtradas pelo 

Administrador Judicial e repassadas ao processo da forma como lhe 

convém, sem se atentar aos interesses dos credores, os quais ele deveria 

representar por determinação legal. 

 

 Relatório de Fevereiro de 2017 

 

123. Novamente (Doc. 25), o Administrador cita de forma genérica e 

imprecisa os investimentos realizados pelos novos sócios, nos seguintes 

termos: “as sociedades recuperandas continuam a ter suas atividades 

reativadas com investimentos dos novos sócios tal como destacado no 

relatório de janeiro/2017”. 

 



 
 

35 
 

124. Nos comentários sobre a Viação Itapemirim, o Administrador 

informa que houve aumento de 15,72% na conta de fornecedores e 

17,01% na conta “Outras Contas a Pagar”. Todavia, o montante em 

moeda nacional e o relatório contábil não foram apresentados.  

 
125. Assim, abre-se margem para especulação sobre duas 

possibilidades que justificam o aumento nas contas, ambas de extrema 

relevância e que exigem maiores esclarecimentos: 

 

a) A Viação Itapemirim deixou de pagar fornecedores diversos e isso 

ocasionou o aumento das contas; 

 

b) Foram feitos lançamentos de provisão para pagamento de Notas Fiscaiss 

de empresas dos sócios. A fraude pode ser detalhada da seguinte forma: 

para justificar pagamentos futuros a empresas dos sócios, foram feitos 

lançamentos contábeis a Débito de uma conta do grupo de Despesas e a 

Crédito de uma conta do Grupo de Fornecedores, com o objetivo de 

registrar a dívida. No momento do pagamento seria registrada a baixa 

dessa provisão. 

 

126. Nas informações sobre a Transportadora Itapemirim, foi 

registrado um aumento de 110,11% em Despesas Operacionais sem 

qualquer informação sobre o motivo que ocasionou tal aumento ou a 

que se destinou o gasto.  

 

127. Registra-se, a esse respeito, que na ocasião a empresa se 

encontrava com as atividades paralisadas, não havendo justificativa 

plausível para o aumento abrupto dos gastos.  
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 Relatório de Março de 2017 

 

128. Da simples leitura do relatório em questão (Doc. 25), depreende-

se que este se presta exclusivamente a enaltecer a gestão novos 

administradores, não contendo qualquer esclarecimento aos credores. 

 

129. Narra a manifestação que a Viação Itapemirim registrou um 

aumento de 53,08% na conta “Despesas do Exercício Seguinte”, sem 

qualquer menção ao movimento que originou o registro. 

 

130. Da mesma forma, o relatório aponta uma queda de 55,15% na 

conta contábil “Outras Contas a Receber”, sem informações sobre os 

motivos da queda ou destinação dos valores. Seguindo o procedimento 

adotado pelo Administrador Judicial, apenas é informado o percentual, 

sem o valor em moeda corrente e sem detalhamento do que originou a 

movimentação na conta. 

 

131. Há ainda o registro de uma queda de 49,83% na conta contábil 

“Adiantamento a Fornecedores” e uma redução de 21,71% na conta 

contábil “Adiantamento a Funcionários”.  

 
132. A análise dessas informações permite suspeitar que foram feitas 

transferências para empresas dos sócios, e que esses valores foram 

registrados na conta “Adiantamento a Fornecedores”. Durante o mês 

03/2017 podem ter sido emitidas as notas fiscais para dar suporte a 

estes “adiantamentos”.  

 

133. Diante da ausência de informações de valores, bem como 

explicação desses registros, não é possível identificar se houve maior 
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destinação de recursos para fornecedores do que para funcionários. A 

informação de meros índices percentuais, sem a base dessa variação 

deixa evidente que o relatório não tem o objetivo de esclarecer a atuação 

das empresas. 

 

134. No Passivo há o registro de um aumento de 33,55% na conta 

contábil “Partes Relacionadas”. Essa conta abriga os valores de mútuo 

entre as empresas de um mesmo grupo econômico, o que significa dizer, 

em se tratando de conta do Grupo do Passivo, que a Viação Itapemirim 

teve um aumento em sua dívida para com alguma empresa. Resta saber 

qual o motivo desse aumento e qual é a empresa da contrapartida, ou 

seja, qual a empresa que tem esse valor a receber.  

