
CONCLUSÃO
Em 18 de março de 2019, faço estes 

autos conclusos para sentença.
______________________________

                                                   Analista Judiciária – RF 4548

Ação Penal n° 0015509-37.2017.403.6181

Autor: Ministério Público Federal

Acusados:  1) Ronaldo  Bernardo,  2)  Luis  de  França  e  Silva  Neto,  3)  Bozidar
Kapetanovic,  4)  Miroslav  Jevtic,  5)  Jamiriton  Marchiori  Calmon,  6)  Lucilene
Cardoso,  7)  Marianito  Rona  Elesis,  8)  Renan  Amorim  Peixoto,  9)  Rodrigo
Amorim Peixoto, 10) Lucas Gonçalves da Silva, 11) Paulo César Pereira Júnior,
12)  Tiago  Almeida  Leite,  13)  Ariane  Bispo  Vieira,  14)  Marcos  Eduardo  dos
Santos Barbosa, 15) Denilson Agostinho Bilro, 16) Wellington Reginaldo Faria,
17) Edney dos Santos Neris, 18) Moisés Mello Azevedo, 19) Alexandre Silvestre
Filho, 20) Maxwell Galvão da Cunha, 21) Carlos Renato Souza de Oliveira, 22)
Renato  Junior  Barreto  Gonçalves,  23)  Wanderson  Machado  de  Oliveira,  24)
Patrício da Silva Fausto, 25) Rogério Correia Morais, 26) José Lúcio Paulino, 27)
Sérgiogil Florentino da Silva, 28) Paulo Nunes de Abreu, 29) Larissa Teixeira de
Andrade, 30) Mark Dale Avenido Barnaja, 31) Mark Joseph Lesanque Alberto e
32) Michael Hermosilla Dinopol  

Vistos, em sentença1

Nos  autos  originais  n.º  0013470-67.2017.403.6181  (IPL  n.º

0426/2016-2), o Ministério Público Federal ofereceu denúncia, aos 25/10/2017

(fls.199/514),  e  aditamento  à  denúncia  (fls.857/879),  em  face  de  cento  e

cinquenta e seis pessoas pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 c.c. 40,

inciso  I,  da  Lei  n.º  11.343/2006  e  2º  c.c.  §4º,  incisos  IV  e  V,  da  Lei  n.º
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12.850/2013,  porque,  ao  menos  desde  o  ano  de  2015,  teriam  integrado  e

colaborado com o funcionamento, exercendo funções diversas, de organização

criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.

Acompanhando a peça acusatória foi apresentado um anexo no

qual o Ministério Público Federal fez constar elementos de prova mencionados

na denúncia (fls.520/843vº).

Segundo a inicial, todos os vinte e seis eventos elencados foram

praticados  por  uma  única  organização  criminosa,  de  caráter  transnacional,

fortemente armada e estruturalmente ordenada, com a divisão e delimitação de

tarefas  entre  seus  membros,  tendo  como  base  territorial  de  seus  líderes  o

Município de São Paulo e ramificações na Baixada Santista. 

Consta ainda da denúncia que o  modus operandi do grupo, de

modo genérico, consistia em adquirir grandes quantidades de cocaína proveniente

de países vizinhos produtores de droga, introduzindo-a no território nacional para

posterior  acondicionamento  em  bolsas  e  remessa  à  Europa  camuflada  em

contêineres embarcados em navios mercantes que partiam, em especial, do Porto

de Santos/SP. Para tanto, se utilizavam de estrutura logística da facção criminosa

Primeiro Comando da Capital (PCC), com a qual a sua cúpula possuía relações.

Conforme a exordial,  os integrantes da organização criminosa,

embora mantivessem vínculo associativo e complementar, podem ser divididos,

de  acordo  com  as  funções  desempenhadas,  em  diferentes  subgrupos  que,

exercendo atividades coordenadas, buscavam, concretizar, de maneira contínua, o

envio de carregamentos de cocaína para o exterior.

Subgrupo  1:  Fornecedores  de  Drogas.  Segundo  o  órgão

ministerial, comporiam este grupo os acusados Oliver Ortiz de Zarate Martin,

Samuel Francisco Valdes e Francisco José Valdez Garcia (autos n.º  0015510-
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22.2017.403.6181).  Em  regra,  são  estrangeiros  estabelecidos  nos  países

produtores  responsáveis  pelo  suprimento  da  droga  que  era  remetida  para  a

Europa.

Subgrupo 2: Líderes/Compradores da droga no Brasil. Consoante

o Ministério Público Federal, seria composto por integrantes da facção criminosa

PCC e estrangeiros ligados a grupos mafiosos no exterior. Este grupo envolve os

responsáveis  pela coordenação das atividades ilícitas  e das finanças do grupo

criminoso, desde a introdução das drogas no território nacional até os contatos

com os recebedores da droga na Europa. Fariam parte deste grupo os acusados

Ronaldo  Bernardo,  Luís  de  França  e  Silva  Neto,  Jamiriton  Marchiori

Calmon, Bozidar Kapetanovic, Miroslav Jevtic, Maxwell Galvão da Cunha e

Patrício  da  Silva  Fausto  (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Vilmar

Santana de Souza/”Mela” (autos n.º 0007087-39.2018.403.6181) e Tiago César

Moreira/”Índio”  (autos  0015510-22.2017.403.6181).  Segundo ainda na inicial,

comporiam também esse segmento, ainda que de forma secundária, os acusados

Dimitar  Minchev  Dragnev,  Marcos  José  Mestre  (autos  n.º  0015510-

22.2017.403.6181), Norberto Fantinelli, Luca Leggieri e Vitor Martins (autos n.º

0013470-67.2017.403.6181).

Subgrupo  3:  Cooptação  de  tripulantes  dos  navios.  Narra  a

denúncia  que  a  cooptação  de  tripulantes  de  navios  -  em  especial,  os  de

nacionalidade filipina da companhia Hamburg Sud, que atuava precipuamente no

Terminal Santos-Brasil – era uma das principais etapas do processo de envio de

cocaína da organização criminosa para o exterior. Os acusados Karen Daniele

Rodrigues  de  Sousa  (autos  n.º  0007135-95.2018.403.6181),  Marianito  Rona

Elesis,  Lucilene Cardoso (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181) e  Heiritiana

Randrianiaina (autos n.º 0015508-52.2017.403.6181), fluentes no dialeto tagalo,

arregimentavam tripulantes dos navios e, ao realizarem a interlocução com os
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demais membros do grupo, demonstravam ter amplo conhecimento e controle

sobre  todas  as  etapas  necessárias  para  o  êxito  da  empreitada  criminosa,

envolvendo, dentre outras, a introdução da droga em contêineres e sua entrega ao

destinatário final no exterior.  

Subgrupo 4:  Logística de embarque da droga. Conforme a peça

inicial,  um  grande  número  de  acusados  foi  identificado  no  curso  das

investigações,  em  razão  de  sua  atuação  na  complexa  cadeia  logística  do

embarque da droga em navios. De maneira genérica, as atividades desenvolvidas

por  este  grupo  criminoso  envolviam  a  obtenção  de  dados  relacionados  a

contêineres  e  embarcações;  o  recebimento,  transporte  e  embalagem da  droga

antes do embarque; e sua efetiva introdução no navio. Destaca-se a participação

dos  acusados  Tânia  Mara  Santana  Randi  e  Artur  Santana  Randi  (autos  n.º

0015510-22.2017.403.6181),  além  do  irmão  deste,  Marco  Alberto  Santana

Randi,  morto  em  confronto  com  policiais  federais,  assim  como  outros  três

investigados  (no  evento  21  -  ocorrido  em  18/08/2017).  Também  o  acusado

Renan Amorim Peixoto (autos n.º 0015509-37.2017.403.6181) seria, ao lado

da “família Randi”, um dos articuladores do embarque de drogas por içamento

em navios. Fariam parte deste núcleo da organização: Felipe Santos Conceição,

André  Ricardo  Santana  Barbosa,  Paulo  Cezar  Barbosa,  Alessandro  Bomfim

Ferreira, Denis William de Araújo, César dos Santos Campos, Paulo Vargas de

Oliveira Filho,  André Luiz  da  Silva Brito,  José  de Arimatéia de Souza,  Luiz

Marcelo da Silva Siqueira, Hailton Bento dos Santos, João Carlos dos Santos,

Mário  Vitor  do  Carmo,  Diego Jackson  do  Carmo,  Diego  Chaves  de  Araújo,

Juscelino Almeida Santos, Orismar Oliveira de Paula Santos, Cláudio Argolo dos

Santos, Mário Sérgio Correia e Marcelo Cardoso dos Santos (autos n.º 0013470-

67.2017.403.6181),  Rodrigo  Amorim  Peixoto,  Lucas  Gonçalves  da  Silva,

Paulo  César  Pereira  Júnior,  Tiago  Almeida  Leite,  Ariane  Bispo  Vieira,

Marcos Eduardo dos Santos Barbosa, Denilson Agostinho Bilro, Edney dos
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Santos Neris, Alexandre Silvestre Filho, Carlos Renato Souza de Oliveira,

Wanderson Machado de Oliveira, José Lúcio Paulino e Sérgiogil Florentino

da Silva (autos n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Jackson Santos Silva,  Felipe

dos  Santos  Baptista,  Alan  Souza  de  Abreu,  Alisson  Diego  Souza  da  Silva,

Cláudio  Fernando  dos  Santos,  Carlos  Magno  Sant’Anna  da  Silva,  Fernando

César  dos  Santos,  José  Willians  dos  Santos  (autos  n.º  0015508-

52.2017.403.6181), Wellington Tomaz do Carmo, Edivaldo dos Santos, Jarbas de

Oliveira  da  Anunciação,  Wagner  Rogério  de  Souza  (autos  n.º  0007135-

95.2018.403.6181),  Samir  dos  Santos  Pereira  e  Adilson  Agostinho  Bilro  (n.º

0007087-39.2018.403.6181).

Subgrupo  5:  Guarda  Portuário  de  Santos.  Segundo  o  órgão

ministerial,  o  acusado  Moisés  Mello  Azevedo (autos  n.º  0015509-

37.2017.403.6181)  teria  se  valido  do  cargo de  guarda  portuário  em posto  de

trabalho no Terminal Santos-Brasil,  para  fornecer  informações  privilegiadas à

família Randi, com quem mantinha íntimo vínculo.

Subgrupo 6:  Funcionários dos Terminais Portuários. Conforme

constante  da  denúncia,  os  funcionários  dos  terminais  portuários,  além  de

possuírem informações privilegiadas a respeito de contêineres e navios, as quais

eram fornecidas aos demais membros da organização criminosa, também teriam

facilitado o acesso dos outros acusados às embarcações e eram ainda,  muitas

vezes, responsáveis diretos pela introdução da droga nos contêineres. Esse grupo

seria composto pelos funcionários do Terminal Deicmar Wellington Reginaldo

Faria (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Adriano Santos  Andrade,  Allan

Aparecido Rodrigues dos Santos, Alex Silva Vieira, Reginaldo Santana de Abreu

e Reinaldo de Oliveira Júnior (autos n.º 0013470-67.2017.403.6181), Eduardo

Dipp dos Anjos (autos n.º 0007087-39.2018.403.6181) e Gilberto Antunes (autos

n.º 0015508-52.2017.403.6181); e pelos funcionários do Terminal Santos-Brasil
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Rogério  Correia  Morais (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Francisco

Carlos  Batista  Leonez  (autos  n.º  0007135-95.2018.403.6181),  Jair  da  Silva

Batista, João Edison Ferreira Vasconcelos, José Augusto Soares, Iarandi Ribeiro

da Silva, Edvaldo José de Santana Júnior, Rogério dos Santos Vianna (autos n.º

0015508-52.2017.403.6181),  Jonathan de Oliveira Silva,  Adriano Bernardo da

Silva, Marcus Vinícius Correia da Silva, Edson da Costa Nascimento, Valmir

Catarino  de  Souza  e  Marcelo  José  da  Silva  (autos  n.º  0013470-

67.2017.403.6181).

Subgrupo  7:  Compradores  e  receptores  da  droga  no  exterior.

Narra  o Ministério  Público Federal  que,  em relação a alguns dos  eventos  de

traficância, foi possível identificar os responsáveis pelo recebimento na Europa

dos  carregamentos  de  cocaína  enviados  pelo  grupo  criminoso.  Os  acusados

sérvios  Tomislav  Jovanovic  e  Aleksandar  Vucicevic  (autos  n.º  0015510-

22.2017.403.6181) teriam vindo ao Brasil para tratar pessoalmente da remessa da

droga apreendida em 13/03/2017 no Porto de Valência/Espanha (Evento 12) e os

acusados  Klaas  Willem  Foppen,  Tromp  Fikkert,  Iana  Tranulfa,  Danijel

Grozdanic  (autos  n.º  0015510-22.2017.403.6181)  teriam sido abordados  pelas

autoridades holandesas quando se deslocavam para receber grande quantidade de

cocaína remetida no Navio San Augustin, não apreendida, em setembro de 2016

(Evento 22).

Subgrupo  8:  Associados  para  a  prática  do  tráfico  de  drogas.

Ainda segundo a denúncia, a organização criminosa era composta por diversas

pessoas  que  possuíam relação direta  e  estreita  com os  demais  integrantes  do

grupo – sobretudo os  líderes  – concorrendo e colaborando com suas  práticas

delitivas por meio de atividades acessórias, mas consideradas essenciais para o

sucessos  da  empreitada  criminosa,  tais  como  a  busca  de  informações  sobre

navios e contêineres junto a outros membros, agendamento e participação em
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reuniões  e  a  intermediação  de  conversas  entre  os  traficantes,  dentre  outras.

Comporiam  esse  subgrupo  os  acusados  Luana  Ramos  Teixeira,  Rogério

Brasiliano da Costa, Waleed Issa Khnmayis, Marcelo da Fonseca Lima, Gustavo

Dias dos Santos, Felipe Bilro Belém, Thaynara Luísa Silva da Cunha, Roberto

Silva Barroso, Rogério dos Santos Viana (autos n.º 0015508-52.2017.403.6181),

Paulo Nunes de Abreu, Larissa Teixeira de Andrade, Renato Júnior Barreto

Gonçalves (autos n.º 0015509-37.2017.403.6181), Alex Peres Pimentel, Álvaro

Pires  da  Motta  e  Silva,  Nelson  Roberto  Souza  Bueno,  Mounir  Rafic  Nader,

Hélida Oliveira Vaz, Adelídio Martorano Júnior,  Denis Seikei  Inanime, Fábio

Maselli  Raimondo,  Osiris  dos  Santos  Costa,  David  da  Costa,  Kalleby  Sousa

Mariano Santos, Daniel Domingos Lopes, Márcio de Andrade, Roberto Lima dos

Santos, Sebastião Gomes de Sá, José Eduardo de Sousa Santos, Antônio Amaral

Filho, Oscar Madaleno dos Santos Filho, Caio César de Souza Santos, Juliana

Carolina dos Santos,  Kristian Robert  de Oliveira Cabral,  Alexandre Bruno de

Simone, André Ricardo Santana Barbosa (autos n.º 0013470-67.2017.403.6181)

e Alan de Lucena Souza (autos n.º 0007087-39.2018.403.6181).

Narra  ainda  a  exordial  que  a  organização  criminosa  acima

descrita  teria  sido  responsável  pelo  embarque  de  cerca  de  nove  toneladas  de

cocaína em navios com destino à Europa durante sua atuação contínua a partir de,

pelo menos, 2015, até a deflagração da “Operação Brabo” em setembro de 2017,

conforme os eventos de traficância a seguir indicados: 

Evento  1 –  apreensão  de  170  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Kaliningrado/Rússia, no dia 27/08/2015, em que estariam envolvidos os acusados

Tiago  Almeida  Leite  e Ariane  Bispo  Vieira  (autos  n.º  0015509-

37.2017.403.6181). 

Evento  2 –  apreensão  de  490  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Kaliningrado/Rússia, no dia 17/09/2015, em que estariam envolvidos os acusados
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Jackson  Santos  Silva  (autos  n.º  0015508-52.2017.403.6181)  e  Artur  Santana

Randi (autos n.º 0015510-22.2017.403.6181).

Evento  3 –  apreensão  de  350  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP,  no  dia  31/07/2016,  em que  estaria  envolvido  o  acusado  Eduardo

Freitas do Nascimento (autos n.º 0007087-39.2018.403.6181). 

Evento  4 –  tentativa  de  embarque  de  1.137 Kg de  cocaína  e

apreensão de 1495 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 31/08/2016, em

que  estariam envolvidos  os  acusados  Ronaldo Bernardo,  Luís  de  França e

Silva  Neto,  Bozidar  Kapetanovic,  Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Renan

Amorim Peixoto, Rodrigo Amorim Peixoto, Lucas Gonçalves da Silva, Paulo

César  Pereira  Júnior,  Tiago  Almeida  Leite,  Alexandre  Silvestre  Filho,

Ariane  Bispo  Vieira,  Wellington  Reginaldo  Faria  (autos  n.º  0015509-

37.2017.403.6181), Artur Santana Randi (autos n.º 0015510-22.2017.403.6181),

Vilmar  Santana  de  Souza,  Eduardo  Dipp  dos  Anjos  (autos  n.º  0007087-

39.2018.403.6181),  Wellington  Tomaz  do  Carmo  (autos  n.º  0007135-

95.2018.403.6181),  Felipe  Santos  Conceição,  Paulo  Cezar  Barbosa,  Adriano

Santos  Andrade,  Allan  Aparecido  Rodrigues,  Alex  Silva  Vieira  e  Reginaldo

Sant’Ana de Abreu (autos n.º 0013470-67.2017.403.6181).

Evento  5 –  apreensão  de  1.137  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 09/09/2016, em que estariam envolvidos os acusados Ronaldo

Bernardo,  Luís  de  França  e  Silva  Neto,  Bozidar  Kapetanovic,  Jamiriton

Marchiori  Calmon,  Renan  Amorim  Peixoto,  Rodrigo  Amorim  Peixoto,

Lucas Gonçalves da Silva, Paulo César Pereira Júnior, Tiago Almeida Leite,

Denilson Agostinho Bilro, Wellington Reginaldo Faria, Marcos Eduardo dos

Santos  Barbosa (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Artur  Santana Randi

(autos n.º 0015510-22.2017.403.6181), Vilmar Santana de Souza, Eduardo Dipp

dos  Anjos  (autos  n.º  0007087-39.2018.403.6181),  Felipe  Santos  Conceição,
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Allan Aparecido Rodrigues dos Santos, Alex Silva Vieira, Reginaldo Sant’Ana

de Abreu,  Reinaldo de Oliveira Júnior (autos n.º  0013470-67.2017.403.6181),

Felipe  dos  Santos  Baptista  e  Gilberto  Antunes  (autos  n.º  0015508-

52.2017.403.6181).

Evento  6 –  apreensão  de  322  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 18/09/2016, em que estariam envolvidos os acusados Ronaldo

Bernardo,  Luís  de  França  e  Silva  Neto,  Bozidar  Kapetanovic,  Jamiriton

Marchiori  Calmon,  Renan  Amorim  Peixoto,  Rodrigo  Amorim  Peixoto,

Lucas Gonçalves da Silva, Denilson Agostinho Bilro, Marcos Eduardo dos

Santos Barbosa, Edney dos Santos Neris, Moisés Mello Azevedo (autos n.º

0015509-37.2017.403.6181),  Artur Santana Randi, Tânia Mara Santana Randi,

Leonardo Vinícius Vale da Silva (autos n.º 0015510-22.2017.403.6181), Eduardo

Freitas  do  Nascimento,  Claudio  Fernando  dos  Santos  (autos  n.º  0007087-

39.2018.403.6181), André Ricardo Santana Barbosa, Juan Alexandre, Wagner da

Silva Bernardo, Gabriel Correa Pereira, Henrique Baptista Rodrigues, Guilherme

Manoel  Elias  (autos  n.º  0013470-67.2017.403.6181),  Alan  Souza  de  Abreu,

Alisson  Diego  Souza  da  Silva,  Jair  da  Silva  Baptista,  João  Edison  Ferreira

Vasconcelos,  José  Augusto  Soares  (autos  n.º  0015508-52.2017.403.6181)  e

Francisco Carlos Batista Leonez (autos n.º 0007135-95.2018.403.6181) .

Evento 7 – apreensão de 384 Kg de cocaína no Porto de Gioia

Tauro/Itália,  no  dia  19/10/2016,  em  que  estariam  envolvidos  os  acusados

Ronaldo  Bernardo,  Luís  de  França  e  Silva  Neto,  Bozidar  Kapetanovic,

Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Miroslav  Jevtic,  Renan  Amorim  Peixoto,

Lucilene  Cardoso,  Marianito  Rona  Elesis,  Edney  dos  Santos  Neris,

Alexandre  Silvestre  Filho  (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Artur

Santana  Randi,  Tiago  César  Moreira,  Burataake  Teisi,  Tawanga  Otia,  Tioti

Iotaake (autos n.º 0015510-22.2017.403.6181), Vilmar Santana de Souza (autos
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n.º  0007087-39.2018.403.6181), Karen Daniele Rodrigues de Souza (autos n.º

0007135-95.2018.403.6181).

Evento  8 –  apreensão  de  234  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 27/11/2016, em que estariam envolvidos os acusados Bozidar

Kapetanovic,  Marianito  Rona  Elesis,  Moisés  Mello  Azevedo  (autos  n.º

0015509-37.2017.403.6181),  Artur  Santana  Randi,  Samuel  Francisco  Valdez

(autos n.º 0015510-22.2017.403.6181), Eduardo Freitas do Nascimento (autos n.º

0007087-39.2018.403.6181), José de Arimatéia de Souza, Luiz Marcelo da Silva

Siqueira, Hailton Bento dos Santos, João Carlos dos Santos (autos n.º 0013470-

67.2017.403.6181), Carlos Magno Sant’Anna da Silva, Iarandi Ribeiro da Silva,

Edvaldo José de Santana Júnior (autos n.º 0015508-52.2017.403.6181).

Evento  9 –  apreensão  de  225  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP,  no  dia  05/12/2016,  em  que  estariam  envolvidos  os  acusados

Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Moisés  Mello  Azevedo,  Marianito  Rona

Elesis,  Lucilene  Cardoso,  Edney  dos  Santos  Neris  (autos  n.º  0015509-

37.2017.403.6181), Artur Santana Randi e Tânia Mara Santana Randi (autos n.º

0015510-22.2017.403.6181).

Evento  10 –  apreensão  de  27  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Antuérpia/Bélgica, no dia 08/02/2017, em que estariam envolvidos os acusados

Maxwell  Galvão  da  Cunha  (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181) e  Tiago

César Moreira (autos n.º 0015510-22.2017.403.6181).

Evento  11 –  apreensão  de  11  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Itajaí/SC, no dia 02/02/2017, em que estariam envolvidos os acusados  Ariane

Bispo  Vieira,  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira  (autos  n.º  0015509-

37.2017.403.6181) e  Alessandro  Bomfim  Ferreira  (autos  n.º  0013470-

67.2017.403.6181).
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Evento  12 –  apreensão  de  199  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Valência/Espanha, no dia 13/03/2017, em que estariam envolvidos os acusados

Ronaldo  Bernardo,  Luís  de  França  e  Silva  Neto,  Bozidar  Kapetanovic,

Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Miroslav  Jevtic,  Wanderson  Machado  de

Oliveira,  Maxwell  Galvão  da  Cunha,  Patrício  da  Silva  Fausto  (autos  n.º

0015509-37.2017.403.6181), Kristian  Robert  de  Oliveira  Cabral  (autos  n.º

0013470-67.2017.403.6181), Tomislav Jovanovic, Aleksandar Vucicevic (autos

n.º 0015510-22.2017.403.6181), Vilmar Santana de Souza (autos n.º 0007087-

39.2018.403.6181)  e  Karen  Daniele  Rodrigues  de  Souza  (autos  n.º  0007135-

95.2018.403.6181).

Evento 13 – apreensão de U$ 20,000.00, no dia 31/03/2017, em

que estariam envolvidos os acusados Dimitar Minchev Dragnev,  Marcos José

Mestre  (autos  n.º  0015510-22.2017.403.6181),  Denis  William  de  Araújo,

Norberto Fantinelli e Vitor Martins (autos n.º 0013470-67.2017.403.6181).

