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COMUNICADO À FAMÍLIA G.A.S. 

 Prezados Clientes, diante dos últimos acontecimentos trazemos alguns esclarecimento importantes: 
 

• RÉU EM CRIME DE HOMICÍDIO 

 Foram veiculadas notícias nos últimos dias acerca do indiciamento e posterior denúncia acatada pela 
Justiça sobre suposto envolvimento em crime de tentativa de homicídio envolvendo o fundador da G.A.S., 
Glaidson Acácio dos Santos. 

 O fato de alguém ser investigado, indiciado, denunciado ou mesmo preso em caráter preventivo não 
significa dizer que aquele indivíduo, de fato, cometeu algum crime. Vivemos em um país de uma justiça na 
prática um tanto quanto distante da justiça estampada na legislação. Somos reféns de um sistema onde, 
primeiro se prende para, somente depois se averiguar. No entanto, não deveria ser assim. Do contrário, todos 
estariam sujeitos a viver uma espécie de antecipação da pena. 

 E sobre as provas, respeitamos todas as autoridades envolvidas nas investigações, mas consideramos 
que os elementos ali trazidos no caso são recortes frágeis, passíveis de diversas interpretações e insuficientes 
para sustentar uma denúncia, menos ainda, uma prisão. Por isso a defesa redobrará esforços para que toda 
essa confusão de informações seja esclarecida e que a verdade seja restabelecida. 

 “Quando o direito de uma pessoa é violado, é o direito de todos que está ameaçado!” 

 

• DECISÃO DA JUSTIÇA SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO  

 Infelizmente, após mais de 3 meses, a Justiça decidiu manter o nosso CEO, Glaidson Acácio dos Santos, 
detido. Sabemos o quanto estes dias têm sido angustiantes para todos, por isto, lamentamos profundamente 
a decisão da justiça em prorrogar a prisão preventiva. 

 Ainda que os prazos processuais estejam suspensos no período de recesso forense, eventos em caráter 
de urgência poderão ser apreciados em regime de plantão. 

 

• DESBLOQUEIO DE CONTAS 

 É importante ressaltar também que, o processo que trata sobre desbloqueio de bens e restituição de 
capital aos clientes da G.A.S. está sendo tratado junto ao MPF e acreditamos que haja um desfecho favorável, 
embora, saibamos que esse tempo não são os advogados de defesa que determinam, pois trata-se de uma 
ação conjunta e coordenada entre defesa, MPF e magistrado. 

 
 Seguimos firmes, confiantes na verdade e na Justiça. Não iremos desistir de lutar até que judicialmente 
possamos honrar o compromisso firmado com todos os nossos clientes. 

 
Atenciosamente, 

G.A.S. Consultoria. 
 

Para acompanhar os comunicados oficiais da G.A.S, baixe o app Telegram 
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