 

135. Neste sentido, é possível que o mútuo tenha sido firmado com 

outras empresas dos sócios, com o objetivo de transferir recursos da 

Viação Itapemirim, vez que nenhuma empresa do Grupo das 

Recuperandas teria qualquer recurso que pudesse ser transferido para 

a Viação – merecendo especial atenção os montantes destinados à da 

empresa DELTA X. 

 

136. Na situação da Transportadora Itapemirim, o relatório informa 

um aumento de 51,64% nas despesas operacionais. Vale lembrar que 

no mês anterior já havia o registro de um aumento de 110,11%. 

Novamente, o Administrador omite os valores envolvidos ou motivos que 

justifiquem o aumento.   

 

137. No que se refere à empresa Flecha, o relatório informa o aumento 

de 140% na conta contábil “Partes Relacionadas”. O cenário é parecido 

com o da VISA e cabem aqui os mesmos questionamentos: qual o valor 
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envolvido? Qual a justificativa para essa dívida? Qual a parte que detêm 

o crédito?  

 

138. O relatório da Viação Caiçara Ltda informa investimento de R$ 

1.500.000,00 em imobilizado, mas não esclarece a aplicação ou 

apresenta as Notas Fiscais em questão. Qual tipo de imobilizado? Foi 

destinado à operação da empresa? Qual a necessidade que justifica esse 

investimento?  

 

 Relatório abril de 2017 

 

139. No relatório reativo ao mês de abril de 2017 (Doc. 25), o 

Administrador Judicial informa, em poucos e breves parágrafos, a 

contratação de funcionários pelas Recuperandas, a manutenção da 

frota de ônibus e a realização de levantamento contábil para 

compensação de créditos e parcelamento dos remanescentes.  

 

140. Observa-se que o Relatório menciona a existência de créditos e a 

realização de compensação sem informar os valores envolvidos nas 

operações ou os sistemas de parcelamentos a serem aderidos pelas 

Recuperandas, dados estes de extrema relevância para a satisfação dos 

créditos dos credores.  

 

  Relatório maio de 2017 

 

141. Na manifestação de maio de 2017 (Doc. 25), o Administrador 

Judicial informa que a empresa Cola Comercial e Distribuidora Ltda 

teve aumento de 53,06% na conta contábil “Partes Relacionadas” no 

Ativo. Não há detalhamento e nem são informados valores.  



 
 

39 
 

 

142. Ao tratar da Transportadora Itapemirim, novamente é informado 

aumento nas despesas operacionais. Neste mês fala-se em 15,46%, sem 

maiores esclarecimentos.  

 

 Relatório junho de 2017 

 

143. No relatório relativo ao mês de junho de 2017 (Doc. 25), o 

Administrador Judicial noticia que o projeto de aquisição da empresa 

PASSAREDO LINHAS AÉREAS S/A tem o propósito de retomar a atividade de 

transporte aéreo da Itapemirim Transportes Aéreos.  

 

144. Contudo, o objeto social da Itapemirim Transportes Aéreos foi 

alterado, e desde 2003 a empresa não mais realiza transporte aéreo de 

cargas ou passageiros, e sequer possui autorização para voos regulares. 

Ou seja, perdeu totalmente seu objetivo de transporte aéreo e voltou-se 

para o transporte rodoviário de cargas.  

 

145.  A esse respeito, ressalta-se que a PASSAREDO também está em 

Recuperação Judicial, situação que embora não obste o negócio 

jurídico, exige a máxima precaução diante dos ônus que podem recair 

sobre as Recuperandas, que demanda a convocação de Assembleia de 

Credores, o que não ocorreu até o presente momento. 

 

III.V Aquisição de Outras Empresas em Recuperação Judicial 

 

146. - Sidnei Piva de Jesus e Camila Souza Valdívia possuem a 

contumaz prática de adquirir empresas em Recuperação Judicial.  
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147. Antes da aquisição do Grupo Itapemirim, a dupla comprou a 

TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA., e utilizou-se das mesmas 

fraudes agora evidenciadas na Recuperação Judicial nº 0006983-

85.2016.8.08.0024.  

 

148. Entretanto, no processo envolvendo a TRANSBRASILIANA, em trâmite 

na 4ª Vara Cível de Goiânia, o Administrador Judicial, de forma 

diligente, notificou o Juízo quanto às irregularidades da nova gestão. 