Evento  14 –  apreensão  de  93  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 02/04/2017, em que estariam envolvidos os acusados Sérgiogil

Florentino da Silva, José Lúcio Paulino, Rogério Correia Morais (autos n.º

0015509-37.2017.403.6181), César  dos  Santos  Campos,  Valmir  Catarino  de

Souza, Edson da Costa Nascimento, Marcus Vinícius Correia da Silva, Adriano

Bernardo  da  Silva,  Jonathan  de  Oliveira  Silva  (autos  n.º  0013470-

67.2017.403.6181),  José  Willians  dos  Santos  (autos  n.º  0015508-

52.2017.403.6181)  e  Jarbas  de  Oliveira  da  Anunciação  (autos  n.º  0007135-

95.2018.403.6181).

Evento  15 –  apreensão  de  420  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 12/04/2017, em que estariam envolvidos os acusados Sérgiogil

Florentino da Silva, Carlos Renato Souza de Oliveira (autos n.º  0015509-

37.2017.403.6181), Wagner  Rogério  dos  Santos  (autos  n.º  0007135-
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95.2018.403.6181)  e  Fernando  César  dos  Santos  (autos  n.º  0015508-

52.2017.403.6181).

Evento  16 –  apreensão  de  212  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 18/04/2017, em que estariam envolvidos os acusados Diego

Jackson do Carmo, Diego Chaves de Araújo e Mário Vitor do Carmo (autos n.º

0013470-67.2017.403.6181).

Evento  17 –  apreensão  de  332  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP,  no  dia  01/05/2017,  em que  estariam envolvidos  os  acusados  José

Lúcio Paulino, Wanderson Machado de Oliveira, Denilson Agostinho Bilro,

Paulo César Pereira Júnior, Renan Amorim Peixoto, Moisés Mello Azevedo,

Tiago Almeida Leite, Lucas Gonçalves da Silva, Marcos Eduardo dos Santos

Barbosa (autos n.º 0015509-37.2017.403.6181), Edivaldo dos Santos, Francisco

Carlos  Batista  Leonez  (autos  n.º  0007135-95.2018.403.6181),  Felipe  Bilro

Belem, Gustavo Dias dos Santos (autos n.º 0015508-52.2017.403.6181), Marcelo

José da Silva, Paulo Vargas de Oliveira Filho, André Luiz da Silva Brito (autos

n.º 0013470-67.2017.403.6181), Artur Santana Randi, Tânia Mara Santana Randi

(autos  n.º  0015510-22.2017.403.6181),  Adilson  Agostinho  Bilro,  Samir  dos

Santos Pereira (autos n.º 0007087-39.2018.403.6181)

Evento  18 –  apreensão  de  200  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Shibori/Londres/Inglaterra,  no dia 16/06/2017,  em que estariam envolvidos os

acusados  Sérgiogil  Florentino da Silva, Rogério Correia Morais (autos n.º

0015509-37.2017.403.6181) e  Elaine  Cristina  Tiriba  (autos  n.º  0013470-

67.2017.403.6181).

Evento  19 –  apreensão  de  218  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Salvador/BA,  no  dia  16/07/2017,  em  que  estariam  envolvidos  os  acusados

Ariane Bispo Vieira (autos n.º 0015509-37.2017.403.6181),  Jeferson Narciso
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Melo, Cristiano Fernandes de Lima, José Valter Batista Santos Júnior, Leonardo

Benetti  (autos  n.º  0013470-67.2017.403.6181)  e  Adilson  de  Oliveira  Bento

(autos n.º 0015508-52.2017.403.6181).

Evento  20 –  apreensão  de  115  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 11/08/2017, em que estariam envolvidos os acusados Bozidar

Kapetanovic,  Edney  dos  Santos  Neris,  Tiago  Almeida  Leite,  Marcos

Eduardo dos  Santos  Barbosa,  Moisés  Mello  Azevedo  (autos  n.º  0015509-

37.2017.403.6181), Artur Santana Randi e Tania Mara Santana Randi (autos n.º

0015510-22.2017.403.6181).

Evento  21 –  apreensão  de  273  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 18/08/2017, em que estariam envolvidos os acusados Bozidar

Kapetanovic, Edney dos Santos Neris, Mark Dale Avenido Barnaja, Mark

Joseph Lesanque Alberto, Michael Hermosilla Dinopol (autos n.º 0015509-

37.2017.403.6181),  e  Artur  Santana  Randi  (autos  n.º  0015510-

22.2017.403.6181).

Evento 22 – carregamento de 900 Kg de cocaína no Navio Cap

San  Augustin,  no  dia  13/09/2016,  em  que  estariam  envolvidos  os  acusados

Ronaldo  Bernardo,  Luís  de  França  e  Silva  Neto,  Bozidar  Kapetanovic,

Jamiriton Marchiori Calmon, Miroslav Jevtic, Lucilene Cardoso (autos n.º

0015509-37.2017.403.6181),  Klaas  Willem  Foppen,  Tromp  Fikkert,  Iana

Tranulfa,  Danijel  Grozdanic  (autos  n.º  0015510-22.2017.403.6181),  Vilmar

Santana  de  Sousa  (autos  n.º  0007087-39.2018.403.6181)  e  Karen  Daniele

Rodrigues de Souza (autos n.º 0007135-95.2018.403.6181).

Evento 23 – carregamento de 230 Kg de cocaína no Navio Ibis

Arrow,  no dia  24/10/2016,  em que estariam envolvidos  os  acusados Luís  de

França e Silva Neto,  Bozidar Kapetanovic,  Jamiriton Marchiori  Calmon,
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Maxwell  Galvão  da  Cunha,  Marianito  Rona  Elesis,  Denilson  Agostinho

Bilro,  Edney  dos  Santos  Neris,  Renan  Amorim  Peixoto,  Moisés  Mello

Azevedo,  Lucilene  Cardoso  (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Artur

Santana  Randi,  Tânia  Mara  Santana  Randi,  Tiago  César  Moreira  (autos  n.º

0015510-22.2017.403.6181)  e  Adilson  Agostinho  Bilro  (autos  n.º  0007087-

39.2018.403.6181).

Evento  24 –  carregamento  de  95  Kg de  cocaína  no  Porto  de

Santos,  no dia 01/06/2017,  em que estariam envolvidos os acusados Rogério

Correia Morais (autos n.º 0015509-37.2017.403.6181),  Caio Cesar de Souza

Santos  (autos  n.º  0013470-67.2017.403.6181)  e  Jarbas  de  Oliveira  da

Anunciação (autos n.º 0007135-95.2018.403.6181).

Evento  25 –  apreensão  de  224,2  Kg de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 18/10/2016, em que estariam envolvidos os acusados Ariane

Bispo  Vieira  (autos  n.º  0015509-37.2017.403.6181),  Diego  Vicente  Guedes

Castilho, Wellington Fernandes da Silva e Gilberto Viana de Souza (autos n.º

0015508-52.2017.403.6181). 

Evento  26 –  apreensão  de  290  Kg  de  cocaína  no  Porto  de

Santos/SP, no dia 18/01/2017, em que estaria envolvida a acusada Ariane Bispo

Vieira (autos n.º 0015509-37.2017.403.6181).

A denúncia e seu aditamento foram parcialmente recebidos aos

22 de novembro de 2017, ocasião em que foi determinado o desmembramento do

feito.

Na  presente  ação  penal  desmembrada,  distribuída  sob  n.º

0015509-37.2017.403.6181, figuram como acusados Alexandre Silvestre Filho,

Ariane  Bispo  Vieira,  Bozidar  Kapetanovic,  Carlos  Renato  Souza  de

Oliveira,  Denilson  Agostinho  Bilro,  Edney  dos  Santos  Neris,  Jamiriton
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Marchiori Calmon, José Lúcio Paulino, Larissa Teixeira de Andrade, Lucas

Gonçalves da Silva, Lucilene Cardoso, Luis de França e Silva Neto, Marcos

Eduardo dos Santos Barbosa, Mark Dale Avenido Barnaja, Mark Joseph

Lesanque  Alberto,  Marianito  Rona  Elesis,  Maxwell  Galvão  da  Cunha,

Michael  Hermosilla  Dinopol,  Miroslav  Jevtic,  Moisés  Mello  Azevedo,

Patrício  da  Silva  Fausto,  Paulo  César  Pereira  Júnior,  Paulo  Nunes  de

Abreu, Renan Amorim Peixoto, Renato Junior Barreto Gonçalves, Rodrigo

Amorim  Peixoto,  Rogério  Correia  Morais,  Ronaldo  Bernardo,  Sérgiogil

Florentino da Silva, Tiago Almeida Leite, Wanderson Machado de Oliveira

e Wellington Reginaldo Faria  (fls.881/902vº e fls.1648, em relação a Renato

Júnior Barreto Gonçalves).

Instruem o presente feito os autos o IPL 426/2016 e seus 153

apensos iniciais (I a CLIII); os autos da interceptação telefônica n.º  0010185-

03.2016.403.6181;  os  autos  do  pedido  de  busca  e  apreensão  n.º  0010474-

96.2017.403.6181  e  apensos  (todos  em  mídia  digital);  os  autos  0004751-

36.2017.403.6104 (original e em mídia de fls.2372); cópias físicas em apenso dos

autos n.ºs:  0002686-68.2017.403.6104 (IPL 371/2017-DPF/STS/SP),  0003480-

89.2017.403.6104  (IPL  345/2017-4-DPF/STS/SP),  10843-23.2018.4.01.3300

(IPL  0721/2017-4-SR/PF/BA),  0910/2017-2-DPF/STS/SP,  0003580-

44.2017.403.6104  (IPL  1022/2017-2-DPF/STS/SP,  antigo  IPL  388/2017-

DPF/STS/SP),  0003483-44.2017.403.6104  (IPL  1023/2017-2-DPF/STS/SP,

antigo IPL 315/2017-DPF/STS/SP), 0003012-28.2017.403.6104 (IPL 891/2017-

2-DPF/DRE/SP,  antigo IPL 356/2017-2017-DPF/STS/SP).  Além disso,  o feito

principal  contém  cópia  dos  autos  n.º  0012100-53.2017.403.6181  (mídia  de

fls.3733), cópia dos autos 0003480-89.2017.403.6104 (mídia de fls.5954) e cópia

dos autos 0006528-27.2015.403.6104 (mídia de fls.5954).

Os acusados foram citados e intimados, bem como apresentaram
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respostas escritas à acusação: 

ACUSADOS CITAÇÃO RESPOSTA ACUSAÇÃO
I. (19) Alexandre Silvestre Filho Fls.1419/23 Fls.1702/1713
II. (13) Ariane Bispo Vieira Fls.1415/16 Fls.2298/2306
III. (3) Bozidar Kapetanovic Fls.1295/98 Fls.1310/1330, 1331/1353 e 1354/1407
IV.(21) Carlos Renato Souza de Oliveira Fls.1638/47 Fls.2100/2103
V.(15) Denilson Agostinho Bilro Fls.1419/23 Fls.1460/1519
VI.(17) Edney dos Santos Neris Fls.1635/36 Fls.1597/1626
VII. (5) Jamiriton Marchiori Calmon Fls.2026 Fls.1663/1680
VIII. (26) José Lúcio Paulino Fls.1657 Fls.2003/2024
IX. (29) Larissa Teixeira de Andrade Fls.1274 Fls.1696/1701
X. (10) Lucas Gonçalves da Silva Fls.1008 Fls.906/957
XI. (6) Lucilene Cardoso Fls.1417/18 Fls.1681/1685
XII. (2) Luis de França Silva Neto Fls.1965/68 Fls.1198/1232
XIII.(14) Marcos Eduardo dos Santos Barbosa Fls.1635/36 Fls.1520/1549
XIV. (7) Marianito Rona Elesis Fls.1295/98 Fls.2100/2103
XV. (30) Mark Dale Avenido Barnaja Fls.1294 Fls.1884/1885
XVI. (31) Mark Joseph Lesanque Alberto Fls.1293 Fls.1886/1904
XVII. (20) Maxwell Galvão da Cunha Fls.1456/59 Fls.1974/1977
XVIII. (32) Michael Hermosilla Dinopol Fls.1293vº Fls.1886/1904
XIX. (4) Miroslav Jevtic Fls.1289/94 Fls.1813/1862
XX. (18) Moisés Mello Azevedo Fls.1279/80 Fls.964/987
XXI. (24) Patrício da Silva Fausto Fls.1657 Fls.1863/1874
XXII. (11) Paulo César Pereira Júnior Fls.1412/13 Fls.2106/2115
XXIII. (28) Paulo Nunes de Abreu Fls.1281/82 Fls.1909/1956
XXIV. (8) Renan Amorim Peixoto Fls.1006/07 Fls.1239/1269
XXV. (22) Renato Júnior Barreto Gonçalves Fls.1970/73 Fls.1649/1654
XXVI. (9) Rodrigo Amorim Peixoto Fls.1287/88 Fls.1550/1596
XXVII. (25) Rogério Correia Morais Fls.1448/51 Fls.2100/2103
XXVIII. (1) Ronaldo Bernardo Fls.1284/85 Fls.2307/2338
XXXIX. (27) Sérgiogil Florentino da Silva Fls.1638/44 Fls.1196/1197
XXX. (12) Tiago Almeida Leite Fls.1452/55 Fls.2130/2144
XXXI. (23) Wanderson Machado de Oliveira Fls.1275/76 Fls.1009/1018
XXXII. (16) Wellington Reginaldo Faria Fls.1277/78 Fls.1159/1193

Instado,  o  Ministério  Público  Federal  se  manifestou  às  fls.

2410/2421.

Não  sendo  vislumbrada  hipótese  de  absolvição  sumária  e

afastadas  as  alegações  de  nulidades  apresentadas  pelas  defesas,  às

fls.2423/2443vº  foi  dado  prosseguimento  ao  feito  e  designada  audiências  de
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instrução, após manifestações das defesas sobre as testemunhas arroladas. 

Realizada audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas

comuns  Thiago  Ekert  Alpiste (mídia  às  fls.3501),  Fernando  Garcia  Maciel

Cardoso (mídia às fls.3501) e Gustavo Simões de Barros (mídia às fls.3502); as

testemunhas  de  defesa  Silvio  Luiz  Martins  de  Mendonça (mídia  às  fls.3502),

Lucirene Pires Lima  (mídia às fls.3502), Julia Pires Lima (mídia às fls.3502),

Camila Pires Lima (mídia às fls.3502) (arroladas pelo acusado Lucas Gonçalves

da Silva), Ricardo Alves Rodrigues (mídia às fls.3502) (arrolado pelos acusados

Mark Joseph e Michael Dinopol),  Pedro Paulo de Jorge Fernandes  (mídia às

fls.3502), Severino Riferino da Silva (mídia às fls.3502) (arroladas pelo acusado

José  Lucio  Paulino),  Maricleide  Ferreira  dos  Santos (mídia  às  fls.3502),

Elisângela  Molina  Fernandes  (mídia  às  fls.3502)  (arroladas  pelo  acusado

Alexandre Silvestre Filho),  Felipe Santos Almeida (mídia às fls.3502), Agnaldo

de  Mendonça  Alves (mídia  às  fls.3502),  Renata  Haquihara  Krois (mídia  às

fls.3502) e as informantes do Juízo Karen Daniele Rodrigues de Souza (mídia às

fls.3502) e Luana Ramos Teixeira (mídia às fls.3502). 

Os acusados foram todos interrogados por este Juízo:

ACUSADOS INTERROGATÓRIOS
I. (19) Alexandre Silvestre Filho Fls.4578 e fls.4581-A (mídia)
II. (13) Ariane Bispo Vieira Fls.4263 e fls.4266 (mídia)
III. (3) Bozidar Kapetanovic Fls.4224 e fls.4227 (mídia)
IV.(21) Carlos Renato Souza de Oliveira Fls.4343 e fls.4345 (mídia)
V.(15) Denilson Agostinho Bilro Fls.4737 e fls.4739 (mídia)
VI.(17) Edney dos Santos Neris Fls.4576 e fls.4581-A (mídia)
VII. (5) Jamiriton Marchiori Calmon Fls.4544 e fls.4547 (mídia)
VIII. (26) José Lúcio Paulino Fls.4476 e fls.4478 (mídia)
IX. (29) Larissa Teixeira de Andrade Fls.4265 e fls.4266 (mídia)
X. (10) Lucas Gonçalves da Silva Fls.4303 e fls.4304 (mídia)
XI. (6) Lucilene Cardoso Fls.4264 e fls.4266 (mídia)
XII. (2) Luis de França Silva Neto Fls.4545 e fls.4547 (mídia)
XIII.(14) Marcos Eduardo dos Santos Barbosa Fls.4575 e fls.4581-A (mídia)
XIV. (7) Marianito Rona Elesis Fls.4187 e fls.4189 (mídia)
XV. (30) Mark Dale Avenido Barnaja Fls.4188 e fls.4189 (mídia)
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XVI. (31) Mark Joseph Lesanque Alberto Fls.4225 e fls.4227 (mídia)
XVII. (20) Maxwell Galvão da Cunha Fls.4736 e fls.4739 (mídia)
XVIII. (32) Michael Hermosilla Dinopol Fls.4226 e fls.4227 (mídia)
XIX. (4) Miroslav Jevtic Fls.4186 e fls.4189 (mídia)
XX. (18) Moisés Mello Azevedo Fls.4941 e fls.4945 (mídia)
XXI. (24) Patrício da Silva Fausto Fls.4475 e fls.4478 (mídia)
XXII. (11) Paulo César Pereira Júnior Fls.4577 e fls.4581-A (mídia)
XXIII. (28) Paulo Nunes de Abreu Fls.4944 e fls.4945 (mídia)
XXIV. (8) Renan Amorim Peixoto Fls.4546 e fls.4547 (mídia)
XXV. (22) Renato Júnior Barreto Gonçalves Fls.4301 e fls.4304 (mídia)
XXVI. (9) Rodrigo Amorim Peixoto Fls.4302 e fls.4304 (mídia)
XXVII. (25) Rogério Correia Morais Fls.4342 e fls.4345 (mídia)
XXVIII. (1) Ronaldo Bernardo Fls.4477 e fls.4478 (mídia)
XXXIX. (27) Sérgiogil Florentino da Silva Fls.4344 e fls.4345 (mídia)
XXX. (12) Tiago Almeida Leite Fls.4738 e fls.4739 (mídia)
XXXI. (23) Wanderson Machado de Oliveira Fls.4943 e fls.4945 (mídia)
XXXII. (16) Wellington Reginaldo Faria Fls.4942 e fls.4945 (mídia)

O  pedido  de  cooperação  internacional  dirigido  à  Rússia

encontra-se acostado às fls.3520/3695 (tradução às fls.4626/4725 e em mídia de

fls.4765); o pedido de cooperação internacional dirigido à Espanha encontra-se

acostado às fls.5209/5261 (tradução às fls.5447/5479) e o pedido de cooperação

internacional dirigido à Itália encontra-se acostado às fls.7597/7730.

Em resposta à requerimentos das defesas dos acusados foram

acostadas  aos  autos:  a) informações  relativas  às  interceptações  telefônicas

fornecidas pelas operadoras NEXTEL (fls.5111/5153), OI (fls.5312/5315), TIM

(fls.5316/5317),  CLARO  (fls.5427/5429)  e  VIVO  (fls.5495/5502,

fls.5618/5621);  b) informações e documentos relativos ao Evento 21 fornecidos

pela CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo (fls.5579/5587);  c)

informações  sobre  voo  realizado  pelo  acusado  Wanderson  Machado  de

Oliveira oriundo da TAP – Transportes Aereos Portugueses S/A (fls.3833/3834);

d) informações  oriundas  do  Terminal  Deicmar  Armazenagem  e  Distribuição

Ltda.  sobre  o  acusado  Wellington  Reginaldo  Faria (fls.4100/4101,

fls.4140/4141);
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Ofício-resposta  do  NUCRIM  acerca  da  impossibilidade  de

realização de perícia de voz requerida pelo acusado Wellington Reginaldo Faria

(fls.4103/4109). Material encaminhado ao Depósito Judicial, conforme guias de

fls.4352/4370  e  fls.5073/5075.  Documentos  encaminhados  ao  Juízo

(fls.4371/4382). Ofício-resposta do SETEC sobre os laudos periciais pendentes

de realização (fls.5592/5594).

Encontram-se  nos  autos  documentos  juntados  pelas  partes,

laudos periciais, informações policiais relativos ao material apreendido em poder

dos acusados durante as investigações ou a eles relacionados, conforme abaixo

indicado:

ACUSADOS

DOCUMENTOS, DECLARAÇÕES, LAUDOS,
INFORMAÇÕES POLICIAIS E

DILIGÊNCIAS
I. (19) Alexandre Silvestre Filho Fls.1087/1104, 1714/1719
II. (13) Ariane Bispo Vieira Fls.1114/1141, 4534/4536 (mídia fls.5424/5426)

III. (3) Bozidar Kapetanovic
Fls.1050/1061, 2779/2846, 2848/2862, 4328/4335,

4758/4764 
IV.(21) Carlos Renato Souza de Oliveira --------
V.(15) Denilson Agostinho Bilro Fls.1507/1519, 5037/5042
VI.(17) Edney dos Santos Neris Fls.5023/5027
VII. (5) Jamiriton Marchiori Calmon Fls.1037/1039, 3093/3289, 4328/4335, 4609/4614 
VIII. (26) José Lúcio Paulino --------
IX. (29) Larissa Teixeira de Andrade Fls.1143/1150
X. (10) Lucas Gonçalves da Silva Fls.2625/2626, 6087/6097 e 6180/6190
XI. (6) Lucilene Cardoso Fls.1687/1695, 2036/2070, 4769/4927 
XII. (2) Luis de França Silva Neto Fls.5515/5576
XIII.(14) Marcos Eduardo dos Santos Barbosa Fls.5094/5099
XIV. (7) Marianito Rona Elesis Fls.24/33 do Apenso XI
XV. (30) Mark Dale Avenido Barnaja ----------
XVI. (31) Mark Joseph Lesanque Alberto ---------
XVII. (20) Maxwell Galvão da Cunha Fls.2027/2035, 2577/2579 
XVIII. (32) Michael Hermosilla Dinopol ---------

XIX. (4) Miroslav Jevtic

Fls.1040/1049, 1065/1071, 2665/2717, 4015/4095,
4328/4335, 4400/4410, 4411/4417, 4418/4423,
4424/4428, 4554/4557, 4559/4562, 4564/4569,

5642/5779
XX. (18) Moisés Mello Azevedo Fls.2072/2077, 4460/4465, 4952
XXI. (24) Patrício da Silva Fausto Fls.1875/1883, 2449/2452 
XXII. (11) Paulo César Pereira Júnior Fls.2081/2090, 4328/4335
XXIII. (28) Paulo Nunes de Abreu Fls.2759/2778, 4744/4746, 4748/4749, 38/78 do
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Apenso CI, 4751/4755
XXIV. (8) Renan Amorim Peixoto Fls.1072/1085, 1106/1112, 5029/5031
XXV. (22) Renato Júnior Barreto Gonçalves ----------
XXVI. (9) Rodrigo Amorim Peixoto Fls.5033/5035
XXVII. (25) Rogério Correia Morais ----------

XXVIII. (1) Ronaldo Bernardo
Fls.2867/3090, 4328/4335, 4389/4395, 4483/4530,

4588/4591, 4594/4600, 4602/4607-A 
XXXIX. (27) Sérgiogil Florentino da Silva Fls.1983/1996
XXX. (12) Tiago Almeida Leite Fls.1427/1443, 5157/5161

XXXI. (23) Wanderson Machado de Oliveira
Fls.1019/1028, 2175/2291, 3833/ 3834,

4383/4388, 5021

XXXII. (16) Wellington Reginaldo Faria
Fls.2158/2174, 4140/4141, 4396/4399-A, fls.16 do

Apenso XXIX

Ainda  foram  juntados  aos  autos  laudos  periciais  de  veículos

apreendidos  com  o  acusado  Miroslav  Jevtic:  Laudo  n.º  4903/2017

(fls.3902/3908),  Laudo  n.º  4902/2017  (fls.3909/3915),  Laudo  n.º  4901/2017

(fls.3916/3920). Apreendidos com o acusado  Bozidar Kapetanovic: Laudo n.º

276/2018  (fls.3927/3932),  Laudo  n.º  277/2018  (fls.3933/3938),  Laudo  n.º

4471/2017 (fls.4436/4441). Apreendido com o acusado  Wanderson Machado

de Oliveira:  Laudo n.º  275/2018 (fls.3939/3944).  Apreendido com o acusado

Renan Amorim Peixoto: Laudo n.º 274/2018 (fls.3945/3950). Apreendidos com

o acusado  Ronaldo Bernardo: Laudo n.º 278/2018 (fls.3951/3958), Laudo n.º

4208/2017 (fls.4429/4434). Apreendidos com o acusado  Jamiriton Marchiori

Calmon:  Laudo  n.º  4473/2017  (fls.4442/4447),  Laudo  n.º  4474/2017

(fls.4448/4453),  Laudo  n.º  4475/2017  (fls.4454/4459),  Laudo  n.º  2509/2018

(fls.5077/5083), Laudo n.º 2510/2018 (fls.5084/5089).

Às fls.5043/5060 foi  requerido  pela  defesa  do acusado  Paulo

Nunes de Abreu a instauração de incidente de verificação de sanidade mental,

pedido este indeferido pelo Juízo às fls.5307/5310, acolhendo parecer ministerial

de fls.5267/5268.

Às  fls.5308  foi  autorizada  a  incineração  de  parte  da  droga
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apreendida (fls.5782/5785). Foram ainda juntados aos autos cópias dos inquéritos

policiais que apuram algumas dos eventos mencionados na denúncia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a Ministério

Público  Federal  nada  requereu  (fls.5443),  observando  que  aguardava  o

cumprimento das diligências requeridas na cota de denuncial de fls.857/860 e

deferidas pelo Juízo na decisão que recebeu a denúncia, no tocante à juntada da

documentação relativa aos Eventos 7, 10 e 18. 

Ainda  na  fase  do  artigo  402  do  Código  Processo  Penal,  as

defesas de Luis de França e Silva Neto e Miroslav Jevtic juntaram documentos.

As defesas dos acusados Wellington Reginaldo Faria (fls.5622/5625), Bozidar

Kapetanovic (fls.5628/5629) e  Ronaldo Bernardo (fls.5630/5640) requereram

diligências,  parcialmente  deferidas  por  este  Juízo  às  fls.5801/5804  e

fls.5813/5814.  A  Defensoria  Pública  da  União  não  requereu  diligências,  em

relação a seus defendidos (fls.5641), insistindo na realização de perícia de voz de

Lucas  Gonçalves  da  Silva (fls.).  O  prazo  decorreu  in  albis para  os  demais

acusados (fls.5786).

O Ministério Público Federal apresentou memoriais escritos às

fls.5958/6080,  pugnando  pela  absolvição  dos  acusados  Michael  Hermosila

Dinopol e  Mark Joseph Lesaque  Alberto,  por  insuficiência  de  provas,  nos

termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e pela condenação

de todos os demais os acusados, nos termos da denúncia, porquanto comprovadas

materialidade e autorias delitivas. 

Às fls.6087/6097 e fls.6180/6190 encontra-se acostado o laudo

de perícia de voz do acusado Lucas Gonçalves da Silva.

Às fls.6191/6210 foi juntado Laudo n.º 2019/2018, relativo ao

acusado  Miroslav Jevtic.  Às fls.6225/6227 foi  juntado Laudo n.º  2330/2018,
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relativo ao acusado Bozidar Kapetanovic. Às fls.6228/6230 foi juntado Laudo

n.º 1920/2018, relativo ao acusado Miroslav Jevtic. Às fls.6231/6236 foi juntado

Laudo  n.º  2136/2018,  relativo  ao  acusado  Paulo  Nunes  de  Abreu.  Às

fls.6237/6241 foi juntado Laudo n.º 2061/2018, relativo à acusada Ariane Bispo

Vieira. Às fls.6242/6245 foi juntado Laudo n.º 2011/2018 relativo ao acusado

Miroslav Jevtic. Às fls.6246/6252 foi juntado Laudo n.º 3164/2018 relativo ao

acusado  Miroslav Jevtic.  Às  fls.6253/6261 foi  juntado Laudo  n.º  3012/2018

relativo  ao acusado  Miroslav Jevtic.  Às fls.6262/6269 foi  juntado Laudo n.º

2883/2018 relativo ao acusado  Miroslav Jevtic.  Às fls.6277/6283 foi  juntado

Laudo  n.º  480/2018  relativo  ao  acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon.  Às

fls.6284/6290 foi  juntado Laudo  n.º  483/2018 relativo  ao  acusado  Jamiriton

Marchiori Calmon. Às fls.6698/6701 foi juntado Laudo n.º 4479/2018 relativo

ao acusado Miroslav Jevtic. 

A defesa do acusado  Miroslav Jevtic, apresentou memorais às

fls.6292/6343. Em sede de preliminares, requereu a nulidade das interceptações

telefônicas realizadas no feito, por não terem sido baseadas em razoáveis indícios

de  autoria,  por  não  estarem  suficientemente  fundamentadas  e  não  havendo

indicação da forma da execução, o que acarretou a captação de conversas fora do

prazo  legal  e  por  não  ter  havido  a  transcrição  das  conversas  interceptadas.

Sustentou ainda pela inépcia da denúncia, por não haver a mínima descrição dos

fatos criminosos e o contexto em que se deu a participação de cada acusado,

restando  figurado  cerceamento  de  defesa,  assim  como  em  razão  do

desmembramento da ação penal. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado

por  falta  de  prova  de  participação  do  acusado  nas  apreensões  ocorridas  nos

Portos de Gioia Tauro (Evento 7) e Valencia (Evento 12), visto que baseadas

apenas em interpretações de conversas de terceiros (Karen e Ronaldo), não tendo

havendo nenhuma conversa telefônica, foto ou encontro com os outros acusados.

Afirmou também a falta de prova da ocorrência do fato relacionado ao Porto de
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Rotterdam (Evento 22), em razão da não apreensão da droga. Asseverou ainda a

inexistência  do crime de  organização criminosa,  por  não conhecer  o acusado

nenhum dos demais acusados. Subsidiariamente, afastou a incidência de qualquer

aumento da pena-base, haja vista que não restou comprovada periculosidade ou

hierarquia  entre  os  agentes  criminosos,  como  também  requereu  a

desconsideração de uma das causas de aumento em razão da transnacionalidade

do delito (estipuladas nos artigos 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 e 2º,§4º,

inciso  V,  da  Lei  n.º  12.850/2013).  Acompanhou  os  memoriais  escritos  a

documentação de fls.6344/6347.

A  defesa  do  acusado  Wanderson  Machado  de  Oliveira,

apresentou  memorais  às  fls.6292/6343.  Pugnou  pela  absolvição  do  acusado,

asseverando  a  ausência  de  comprovação  da  prática  pelo  acusado  dos  delitos

narrados na denúncia, não tendo o Ministério Público Federal trazido aos autos

provas robustas e incontestes de autoria. No tocante ao Evento 12, asseverou que

o acusado só chegou a Barcelona depois da apreensão da droga e que os diálogos

interceptados não se referem à droga. No que tange ao Evento 17, sustentou que

não restou comprovada quais informações seriam obtidas ou confirmadas pelo

acusado e que só há indícios baseados em conversas de terceiros, os quais não

são suficientes para uma condenação. Afirmou ainda a atipicidade do crime de

organização  criminosa.  Subsidiariamente,  requereu  aplicação  do  artigo  71  do

Código  Penal,  possibilidade  de  recorrer  em  liberdade.  Acompanhando  os

memoriais foi juntada a documentação de fls.6403/6412.

A  defesa  do  acusado  Renato  Júnior  Barreto  Gonçalves,

apresentou memorais  às fls.6413/6427,  pugnando pela absolvição do acusado,

por  ausência  de  prova,  diante  da  versão  fornecida  pelo  acusado  em  seu

interrogatório, ensejando a aplicação do princípio  in dubio pro reo.  Sustentou

ainda que não há comprovação de que o acusado seja o indivíduo de nome “JR”.
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A  defesa  do  acusado  Tiago  Almeida  Leite,  apresentou

memorais às fls.6428/6454. Em sede preliminar,  requereu a reconsideração da

decisão de fls.2423/2443, no tocante ao reconhecimento da inépcia da inicial e

identificação e oitiva  dos agentes do DEA. Defendeu ainda a necessidade de

realização de transcrição integral dos áudios interceptados por peritos criminais,

bem  como  acesso  às  gravações  integrais  realizadas  pela  Polícia  Federal.  No

mérito, pugnou pela improcedência da ação penal e absolvição do acusado, em

razão de não demonstração da prática dos crimes imputados ao acusado, nem

vínculo com os outros acusados. Sustentou que não houve a comprovação da

divisão de tarefas e do vínculo estável entre os agentes, elementos essenciais do

crime de organização criminosa, tornando a conduta narrada na denúncia atípica.

A  defesa  do  acusado  Rodrigo  Amorim  Peixoto,  apresentou

memorais às fls.6457/6496. Em sede preliminar, reiterou pedido de nulidade das

interceptações  telefônicas  e  telemáticas  encetadas  nos  autos,  em  razão  da

inexistência  de  investigação  prévia,  da  impossibilidade  de  utilização  do

monitoramento  telefônico  e  telemático  como  prima  ratio investigativa,  do

excesso  e  desnecessidade  das  prorrogações,  da  falta  de  fundamentação,  da

cautelaridade  e  excepcionalidade  da  medida,  da  não  identificação  do  sujeito

passivo  e  não  individualização  da  autorização  judicial.  Sustentou,  ainda  a

nulidade pela ausência de transcrição integral das conversas interceptadas e pela

generalidade da decretação da quebra de sigilo de dados cadastrais. Asseverou

ainda a inépcia da inicial por não descrever nem delimitar as condutas imputadas

a cada um dos acusados. No mérito, pugnou pela total improcedência da ação

penal e absolvição do acusado, em razão de não demonstração da prática dos

crimes imputados ao acusado, vez que não restou comprovado que o acusado seja

a  pessoa  de  prenome  Rodrigo  mencionado  nos  autos,  sendo  que  a  dúvida

beneficia o acusado. Asseverou a atipicidade da conduta imputada como crime de

organização criminosa por não estarem comprovados o liame entre os acusados, a
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divisão de tarefas e a estabilidade da reunião dos acusados. Afirmou ainda que

também não existem indícios de que o acusado teria auxiliado ou facilitado a

promoção do tráfico de drogas. 

A  defesa  do  acusado  Renan  Amorim  Peixoto,  apresentou

memorais às fls.6497/6539. Em sede preliminar, sustentou a inépcia da denúncia,

por ser obscura, genérica e omissa, por não descrever e delimitar as condutas dos

acusados.  Requereu  ainda  o  reconhecimento  da  nulidade  das  interceptações

telefônicas e telemáticas,  por ausência de identificação do objeto investigado,

pela  quebra  de  sigilo  de  dados  cadastrais  genérica.  No  mérito,  pugnou  pela

improcedência  da  ação  penal  e  absolvição  do  acusado,  por  não ter  havido  a

comprovação dos crimes imputados ao acusado, o qual nega ter como apelido

“Russo”, sendo que a dúvida beneficia o réu. Asseverou a atipicidade da conduta

imputada como crime de organização criminosa por não estarem comprovados o

liame entre  os acusados,  a  divisão de tarefas  e a estabilidade da reunião dos

acusados.

A defesa  do acusado  Marcos Eduardo dos Santos  Barbosa,

apresentou memorais às fls.6540/6579. Em sede preliminar, reiterou pedido de

nulidade das  interceptações  telefônicas  e  telemáticas  encetadas  nos  autos,  em

razão da inexistência de investigação prévia, da impossibilidade de utilização do

monitoramento  telefônico  e  telemático  como  prima  ratio investigativa,  do

excesso  e  desnecessidade  das  prorrogações,  da  falta  de  fundamentação,  da

cautelaridade  e  excepcionalidade  da  medida,  da  não  identificação  do  sujeito

passivo  e  não  individualização  da  autorização  judicial.  Sustentou,  ainda  a

nulidade pela generalidade da decretação da quebra de sigilo de dados cadastrais.

Asseverou ainda a inépcia da inicial por não descrever nem delimitar as condutas

imputadas a cada um dos acusados. No mérito, pugnou pela improcedência da

ação penal  e  absolvição  do acusado,  por  não ter  havido  a  comprovação  dos
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crimes imputados ao acusado, o qual nega ter como apelido “Barriga” e afirmou

em interrogatório apenas trabalhar no ferro velho pertencente à família Randi,

sendo que a dúvida beneficia o réu. Asseverou a atipicidade da conduta imputada

como crime de organização criminosa por não estarem comprovados o liame

entre os acusados, a divisão de tarefas e a estabilidade da reunião dos acusados.

A  defesa  do  acusado  Edney  dos  Santos  Neris,  apresentou

memorais às fls.6580/6619. Em sede preliminar, reiterou pedido de nulidade das

interceptações  telefônicas  e  telemáticas  encetadas  nos  autos,  em  razão  da

inexistência  de  investigação  prévia,  da  impossibilidade  de  utilização  do

monitoramento  telefônico  e  telemático  como  prima  ratio investigativa,  do

excesso  e  desnecessidade  das  prorrogações,  da  falta  de  fundamentação,  da

cautelaridade  e  excepcionalidade  da  medida,  da  não  identificação  do  sujeito

passivo  e  não  individualização  da  autorização  judicial.  Sustentou,  ainda  a

nulidade pela ausência de transcrição integral das conversas interceptadas e pela

generalidade da decretação da quebra de sigilo de dados cadastrais. Asseverou

ainda a inépcia da inicial por não descrever nem delimitar as condutas imputadas

a cada um dos acusados. No mérito, pugnou pela total improcedência da ação

penal e absolvição do acusado, em razão de não demonstração da prática dos

crimes imputados ao acusado, não havendo prova segura da autoria. Asseverou a

atipicidade da conduta imputada como crime de organização criminosa por não

estarem  comprovados  o  liame  entre  os  acusados,  a  divisão  de  tarefas  e  a

estabilidade da reunião dos acusados.

A  defesa  do  acusado  Alexandre  Silvestre  Filho,  apresentou

memorais  às  fls.6620/6654.  Pugnou  pela  absolvição  do acusado,  asseverando

que, no tocante ao Evento 4 (apreensão de 1495 kg de cocaína em 31/8/2016 no

Porto de Santos), restou comprovado nos autos que o real proprietário do veículo

Kombi/VW era Jamiriton Marchiori Calmon, tio do acusado e que o acusado não
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conduziu o citado veículo na data dos fatos. No que tange ao Evento 7 (apreensão

de  384  kg  de  cocaína  no  Porto  de  Gioia  Tauro  em 19/10/2016),  não  restou

comprovado que os rádio HT transportados pelo acusado, a pedido de seu tio, são

os mesmos utilizados no envio de drogas para a Itália, nem que o acusado tivesse

ciência da destinação da mercadoria. Sustentou ainda que não há comprovação de

participação na organização criminosa, haja vista que o acusado só teve contato

com  seu  tio,  Jamir,  não  havendo  qualquer  comprovação  da  existência  de

organização  criminosa  e  muito  menos  de  participação  estável  e  de  forma

permanente do acusado, com a presença de elemento subjetivo do tipo específico.

Asseverou que os testemunhos dos policiais devem ser recebidos com severas

reservas. Subsidiariamente, requereu que seja conferido ao acusado o direito de

apelar em liberdade, bem como a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A  defesa  do  acusado  Denilson  Agostinho  Bilro,  apresentou

memorais  às  fls.6652/6684.  Em  sede  preliminar,  reiterou  requerimentos  de

reconhecimento da inépcia da inicial, por não conter as circunstâncias do fato

criminoso  e  de  nulidade  das  interceptações,  em  razão  da  ausência  de

identificação  do  objeto  investigado.  Sustentou  ainda  a  nulidade  em razão  da

quebra  de  sigilo  de  dados  cadastrais  genérica.  No  mérito,  pugnou  pela

improcedência da ação penal e absolvição do acusado, afirmando que o vulgo

“Bigode” era  utilizado tanto pelo acusado como por  seu irmão,  não havendo

como  individualizar  a  conduta  e  que  a  prova  acusatória  não  é  firme,  nem

harmônica, não tendo restado a comprovação da prática delitiva pelo acusado.

Asseverou  a  atipicidade  da  conduta  imputada  como  crime  de  organização

criminosa por não estarem comprovados o liame entre os acusados, a divisão de

tarefas e a estabilidade da reunião dos acusados.

A  defesa  do  acusado  Marianito  Rona  Elesis,  apresentou

memorais às fls.6704/6715. Em sede preliminar, sustentou a inépcia da denúncia
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por  seu  caráter  genérico.  No  mérito,  pugnou  pela  absolvição  do  acusado,

asseverando não haver provas de participação do acusados nos Eventos 7, 8, 9 e

23 e pela ausência de materialidade delitiva em relação ao Evento 23, visto que

nem  a  apreensão  da  droga  aconteceu.  Sustentou  ainda  que  não  pode  haver

condenação  com  base  apenas  em  elementos  colhidos  na  fase  inquisitória.

Requereu a desclassificação das condutas imputadas como crime do artigo 33,

caput da Lei n.º 11.343/2006 para a figura do §2º do mesmo artigo, uma vez que

não há entre os núcleos do  caput a conduta “cooptar”. Asseverou que também

não  há  elementos  a  comprovar  a  participação  do  acusado  na  organização

criminosa, e a existência de indícios apenas não pode justificar uma condenação

penal. Afirmou ainda que não restou provada a estabilidade de estrutura ordenada

à  qual  o  acusado  estivesse  submetido.  Subsidiariamente,  pugnou  pelo

afastamento  de  uma  das  causas  de  aumento  de  transnacionalidade,  imputada

tanto para os crimes de tráfico como para o crime de organização criminosa, pela

aplicação da pena base no mínimo, pela aplicação da causa de diminuição do §4º

do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, pela aplicação da continuidade delitiva, pela

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; pela fixação

de regime aberto e detração do período em que o acusado esteve preso,  pelo

direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado  Wellington Reginaldo Faria, apresentou

memorais  às  fls.6716/6753.  Em  sede  preliminar,  requereu  seja  o  julgamento

convertido em diligência para  realização de acareação com o corréu Eduardo

Dipp. Pugnou pela absolvição do acusado, sustentando que, no tocante ao Evento

4, não houve comprovação da participação do acusado, até porque não houve

apuração de quem pertenceria os 1.495 kg de cocaína, nem quem teria facilitado

a entrada dessa droga. Sustentou ainda que o delito de tráfico é permanente, não

podendo  ser  dividido,  sendo  que  a  tentativa  de  embarque  iniciou-se  em

30/08/2016 e encerrou-se no dia 09/09/2016, com a apreensão da droga, tratando-
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se  de  crime  único  e  não  dois  crimes  (eventos  4  e  5),  conforme  constou  da

denúncia. Afirmou ainda que o crime de tráfico de drogas não admite tentativa,

devendo ser o fato considerado atípico. No tocante ao Evento 5, também não

houve a comprovação da participação do acusado, que nem estava no Terminal

Deicmar no dia 09/09/2016, não tendo sido demonstrado qualquer ganho ilícito

por parte do acusado. Impugnou a análise pericial Deicmar por ter sido produzida

de forma unilateral, mostrando apenas oito das mais de oitenta câmeras. Afirmou

que  o  acusado  realizou  alerta  para  que  o  container  fosse  scaneado,  conduta

incompatível com a de alguém vinculado a uma organização criminosa voltada

para o tráfico e que a análise não é conclusiva em relação a quem teria apagados

os arquivos de imagens das câmeras, não tendo o acusado login e senha que lhe

permitissem apagar arquivos de sistema de segurança. Asseverou, no tocante ao

crime de organização criminosa, pela ausência de demonstração de habitualidade

e  permanência,  não  havendo  prova  de  contato  entre  o  acusado  e  os  demais.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição do §4º

do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, a substituição da pena nos termos do artigo

44  do  Código  Penal,  a  realização  de  detração  e  fixação  do  regime  aberto.

Requereu a restituição do veículo Jeep/Renegade FWC 4623. Acompanhou os

memoriais a documentação de fls.6754/6847.

A  defesa  do  acusado  Rogério  Correia  Morais,  apresentou

memorais às fls.6849/6858. Em sede preliminar, requereu o reconhecimento da

inépcia  da  denúncia  pela  ausência  de  exposição  meticulosa  dos  fatos  e

enquadramento ao tipo penal.  No mérito, pugnou pela absolvição do acusado,

asseverando,  no tocante  aos  crimes de tráfico (Eventos  14,  18 e  24),  não há

provas  de  participação  do  acusado,  sendo  que,  em interrogatório,  o  acusado

negou os fatos, tendo afirmado apenas ter atuado como olheiro no evento 18, não

sabendo que haveria o preenchimento do container com drogas. No tocante ao

Evento  24,  não  há  sequer  prova  da  materialidade  delitiva,  diante  da  não
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apreensão da droga. Sustentou ainda que não pode haver condenação com base

apenas em elementos colhidos na fase inquisitória. Asseverou que não houve a

comprovação da participação do acusado no crime de organização criminosa,

haja  vista  que  o  acusado  não  conhece  a  maioria  dos  corréus  e  que  não  há

demonstração  da  habitualidade  e  divisão  de  tarefas  exigida  pelo  tipo.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo

33 da Lei n.º 11.343/2006, pelo afastamento de uma das causas de aumento de

transnacionalidade, imputada tanto para os crimes de tráfico como para o crime

de organização criminosa, pela aplicação da pena base no mínimo, pela aplicação

da continuidade delitiva,  pela  substituição da pena privativa  de liberdade por

restritiva de direitos; pela fixação de regime aberto e detração do período em que

o acusado esteve preso, pelo direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado Sérgiogil Florentino da Silva, apresentou

memorais às fls.6859/6867. Em sede preliminar, requereu o reconhecimento da

inépcia  da  denúncia  pela  ausência  de  exposição  meticulosa  dos  fatos  e

enquadramento ao tipo penal.  No mérito, pugnou pela absolvição do acusado,

asseverando,  no tocante  aos  crimes de tráfico (Eventos  14,  15 e  18),  não há

provas de participação do acusado, o qual nega os fatos, afirmando não conhecer

a maioria dos acusados nem reconhecendo as conversas telefônicas. Sustentou

ainda que não pode haver condenação com base apenas em elementos colhidos

na fase inquisitória. Asseverou que não houve a comprovação da participação do

acusado no crime de organização criminosa e a existência de indícios apenas não

pode justificar uma condenação penal, haja vista que o acusado não conhece a

maioria dos corréus e que não há demonstração da habitualidade e divisão de

tarefas exigida pelo tipo. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de

diminuição do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, pelo afastamento de uma

das causas de aumento de transnacionalidade, imputada tanto para os crimes de

tráfico como para o crime de organização criminosa, pela aplicação da pena base
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no mínimo, pela aplicação da continuidade delitiva, pela substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos; pela fixação de regime aberto e

detração do período em que o acusado esteve preso, pelo direito de recorrer em

liberdade.

A  defesa  do  acusado  Moisés  de  Mello  Azevedo,  apresentou

memorais às fls.6868/6907. Em sede preliminar, requereu o reconhecimento de

nulidade  das  interceptações  telefônicas  por  não  ter  havido  procedimento

investigatório prévio que justificasse a medida excepcional, bem como de todas

as  provas  que  foram  produzidas  a  partir  dela.  No  mérito,  pugnou  pela

improcedência da ação penal e absolvição do acusado, em razão de insuficiência

probatória, baseada apenas em diálogos interceptados genéricos, no tocante aos

crimes de tráfico de drogas dos Eventos 06, 08, 09, 17, 20 e 23. Afirmou que os

elementos indiciários são frágeis, tendo o acusado negado os fatos e apresentado

versão para as conversas, devendo ser aplicado o principio do in dubio pro reo.

Sustentou  não  haver  comprovação  de  participação  no  crime  de  organização

criminosa, não havendo indícios de vínculo associativo, nem podendo exercer a

função  imputada  ao  acusado  na  denúncia.  Subsidiariamente,  pugnou  pela

desclassificação para o delito de colaboração do artigo 37 da Lei n.º 11.343/2006,

reconhecimento de participação de menor importância (art.29,§1º-CP). Requereu

a não aplicação das causas de aumento do crime de organização criminosa por

ausência de prova, fixação da pena-base no mínimo, não incidência da causa de

aumento do artigo 40, I da Lei n.º 11.343/2006, fixação de regime inicial aberto,

e substituição de pena do artigo 44 do CP.