Em manifestação, o Sr. Luis Cláudio Montoro Mendes mencionou com 

estranheza o contrato firmado com a DELTA X, nos seguintes termos 

(Doc. 26): 

 

A empresa DELTA X TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. recebeu a 

importância de R$267.520,00 (duzentos e sessenta e sete mil 

quinhentos e vinte reais), sendo emitida nota fiscal n° 333. A 

empresa em questão é de propriedade dos atuais gestores das 

Recuperandas CAMILA DE SOLZA VANDIVIA e SIDNEI PIVA DE JESUS, 

questionadas as Recuperandas sob os  parâmetros do contrato 

pactuado entre as empresas foi apresentado proposta de trabalho, 

qual não especifica a periodicidade dos pagamentos, a duração do 

trabalho, nem especifica cronograma do trabalho a ser realizado e 

seu início. Também questionado as Recuperandas se houve coração 

em empresas de mesmo porte não houve resposta se houve a prática 

do procedimento, restando a empresa DELTA X TEXNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA., paga para realizar o trabalho.  

 

149. Consoante já demonstrado, no caso da Itapemirim, tanto o 

Administrador Judicial quanto o Magistrado PAULINO JOSÉ LOURENÇO 

omitiram-se acerca dos pagamentos milionários à empresa de 

tecnologia da informação. 

 

150. Além da TRANSBRASILIANA, a dupla também é sócia da RÁPIDO 

MARAJÓ LTDA (“RÁPIDO MARAJÓ), pessoa jurídica que, assim como a 
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Viação Itapemirim S/A e a Viação Caiçara Ltda., dedica-se ao ramo do 

transporte coletivo de passageiros. 

 

151. Com a transferência das Recuperandas para os novos gestores, as 

empresas constituíram verdadeiro grupo econômico, ainda que tal fato 

não tenha sido oficialmente formalizado ou informado na referida 

Recuperação Judicial.  

 

152. Explica-se. As três companhias de ônibus compartilhavam postos 

de abastecimento, manutenção, compra e uso de peças, serviços de 

lavagem e limpeza de veículos, garagem para estacionamento e local de 

venda de tickets aos passageiros. Em suma, as empresas consolidaram 

um verdadeiro conglomerado, com integralização de grande parte dos 

serviços.  

 

153. O próprio layout dos ônibus da RÁPIDO MARAJÓ foi padronizado 

nos moldes da Viação Itapemirim. Os veículos foram pintados de 

amarelo, cor oficial da empresa, e receberam o logo da Itapemirim na 

lateral, além dos protocolos de numeração das Recuperandas (Doc. 27).  

 

154. A união das empresas, todavia, foi feita de forma extraoficial, sem 

comunicação aos Credores pelo Administrador Judicial. 

 

155. Da mesma forma, o distrato da incorporação também foi omitido 

do processo.  

 

156. Tal fato veio à tona diante da ampla divulgação do fim do 

consórcio firmado entre a Itapemirim e Caiçara, junto a RÁPIDO MARAJÓ 

pela imprensa (Doc. 28). 
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157. A aludida cisão foi procedida sem a prestação das devidas 

informações na Recuperação Judicial a respeito da divisão dos ativos 

financeiros, dos maquinários, das linhas e dos ônibus entre as 

empresas.  

 

158. De igual sorte, inexiste qualquer meio que possibilite aferir o 

impacto financeiro deste rompimento, tampouco mensurar as 

perspectivas de lucros e de prejuízos futuros, nem seus reflexos no 

plano de Recuperação Judicial, sobressaindo-se novamente a inércia do 

Administrador Judicial.  

 

159. O envolvimento da Sra. Camila de Souza Valdívia e do Sr. Sidnei 

Piva de Jesus com empresas em Recuperação Judicial não se encerrou 

com a aquisição do Grupo Itapemirim. Em 2017, foi amplamente 

noticiado em âmbito nacional pelos principais canais de comunicação 

que a dupla prosseguiu nas negociações com a PASSAREDO LINHAS 

AÉREAS (Doc. 29). 

 

160. O Juiz PAULINO JOSÉ LOURENÇO não se manifestou sobre a 

questão, ignorando as graves consequências advindas da junção de 

duas empresas em Recuperação Judicial, com passivos milionários.  

 

161. O negócio foi posteriormente desfeito, sob a alegação de 

descumprimento de contrato. Inegável, todavia, que as Recuperandas 

agem com excessiva liberdade, totalmente estranha às empresas em 

processo de recuperação, situação com a qual o Magistrado da 13ª Vara 

Cível de Vitória é amplamente conivente. 
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III.VI Assembleia de Credores 

 

162. A Recuperação Judicial nº 0006983-85.2016.8.08.0024 foi 

deferida em março de 2016, e, até o presente momento, não foi 

convocada a assembleia de credores, prevista no art. 35 da Lei nº 

11.101/05. 