A  defesa  do  acusado  Lucas  Gonçalves  da  Silva,  apresentou

memorais às fls.6908/6921. Em sede de preliminares, requereu o reconhecimento

de nulidade do feito,  em razão da defesa  não ter  tido acesso às informações

oriundas do DEA e que deram origem à presente investigação, como também de
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se  basear  os  autos  em  investigações  genéricas  na  busca  de  crimes  futuros

(“fishing expedition”). Requereu ainda o reconhecimento de inépcia da denúncia

pela ausência de exposição meticulosa dos fatos e enquadramento ao tipo penal.

No  mérito,  pugnou  pela  absolvição  do  acusado,  asseverando  haver  a

comprovação  nos  autos  que  o  acusado  não  praticou  os  fatos  descritos  na

denúncia, diante da perícia de voz negativa e dos depoimentos das testemunhas

de defesa e interrogatório. Subsidiariamente, afirmou a ausência de comprovação

da autoria e materialidade, devendo ser aplicado o princípio  in dubio pro reo.

Sustentou também a atipicidade da conduta, em relação ao crime de organização

criminosa,  por  ausência  de  comprovação  do  animus associativo.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de apenas uma das causas de aumento (ou

do art.40, I - Lei n.º 11343/2006 ou do art.2º, §4º, V – Lei n.º 12.850/2013) para

não ter bis in idem; a aplicação da pena base no mínimo legal; aplicação da causa

de  diminuição  do  §4º  do  artigo  33  da  Lei  n.º  11.343/2006;  aplicação  da

continuidade delitiva; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos; pela fixação de regime aberto. 

A defesa do acusado Mark Dale Avenido Barnaja, apresentou

memorais  às  fls.6922/6936,  requerendo,  em face  da  confissão  espontânea  do

acusado,  a  aplicação  da  pena-base  no  mínimo  legal,  vez  que  o  acusado  é

primário, possui labor lícito e não se dedicava ao comércio de drogas e aplicação

do  benefício  do  §4º  do  artigo  33  da  Lei  n.º  11.343/2006.  Requereu  ainda  a

incidência da atenuante da confissão espontânea.

A defesa dos acusados  Michael Hermosilla  Dinopol  e Mark

Joseph Lesanque Alberto,  apresentou memorais  às  fls.6937/6938,  pugnando

pela improcedência da ação penal e pela absolvição dos acusados, diante da total

ausência de provas acerca da participação dos acusados nos fatos descritos na

denúncia.
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A defesa do acusado  Luis de França e Silva Neto juntou aos

autos cópia de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 20ª Vara Criminal de

São Paulo às fls.6939/6953 e apresentou memorais às fls.6956/7009. Pugnou pela

improcedência da ação penal e absolvição do acusado, sustentando que o acusado

não  é  a  pessoa  de  alcunha  “Bonito”,  nem  o  interlocutor  das  conversas

interceptadas.  Em  sede  preliminar,  sustentou  a  nulidade  das  interceptações

telefônicas,  em  razão  da  sua  prorrogação  sucessiva,  da  ausência  de

fundamentação das  decisões.  Requereu ainda o reconhecimento da inépcia da

denúncia, por ausência de individualização das condutas aos fatos concretos, bem

como  por  ausência  de  descrição  do  sistema  hierárquico  e  divisão  de  tarefas

exigidos  pelo  tipo  da  organização  criminosa.  No  mérito,  asseverou  que  não

restou  provado  que  o  acusado  participou  dos  crimes  descritos  na  denúncia,

afirmando  ainda  que  não  conhece  nenhum  dos  acusados,  apenas  Ronaldo

Bernardo por ser  companheiro de sua prima Andressa Onofre.  Sustentou,  em

relação aos Eventos 22 e 23, não há nem a materialidade delitiva, haja vista que

não houve a apreensão de droga.  

A defesa do acusado José Lúcio Paulino, apresentou memorais

às  fls.7034/7046.  Pugnou  pela  improcedência  da  ação  penal  e  absolvição  do

acusado, asseverando que não restou caracterizado que o acusado tenha praticado

os delitos a ele imputados na denúncia, não tendo sido confirmado em Juízo os

indícios colhidos na fase investigatória. Sustentou que a versão do acusado foi

confirmada pelas  testemunhas de defesa,  devendo ser  aplicado o princípio  in

dubio  pro  reo.  No  tocante  ao  crime  de  organização  criminosa,  não  testou

comprovada a estabilidade exigida pelo tipo penal, nem mesmo o prévio conluio

e vínculo psicológico do acusado.

A defesa do acusado Jamiriton Marchiori Calmon, apresentou

memorais  às  fls.7052/7076.  Em  sede  preliminar,  requereu  a  nulidade  das
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interceptações telefônicas diante da ausência de transcrição integral dos diálogos,

de  ausência  de  indícios  de  autoria  a  fundamentar  a  decisão,  de  prorrogação

sucessiva  da  interceptação.  Requereu  ainda  o  reconhecimento  da  inépcia  da

denúncia,  em  razão  da  não  exposição  do  fato  criminoso  em  todas  as  suas

circunstâncias, bem como da não comprovação do dolo e da relação causal entre

as condutas do acusado e os fatos narrados na denúncia. No mérito, no tocante ao

crime de organização criminosa, sustentou não ter havido a individualização das

condutas de cada agente, bem como não restar comprovada a divisão de tarefas

exclusivas e a existência de estrutura dentro da organização. No que tange aos

crimes de tráfico, afirmou que o acusado pratica várias atividades lícitas para

Ronaldo Bernardo, não tendo sido provado haver qualquer relação com droga,

devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o

não aumento da pena base acima do mínimo (a não aplicação da agravante do

artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal),  vez  que  não  está  comprovada

periculosidade do acusado, nem posição de liderança do acusado, bem como a

aplicação  de  apenas  uma  das  causas  de  aumento  (ou  do  art.40,  I  –Lei  n.º

11.343/2006 ou do art.2º, §4º,V – Lei n.º 12.850/2013).

A  defesa  do  acusado  Bozidar  Kapetanovic,  apresentou

memorais  às  fls.7077/7136.  Em  sede  preliminar,  asseverou  a  ocorrência  de

cerceamento de defesa quando dos indeferimentos das diligências requeridas na

fase do artigo 402 do CPP (reinterrogatório do acusado e ofício aos Consulados

dos  EUA,  Uruguai  e  Argentina),  requerendo  a  reconsideração  da  decisão.

Sustentou  ainda  a  nulidade  das  interceptações  telefônicas,  por  ausência  de

diligências  preliminares,  por  ausência  de  qualificação  dos  suspeitos,  pela

prorrogação  sucessiva  dos  monitoramentos,  por  ausência  de  fundamentação.

Requereu ainda a nulidade do processo ab initio, em razão da inobservância do

procedimento especial estipulado na Lei n.º 11.343/2006. No mérito, pugnou pela

improcedência  da  ação  penal  e  absolvição  do  acusado,  asseverando  que  o
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acusado não é a pessoa de alcunha “Judo”, não tendo a acusação provado de

forma indubitável  tal  fato.  Asseverou  ainda  que  não utiliza  nome falso,  nem

possui qualquer antecedente criminal seja na Sérvia ou na Itália.  Sustenta,  no

tocante aos Eventos 22 e 23, a ausência de materialidade delitiva, haja vista que

não houve a apreensão de droga. No tocante ao crime de organização criminosa,

afirma a ausência de comprovação de autoria, vez que o acusado não é a pessoa

de  “Judo”,  bem  como  pela  ausência  de  elementos  exigidos  no  tipo  como

associação estruturalmente ordenada e caracterizada com divisão de tarefas, de

forma estável e permanente. Acompanhou os memoriais escritos a documentação

de fls.7137/7170.

A  defesa  do  acusado  Patrício  da  Silva  Fausto apresentou

memorais  às  fls.7171/7180.  Pugnou  pela  improcedência  da  ação  penal  e

absolvição do acusado, haja vista que não consta dos autos qualquer prova da

participação  do  acusado  nos  crimes  de  tráfico  internacional  de  drogas  e  de

organização criminosa, devendo ser aplicado, ao menos, o princípio in dubio pro

reo. Sustentou ainda que a condenação não pode ser fundamentada apenas em

elementos colhidos na fase de inquérito policial, conforme estabelece o artigo

155 do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação do concurso formal próprio

(art.70, caput, primeira parte do CP), aplicação da causa de diminuição do §4º do

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, fixação da pena-base no mínimo legal e não

configuração de reincidência, fixação de regime aberto, substituição da pena nos

termos do artigo 44 do Código Penal, concessão de suspensão da pena, perdão da

pena de multa pela situação econômica do acusado, concessão do benefício de

apelar em liberdade. 

A defesa da acusada Lucilene Cardoso apresentou memorais às

fls.7181/7193. Em sede preliminar, requereu o reconhecimento da nulidade das

interceptações  telefônicas,  por  ausência  de  indícios  razoáveis  de  autoria,
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possibilidade da prova ter sido feita por outros meios, ausência de fundamentação

das  decisões,  prorrogações  sucessivas  do  monitoramento.  Sustentou  ainda  a

ocorrência  de  inépcia  da  denúncia,  por  não  descrever  adequadamente  o  fato

criminoso,  nem estabelecer  vinculação  com  os  demais  acusados.  No  mérito,

pugnou pela improcedência da ação penal e absolvição da acusada, asseverando

não  haver  prova  robusta  ou  crível  da  participação  da  acusada  nos  crimes

mencionados na denúncia, devendo ser aplicado o princípio  in dubio pro reo.

Subsidiariamente,  requereu  a  aplicação  da  pena  no  mínimo legal,  fixação de

regime inicial aberto.

A defesa  do  acusado  Maxwell  Galvão da Cunha apresentou

memorais  às  fls.7198/7208.  Pugnou  pela  improcedência  da  ação  penal  e

absolvição  do acusado.  Sustentou que  não há  prova  de  que  o  acusado tenha

participado  dos  fatos  mencionados  na  denúncia,  não  tendo  nenhuma  foto  de

encontro contendo o acusado, o qual não possui a alcunha de “Alf ou Alfie”.

Asseverou que, em relação ao carregamento de 230 kg de cocaína no navio Ibis

Arrow, nem a materialidade delitiva restou comprovada, haja vista que não houve

a  apreensão  da  droga.  Quanto  à  apreensão  no  navio  MSC  Coruna,  afirmou

também  não  haver  materialidade  do  delito.  Subsidiariamente,  requereu  a

aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

 A defesa do acusado  Paulo César Pereira Júnior apresentou

memorais  às  fls.7198/7208.  Pugnou  pela  improcedência  da  ação  penal  e

absolvição do acusado, asseverando que as informações noticiadas no inquérito

policial  não  foram  cabalmente  demonstradas  no  crivo  do  contraditório.

Asseverou  que,  em  relação  ao  crime  de  organização  criminosa,  não  restou

demonstrado  elementos  do  tipo  como  a  dotação  de  estrutura  definitiva  com

divisão  de  tarefas,  não  havendo  comprovação  também  da  estabilidade  e

permanência  das  pessoas  envolvidas  na  organização.  Afirmou  que  foram
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atribuídos vários apelidos, sendo que nenhum deles é usado pelo acusado. No

tocante à apreensão ocorrida no Terminal Deicmar (Evento 4), asseverou que a

droga apreendida pertencia a outros indivíduos e não aos acusados.

A defesa da acusada  Larissa Teixeira de Andrade apresentou

memorais  às  fls.7227/7239.  Pugnou  pela  improcedência  da  ação  penal  e

absolvição da acusada, uma vez que não restou demonstrado nexo causal entre a

acusada e o grupo envolvido com tráfico de drogas. Afirmou que não tem como

afirmar que Larissa tenha encontrado com algum suposto traficante na Colombia,

que  restou  comprovado  que  sua  relação  era  somente  com  um  dos  alvos  da

investigação, com quem mantinha relacionamento amoroso e que a ré nunca foi

vista nos locais diligenciados na investigação. 

A  defesa  do  acusado  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira

apresentou memorais às fls.7241/7249. Pugnou pela improcedência da ação penal

e absolvição do acusado. Afirmou, no tocante à apreensão de 11 kg de cocaína no

Porto de Itajaí/SC, que só respondeu a uma indagação da acusada Ariane, não

tendo  qualquer  participação  no  crime  de  tráfico.  Asseverou,  no  que  tange  à

apreensão de 420 kg de cocaína no Terminal BTP, que também apenas atendeu

um demanda de outro acusado acerca  de container  que ainda não havia  sido

embarcado. Sustentou não estar comprovada a participação do acusado nem nos

crimes de tráfico, nem no de organização criminosa, haja vista que o acusado

desconhece os  demais  acusados,  além de não possuir  situação financeira  que

comporte  atos  de  traficância.  Subsidiariamente,  requereu  a  aplicação da  pena

mínima, a aplicação da detração, fixação de regime semi-aberto ou aberto.

A  defesa  do  acusado  Paulo  Nunes  de  Abreu apresentou

memorais  às  fls.7256/7263.  Pugnou pela  improcedência  da  ação penal  e  pela

absolvição do acusado, em face da fragilidade das provas coletadas nos autos.

Sustentou que a confissão do acusado deve ser recebida com extrema cautela e
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não  pode,  isoladamente,  fundamentar  condenação.  Subsidiariamente,  requereu

que a confissão seja utilizada em benefício para o réu, inclusive para redução de

pena,  sendo  que  o  acusado  é  tecnicamente  primário.  Asseverou  ainda  que  o

acusado  apenas  conhecia  um dos  outros  acusados,  não  se  podendo  falar  em

envolvimento intenso na organização criminosa, afastando a majorante do inciso

IV,§4º  do  artigo  2º  da  Lei  n.º  12.850/2013.  Requereu  também  o  direito  de

recorrer em liberdade ou em prisão domiciliar, em face de seu quadro de saúde,

fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A defesa da acusada Ariane Bispo Vieira apresentou memorais

às fls.7264/7279. Pugnou pela improcedência da ação penal e pela absolvição da

acusada, sustentando que não há provas de participação da acusada nos eventos

criminosos,  apenas  que  estava  trabalhando  como  operadora  de  logística.  No

tocante ao Evento 1, asseverou que foi solicitado pela empresa “Logic Line” a

troca de lacre de container, restando divergente do contido na nota fiscal e que a

acusada  apenas  trabalhava  na  empresa,  sendo  que  o  e-mail  utilizado  para

agendamento  da  entrega  do  container  não  é  o  da  acusada.  No  que  tange  ao

Evento  4,  afirmou  que  a  empresa  “Logic  Line”  solicitou  a  retirada  dos

contêineres para estufagem apenas, não havendo qualquer atuação da acusada.

No tocante ao Evento 25, sustentou que a empresa em que a acusada laborava,

“Logic Line”, solicitou a retirada dos contêineres para estufagem e a acusada

acompanhou  a  estufagem  das  mercadoria,  a  qual  foi  feita  no  terminal  por

determinação do dono da mercadoria. No que tange ao Evento 26, asseverou que

a empresa onde laborava a acusada solicitou a troca de numeração do lacre em

razão de divergência com a nota fiscal, tendo sido tentada a troca do lacre por

dois funcionários da empresa, sendo um deles a acusada. No tocante ao Evento

11,  afirmou que a acusada só atendeu a um antigo conhecido que solicitou à

acusada consultoria a respeito de uma carga que havia sumido, a fim de obter o
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“BL  da  carga”,  documento  em  que  consta  todos  os  dados  relacionados  ao

container desaparecido. No que tange ao Evento 19, asseverou que a acusada foi

procurada por uma pessoa que se identificou como dona de mercadoria, a qual

havia sido estufada de forma errada no terminal e precisava trazê-la de volta ao

Porto de Santo e a acusada procurou saber como proceder para realizar o retorno

da mercadoria. Asseverou ainda que as condutas da acusada não se subsomem a

nenhum dos núcleos estabelecidos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Sustentou

que o crime de organização criminosa não restou comprovado por ausência de

individualização das tarefas, pela acusada não conhecer os demais acusados, nem

haver vínculo duradouro da pratica delitiva. 

A defesa do acusado  Ronaldo Bernardo apresentou memorais

às fls.7282/7336. Em sede preliminar, requereu o desmembramento do processo

em relação ao acusado, a fim de que a defesa consiga trazer as informações sobre

as diligências realizadas pelo DEA, as quais  foram solicitadas diretamente ao

Governo dos Estados Unidos da América. Alegou a ocorrência de cerceamento

de  defesa  ao  não  ter  acesso  a  todo  o  conteúdo  probatório  que  deveria  estar

incluso  nos  autos,  asseverando  que  o  DEA agiu  na  ilegalidade  em território

brasileiro para obtenção de informações. Requereu a conversão do julgamento

em diligência, a fim que venham aos autos as informações operacionais do DEA,

bem como para realização da oitiva dos agentes que obtiveram as informações.

Sustentou  ainda  cerceamento  de  defesa  pela  impossibilidade  do  acusado  ter

acesso às gravações de áudio no ambiente carcerário, requerendo a nulidade do

interrogatório do acusado, a fim de que tenha acesso às gravações e a realização

de novo interrogatório. No mérito, pugnou pela improcedência da ação penal e

pela absolvição do acusado, uma vez que não houve confirmação dos eventos

atribuídos a Ronaldo na esfera judicial, violando o art.155 do Código de Processo

Penal. Afirmou que a Polícia Federal não investigou os terminais indicados como

sendo  de  Ronaldo  Bernardo  antes  de  realizar  o  pedido  de  interceptação
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telefônica. Sustentou que não há qualquer prova que o acusado pertenceria ao

PCC e seria líder de organização criminosa. No tocante ao Evento 4, asseverou

que não restou provado que Ronaldo seria do PCC nem que teria contato com

fornecedores de droga,  como também não há prova da materialidade delitiva,

nem  de  autoria  porque  não  há  certeza  que  o  telefone  atribuído  a  Ronaldo

pertencesse  realmente  a  ele.  No que  tange  ao Evento  5,  afirmou que  não há

certeza que o telefone atribuído a Ronaldo pertencesse realmente a ele, não foi

realizada diligência no local. No que tange ao Evento 6, não há certeza de que o

telefone monitorado seja de Ronaldo, não há qualquer captação de áudio ou ERB

de aparelho a confirmar a presença do acusado no encontro de 13/09/2016, além

disso  as  imagens  são  de  baixíssima qualidade,  não  foram periciadas  e  não  é

possível identificar o acusado nelas. No tocante ao Evento 7, reitera às questões

relativas ao telefone atribuído ao acusado e à cadeia de custódia da prova sobre

as imagens, asseverando ainda a ausência da materialidade delitiva, haja vista

que só há fotos da apreensão e não há tradução do laudo pericial. No que tange

ao Evento 12, asseverou que não restou comprovada a materialidade delitiva, vez

que não consta do laudo a metodologia empregada no exame, a fim de afastar a

possibilidade de um falso positivo, como também não há prova da autoria, haja

vista que Ronaldo nega possuir o telefone interceptado. No tocante ao Evento 22,

sustentou a ausência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista a não

apreensão da droga, bem como ausência de prova da autoria. Asseverou a defesa

que o acusado mantém ocupação lícita  como vendedor autônomo de carros e

construiu seu patrimônio com a sua atividade de músico de sucesso nacional.

Acostou aos autos a documentação de fls.7337/7593.

Às fls.7595/7730 foi acostado aos autos ofício do Departamento

de  Polícia  Federal  encaminhando  à  resposta  ao  pedido  de  cooperação  das

autoridades italianas.
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Este Juízo determinou vista às partes da documentação acostada

após a abertura de prazo para apresentação dos memoriais escritos.

Às  fls.7740  foram  acostados  aos  autos  cópia  dos

interrogatórios/sentença  Eduardo  Dipp  e  Paulo  Nunes  de  Abreu,  conforme

requerido pelas partes e deferido pelo Juízo às fls.5801/5804.

Cientificadas as partes, vieram os autos conclusos para sentença.

Este o breve relatório. 

Decido.

I. PRELIMINARES

Dos pedidos de conversão do julgamento em diligência

Indefiro o pedido de conversão de julgamento em diligência para

realização de acareação com o acusado Eduardo Dipp dos Anjos, formulado pela

defesa do acusado Wellington Reginaldo Faria, reiterando as razões apontadas

na decisão de fls.5802vº. A medida continua a se mostrar inócua, visto que os

sujeitos da  acareação respondem a ações  penais  pelos mesmos fatos,  tendo o

direito ao silêncio e a não autoacusação como garantias constitucionais. 

Indefiro o pedido de conversão de julgamento em diligência para

a vinda das informações acerca das investigações do DEA e oitiva dos agentes do

DEA,  haja  vista  que  não  vislumbro  qualquer  cerceamento  de  defesa,  pois,

conforme já consignado em decisões anteriores todas as informações oriundas do

DEA que serviram como notitia criminis da presente investigação encontram-se

nos autos desde o início, tendo a defesa pleno acesso a elas. Assim, de forma

diversa  da  alegada  pelas  defesas  dos  acusados  Ronaldo  Bernardo,  Tiago
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Almeida  Leite e  Lucas  Gonçalves  da  Silva,  todo  o  conteúdo  probatório

existente  foi  acessado  pelas  defesas  dos  acusados. O  apresentação  de  mera

notitia  criminis  pelo  DEA,  posteriormente  confirmada  no  âmbito  das

investigações levadas a efeito pela polícia federal, não tem o condão de infirmar

o  quanto  apurado,  não  constituindo  prova  ilícita.  Sob  o  ponto  de  vista

administrativo para fins de controle da soberania nacional, contudo, deverá ser

oficiado, com cópia da presente Sentença, ao Ministério da Justiça e Segurança

Pública e ao  Ministério da Defesa, comunicando-se acerca da atuação do DEA

no presente caso.

Do pedido de desmembramento  do feito em relação ao acusado Ronaldo

Bernardo

Indefiro o pedido de desmembramento do feito em relação ao

acusado  para  a  vinda  das  informações  requeridas  aos  EUA  acerca  das

investigações  do  DEA  e  oitiva  dos  agentes  do  DEA,  por  entender  que  tais

informações  não  se  mostram necessárias  ao  feito,  conforme  já  anteriormente

assinalado,  uma  vez  que  se  encontram  nos  autos  todas  as  diligências  e

informações  que  foram  consideradas  para  o  deferimento  do  monitoramento

telefônico que instrui a presente ação penal.

A  defesa  do  acusado  Ronaldo  Bernardo  fundamenta  seu

pedido, juntando aos autos notícias e documentos que tratam de questões não

pertinentes a presente investigação, tais como: vazamento de documentos oficiais

sigilosos para terceiros, desperdício de dinheiro do governo norte-americano e

condutas constrangedoras de Scott Nickerson frente a brasileira Larissa Carvalho.

Ademais, embora queira fazer crer a defesa de Ronaldo Bernardo que suposta

atuação irregular teria envolvido seu nome na investigação, não trouxe qualquer

elemento durante a instrução processual, nem um mínimo indício, sobre as razões

e  quem  teria  motivação  para  prejudicá-lo.  Por  outro  lado,  nenhuma  das
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testemunhas afirmou conhecer Scott  Nickerson ou qualquer dos fatos trazidos

pela defesa.

Da alegação de Inépcia da Denúncia

As defesas dos acusados Miroslav Jevtic, Tiago Almeida Leite,

Rodrigo  Amorim Peixoto,  Renan  Amorim Peixoto,  Marcos  Eduardo  dos

Santos  Barbosa,  Edney  dos  Santos  Neris,  Denilson  Agostinho  Bilro,

Marianito  Rona  Elesis,  Rogério  Correia  Morais,  Sergiogil  Florentino  da

Silva,  Lucas Gonçalves  da Silva,  Luis  de França e Silva  Neto,  Jamiriton

Marchiori  Calmon,  Lucilene  Cardoso reiteraram  a  alegação  de  inépcia  da

denúncia por ausência de descrição dos fatos, por falta de individualização da

conduta e responsabilidade objetiva, ou seja, por se mostrar genérica, obscura e

omissa.

Todavia,  conforme expressamente  reconhecido na decisão que

recebeu parcialmente a denúncia e reiterado na decisão que analisou eventuais

causas de absolvição sumária,  não é o que se vê da exordial  ofertada, a qual

imputou de forma detalhada os atos de traficância em que, em tese, cada acusado

participou,  indicando  ainda  a  atuação  em  cada  um  deles,  preenchendo

satisfatoriamente as formalidades do artigo 41 do Código de Processo Penal.

As alegações defensivas no sentido de que estariam ausentes os

elementos  para  a  configuração  do  crime  de  organização  criminosa  não

prosperam, haja vista que as condutas imputadas refletem o crime tipificado no

artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, pelo menos de forma indiciária e suficiente para

a deflagração da ação penal, tendo sido constatados: a pluralidade de agentes (4

ou mais pessoas), ordenação estruturada e com divisão de tarefas (ainda que de

forma  informal),  voltada  para  a  prática  de  crimes,  in  casu,  de  tráfico
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internacional de drogas.

Afasto, assim, a alegação, repisando que a denúncia descreve e

individualiza  adequadamente  as  condutas  que  teriam  sido  praticadas  pelos

agentes,  os  quais,  inclusive,  conseguiram  se  defender  amplamente  das

imputações.

No  tocante  à  alegação  do  acusado  Miroslav  Jevtic de  que

haveria contradição na denúncia por ora se referir ao acusado como comprador

da droga no Brasil, ora como responsável pelo recebimento do dinheiro do lucro

do envio de droga à Europa, afasto-a, por não vislumbrar ausência de descrição

dos  fatos,  haja  vista  que  supostas  atuações  podem  ser  realizadas  de  forma

conjunta, devendo, apenas se verificar a comprovação de cada uma delas. 

Da alegação de cerceamento de defesa pelo desmembramento do feito

Não prospera a alegação firmada pelo acusado Miroslav Jevtic

de cerceamento de defesa em razão do desmembramento da ação penal realizado

por este Juízo quando do recebimento da denúncia. 

O desmembramento do feito original fez-se necessário, em face

da grande quantidade de denunciados, bem como pelo fato de alguns estarem

presos e outros foragidos, condição esta que traria, como de fato trouxe, maior

demora na condução do feito. Assim, visando não prejudicar os acusados presos,

este Juízo, determinou o desmembramento do feito.

Alega o acusado que não pode participar da produção de prova

relativa a alguns corréus, indicando apenas a acusada Karen Daniele Rodrigues

de Souza, a qual responde a ação desmembrada 0007135-95.2018.403.6181, sem

indicar qualquer elemento a comprovar o efetivo prejuízo a sua defesa. 
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Por  outro  lado,  a  mencionada  acusada  foi  ouvida  como

informante do Juízo no presente feito, tendo a defesa do acusado oportunidade

para inquiri-la. Quanto a eventuais outros elementos de prova colacionados nos

demais autos, caso fosse de real interesse da defesa, poderia ter peticionado em

qualquer um dos autos, requerendo acesso à prova. Observo, todavia, que o Juízo

está adstrito às provas aqui colacionadas, garantindo-se o pleno contraditório, não

se vislumbrando qualquer cerceamento de defesa.

Da alegação de nulidade pela inobservância de procedimento especial

Consoante  já  analisado  na  decisão  que  determinou  o

prosseguimento do feito em face da ausência das causas de absolvição sumária, a

adoção  do  procedimento  ordinário  para  tramitação  do  feito  deu-se  de  forma

justificada, conforme se observa da decisão que recebeu a denúncia (fls.881/902),

visto que também foi imputado o crime de organização criminosa, tipificado no

artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, à maioria dos acusados, sendo esta a razão para

o feito seguir o rito estabelecido no Código de Processo Penal e não na Lei n.º

11.343/2006.

Nesse sentido:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE PELA NÃO ADOÇÃO DO RITO PREVISTO NA
LEI  N.  11.343/06.  INOCORRÊNCIA. CRIMES  DIVERSOS.  MAIOR  AMPLITUDE  DO
PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO.  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  HISTÓRICO  CRIMINAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DO  PACIENTE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve
ser  conhecida,  segundo orientação jurisprudencial  do Supremo Tribunal  Federal  e  deste
Superior  Tribunal  de Justiça.  Contudo,  ante  as  alegações expostas  na inicial,  afigura-se
razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Na linha da jurisprudência iterativa desta Corte Superior, não há falar em   nulidade   pela
adoção do   rito ordinário   quando, além de delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, apuram-se
crimes  diversos,  como,  na  espécie,  o  de  porte  ilegal  de  arma de  fogo.  Isso  porque  o
procedimento   ordinário,   de maior amplitude, permite o pleno exercício do direito de defesa.
Precedentes. 3. Diante da ausência de fundamentos novos a justificar a prisão preventiva por
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ocasião  da  sentença,  esta  Quinta  Turma  possui  firme  jurisprudência  no  sentido  de  que
permanecem válidos os motivos deduzidos no decreto prisional primitivo, que não se afigura
substituído com a prolação do superveniente título. 4. Considerando a natureza excepcional
da  prisão  preventiva,  somente  se  verifica  a  possibilidade  da  sua  imposição  quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda,  ser  mantida a prisão antecipada apenas  quando não for  possível  a  aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos,
estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do
paciente, evidenciada a partir do seu histórico criminal, que aponta para a existência de
outros processos de apuração de delitos, bem como pela aparente sofisticação da associação
formada para mercancia de drogas, e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, quando
surpreendido o paciente com grande quantidade e variedade de entorpecentes - 21 trouxas de
cocaína  e  cerca  de  500  gramas  de  crack  -,  além  de  munições  e  apetrechos  para
armazenamento das substâncias. Forçoso, portanto, concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva,
não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade. Habeas corpus
não conhecido.” (grifo acrescido) (STJ, HC 366962, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJE 28/11/2016)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO.  QUESTÃO  NÃO  SUSCITADA  NAS
INSTÂNCIAS  ANTECEDENTES.  INDEVIDA  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA:
IMPOSSIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  INOBSERVÂNCIA  DO  PROCEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/02. CRIMES QUE SEGUEM PROCEDIMENTOS
DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA  DECISÃO  QUE  RECEBEU  A  DENÚNCIA.
PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DESSA DECISÃO. 1. Alegação de que o
Paciente  não  foi  citado  pessoalmente  para  os  termos  da  ação  penal.  Argumento  não
apresentado nas instâncias antecedentes, o que impede a sua análise pelo Supremo Tribunal
Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso não conhecido neste ponto. 2.
Paciente que responde pela prática de crimes para os quais estão previstos ritos processuais
diferentes.  Possibilidade  de  adoção  do  procedimento  ordinário,  previsto  no  Código  de
Processo Penal,  por ser  o mais abrangente e capaz de assegurar,  em sua totalidade,  o
direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é  no  sentido  de  que  a  decisão  que  recebe  a  denúncia  prescinde  de  fundamentação.
Precedentes.  4.  Recurso  ordinário  em  habeas  corpus  conhecido  em  parte  e,  na  parte
conhecida,  negado  provimento.”  (grifo  acrescido)  (STF,  RHC  101889/RJ,  1ª  Turma,
Rel.Min.Carmem Lúcia, DJe 23.05.2011)

Da alegação de Nulidades na Interceptação Telefônica/Telemática

No  tocante  às  reiterações  defensivas  acerca  de  nulidades  na

interceptação telefônica/telemática, repiso não vislumbrar qualquer das supostas

irregularidades indicadas.

As  defesas  dos  acusados  Miroslav  Jevtic,  Rodrigo  Amorim
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Peixoto,  Marcos  Eduardo  dos  Santos  Barbosa,  Edney  dos  Santos  Neris,

Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Bozidar  Kapetanovic e  Lucilene  Cardoso

reiteram  as  alegações  de  que  as  decisões  que  determinaram  as  medidas  de

monitoramento não se encontram devidamente fundamentadas.

Conforme anteriormente salientado por este Juízo, basta verificar

em cada uma das decisões (fls. 320/324, fls.644/648, fls.868/872, fls.1086/1091,

fls.1293/1298, fls.1616/1623, fls.2096/2103, fls.2326/2331, fls.2628/2634,

fls.3017/3024, fls.3363/3369, fls.3819/3828, fls.4227/4235, fls.4715/4722,

fls.5169/5176, fls.5681/5688, fls.6023/6030, fls.6268/6275,  fls.6509/6515,

fls.6718/6726,  fls.7020/7026  e  fls.7425/7430  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181)  a  existência  de  elementos  específicos  a  justificar  a

prorrogação dos números, bem como a inclusão de novos números, o que ocorria

de  forma  habitual  e  reiterada,  haja  vista  que  era  prática  comum  do  grupo

criminoso a troca de números.

Ademais, conforme também já assinalado, diante da extensão da

organização criminosa e suas ramificações, ocorreram períodos em que os novos

elementos tratavam de parte dos investigados, mas permanecendo o interesse nos

demais investigados pelos elementos já contidos nos autos, como, por exemplo,

ocorreu  no  caso  do  acusado  Miroslav  Jevtic  (vide  decisões  fls.4227/4230  e

fls.4715/4717 dos autos 0010185-03.2016.403.6181). 

Nesse sentido:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  “HABEAS  CORPUS”  –  ALEGADA  FALTA  DE

FUNDAMENTAÇÃO  DO  ATO  DECISÓRIO  QUE  DETERMINOU  A  INTERCEPTAÇÃO

TELEFÔNICA  –  INOCORRÊNCIA  –  DECISÃO  QUE  SE  VALEU  DA  TÉCNICA  DE

MOTIVAÇÃO  “PER  RELATIONEM”  –  LEGITIMIDADE  CONSTITUCIONAL  DESSA

TÉCNICA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  –  SUCESSSIVAS  PRORROGAÇÕES  DA

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15

(QUINZE)  DIAS  EM  CADA  RENOVAÇÃO  –  PRECEDENTES  –  PARECER  DA

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO –
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RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF, RHC 117825 AgR/AM, Rel.Min. Celso de

Mello, DJe 25/04/2016)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABAES  CORPUS.

CONTRABANDO OU DESCAMINHO E SONEGAÇÃO FISCAL. DENÚNCIA ANÔNIMA.

REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PARA  APURAR  OS  FATOS  NELA  NOTICIADOS.

NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.  PRORROGAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS

CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da

persecução penal,  desde  seguida  de  diligências  realizadas  para  averiguar  os  fatos  nela

noticiados antes da instauração de inquérito policial.  Precedentes: HC 108.147,  Segunda

Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma,

Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o

Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o

acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o

Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10. 2. In casu, a Polícia Federal, a partir de denúncia

anônima,  deu  início  a  investigações  para  apurar  a  eventual  prática  de  crimes  de

contrabando e sonegação fiscal por sócios da empresa Transnardo Transporte Ltda., que

estariam efetuando exportação fictícia de pneus para vendê-los no território nacional. No

curso daquelas investigações, constatou-se a existência de grande organização criminosa, da

qual  participavam,  inclusive,  servidores  da  Receita  Federal.  Destarte,  foram  realizadas

diligências  a  fim de  apurar  o  envolvimento  destes  servidores  –  dentre  os  quais,  as  ora

recorrentes  (auditoras  fiscais)  –  nos  crimes  de  corrupção  e  facilitação  ao

contrabando/descaminho. 3.  Deveras,  a denúncia anônima constituiu apenas o “ponto de

partida”  para  o  início  das  investigações  antes  da  instauração  do  inquérito  policial.  4.

Ademais, os autos não estão instruídos com documentos que comprovem que o procedimento

penal foi instaurado tão somente com base na denúncia anônima. 5. Por outro lado, o juiz

singular, constatando a existência de “indícios razoáveis da autoria ou participação” das

recorrentes nos crimes de contrabando ou descaminho, bem como verificando que a prática

criminosa vinha ocorrendo desde 1998, concluiu que “a interceptação telefônica e de dados

mostra-se, neste momento, meio eficiente que deve ser disponibilizado à autoridade policial a

fim  de  que  ela  possa  concluir,  com  êxito,  as  investigações  iniciadas”.  6.  O  prazo

originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado. As decisões

posteriores que autorizarem a prorrogação sem acrescentar novos motivos “evidenciam que

essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira

decisão  que  deferiu  o  monitoramento”.  Precedente:  HC  100.172,  Plenário,  Relator  o

Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega

provimento. (grifo acrescido) (STF, RHC 117.972/SP, 1ª TURMA, Rel.Min.Luiz Fux, DJe

20/03/2014)
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PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.

INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  ORDINÁRIO  RECEBIDO  COMO  HABEAS  CORPUS

ORIGINÁRIO.  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  INTERCEPTAÇÃO  DAS  COMUNICAÇÕES

TELEFÔNICAS.  DECRETAÇÃO.  ILEGALIDADE.  ALEGAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.

NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA.

APURAÇÃO  DA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  E  DE

CORRUPÇÃO  PASSIVA.  LEI  9.296/1996.  REQUISITOS.  PREENCHIMENTO.  PROVA

PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM

DENEGADA. I – O recurso é intempestivo, uma vez que o acórdão impugnado foi publicado

em 28/8/2013 e o recurso foi protocolizado em 4/11/2013, fora, portanto, do prazo de cinco

dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Contudo, em

homenagem aos princípios da fungibilidade e da economia processual, bem como à firme

orientação desta Turma, que admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso

ordinário, o caso é de receber este recurso como impetração originária de habeas corpus. II

– Consoante assentado pelas instâncias antecedentes, não merece acolhida a alegação de

ilicitude da interceptação telefônica realizada e, por conseguinte, das provas por meio dela

obtidas.  III  –  A  necessidade  da  medida  foi  devidamente  demonstrada  pelo  decisum

questionado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com

reclusão,  tudo  em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  2º  da  Lei  9.296/1996.  IV  –

Improcedência da alegação de que a decisão que decretou a interceptação telefônica teria se

baseado  unicamente  em denúncia  anônima,  pois  decorreu  de  procedimento  investigativo

prévio.  V  –  Este  Tribunal  firmou  o  entendimento  de  que  “as  decisões  que  autorizam a

prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa

prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão

que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). VI – O Plenário

desta  Corte  já  decidiu  que  “é  possível  a  prorrogação  do  prazo  de  autorização  para  a

interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo, a

exigir  investigação diferenciada e  contínua.  Não configuração de  desrespeito  ao art.  5º,

caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). VII – O indeferimento da

diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez

que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz

indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso

implique em nulidade da respectiva ação penal.  VIII – Recurso ordinário recebido como

habeas corpus originário e, na sequência, denegada a ordem. (grifo acrescido) (STF, RHC

120551/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/04/2014).
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Foi reiterada ainda pelas defesas dos acusados Miroslav Jevtic,

Tiago Almeida Leite,  Rodrigo Amorim Peixoto,  Edney dos Santos Neris e

Jamiriton Marchiori Calmon a necessidade de transcrição integral dos autos,

questão  esta  já  rechaçada  por  este  Juízo  anteriormente,  haja  vista  que  já  foi

pacificado  o  entendimento  nos  Tribunais  Superiores  que  tal  necessidade  não

existe,  bastando  a  existência  da  transcrição  dos  diálogos  mencionados  na

denúncia, bem como o acesso direto aos diálogos (áudios).

Nesse sentido:

“INQUÉRITO. DENÚNCIA. DEPUTADO FEDERAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE,

DISPENSA  ILEGAL  DE  LICITAÇÃO  E  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  PROVA

EMPRESTADA:  POSSIBILIDADE.  TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DE  GRAVAÇÕES:

DESNECESSIDADE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  AFASTADO.  INÉPCIA:

INOCORRÊNCIA.  OBSERVÂNCIA  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CÓDIGO  DE

PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DAS

CONDUTAS.  DENÚNCIA  RECEBIDA.  1.  Inexiste  nulidade  na  utilização  de  prova

emprestada em processo criminal, notadamente fundamentada em decisão judicial deferindo

o seu compartilhamento. 2. Este Supremo Tribunal afirmou a desnecessidade de transcrição

integral  dos  diálogos  gravados,  quando  irrelevantes  para  o  embasamento  da  denúncia:

Precedentes.  3.  É apta a denúncia que preenche  os  requisitos  do  art.  41 do Código de

Processo Penal,  individualiza as condutas do denunciado no contexto fático da fase pré-

processual, expõe pormenorizadamente os elementos indispensáveis à ocorrência, em tese,

dos  crimes  nela  mencionados,  permitido  o  pleno  exercício  do  contraditório  e  da  ampla

defesa. 4. Para o recebimento da denúncia, analisa-se a presença de indícios suficientes da

materialidade e da autoria dos delitos imputados ao Denunciado. 5. A denúncia é proposta

da demonstração de prática de fatos típicos e antijurídicos imputados à determinada pessoa,

sujeita à efetiva comprovação e à contradita. 6. Ausência de situação prevista no art. 395 do

Código de Processo Penal. 7. Denúncia recebida.” (grifo acrescido) (STF, Inq 4023/AP, 2ª

Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe 01/09/2016)

“PENAL E PROCESSO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA.  DELAÇÃO  ANÔNIMA.  PROCEDIMENTO  DE

INVESTIGAÇÃO  PRELIMINAR.  POSSIBILIDADE.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.

DEGRAVAÇÃO  INTEGRAL.  DISPENSÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE

PREJUÍZO. I – A investigação a partir de denúncia anônima, além de encontrar respaldo na

jurisprudência do eg. STF, é também prestigiado pela orientação jurisprudencial desta eg.
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Corte. II – No tocante ao argumento de nulidade decorrente da inutilização de partes das

transcrições  dos  áudios  das  interceptações,  sem  manutenção  das  mídias  contendo  a

integralidade das gravações, entendo que razão não assiste aos recorrentes. III – o art.9º da

Lei n. 9.296/96, estabelece que a gravação que não interessar à prova será inutilizada por

decisão judicial com assistência do Ministério Público e  com a presença,  facultativa,  do

acusado e  seu  defensor,  no  incidente.  Saliente-se,  ainda,  o  entendimento  predominante

neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no eg. Supremo Tribunal Federal, de que

não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma

vez que a Lei n.º 92.96/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. Agravo regimental

desprovido.” (grifos acrescidos) (STJ, AgRg AREsp 1301242/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro

Felix Fischer, DJe 17/09/2018)

O norte do sistema de nulidades no processo penal brasileiro é a

existência ou não de prejuízo. No caso em tela,  à evidência a transcrição dos

diálogos mencionados na denúncia, aliada ao acesso integral dos áudios é o que

basta para o exercício pleno do direito de defesa.

A defesa do acusado Miroslav Jevtic indicou ainda uma série de

índices  de  áudios,  os  quais,  embora  mencionados  na  denúncia,  não  se

encontrariam transcritos.  Contudo,  de  forma diversa  da  apontada pela  defesa,

verifica-se  no Anexo apresentado pelo Ministério  Público  Federal  quando do

oferecimento da denúncia (Volume 3 dos presentes autos), as transcrições dos

índices  indicados,  tais  como  49991418  (transcrição  às  fls.534vº/535vº);

50243241 (transcrição às fls.804/805vº); 50295314 (transcrição às fls.599/599vº

e fls.636/636vº); 50392738 (transcrição às fls.636vº/639vº); 50394686 (transcrito

às fls.600/601); 50434870 (transcrito às fls.603/606); 50633367 (transcrição às

fls.805/806); 50635305 (transcrição às fls.806/807). Os demais índices indicados

pela  defesa,  embora  não  constem  do  Anexo  à  denúncia,  estão  devidamente

transcritos nos Autos de Interceptação Telefônica n.º 0010185-03.2016.403.6181

(49966039 às fls.274/275,  49976156 às fls.278/283,  50026698 às fls.288/290,

50152010  às  fls.518/520,  50153588  às  fls.522/523,  50312730  às  fls.722/723,

50338701  às  fls.725/729,  50444154  às  fls.808/809,  50644501  às  fls.965/967,

50648620 às fls.973/977, 50659737 às fls.986/987, 50714893 às fls.1000/1002,
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51469758 às fls.2465, 51547121 às fls.2473, 52288403 às fls.2856/2862), cujo

conteúdo foi plenamente acessado pelas defesas, não havendo qualquer prejuízo

aos acusados.

Além  disso,  encontram-se  nos  autos  os  próprios  áudios  dos

diálogos captados durante a interceptação telefônica, disponibilizados às partes

por meio dos CDs contidos nos autos da interceptação telefônica e por meio de

arquivos gravados em HD.

Quanto à necessidade de que as transcrições sejam realizadas por

peritos, alegada pela defesa do acusado  Tiago Almeida Leite,  não se verifica,

uma vez que não há qualquer exigência neste sentido pela Lei n.º 9.296/96 ou

ainda  na  Constituição  Federal.  Ademais,  não  apontou  a  defesa  qualquer

irregularidade que justificasse a necessidade de perícia em qualquer transcrição.

Nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  DE

DROGAS.  ELEMENTOS  CONCRETOS  E  COESOS.  DEGRAVAÇÃO  DE  CONVERSAS

TELEFÔNICAS  INTERCEPTADAS.  LICITUDE  DO  PROCEDIMENTO.  ASSOCIAÇÃO

PARA  O  TRÁFICO  DE  DROGAS.  ESTABILIDADE  E  PERMANÊNCIA.  AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. É certo que, nos termos do art.159 do Código de

Processo Penal, ‘O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito

oficial,  portador  de  diploma  de  curso  superior’.  No  entanto,  tal  exigência  diz  respeito

somente a exame de corpo de delito e a perícias em geral, não se aplicando, portanto, aos

casos  de  simples  degravação  de  conversas  telefônicas  interceptadas,  até  porque  a

transcrição de áudio não exige nenhum conhecimento ou nenhuma habilidade especial que

justifique a obrigatoriedade de que seja realizada por perito oficial, de maneira que não há

como concluir pela nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas.(...)”

(STJ,  AgRg  AREsp  583598/MG,  6ª  Turma,  Rel.  Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  DJe

22/06/2018)

As alegações reiteradas dos acusados Rodrigo Amorim Peixoto,

Marcos  Eduardo  dos  Santos  Barbosa,  Edney  dos  Santos  Neris,  Luis  de

França e  Silva  Neto,  Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Lucilene  Cardoso,  os
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quais afirmam a nulidade do monitoramento telefônico e telemático por terem

eles durado mais do que os quinze dias prorrogáveis, prazo estabelecido na Lei

n.º 9.296/96, não encontram respaldo no entendimento dos Tribunais Superiores.

Embora seja matéria ainda em discussão em sede de Recurso Extraordinário com

Repercussão Geral (RE n.º 625.263/PR), é certo que a complexidade dos fatos

investigados  e  a  própria  extensão  e  ramificação  da  organização  criminosa

justificam as sucessivas renovações das medidas. É de se ressaltar ainda que a

necessidade das prorrogações dos monitoramentos foi devidamente justificada a

cada renovação, havendo menção, inclusive, de elementos novos, colhidos em

cada último monitoramento, conforme se depreende das decisões de fls. 320/324,

fls.644/648, fls.868/872, fls.1086/1091, fls.1293/1298, fls.1616/1623,

fls.2096/2103, fls.2326/2331, fls.2628/2634, fls.3017/3024, fls.3363/3369,

fls.3819/3828, fls.4227/4235, fls.4715/4722, fls.5169/5176, fls.5681/5688,

fls.6023/6030, fls.6268/6275,  fls.6509/6515,  fls.6718/6726,  fls.7020/7026  e

fls.7425/7430 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO

PENAL.  PLEITO  PELA  DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DAS  INTERCEPTAÇÕES

TELEFÔNICAS  E  AMBIENTAIS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  PELAS  INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS.  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADES.  NÃO

COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  FASE  DO

INQUÉRITO  POLICIAL.  PEÇA  INFORMATIVA.  CONTAMINAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL.

INOCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos autos do RE 625.263, foi reconhecida a repercussão

geral da matéria quanto à constitucionalidade de sucessivas prorrogações de interceptação

telefônica, tendo esta Corte inúmeros precedentes admitindo essa possibilidade (HC 120.027,

Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Rel.  p/  acórdão  Min.  Edson  Fachin,  Primeira  Turma,  DJe

18/2/2016; HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015; HC

106.225, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe

22/3/2012) 2.  In casu,  o  paciente foi  denunciado pelo delito tipificado no artigo 317 do
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Código  Penal,  como  resultado  da  denominada  "Operação  Termópilas",  realizada  pelo

Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal,  pela qual verificou-se que houve

recebimento  de  vantagem  financeira  pelo  paciente,  dentre  outros  acusados,  a  fim  de

favorecer  a  contratação  de  empresa(s)  que  fornece(m)  medicamentos  sem  o  devido

procedimento  licitatório.  3.  O  princípio  do  pas  de  nullité  sans  grief  exige,  em regra,  a

demonstração de prejuízo concreto à parte  que suscita  o vício,  podendo ser  ela tanto a

nulidade  absoluta  quanto  a  relativa,  pois  não  se  decreta  nulidade  processual  por  mera

presunção. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do

acervo fático probatório engendrado nos autos.  5.  Agravo regimental desprovido.” (grifo

acrescido) (STF, RHC 132111 AgR/RO, 1ª Turma, Rel.Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2017)

As  defesas  dos  acusados  também  reiteraram  alegação  de

ausência de indícios prévios de participação e a ausência de ocorrência concreta

da prática de crimes, qualificando a interceptação realizada por este Juízo como

pré-delitual/de  prospecção  (fishing  expedition).  Tal  afirmação  não  contém  o

mínimo de sustentação nas investigações firmadas nos autos, até porque o crime

de organização criminosa e alguns núcleos do crime de tráfico de drogas são de

caráter permanente. Da mesma forma, não se verifica a alegação defensiva de

que os monitoramentos telefônico e telemático não foram usados como meios

subsidiários de prova, mas foram meios exclusivos.

Primeiramente, é preciso salientar que o pedido inicial da medida

de interceptação telefônica veio instruído com descrição das investigações que

até  aquele  momento  haviam sido  encetadas  pela  Polícia  Federal,  a  partir  de

notitia criminis originada do DEA – Drug Enforcement Adminstration, a qual se

encontra acostada aos autos às fls.64/68.  Conforme detalhado pela autoridade

policial  às  fls.03/32  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  foi  elaborada

informação policial de fls.33/68, com base nos dados repassados pelo DEA, e

“produzida  pelo  escritório  de  inteligência  desta  Delegacia  Especializada  a

partir do emprego de técnicas investigativas e de inteligência policial, dentre as

quais consulta a banco de dados, entrevistas veladas, colheita de apontamentos
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transmitidos por fontes humanas, compartilhamento de informações com outras

unidades da Polícia Federal e com outros órgãos de segurança pública”.

Verifica-se tanto da representação policial como dos documentos

que a instruem que foram realizadas diligências possíveis para a coleta da maior

quantidade  de  informações  sobre  os  fatos  criminosos,  contudo,  conforme

expressamente  justificado  pela  autoridade  policial,  “é  certo  que  os  métodos

investigativos convencionais mostram-se ineficazes no que se refere à efetiva

interceptação  das  ‘partidas’  (remessas)  de  drogas  realizadas  pelos  grupos

criminosos.(...)  Nessa  fase  de  investigação,  a  aplicação  de  métodos

investigativos convencionais como a oitiva dos suspeitos e/ou de pessoas a eles

ligadas,  ou  mesmo a  decretação  da  medida  cautelar  de  busca  e  apreensão,

dentre outras, tenderia a produzir resultados opostos aos desejados, haja vista

que, se forem informados de que estão sendo vinculados a atividades ilícitas, os

investigados negarão de plano seu envolvimento e adotarão, de imediato, ações

tendentes  a  acobertar,  escamotear  e  proteger  seu  agir  delituoso,  bem como

ocultar  a  origem  dos  bens  obtidos  com  o  produto  do  crime,  dificultando

sobremaneira, quando não inviabilizando por completo, a produção das provas

necessárias ao esclarecimento da verdade.”

Frise-se  que  já  havia  indícios  de  que  remessas  de  drogas

ocorridas  antes  do  início  das  investigações  teriam sido  realizadas  pelo  grupo

criminoso,  não  se  podendo  falar  em  qualquer  pré-delitualidade,  conforme

indicação de eventos de fls.34/35. Ademais, a efetiva ocorrência de remessa, logo

após o início das interceptações telefônicas, só comprova que os dados coletados

de forma preliminar e que subsidiaram as medidas de monitoramento foram bem

investigados.

As  defesas  dos  acusados Rodrigo  Amorim Peixoto,  Marcos

Eduardo dos Santos  Barbosa, Edney dos Santos  Neris,  Lucilene Cardoso
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afirmaram  que  as  interceptações  telefônicas  e  telemáticas  não  foram  meios

subsidiários,  mas  não  apontaram,  especificamente,  qualquer  outro  meio

investigativo útil e exitoso que pudesse ser realizado. 

Já  a  defesa  do  acusado  Bozidar  Kapetanovic,  apontou

diligências  de  levantamento  de dados  para  qualificação dos  números  obtidos,

afirmando  que  poderiam  ter  sido  realizadas  em  detrimento  da  interceptação

telefônica. Por sua vez, a defesa do acusado Ronaldo Bernardo afirmou que (os

investigadores) “poderiam ter diligenciado nas lojas de telefonia para saber qual

funcionário realizou a habilitação e dali saber se havia envolvimento com alguma

pessoa relacionada a esse processo”.

Contudo, da representação inicial da autoridade policial verifica-

se  que  foram  realizados  levantamento  de  dados,  que  propiciaram,  inclusive,

diligências  campais.  Tal  investigação  preliminar,  conforme  justificado  pela

autoridade policial, não se mostrou suficiente para o desvendamento do grupo

criminoso, nem mesmo de  modus operandi para a remessa das drogas, o que

afasta a suposta ilegalidade apontada pela defesa.

De  forma  diversa  da  afirmada,  não  foram  realizados

levantamentos de dados apenas sobre bens, mas também sobre os indivíduos e

sobre as informações obtidas acerca de embarque de droga interceptado no Porto

de  Kaliningrado,  cujos  responsáveis  pelo  transporte  foram,  posteriormente,

identificados como membros da organização criminosa ora investigada. 

Ademais, não é demais ressaltar que não basta a defesa elencar

meios menos invasivos de investigação, como verificação nas lojas de telefonia,

se estes se mostram inócuos para a apuração de tráfico internacional de drogas e

identificação de membros de organização criminosa.
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Conforme bem salientado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,

cabe à defesa apontar outros meios eficazes que poderiam ter sido realizados. De

outro modo, tal alegação mostra-se vazia.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, FALSIDADE

IDEOLÓGICA, QUADRILHA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E PREVARICAÇÃO.

DENÚNCIA  ANÔNIMA  IMPUTANDO  A  PRÁTICA  DE  ILÍCITO.  REALIZAÇÃO  DE

DILIGÊNCIAS  PRELIMINARES  PARA  A  APURAÇÃO  DA  VERACIDADE  DAS

INFORMAÇÕES. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.

(...)  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  OFENSA  AO  CARÁTER  SUBSIDIÁRIO  DA

MEDIDA.  NÃO CORRÊNCIA.  REPRESENTAÇÕES MINISTERIAIS  FUNDAMENTADAS.

EIVA NÃO CONFIGURADA. 1. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no

artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos

alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva

foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente

inviável. Doutrina. Jurisprudência. 2. Na espécie, além de terem sido adotados outros meios

de  investigação,  que  não  se  revelaram suficientes  para  o  deslinde  da  questão,  o  órgão

responsável  pelas  apurações  apresentou  justificativas  plausíveis  para  a  excepcional

utilização da interceptação telefônica, argumento que foi acolhido pela autoridade judiciária

que o reputou idôneo, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no deferimento da quebra do

sigilo telefônico, até mesmo porque olvidou-se a defesa em trazer aos autos elementos de

informação que indiquem o açodamento da medida.(...)” (grifo acrescido) (STJ, RHC 62067,

5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/03/2018)

De forma diversa da reiterada pela defesa dos acusados Rodrigo

Amorim  Peixoto,  Renan  Amorim  Peixoto,  Marcos  Eduardo  dos  Santos

Barbosa, Edney dos Santos Neris, Denilson Agostinho Bilro também não há

qualquer  irregularidade na quebra  de sigilo  de  dados deferida  por  este  Juízo,

consistente na concessão de senha aos policiais. Como se observa das decisões

proferidas  por  este  Juízo  nos  autos  da  interceptação  telefônica  n.º  0010185-

03.2016.403.6181, há uma série de limitações impostas aos dados cadastrais que

poderiam ser acessados, dados estes cuja obtenção, na maior parte dos casos,
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poderia ser realizada diretamente pela autoridade policial, conforme autorização

dos artigos 15 a 17 da Lei n.º 12.850/2013.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEVADA. QUESTÕES

NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

NÃO CONHECIMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.  DIVERSAS ILEGALIDADES

AFASTADAS.  WRIT  CONHECIDO  EM  PARTE.  NA  PARTE  CONHECIDA  ORDEM

DENEGADA. I - A reforma do CPP - Código de Processo Penal, modificando a sistemática

anterior, permite que o magistrado, quando do recebimento da resposta à acusação, - até

mesmo  -,  absolva  o  réu  sumariamente  em  algumas  situações  (CPP,  artigo  397).  II  -  É

incabível a impetração de pedido diretamente no Tribunal, sem que a questão tenha sido

analisada  pelo  juízo  singular,  sob  pena  de  supressão  de  instância.  III  -  Os  dados

expressamente  autorizados  pela  autoridade  impetrada de  serem obtidos  por  solicitação

verbal dos agentes, assim como a autorização para o delegado diretamente excluir números

dos monitoramentos, não estão incluídos no conceito de     sigilo     das telecomunicações e são

exclusivos quanto aos fatos investigados naquele incidente, cujo processo de     quebra,     diga-

se,  já  estava instalado e encontrava-se em curso.  IV -  Quanto aos extratos parciais  de

contas o E. Superior Tribunal de Justiça já sinalizou que, tal como ocorre com os dados

cadastrais, não estariam abrangidos no conceito DE        SIGILO,     afastando-se, pois, a reserva

constitucional daquela natureza, e não se sujeitando à disciplina da Lei 9.296/1996. V - A

Lei  12.995/2014,  denominada  Marco  Civil  da  Internet,  em seu  art.  10,  disciplina  que

os     sigilos    previstos  na  Constituição  referem-se  ao  conteúdo  da  comunicação  e  seus

acessórios, não se referindo aos dados cadastrais que, inclusive, podem ser requisitados por

autoridades administrativas detentoras de autoridade para tanto. VI - A Lei de Organização

Criminosa (12.850/2013) também estatui em seu artigo 3º que, entre os meios de obtenção

de prova, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros

já  previstos  em lei,  o  acesso  a  registros  de  ligações  telefônicas  e  telemáticas,  a  dados

cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais

ou comerciais (inciso IV). VII- Não se verifica ilegalidade a ser corrigida no que concerne

à   concessão     de     senhas     para acesso aos     policiais     federais. Em primeiro plano, as     senhas     são

individualizadas, pessoais e intransferíveis para os     policiais     que se encontram atuando na

investigação. Outro ponto cardeal é que a extensão das informações cingidas aos referidos

acessos  não  estão  sujeitas  ao     sigilo     constitucional. VIII  -  O  tema  da  nulidade  da

interceptação, em razão da concessão do período de trinta dias ininterruptos, não é tema que

guarda harmonia na doutrina e jurisprudência pátrias. IX - Não obstante as controvérsias, a

E. Turma julgadora entendeu que, uma vez autorizada a interceptação, e a despeito do artigo

5º  da  Lei  9.296/1996  prever  o  prazo  máximo de  15  (quinze)  dias  para  a  interceptação

telefônica,  renovável  por  mais  15  (quinze),  justifica-se  a  flexibilização  do  período  legal

58



de quebra em situações excepcionais e motivadas, em caso de necessidade da investigação.

(precedentes do E. STF e ETJ) X - Quanto à existência de períodos sem mandado, - ausência

de  identificação  de  interlocutores  -,  trata-se  de  tema  que  não  pode  ser  subtraído  da

apreciação,  a  priori,  da primeira instância,  local  onde se  desvelou  toda a  condução da

prova, produzida sob a presidência do i. Delegado de Polícia Federal, em especial porque é

sensível  à  atividade  policial  desenvolvida  na  referida  técnica  de  investigação.  XI  -  As

discussões quanto à legalidade dos monitoramentos eletrônicos, seus respectivos períodos,

renovações e fundamentações para autorização, assim como o tópico da investigação versus

denúncia  anônima,  são  matérias  que  foram  extensamente  tratadas  no  juízo  singular  de

maneira particular na decisão que analisou, e afastou, boa parte das alegações preliminares

dos investigados. XII - A prova acostada não se resume às interceptações autorizadas, mas

revela, também, estar embasada em provas pessoais, provas documentais, fotos, no Relatório

de  Inteligência,  autos  circunstanciados  etc,  além  de  estar  à  disposição  das  respectivas

defesas  para  consulta.  XIII  -  As  interceptações  telefônicas  não  restam  isoladas,  estão

lastreadas  em  denso  conjunto  probatório,  o  que  confirma,  até  o  momento,  a  linha

investigativa travada na polícia, além do que, do que se entremostra, também que sempre se

encontraram disponíveis para a consulta da defesa os autos de nº 00070986820144036000,

onde  tramitou  o  pedido  de  interceptação  telefônica,  o  qual  contém  os  autos

circunstanciados policiais e  demais  ações  investigativas  empreendidas.  XIV  -  Condições

subjetivas favoráveis dos pacientes não são garantidoras de eventual direito à liberdade, se a

manutenção da custódia é medida recomendada por outros elementos dos autos,  estando

presentes as circunstâncias que autorizaram sua decretação, não obstando, outrossim, novo

pronunciamento judicial, se for o caso. XV - Writ conhecido em parte e, na parte conhecida,

denegada a  ordem.  (grifo  acrescido)  (TRF3,  HC 69659,  11ª  Turma,  Rel.Desemb.Federal

Cecília Mello, e-DJF3 01/03/2017)

Não se sustenta ainda a alegação da defesa do acusado Miroslav

Jevtic de  irregularidade  no  cumprimento  da  decisão  de  prorrogação  de

monitoramento datada de 19/12/2016 que teriam sido cumpridas apenas nos dias

26 e 27/12/2016. Conforme se verifica dos autos de interceptação telefônica, no

dia 19/12/2016 (último dia antes do recesso do Judiciário) foi analisada parte do

material coletado no período anterior para permitir a prorrogação do prazo que só

se encerraria no dia 25/12/2016, a fim de garantir a continuidade da medida sem

nenhuma interrupção, diante das informações importantes coletadas na época.

Da alegação de cerceamento de defesa – diligências artigo 402 do CPP
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A  defesa  do  acusado  Bozidar  Kapetanovic asseverou  a

ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos de

realização  de  reinterrogatório  e  expedição  de  ofício  para  obtenção  de

antecedentes criminais dos EUA, Argentina e Uruguai.

Conforme expressamente  consignado na decisão que indeferiu

tais  pedidos,  os  antecedentes  criminais  de  outros  países,  caso  efetivamente

necessitem  de  requisição  judicial,  poderiam  e  deveriam  ter  sido  solicitados

quando da resposta à acusação, não se mostrando diligência surgida no curso da

instrução.  Tratando-se  de  processo  que,  de  forma  justificada,  em  razão  da

quantidade de réus e complexidade e quantidade de eventos criminosos, já se

alonga  no  tempo  mesmo  estando  os  acusados  presos,  cabe  ao  Juízo  evitar

qualquer diligência de caráter procrastinatório e sem justificativa.

Quanto  à  reinterrogatório,  como  também  salientado  por  este

juízo, citando decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski no

Habeas Corpus 38121, “é faculdade do magistrado, que motivadamente pode

aceitar ou não o pedido, caso seja devidamente fundamentada a sua relevância e

paralelamente,  não  traga  prejuízo  a  marcha  processual.”.  Ademais,  não  é

demais  repisar,  a  defesa  constituída  do  acusado  Bozidar estava  presente  ao

interrogatório  do  corréu  Paulo  Nunes  de  Abreu,  não  realizou  qualquer

repergunta, nem apresentou qualquer requerimento na ocasião. Destaque-se ainda

que  o acusado  Bozidar foi  ouvido por mais  de  uma hora,  tendo garantida  a

oportunidade para que esclarecesse qualquer questão, inclusive sua relação com

Paulo Nunes de Abreu. Resta claro, assim, a ausência de qualquer cerceamento

de defesa.

Do cerceamento de defesa por ausência de acesso aos áudios pelo preso
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As defesas dos acusados Ronaldo Bernardo e Miroslav Jevtic

alegaram cerceamento de defesa,  em razão aos acusados,  presos por força do

presente  feito,  não  ter  sido  oportunizado  acesso  aos  áudios  no  ambiente

carcerário.

Não vislumbro qualquer prejuízo aos acusados, haja vista que as

defesas tiveram pleno acesso a todos os áudios, além de transcrições dos diálogos

mencionados na denúncia. Eventual impossibilidade de acesso aos áudios, por

determinação  dos  responsáveis  pelos  estabelecimentos  prisionais,  pode  ser

sanada com o acesso às transcrições dos diálogos. Por outro lado, não é demais

ressaltar, Ronaldo Bernardo negou ser o interlocutor dos diálogos mencionados

na denúncia, negando, inclusive, conhecer os demais acusados, com exceção de

Luis de França e Jamiriton; e  Miroslav Jevtic confirmou os diálogos com sua

esposa e outras poucas pessoas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES.  NULIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AO PACIENTE AO CONTEÚDO

DE CDS E DVDS CONTENDO GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

QUE  EMBASARAM  A  DENÚNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DISPONIBILIZAÇÃO  DE

APARELHO CAPAZ DE REPRODUZIR A MÍDIA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL.

INFORMAÇÃO  DO  MAGISTRADO  SINGULAR  NOTICIANDO  A  EXISTÊNCIA  DE

TRANSCRIÇÃO  DAS  INTERCEPTAÇÕES  NOS  AUTOS.  FÉ  PÚBLICA.  PRESUNÇÃO

JURIS TANTUM NÃO ELIDIDA PELOS IMPETRANTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO EVIDENCIADO.  1.  Em nome da ampla  defesa constitucionalmente  assegurada,  ao

acusado em processo penal deve ser franqueado o acesso e conhecimento dos elementos de

informação que dão embasamento à imputação que lhe é feita em juízo. 2. Havendo notícia

na impetração de que as interceptações telefônicas realizadas em detrimento do paciente, e

que dão azo à exordial acusatória, foram transcritas nos autos da ação penal de origem,

não  se  configura  o  alegado  cerceamento  de  de  defesa,  não  havendo  necessidade  de

disponibilização de aparelho capaz de reproduzir CDs e DVDs ao paciente que se encontra

acautelado  no  sistema prisional.(...)” (grifos  acrescidos)  (STJ,  HC130894/SP,  5ª  Turma,

Rel.Ministro Jorge Mussi, DJe 14/06/2010)

Não havendo nulidades a serem reconhecidas. Passo à análise do
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mérito.

II. DOS CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS 

II.1. Da Materialidade Delitiva

Evento 1 (item II.1 da denúncia – fls.219/220): consistente na

apreensão  de  170  kg  de  cocaína  no  Porto  de  Kaliningrado/Rússia,  no  dia

27/08/2015. A materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão

(fls.573  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181  e  fls.520vº  destes  autos),  pela

informação da Receita Federal reproduzida às fls.521 destes autos, bem como

pela  documentação  encaminhada  pelas  autoridades  russas  às  fls.  3520/3695

(traduzidas  às  fls.4626/4725).  Observo que  as  autoridades  russas  entenderam

pela unificação dos processos criminais que tratavam deste evento e do evento 2

por entenderem que as drogas apreendidas poderiam fazer parte de uma massa

única.

Consoante  os  documentos  encaminhados  pelas  autoridades

russas  às  fls.3520/3695  dos  autos,  devidamente  traduzidos  às  fls.4626/4725,

foram apreendidos no Porto de Kalinigrado, na Rússia, aproximadamente 170 kg

de cocaína camuflados no contêiner  refrigerado SUDU6177306,  que continha

carga de carne de frango congelada pertencente à empresa Seara Alimentos Ltda.

a  droga  estava  acondicionada  em  bolsas  e  o  lacre  do  contêiner  apresentava

números divergentes dos originais.

Segundo  informações  da  Receita  Federal  (reprodução  às

fls.521/521vº  destes  autos  e  original  às  fls.3770/3779  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),o contêiner foi recebido no Terminal Santos-Brasil, no Porto

de  Santos/SP aos  08/07/2015 e  embarcado no navio  Cap San Artemissio em
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12/07/2015. O mencionado contêiner foi transportado na ocasião pelo motorista e

acusado  Tiago  Almeida  Leite,  no  conjunto  cavalo/carreta  placas

CVP1033/DBM7264, sendo que a empresa responsável pelo transporte foi Logic

Line Operaçõs Logísticas Ltda., na qual atuava a acusada Ariane Bispo Vieira

(utilizando o email ariane@logiclinelogistica.com.br).

Em consulta de bancos de dados (fls.579 dos autos 0010474-

96.2017.403.6181), os investigadores verificaram que a carreta está em nome do

próprio acusado  Tiago Almeida Leite e o cavalo está registrado em nome de

Marco Alberto Santana Randi, investigado falecido durante o Evento 21.

É importante salientar que pouco tempo depois, aos 17/09/2015,

foi  apreendido  também  no  Porto  de  Talingado,  aproximadamente  490Kg  de

cocaína  camuflados  em  contêiner  refrigerado  SUDU  8015726,  que  continha

carga de carne de frango congelada (EVENTO 2). Em situação similar à ocorrida

no EVENTO 1, a droga também estava acondicionada em bolsas e o lacre do

contêiner apresentava números divergentes dos originais, sendo que o contêiner

também havia sido transportado em carreta e reboque registrados em nome do

acusado Artur Santana Randi (autos n.º  0015510-52.2017.403.6181), irmão de

Marco Randi,  conforme informações obtidas pelos investigadores (fls.589 dos

autos 0010474-96.2017.403.6181).

A  semelhança  nas  circunstâncias  que  envolvem  estes  dois

carregamentos foi percebida, inclusive, pelas autoridades russas, que acabaram

por  unificar  os  processos  criminais  que  tratavam  das  duas  apreensões,

justificando que as drogas apreendidas poderiam fazer parte de uma massa única,

até  porque parte  dos  tabletes  de  cocaína em ambos as apreensões  continha a

marca “AP” na superfície, conforme mencionado pelos laudos periciais russos e

verificado nas imagens da apreensão (fls.520vº destes autos e fls.573, 581 e 587

dos autos 0010474-96.2017.403.6181).
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Evento 2 (item II.3 da denúncia – fls.221vº/223): consistente na

apreensão  de  490  kg  de  cocaína  no  Porto  de  Kaliningrado/Rússia,  no  dia

17/09/2015. A materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão

(fls.587  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181  e  fls.522vº  destes  autos),  bem

como  pela  documentação  encaminhada  pelas  autoridades  russas  às  fls.

3520/3695  (traduzidas  às  fls.4626/4725).  Observo  que  as  autoridades  russas

entenderam pela unificação dos processos criminais que tratavam deste evento e

do evento 1 por entenderem que as drogas apreendidas poderiam fazer parte de

uma massa única.

Deixo de analisar com mais detalhes este ato de traficância, haja

vista que não foi imputado a nenhum dos acusados que figuram no pólo passivo

do presente feito.

Evento 3 (item II.5 da denúncia – fls.224vº/225vº): consistente

na apreensão de 350 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 31/07/2016. A

materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.79  dos

autos  0010474-96.2017.403.6181  e  fls.524  destes  autos),  das  imagens  do

terminal portuário de fls.524vº e relatório reproduzido às fls.525 destes autos,

bem  como  dos  documentos  constantes  do  Apenso  I  (IPL  0558/2016-

DPF/STS/SP), em especial o auto de apreensão de fls.10, do laudo preliminar de

constatação n.º 518/2016 de fls.14/15, termos de depoimento de fls.22/25 e laudo

químico forense n.º 523/2016 de fls.50/54. 

Deixo de analisar este ato de traficância com mais detalhes, haja

vista que não foi imputado a nenhum dos acusados que figuram no pólo passivo

do presente feito.

Evento 4 (item III.1 da denúncia – fls.226/254): consistente na

apreensão de 1450 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 31/08/2016. A
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materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.692/694 dos

autos 0010474-96.2017.403.6181), da Informação Policial de fls.1879/1927 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181,  dos  autos  de  apreensão  de  fls.07/08  e

fls.09/10 do Apenso CLI/151 (autos 0007283-17.2016.403.6104), dos termos de

apreensão de fls.14/17 do Apenso CLI/151 (autos 0007283-17.2016.403.6104),

do  laudo  toxicológico  de  fls.22/26  do  Apenso  CLI/151  (autos  0007283-

17.2016.403.6104), do laudo pericial do local do crime de fls.27/33 do Apenso

CLI/151 (autos 0007283-17.2016.403.6104).

Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada,

conforme anteriormente analisado, não há nos autos indícios mínimos de quem

seria o proprietário dos 1495 kg de cocaína apreendidos nos autos n.º 0007283-

17.2016.403.5104 em apenso.  Isto  porque,  conforme constante  dos  autos,  em

especial,  dos diálogos interceptados e confirmados pelos policiais federais em

audiências  judiciais,  a  droga  apreendida  nos  contêineres  ACLU9635866  e

LCRU9662939,  em  31/08/2016,  não  pertencia  à  organização  criminosa  aqui

investigada, que acabou encontrando o carregamento já estufado nos contêineres

quando os abriu para colocar a droga que seus membros carregavam naquele dia,

tendo sido decidido pelos líderes que não iriam retirar a droga encontrada.

Contudo, tal fato não afasta a tentativa de embarque de droga

não apreendida aquele dia, mas pertencente à organização criminosa. Reafirma,

sim, o modus operandi utilizado pelos acusados, os quais conseguiram entrar no

Terminal  Deicmar  com  o  auxílio  de  funcionários,  carregando  a  droga  nos

veículos Fiat/Doblo de placas PWB 7067 e VW/Kombi de placas FVD 2569.

Ademais, é certo que a localização dos contêineres com a droga só foi possível a

partir  das  informações  obtidas  por  meio  das  conversas  interceptadas  nesta

investigação.

Evento 5 (item III.2 da denúncia – fls.255/275): consistente na
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apreensão de 1137 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 09/09/2016. A

materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.558/558vº

destes  autos  e  fls.41  e  fls.806/808 dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  do

Relatório Descritivo de Ocorrências no Terminal Portuário DEICMAR nos dias

07  e  08/09/2016  de  fls.1947/1978  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  da

Informação Policial de fls.1979/2008 dos autos 0010185-03.2016.403.6181, do

auto  de  apreensão  de  fls.07  do  Apenso  CLIII/153  (IPL  0628/2016-4-

DPF/STS/SP retombado sob n.º  0897/2017-2-DRE/SP),  do laudo toxicológico

de fls.20/240 do Apenso CLIII/153 (IPL 0628/2016-4-DPF/STS/SP retombado

sob n.º 0897/2017-2-DRE/SP), do laudo pericial do local do crime de fls.25/29

do  Apenso  CLIII/153  (IPL  0628/2016-4-DPF/STS/SP  retombado  sob  n.º

0897/2017-2-DRE/SP), dos termos de apreensão de fls.30/35 (IPL 0628/2016-4-

DPF/STS/SP retombado sob n.º 0897/2017-2-DRE/SP).

Foi possível,  por meio das interceptações telefônicas,  verificar

que  os  acusados,  logo  após  a  tentativa  frustrada  de  colocação  da  droga  em

contêineres  no Terminal  Deicmar,  já  iniciaram tratativas  para  a efetivação da

estufagem  em  outros  contêineres.  Após  uma  segunda  tentativa  frustrada,  a

colocação da droga foi efetiva na madrugada do dia 08 para 09/09/2016, tendo

sido apreendida, no dia 09/09/2016, após fiscalização física nos contêineres que

estavam no  pátio  do  Terminal  Deicmar  e  seriam embarcados  no  navio  Gran

Basile, da companhia marítima Grimaldi, com destino à Antuérpia/Bélgica.

A droga foi encontrada em três contêineres, quais sejam:  a) no

contêiner  ACLU9638232  foram  localizados  cerca  de  716  Kg  de  cocaína

acondicionados  em  quinze  bolsas,  em  meio  a  carga  de  vidro  pertencente  à

exportadora  Saint-Goban  do  Brasil  Produtos  Industriais  e  para  Construção

Ltda. O contêiner entrou no terminal no dia 06/09/2016, saiu para passagem no

scanner no dia seguinte, tendo sido apurado, que a inserção da droga foi realizada
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na madrugada do dia 08 para 09/09/2016. b) No contêiner GNU5006684 foram

localizados cerca de 126 kg de cocaína acondicionados em cinco bolsas, em meio

a carga de sucata de cavaco de inox pertencente a exportadora  Coleti Produtos

Siderúrgicos Ltda.  O contêiner entrou no terminal no dia 02/09/2016, saiu para

passagem no scanner no dia  seguinte,  tendo sido apurado,  que a  inserção da

droga  foi  realizada  na  madrugada  do  dia  05/09/2016.  c) No  contêiner

ACLU2180446 foram localizados cerca de 319 kg de cocaína acondicionados em

nove bolsas, em meio a carga de sucata de alumínio pertencente à exportadora

Brazilian Ocean Ltda.-ME, empresa inexistente de fato. Este contêiner já havia

sido  fiscalizado  anteriormente  (em  05/09/2016),  em razão  de  falso  alerta  de

scanner, datado de 03/09/2016 e emitido pela segurança do terminal portuário, o

que afastaria, em tese, a realização de novo procedimento no contentor.

Não  houve  interceptação  telefônica  a  registrar  eventuais

diálogos sobre este carregamento, mas se encontra acostado aos autos relatório

do Terminal Deicmar, relatando a atuação de funcionários, os quais permitiram o

ingresso  irregular  dos  veículos  Fiat/Uno  de  placas  EBA 1980,  Fiat/Palio  de

placas  BAQ  8775  e  Renault/Master  de  placas  FEI  4278,  como  também

deletaram intencionalmente registros visuais do sistema de segurança relativos

aos  dias  07  a  09/09/2016,  data  em que,  segundo  as  investigações,  houve  a

inserção da droga no contêiner.

Evento 6 (item III.3 da denúncia – fls.276/290): consistente na

apreensão de 322 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 18/09/2016. A

materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.582vº/583

destes autos e fls.57 e fls.911/912 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), das

Informações Policiais de fls.1979/1988 e fls.2010/2016 e Relatório do Terminal

Santos-Brasil de fls.1989/2008 dos autos 0010185-03.2016.403.6181, bem como

dos  documentos  constantes  do  Apenso  CXLIX/149  (IPL  0673/2016-4-
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DPF/STS/SP retombado sob n.º  0890/2017-2-DRE/SP),  em especial termo de

depoimento  de  fls.08,  auto  de  apreensão  de  fls.09/10,  imagens  de  fls.11/12,

laudo química forense n.º 568/2016 de fls.21/24.

Conforme  o  contido  no  Apenso  CXLIX  (IPL  0673/2016-4-

DPF/STS/SP retombado sob n.º  0890/2017-2-DRE/SP),  os 322 kg de cocaína

apreendidos estavam acondicionados em onze bolsas camufladas no interior do

contêiner CLHU2967645, o qual estava no navio Cap San Nicolas, atracado no

Terminal Santos-Brasil.

Verificou-se pelas interceptações telefônicas que a introdução da

droga  foi  precedida  por  reunião  entre  as  lideranças  do  grupo  criminoso,

acompanhada pela Polícia Federal aos 13/09/2016. Foram também monitorados,

após a apreensão, diálogos indicando a frustração dos acusados pelo insucesso da

empreitada.

Foi  informado  pelo  Terminal  Santos-Brasil  que  na  data  da

apreensão da droga foi constatada a entrada irregular no local de ao menos seis

indivíduos,  utilizando uniformes  da  empresa  e  crachás  de  terceiros,  os  quais

teriam sido acompanhados e acobertados por  estivadores que trabalhavam na

ocasião.

Evento 7 (item III.4 da denúncia – fls.291/306): consistente na

apreensão  de  384  kg  de  cocaína  no  Porto  de  Gioia  Tauro/Itália,  no  dia

19/10/2016. A materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão

(fls.598vº destes autos e fls.74 e fls.1038 dos autos 0010474-96.2017.403.6181)

e  do   Laudo  Toxicológico  de  fls.3314/3359  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181, bem como da documentação encaminhada pelas autoridades

italianas de fls.7596/7639 e fls.7684/7730 e tradução de fls.7640/7683.

Consoante as informações prestadas pelas autoridades italianas

68



(em especial a sentença proferida pela Justiça italiana) e obtidas pelos agentes

federais, no dia 19/10/2016, equipes de vigilância do Departamento Aeronaval de

Guarda de Finanças de Vibo Valentia, na Itália, recolheram do mar, a poucas

milhas náuticas marinhas de distância de Gioia Tauro/Reggio Calabria, dezessete

bolsas amarradas entre si e amparadas por boias adaptadas (galões flutuantes –

similares aos encontrados dentro do navio), as quais flutuavam no rastro do navio

Rio de Janeiro, da Companhia Hamburg Sud, proveniente do Brasil e continham

cerca de 350 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 384 kg.

Segundo consta  dos documentos italianos,  um dos tripulantes,

Tioti Iotaake (acusado nos autos 0015510-22.2017.403.6181), teria declarado que

no Brasil alguns homens teriam dado informações sobre a droga e um blackberry,

tendo  sido  combinado  que,  quando  estivessem  próximos  de  Gioia  Tauro  e

avistassem uma pequena embarcação em aproximação ao navio, os tripulantes

jogariam  as  bolsas  na  água.  Ainda  segundo  as  declarações  do  tripulante,  a

substância entorpecente foi carregada por um indivíduo brasileiro desconhecido,

tendo o navio partido do Brasil em 04/10/2016.

A mencionada  embarcação  esteve  atracada  no  Terminal  BTP

Porto de Santos/SP dias antes da apreensão, tendo sido possível captar diálogos

que  indicam  a  cooptação  de  tripulantes  pela  organização  criminosa  para  a

abertura do contêiner em que a droga estava estufada e o arremesso das bolsas

no oceano, já na Europa.

Constatado  ainda  pelas  autoridades  italianas  exame  pericial

positivo para cocaína (droptest), confirmando o altíssimo princípio ativo e poder

entorpecente da substância empregada.

Evento 8 (item III.5 da denúncia – fls.306vº/313): consistente na

apreensão de 234 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 27/11/2016. A
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materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.622vº

destes autos e fls.87/88 e fls.1061 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), bem

como  dos  documentos  constantes  do  Apenso  CLII/152  (IPL  0842/2016-4-

DPF/STS/SP retombado sob n.º 0893/2017-2-DRE/SP), em especial os termos

de  depoimento  de  fls.07/17,  imagens  de  fls.19/20,  auto  de  apreensão  de

fls.22/23, laudo preliminar de constatação de fls.24/26, termo de apreensão de

fls.33/34 e termo de constatação e ocorrência de fls.35, do laudo químico forense

n.º 694/2016 de fls.51/54 e laudo de exame de local n.º 0006/2017 de fls.55/60.

Conforme se verifica dos autos, em 27/11/2016, a droga (234 Kg

de cocaína) foi apreendida em um contêiner parcialmente aberto e com o lacre

rompido  que  estava  no  navio  Cap  San  Artemissio,  atracado  no  Porto  de

Santos/SP e com destino ao Porto de Antuérpia/Bélgica. 

A apreensão foi possível em razão das informações fornecidas

por um tripulante filipino, Jonathan Puyod Tabacura, o qual, na noite anterior à

apreensão, avistou movimentação suspeita de estivadores no convés do navio.

Por  meio  das  interceptações  telefônicas,  os  agentes  policiais

conseguiram  acompanhar  encontro  entre  membros  do  grupo,  dias  antes  da

apreensão.

Evento 9 (item III.6 da denúncia – fls.313vº/318): consistente na

apreensão de 225 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 05/12/2016. A

materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.628 destes

autos e fls.98/99 e fls.1093 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), bem como

dos  documentos  acostados  no  Apenso  CXLVI  (autos  n.º  0000213-

12.2017.403.6104  –  IPL  863/2016-DPF/STS/SP),  em  especial  o  termo  de

apreensão de fls.04/05,  os  autos  de  apreensão de fls.07/09,  laudo pericial  de

exame de local n.º 697/2016 de fls.21/30, laudo químico forense n.º 735/2016 de
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fls.74/78, ofício oriundo do OGMO de fls.106/109 e termos de apreensão de

fls.111/135.

No  dia  05/12/2016,  em  fiscalização  conduzida  pela  Receita

Federal, foram apreendidas oito bolsas contendo 225 kg de cocaína no navio Cap

San  Lorenzo,  que  estava  atracado  no  Terminal  Santos-Brasil  do  Porto  de

Santos/SP. Segundo consta do Apenso CXLVI, as bolsas estavam camufladas em

um contêiner dirigido à cidade de Rotterdam/Holanda, cujo lacre apresentava-se

grosseiramente divergente do original.

Consta dos autos que as tratativas para o carregamento teriam se

iniciado  em  03/12/2016  e  que  a  ocultação  da  droga  deu-se  por  tripulantes

cooptados que a içaram para dentro do navio.

Evento 10 (item III.7 da denúncia – fls.319/320): consistente na

apreensão  de  27  kg  de  cocaína  no  Porto  de  Antuérpia/Bélgica,  no  dia

08/02/2017. Em que pese a existência das fotos da apreensão (fls.632vº destes

autos e fls.106 e fls.1115 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), além de áudios

interceptados  e  transcritos  às  fls.632vº/635  destes  autos, não  restou

comprovada a materialidade delitiva, em face da ausência de laudo pericial

demonstrado a ilicitude da substância apreendida.

Este  Juízo,  durante  toda  a  instrução  processual,  realizou

diligências  visando  a  obtenção  da  documentação  pertinente  a  esta  apreensão

perante  às  autoridades  belgas,  por  meio  de  pedido  de  cooperação  jurídica

internacional,  intermediado  pelo  Departamento  de  Recuperação  de  Ativos  do

Ministério  da  Justiça.  Todavia,  até o  presente momento,  tais  documentos  não

foram acostados aos autos.

Não  desconhece  este  magistrado  entendimento  jurisprudencial
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que aceita que a comprovação da materialidade delitiva seja realizada por outros

meios. Contudo, os elementos acostados aos autos não se mostram suficientes, no

que tange ao crime de tráfico de drogas. 

Observando,  todavia,  que  no  que  se  refere  ao  crime  de

organização criminosa ou de associação para o tráfico, que tal evento pode ser

considerado,  haja vista que,  segundo os elementos contidos nos autos,  foram

apreendidos  no  interior  do  contêiner  GCNU4707735,  que  havia  sido

transportado no navio  Grande Francia, em uma sacola, vinte e cinco tabletes

contendo aparentemente  cocaína,  bem como uma lacre  sobressalente.  Consta

ainda que o navio operou no Terminal Deicmar, no Porto de Santos/SP, entre os

dias  05  e  06  de  janeiro  de  2017,  coincidindo com o conteúdo dos  diálogos

monitorados  entre  os  acusados  Maxwell  Galvão  da  Cunha e  Tiago  César

Moreira.  Segundo  os  investigadores,  em  face  da  “pequena”  quantidade  da

substância  e  do  conteúdo  das  conversas  interceptadas,  concluiu-se  que  o

carregamento se tratava de mera “carga teste”, destinada para avaliar a atuação

da fiscalização nos portos e navios.

Evento 11 (item III.8 da denúncia – fls.320vº/322vº): consistente

na apreensão de 11 kg de cocaína no Porto de Itajaí/SC, no dia 02/02/2017. A

materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.633vº

destes autos e fls.109 e fls.1129 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), do termo

de depoimento, auto de apreensão e demais documentos de fls.3755/3769 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181, como também pelo Laudo Químico Forense

n.º 419/2018-SETEC/SR/PF/SC (fls.5859/5863 destes autos). 

A droga, dividida em onze tabletes de cocaína, foi apreendida no

interior do contêiner MSCU742338-2.

Segundo  consta  dos  autos  n.º  0010474-96.2017.403.6181,  o
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contêiner  havia  sido  embarcado  no  dia  25/10/2016  no  navio  ER  London,

atracado no Porto de Navegantes/SC e com destino a Kaliningrado/Rússia, após

transbordo no Porto de Antuérpia/Bélgica. Ao chegar lá, as autoridades russas

constataram a divergência  no  lacre  e  recusaram o  contêiner,  remetendo-o de

volta ao Brasil, ocasião em que foi encontrada a quantidade de cocaína, pequena

para  o meio empregado.  Aparentemente,  seria resquício de um carregamento

maior retirado na Bélgica, e, por motivo desconhecido, deixado no interior do

contêiner.

Evento 12 (item III.9 da denúncia – fls.323/332): consistente na

apreensão  de  199  kg  de  cocaína  no  Porto  de  Valência/Espanha,  no  dia

13/03/2017. A materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão

(fls.635vº  destes  autos  e  fls.112  e  fls.1136  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181),  de  documentos  diligenciados  e  áudios  interceptados  e

transcritos às fls.636/659 destes autos, bem como da documentação encaminhada

pelas autoridades espanholas de fls.5209/5261 e tradução às fls.5447/5479 destes

autos.

A droga  foi  encontrada  pelas  autoridades  espanholas  em sete

bolsas no interior do contêiner  MSCU7890957,  transportado pelo navio  MSC

Coruna a partir do Porto de Santos, no qual esteve atracado em 25/02/2017.

Conforme  consta  dos  autos,  o  carregamento  da  droga  foi

planejado  pelos  líderes  da  organização  criminosa  juntamente  com o  acusado

sérvio  Tomislav  Jovanovic,  o  qual  esteve  no  Brasil  entre  21/10/2016  e

02/03/2017. A apreensão só foi realizada em razão de documento criptografado

que remetia à numeração do contêiner, encontrado na bagagem do sérvio.

Os registros visuais da movimentação da unidade de carga no

Terminal  no Porto de Santos/SP,  nos  quais  não foram constatadas atividades

73



anormais de funcionamento permitiram concluir que a droga teria sido inserida

no Porto do Rio de Janeiro/RJ, onde o navio  MSC Coruna atracou uma última

vez antes de seguir para o continente europeu.

Afasto  a  alegação  do  acusado  Ronaldo  Bernardo de  que  o

laudo não pode ser utilizado por não conter a metodologia empregada no exame,

por  não  vislumbrar  qualquer  razão  para  duvidar  da  idoneidade  do  exame

realizado pelas autoridades estrangeiras. A alegação da defesa quanto à eventual

ilegalidade  em  prova  pericial  deve  vir  acompanhada  de  elementos  mínimos

razoáveis  que  permitam  infirmar  a  conclusão  advinda  do  laudo.  Meras

alegações, dissociadas de razões não podem ser acolhidas.

Evento 13 (item III.10 da denúncia – fls.332vº/336): consistente

na apreensão de vinte mil dólares e veículo em Presidente Epitácio/SP, no dia

31/03/2017. A materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão

(fls.660  destes  autos  e  fls.1249  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  pelos

documentos de fls.4686/4700 dos autos 0010185-03.2016.403.6181, bem como

pelos documentos acostados no inquérito policial n.º 0007396-10.2017.403.6112

(IPL 0076/2017-DPF/PDE/SP), em especial o auto de apreensão de fls.03 [em

apenso].

Deixo de analisar com mais detalhes este ato de traficância, haja

vista que não foi imputado a nenhum dos acusados que figuram no pólo passivo

do presente feito.

Evento 14 (item III.11 da denúncia – fls.337/343): consistente

na apreensão de 93 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 02/04/2017. A

materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.682 destes

autos  e  fls.128  e  fls.1299/1300  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  bem

como  pelos  documentos  acostados  no  inquérito  policial  n.º  0003483-
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44.2017.403.6104 (IPL 315/2017-DPF/STS/SP, retombado sob n.º  1023/2017-

2/DPF/STS/SP),  em  especial  termo  de  depoimento  de  fls.07,  imagens  de

fls.09/14, termo de apreensão de fls.42/43, autos de apreensão de fls.45/46, laudo

pericial de química forense n.º 279/2017 de fls.59/63 [em apenso].

A droga foi apreendida em quatro bolsas que estavam no interior

do  contêiner  da  empresa  Hamburg  Sud de  numeração  SUDU193649-9,

embarcado no navio  Cap San Augustin, atracado no Terminal Santos-Brasil no

Porto de Santos/SP.

Consta dos autos que a droga ingressou no terminal dentro de

um contêiner refrigerado depositado na esquina da quadra 2F29 e que, entre a

madrugada e a tarde do dia 02/04/2017, foi retirada mediante corte do travão ou

retirada  de  um rebite  da  unidade  de  carga  -  permitindo  sua  abertura  sem o

rompimento  do  lacre  –  e  transportada  por  funcionários  e  tripulantes  até  o

contêiner em que foi localizada juntamente com um lacre sobressalente.

Evento 15 (item III.12 da denúncia – fls.344/346): consistente

na apreensão de 420 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 12/04/2017. A

materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.690vº

destes  autos  e  fls.134 e  fls.1317 dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  bem

como  pelos  documentos  oriundos  do  inquérito  policial  n.º  0003480-

89.2017.403.6104  (IPL  0345/2017-4-DPF/STS/SP),  em  especial  autos  de

apreensão de fls.03, laudo preliminar de constatação n.º 285/2017 de fls.04/07,

laudo toxicológico n.º 297/2017 de fls.08/12, termo de apreensão de fls.13/28

[cópia em apenso e na mídia de fls.5954].

A droga foi encontrada, no Terminal BTP do Porto de Santos, no

interior de bolsas inseridas no contêiner TRIU824597-5, que tinha como destino

o Porto de Algeciras/Espanha.
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A localização da droga deu-se por meio de inspeção física por

agentes da Receita Federal,  avisados após a captação de diálogos em que os

investigados manifestavam preocupação a respeito de um carregamento que fora

introduzido em contêiner que, desde o dia 21/03/2017, não havia sido embarcado

em navio algum.

Evento 16 (item III.13 da denúncia – fls.347/349): consistente

na apreensão de 212 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 18/04/2017. A

materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.693vº

destes  autos  e  fls.137/138  e  fls.1336/1337  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181), bem como dos documentos acostados aos autos do Apenso

CL/150  (autos  n.º  0003012-28.2017.403.6104  –  IPL  356/2017-DPF/STS/SP,

retombado sob IPL 891/2017-2-DRE/SP), em especial do termo de depoimento

de  fls.09,  do  termo  de  apreensão  de  fls.14/15,  dos  autos  de  apreensão  de

fls.27/28, do laudo pericial de exame de local n.º 317/2017 de fls.34/36, do laudo

pericial química forense n.º 330/2017 de fls.37/41 [em apenso].

Deixo de analisar este ato de traficância com mais detalhes, haja

vista que não foi imputado a nenhum dos acusados que figuram no pólo passivo

do presente feito.

Evento 17 (item III.15 da denúncia – fls.353/377): consistente

na apreensão de 332 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 01/05/2017. A

materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.701/701vº

destes  autos  e  fls.146 e  fls.1493 dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  bem

como pelas cópias de fls.1737/1756 destes autos, oriundas do IPL 0388/2017-

DPF/STS/SP (autos n.º 0003580-44.2017.403.6104), como também pelo auto de

apreensão de fls.05/06, termo de depoimento de fls.11, dados do Siscomex Carga

de fls.13/14, termo de apreensão de fls.15/16, laudo pericial de química forense

n.º  347/2017  de  fls.29/34,  todos  dos  autos  0003580-44.2017.403.6104  (IPL
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388/2017 retombado sob n.º 1022/2017-2-DPF/STS/SP) [em apenso].

A droga foi apreendida em doze bolsas no interior de contêiner

embarcado no navio  Cap San Nicolas em Buenos Aires/Argentina com destino

ao Porto  de Antuérpia/Bélgica,  mas que estava atracado no Terminal Santos-

Brasil no Porto de Santos na data da apreensão.

Conforme consta dos autos 0003580-44.2017.403.6104, a droga

estava  enrolada  em  cordas  molhadas  e  com  suas  embalagens  úmidas,

demonstrando  que  haviam  sido  içadas  para  a  embarcação  pouco  antes  da

apreensão.

As interceptações telefônicas indicaram que o carregamento só

foi  concretizado pela  organização criminosa  após  três  tentativas  frustradas:  a

primeira, ocorrida entre os dias 06 e 08/04/2017, em razão da ausência de Jair da

Silva Batista para auxiliar na operação; a segunda, em 15/04/2017, em virtude da

presença da Polícia Federal no canal de Santos; e a terceira, entre os dias 17 e

21/04/2017, por incapacidade de localizar contêineres em condições adequadas

para o içamento e a ocultação da droga.