 

163. A Assembleia tem a finalidade de aprovação ou rejeição do Plano 

de Recuperação apresentado pelo devedor, bem como a constituição do 

Comitê de Credores. 

 

164. Ao Comitê, por sua vez, compete, dentre outras funções, a 

fiscalização das atividades e contas do Administrador Judicial, o zelo 

pelo bom andamento do processo, e a comunicação do juiz acerca das 

violações aos direitos e interesses dos credores.  

 

165. Assim, um ano e meio após o início do processo, ainda não foi 

constituído o mencionado Comitê, e, por conseguinte, inexiste 

fiscalização dos credores quanto a atuação do Administrador Judicial, 

das Recuperandas e do Magistrado responsável.  

 

166. Aqui, mais uma vez, destaca-se a comodidade e conveniência com 

a qual o Administrador Judicial tem desempenhado suas funções após 

a entrada do grupo Itapemirim em Recuperação Judicial, sempre 

voltado aos interesses dos seus atuais sócios, a mercê do sucesso do 

processo recuperacional e da satisfação dos créditos habilitados.  

 

167. Conclui-se, assim, que todas as irregularidades aqui explicitadas 

demonstram a parcialidade e a ausência de prudência de PAULINO JOSÉ 
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LOURENÇO ao conduzir o processo de Recuperação Judicial do Grupo 

Itapemirim, em que atua como advogado e interessado, seu 

companheiro de classe, o juiz aposentado por invalidez Sr. RÔMULO 

BARROS SILVEIRA  

 

168. A respeito do dever de prudência imposto aos Magistrados, os 

arts. 24 e 25, ambos do Código de Ética da Magistratura determinam: 

 
Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e 
decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após 
haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos 
disponíveis, à luz do Direito aplicável.  
 
Art. 25.Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de 
forma cautelosa, atento às conseqüências que pode provocar. 

 

169. Ora, ante todo o exposto, é hialino que a decisão proferida pelo 

Magistrado no processo nº 0006983-85.2016.8.08.0024 não foi tomada 

de forma cautelosa, de modo a causar desdobramentos negativos aos 

processos, todos ignorados pelo Juiz.  

 

170. Ressalta-se, por fim, que a situação do Grupo Itapemirim foi 

apresentada a título ilustrativo. Não são poucos os processo em trâmite 

na 13ª Vara Cível Empresarial Especializada de Recuperação Judicial 

da Comarca de Vitória que apresentam irregularidades e merecem 

atenção, principalmente no tocante à relação íntima entre PAULINO, 

RÔMULO e JERRY “BOLIVIANO” 

 
171. Ante o exposto, requer a este Conselho Nacional de Justiça, 

liminarmente, o afastamento dos Representados de suas respectivas 

funções, com fundamento no art. 15, §1º, da resolução nº 135 – CNJ5.  

                                              
5
 Art. 15. O Tribunal, observada a maioria absoluta de seus membros ou do Órgão Especial, na 

oportunidade em que determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, decidirá 
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172.  Requer sejam apurados os fatos acima narrados, instaurando-se 

o competente processo legal administrativo disciplinar para aplicação 

da penalidade cabível e prevista em lei para a espécie. 

 
173. Para demonstração do alegado, requer a produção de todos os 

meios de prova em direito admitidos.  

 

174. Por fim, requer sejam as futuras intimações endereçadas 

exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS STEIN JR., 

regularmente inscrito na OAB/ES sob o nº 4939, sob pena de nulidade, 

nos termos do art. 272, § 5º do Código de Processo Civil de 2015. 

 

 
NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO 

Vitória | ES | 11 | Novembro | 2017 
 
 

 
CAMILO COLA 

RG Nº42.406 SSP/ES 

 

 
 

JOSÉ CARLOS STEIN JR. 

OAB/ES 4939 

 

                                                                                                                                     
fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe 
parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral. § 1º - O 
afastamento do Magistrado previsto no caput poderá ser cautelarmente decretado pelo Tribunal antes 
da instauração do processo administrativo disciplinar, quando necessário ou conveniente a regular 
apuração da infração disciplinar. 