A concretização  do  carregamento  ocorreu  entre  os  dias  29  e

30/04/2017 em uma embarcação de pequeno porte para se aproximar do navio

atracado.  Há  diálogos  interceptados  que  indicam  que  os  lacres  clonados

utilizados  na  ocasião  foram  obtidos  e  utilizados  somente  em  um  momento

posterior, no dia 01/05/2017, quando houve a finalização do carregamento.

Evento 18 (item III.16 da denúncia – fls.377vº/380): consistente

na apreensão de 200 kg de cocaína no Porto de Shibori/Londres/Inglaterra, no

dia 16/06/2017. Em que pese a existência das fotos da apreensão (fls.757 destes

autos  e  fls.172  e  fls.1548  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  além  de
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documentos  diligenciados  e  áudios  interceptados  e  transcritos  às  fls.757/762

destes  autos, não restou comprovada a materialidade delitiva,  em face da

ausência de laudo pericial demonstrado a ilicitude da substância apreendida.

Este  Juízo,  durante  toda  a  instrução  processual,  realizou

diligências  visando  a  obtenção  da  documentação  pertinente  a  esta  apreensão

perante  às  autoridades  inglesas,  por  meio  de  pedido  de  cooperação  jurídica

internacional,  intermediado  pelo  Departamento  de  Recuperação  de  Ativos  do

Ministério  da  Justiça.  Todavia,  até o  presente momento,  tais  documentos  não

foram acostados aos autos.

Não  desconhece  este  magistrado  entendimento  jurisprudencial

que aceita que a comprovação da materialidade delitiva seja realizada por outros

meios. Contudo, os elementos acostados aos autos não se mostram suficientes, no

que tange ao crime de tráfico de drogas. 

Observando,  todavia,  que  no  que  se  refere  ao  crime  de

organização  criminosa  ou  de  associação  para  o  tráfico,  tal  evento  pode  ser

considerado,  haja  vista  que  foram  apreendidas  oito  bolsas,  contendo

aparentemente cocaína, no interior do contêiner refrigerado MWCU6980572, que

havia  sido  transportado  pelo  navio  Cap  San  Augustin a  partir  do  Porto  de

Santos/SP,  no qual  esteve  atracado entre  os  dias  27 e  28/05/2017.   Segundo

consta dos autos, o contêiner teria entrado no Terminal Santos-Brasil em 24/05 e

embarcado em 28/5, sendo que no escaneamento realizado em sua chegada ao

terminal, nada de irregular foi encontrado, o que demonstra que a inserção da

suposta droga ocorreu durante a permanência no pátio.

Evento 19 (item III.17 da denúncia – fls.380vº/385): consistente

na apreensão de 218 kg de cocaína no Porto de Salvador/BA, no dia 16/07/2017.

A materialidade está demonstrada por meio das fotos da apreensão (fls.762vº
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destes  autos  e  fls.175 e  fls.1569 dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  bem

como  pelos  documentos  constantes  do  inquérito  policial  n.º  10843-

23.2018.4.01.3300 (IPL 0721/2017-4), em especial auto de apreensão de fls.04 e

laudo pericial de química forense de fls.05/13 [em apenso].

A droga foi apreendida em seis bolsas no interior do contêiner

SUDU655718-4, embarcado no navio Bartolomeu Dias, que estava atracada no

Porto  de  Salvador/BA,  em fiscalização  promovida  em conjunto  pela  Receita

Federal e pela Polícia Federal da Bahia.

O carregamento foi descoberto a partir de diálogos interceptados

em que a acusada Ariane Bispo Vieira demonstrava preocupação com a retirada

da droga que, por falha dos envolvidos na logística, permaneceu dentro de um

contêiner de cabotagem – que não passa pela fiscalização do scanner – e não foi

transferida, durante o período em que o contêiner esteve no interior do Terminal

Santos-Brasil para outra unidade de carga com destino à Europa.

Segundo se apurou, o fato de o lacre que fechava o contêiner

estar intacto no momento da fiscalização, aliada à posição das bolsas em seu

interior, demonstra que a inserção da droga ocorreu no momento da estufagem

da  mercadoria  lícita,  de  responsabilidade  da  empresa  Logport  Consultoria  e

Logística Eireli EPP.

Evento 20 (item III.18 da denúncia – fls.386/397): consistente

na apreensão de 115 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 15/08/2017. A

materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.767vº

destes autos e fls.3137 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), bem como pelos

documentos  acostados  no  IPL  0616/2017-DPF/STS/SP  (retombado  sob  n.º

0910/2017-2-DPF/STS/SP),  em  especial  auto  de  apreensão  de  fls.07,  laudo

pericial  de  veículo  n.º  0481/2017  de  fls.24/28,  laudo  químico  forense  n.º
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486/2017 de fls.29/33 e documentos de fls.34/38 [em apenso].

A droga foi encontrada em três bolsas no porta-malas do veículo

VW/Spacefox  de  cor  preta  e  placas  EMQ1789,  que  estava  estacionado  na

Avenida Bartolomeu de Gusmão, Ponta da Praia, nas proximidades do Aquário

Municipal de Santos/SP.

A  apreensão  somente  foi  possível  em  razão  dos  diálogos

interceptados pelos quais se constatou que o automóvel havia sido adquirido no

dia anterior pelos integrantes da organização criminosa com o único intuito de

transportar um carregamento de cocaína.

Evento 21 (item III.19 da denúncia – fls.398/404): consistente

na apreensão de 273 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia 18/08/2017. A

materialidade  está  demonstrada  por  meio  das  fotos  da  apreensão  (fls.783vº

destes autos), do auto de prisão em flagrante de fls.02/24, autos de apreensão de

fls.25/29  dos  Autos  Apensados  n.º  0004751-36.2017.403.6104,  dos  laudos

preliminares de constatação de fls.60/67 (e Informação Técnica de fls.102) dos

Autos Apensados n.º 0004751-36.2017.403.6104, do laudo pericial de exame de

local  de  fls.113/117  e  dos  laudos  toxicológicos  de  fls.118/129  dos  Autos

Apensados n.º 0004751-36.2017.403.6104 (e cópia na mídia de fls.2372).

Verifica-se  dos  autos  do  inquérito  policial  n.º  0004751-

36.2017.403.6104  (em apenso),  que,  no  dia  18/08/2017,  por  volta  das  04:30

horas,  foram apreendidas três bolsas contendo cerca de 70 kg de cocaína que

haviam acabado de ser içadas para o navio  Mozu Arrow, atracado no Porto de

Santos/SP e que tinha como destino Porto de Ghent/Bélgica, após escala no Porto

de Sheerness/Inglaterra. Outros 200 kg de cocaína foram apreendidos no bote,

após confronto entre policiais federais e integrantes da organização criminosa,

que resultou na morte de quatro deles.
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Por  meio  das  interceptações  telefônicas,  agentes  federais

acompanharam encontro entre os acusados  Bozidar Kapetanovic e  Edney dos

Santos Neris, no dia 17/08/2018 e ficaram de prontidão na região do Porto de

Santos/SP,  diante  da  possibilidade  de  efetivação  de  novo  carregamento  de

drogas.

Na  madrugada  do  dia  18/08/2018,  os  agentes  federais

visualizaram uma lancha se aproximando do navio Mozu Arrow e o içamento de

bolsas através de corda para o interior da embarcação. Então, uma equipe dirigiu-

se  ao  terminal  portuário  e  ao  convés  do  navio,  onde  se  deparou  com  três

tripulantes  filipinos  próximos  às  bolsas  contendo  cocaína  –  duas  delas  ainda

amarradas nas cordas utilizadas no içamento. Outra equipe, que estava no canal

de Santos/SP, dirigiu-se à pequena embarcação próxima ao navio para deter os

responsáveis pelo transporte da droga, tendo sido recebida com disparos de arma

de fogo de grosso calibre, o que acabou por culminar em perseguição sob intensa

troca de tiros, que perdurou até a margem oposta do terminal e com a morte de

quatro investigados: Marco Alberto Santana Randi (líder da célula responsável

pela logística de transporte e embarque da droga em Santos) e seus auxiliares

Nicholas  Gonçalves  Borges,  Wagner Santos  do Nascimento e  Edson Santana

Roberto dos Santos Júnior.

Conforme consta  do  inquérito  policial,  no  interior  da  Lancha

utilizada pelos criminosos foram encontrados, além de bolsas contendo tabletes

de  cocaína,  diversos  estojos  deflagrados  de  fuzil  e  de  pistola,  carregadores

sobressalentes, coletes balísticos e munição.

Evento  22  (item  IV.1  da  denúncia  –  fls.404vº/411vº):

consistente em carregamento de 900 kg de cocaína no Navio Cap San Augustin,

aos 13/09/2016. Em que pese a existência dos áudios interceptados nos autos

0010185-03.2016.403.6181  e  transcritos  às  fls.801vº/807,  bem  como  na
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transcrição  e  análise  de  áudios  interceptados  de  fls.1579/1624  dos  autos

0010474-96.2017.403.6181, não restou comprovada a materialidade delitiva,

em face da ausência de apreensão de qualquer droga.

Evento 23 (item IV.2 da denúncia – fls.412/422): consistente em

carregamento de 230 kg de cocaína no Navio Ibis Arrow, aos 24/10/2016. Em

que pese a existência dos áudios e mensagens interceptados nos autos 0010185-

03.2016.403.6181  e  transcritos  às  fls.807vº/817,  bem  como  na  transcrição  e

análise  de  áudios  e  mensagens  interceptados  de  fls.1625/1681  dos  autos

0010474-96.2017.403.6181, dando conta que os acusados teriam se utilizado de

uma lancha de pequeno porte para se aproximar da embarcação, com o auxílio

direto  de  tripulantes  de  nacionalidade  filipina  cooptados,  não  restou

comprovada a materialidade delitiva,  em face da ausência de apreensão de

qualquer droga.

É  preciso  salientar  que,  conforme  afirmado  pelos  próprios

investigadores nos autos, não houve êxito na localização e apreensão da droga

embora tenham sido efetuadas buscas pelas autoridades brasileiras e belgas. 

Evento 24 (item IV.3 da denúncia – fls.422vº/424): consistente

em carregamento de 95 kg de cocaína no Porto de Santos, aos 01/06/2017. Em

que  pese  a  existência  de  áudios  interceptados  nos  autos  0010185-

03.2016.403.6181  e  transcritos  às  fls.817/818vº,  bem  como  na  transcrição  e

análise  de  áudios  interceptados  de  fls.1682/1698  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181, não restou comprovada a materialidade delitiva, em face

da ausência de apreensão de qualquer droga.

Evento  25  (item  I  do  aditamento  à  denúncia  –  fls.862/874):

consistente na apreensão de 224,2 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia

18/10/2016.  A  materialidade  está  demonstrada  por  meio  dos  documentos
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constantes  do  Apenso  CXLVIII  (autos  n.º  0000210-57.2017.403.6104  –  IPL

740/2016-DPF/STS/SP,  retombado  sob  n.º  0889/2017-2/DPF/DRE/SP),  em

especial o termo de depoimento de fls.08/09, auto de apreensão de fls.10, laudo

preliminar  de  constatação  de  fls.17/19,  laudo  pericial  de  exame  de  local  n.º

624/2016  de  fls.20/27,  laudo  químico  forense  n.º  674/2016  de  fls.33/38,  do

termo de apreensão de fls.41/42.

Verifica-se  dos  autos  do  inquérito  policial  em  apenso  n.º

0000210-57.2017.403.6104  (apenso  CXLVIII),  que,  no  dia  18/10/2016,  em

fiscalização de rotina da Receita Federal, foram localizados e apreendidos 224,2

kg de cocaína camuflados dentro de compressores que estavam no interior do

contêiner GCNU 1295418, o qual seria embarcado no navio Grande San Paolo

com destino à Costa do Marfim, após transbordo em Dakar/Senegal.

Segundo  a  investigação,  a  empresa  exportadora  dos

compressores era a RMS Trading e Company Eireli e a estufagem do container

deu-se no Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (REDEX)

denominado Transtec World – TSL Transportes Scatuzzi.

Evento  26  (item II  do  aditamento  à  denúncia  –  fls.875/879):

consistente na apreensão de 590 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, no dia

18/01/2017.  A materialidade está  demonstrada por meio da cópia  do auto de

apreensão de fls.32/33 do Apenso CXLVII/147 (IPL 94/2017-DPF/STS/SP); de

cópia do laudo preliminar de constatação de fls.38/41 do Apenso CXLVII/147

(IPL  94/2017-DPF/STS/SP);  de  cópia  do  laudo  toxicológico  de  fls.42/45  do

Apenso CXLVII/147 (IPL 94/2017-DPF/STS/SP); de cópia do laudo pericial de

exame de local  do crime de fls.46/53 do Apenso CXLVII/147 (IPL 94/2017-

DPF/STS/SP); documentos de fls.60/68 do Apenso CXLVII/147 (IPL 94/2017-

DPF/STS/SP).
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Verifica-se  dos  autos  do  inquérito  policial  em  apenso  n.º

0888/2017-2  (apenso  CXLVII),  que,  no  dia  18/01/2017,  foram localizadas  e

apreendidas, em meio a sacas de amendoim, dezessete bolsas contendo 290 kg de

cocaína no interior do container MEDU124875, que seria embarcado no navio

MSC Mediterranean com destino ao Porto da Antuérpia/Bélgica.

A apreensão ocorreu após fiscalização por scanner realizada no

Terminal BTP, no Porto de Santos/SP, para onde o contêiner havia sido levado

no caminhão de placas BMW6487. O motorista do caminhão, Samuel Valentim

Chagas (já processado e julgado nos autos 0000185-44.2017.403.6104 por estes

fatos), afirmou que foi contratado por indivíduo de prenome “Vinícius” para o

transporte  do  Recinto  Especial  para  Despacho  Aduaneiro  de  Exportação

(REDEX) até o terminal,  mas que no caminho o container foi  levado até um

terreno em Vicente de Carvalho/Guarujá e teve seu conteúdo manipulado.

  II.2. Da Autoria Delitiva

Quanto  à  autoria  delitiva,  existem  provas  seguras  para  a

condenação dos acusados  Ariane Bispo Vieira, Bozidar Kapetanovic, Carlos

Renato Souza de Oliveira, Denilson Agostinho Bilro, Edney dos Sanos Neris,

Jamiriton Marchiori Calmon, José Lúcio Paulino, Lucilene Cardoso, Luis

de França e Silva Neto,  Marcos Eduardo dos Santos  Barbosa,  Marianito

Rona  Elesis,  Mark  Dale  Avelino  Barnaja,  Maxwell  Galvão  da  Cunha,

Miroslav Jevtic, Moisés Mello Azevedo, Paulo César Pereira Júnior, Patrício

da Silva Fasuto, Renan Amorim Peixoto, Rodrigo Amorim Peixoto, Rogério

Correia  Moraes,  Ronaldo  Bernardo,  Sérgiogil  Florentino  da Silva,  Tiago

Almeida  Leite e  Wellington  Reginaldo  Faria,  no  que  tange  aos  crimes  de

tráfico internacional de drogas. Por outro lado, a autoria dos delitos de tráfico
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internacional  de  drogas  imputados  aos  acusados  Alexandre  Silvestre  Filho,

Lucas  Gonçalves  da  Silva,  Mark  Joseph  Lesanque  Alberto, Michael

Hermosilla  Dinopol e  Wanderson  Machado  de  Oliveira não  restou

demonstrada, como segue.

Como  é  cediço,  em  crimes  como  os  descritos  na  exordial

acusatória,  tratando-se uma complexa estrutura voltada à prática de crimes de

tráfico internacional, é claro que as provas não surgem com a mesma clareza de

outros crimes de menor complexidade. Nesses tipos de crimes, a análise deve se

ater ao conjunto probatório, bem como a todo o material, inclusive àquele obtido

mediante  interceptações  telefônicas,  in  casu não  infirmadas  por  nenhuma

contraprova produzida pela defesa.

Assim, a análise deve partir dessa premissa, daí a importância de

se verificar o trabalho de investigação da autoridade policial e, em que medida,

os aparelhos de telefone podem ser identificados como sendo utilizados pelos

acusados, em que medida os diálogos, na maioria das vezes cifrados, podem ser

relacionados com a venda de drogas e em que medida outros elementos de prova

podem ser imputados aos réus como comprovadores do envolvimento pelo crime

de tráfico internacional de entorpecentes.

Da  mesma  forma  e  pelos  mesmos  motivos  elencados  acima,

dificilmente ver-se-á nesse tipo de crime um acusado ser visto, de fato, em poder

da droga a ser traficada, no entanto, a convicção, muitas vezes, partirá de um

mosaico probatório revelador.

O  artigo  155  do  CPP  determina  que  o juiz  formará  sua

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,

não  podendo  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente  nos  elementos

85



informativos  colhidos  na investigação,  ressalvadas as  provas cautelares,  não

repetíveis e antecipadas. A interceptação telefônica é uma prova desse tipo.

Ademais, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,

perícias e documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da

ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal

sem  violação  do  art.  155  do  Código  de  Processo  Penal”  (AgRg  no  REsp

1.522.716/SE, j. 20/03/2018).

Afasto, assim, a alegação das defesas de que houve violação ao

disposto  no  artigo  155  do  Código  de  Processo  Penal,  haja  vista  que  os

testemunhos dos policiais em Juízo são firmes em confirmar toda a investigação

encetada,  convalidando  não  só  os  diálogos  interceptados,  mas  também  as

diligências de campo realizadas.

Do mesmo modo, muitas vezes a prova indiciária, nos termos do

art. 239 do CPP, pode ser utilizada para condenar, desde que coesa e não refutada

por contraindícios ou contra provas produzidas pela defesa, não havendo uma

hierarquia  de  provas  em  nosso  sistema  processual,  cabendo  ao  Juiz  formar

livremente sua convicção, desde que de forma fundamentada. 

Indicadas essas premissas, passemos à análise dos depoimentos e

interrogatórios dos acusados, reveladores da prova oral produzida em Juízo:

A  testemunha  comum  THIAGO  EKERT  ALPISTE  (mídia  de  fls.3501),

afirmou que é agente da Polícia Federal e trabalhou na “Operação Brabo” desde o início com o

recebimento das informações do DEA e realização de diligências preliminares até a deflagração

da operação. Afirmou que receberam informação, via Coordenação Geral em Brasília, oriunda

da agência  americana  de combate  ao tráfico de drogas.  Que a  DRE/DPF/SP recebe muitas

informações do DEA e é medida usual. Que a informação dava conta de um grupo baseado em

São Paulo que fazia o envio de grandes carregamentos de cocaína via Porto de Santos. Que a

informação continha muitos detalhes, citando o nome de alguns dos investigados e telefones e
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como é de praxe, foram realizadas diversas diligências para conferir o lastro das informações.

Que  foram  efetivadas  diversas  diligências  a  banco  de  dados,  diligências  de  rua,  as  quais

culminaram  na  identificação  de  alguns  daqueles  citados.  Que  na  informação  inicial  foram

citadas cinco apreensões, sendo que duas ocorreram na Rússia e as outras três em Santos, que

estariam  relacionadas  com  os  investigados  citados  na  informação  inicial.  Que  além  das

diligências  realizadas,  foram estudados  pelos  policiais  os  detalhes  das  apreensões,  tanto  as

ocorridas  no exterior  como as  ocorridas  no Brasil.  Que foi  verificado que havia  lastro nas

informações  fornecidas  pelo  DEA.  Que  foram  esgotadas  as  diligências  preliminares  e  a

autoridade policial representou pela interceptação telefônica dos números indicados na inicial.

Que a interceptação foi iniciada em 22/08/2016, também sido realizadas diligências de rua. Que

uma  ou  duas  semanas  depois  já  foi  possível  realizar  a  primeira  apreensão  com base  nos

informações advindas da interceptação. Que foi feita a apreensão de quase uma tonelada e meia

de cocaína, em três contêineres que estavam sendo enviados para o exterior. Que na primeira

quinzena de monitoramento foi  possível  detectar  que se tratava de um grupo extremamente

organizado,  com  divisão  de  tarefas,  liderança,  cooptação  de  tripulantes,  com  logística  de

embarque, cada um com uma função específica e que eles se comunicavam com um ou dois que

faziam o enlace da logística de embarque,  recebimento da droga,  toda parte operacional  do

grupo. Que após a primeira apreensão, a investigação começou a evoluir, sendo identificados

outros  integrantes  do  grupo  e  delineada  a  forma  de  atuação  deles.  Que  a  investigação  foi

desenvolvida nesta  linha,  culminando em 19 eventos,  sendo dezoito relacionados ao tráfico

internacional e um a apreensão de dinheiro. Que foram obtidas muitas informações de toda a

sistemática de envio deles no Porto, do envio de São Paulo para o Porto de Santos, cooptação de

tripulantes,  todas  consignadas  nos  autos  quinzenais  e  no  auto  circunstanciado  final.  Que

Ronaldo Bernardo foi indicado na informação inicial do DEA e foi uma das primeiras pessoas

que foi identificada na diligência inicial antes do procedimento de interceptação. Que o papel

dele  na  organização  era  de  extrema  relevância,  exercendo  liderança  frente  aos  demais

investigados. Que ele mais dois ou três eram os principais. Que ele coordenava a parte de envio

da cocaína, fazia pagamentos. Que Bozidar Kapetanovic também era extremamente relevante

perante  o  grupo.  Que  é  de  nacionalidade  sérvia,  tendo sido  alvo  de  investigação  em 2009

também  relacionada  ao  tráfico  de  drogas.  Que,  segundo  das  informações  recebidas  pela

testemunha, ele tinha envolvimento com o clã Kosalic, grupo relevante no comércio de cocaína

em toda a Europa. Que Bozidar fazia papel de negociar com estrangeiros os carregamentos de

cocaína para o exterior. Que, inclusive, no evento de 18/08/2017, em que houve apreensão da

droga no momento em que o grupo içava a droga no Porto, ele foi a pessoa que encontrou com
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Marco Randi, responsável pela logística em São Paulo, algumas horas antes do carregamento se

concretizar. Que era extremamente relevante no grupo. Que Jamiriton Marchiori Calmon era

associado a Ronaldo Bernardo e ao “Mela”. Que tinha papel operacional e auxiliava Ronaldo

Bernardo em todas as tarefas relacionadas ao tráfico, tendo em dois eventos feito o transporte da

droga  de  São Paulo  para  a  Baixada.  Que  também exercia  papel  relevante,  ficando a  parte

operacional  a  cargo  dele.  Que  Luis  de França Silva  Neto também era  um dos líderes  da

organização. Que, segundo áudios captados, ele era membro do Primeiro Comando da Capital e

exercia  uma  função  importante  perante  os  demais  do  grupo  por  também  pertencer  a  esta

organização criminosa. Que ele foi preso, antes da deflagração da operação, pela Polícia Civil

de  São  Paulo  em operação,  conforme  amplamente  divulgado,  foi  de  combate  ao  Primeiro

Comando da Capital. Que Miroslav Jevtic também é sérvio, com relação próxima a Bozidar.

Que tinha função importante pelos contatos que tinha na Europa. Que ele é citado muitas vezes

nos  diálogos  de  Karen,  Ronaldo  e  Jamir  e  tinha  relevância  porque  participava  da  parte

financeira, de pagamento dos carregamentos que eram enviados. Que Renan Amorim Peixoto

era membro da célula de logística de embarque da droga e tinha uma proximidade muito grande

com Marco e Artur Randi. Que ele era um dos principais agentes operacionais, que tinha função

de  fazer  embarque  da  droga  tanto  por  içamento  como,  em  um  dos  eventos  ocorridos  no

Terminal Santos-Brasil, dentro do container já embarcado em um dos navios. Que Marianito

Rona Elesis era conhecido como Joseph e tinha papel de cooptação de tripulantes por ser ele

filipino e falar a língua. Que atuava nos navios da Hamburg Sud, de bandeira Cap, nos quais a

quase totalidade dos tripulantes é filipina. Que até por ter familiar em Paranaguá, ele geralmente

encontrava alguns tripulantes em Paranaguá, pegava o celulares para que efetivassem o auxílio

de embarque da droga nos navios. Que Rodrigo Amorim Peixoto era irmão do acusado Renan

e também teve participação no evento em que os investigados entraram no Terminal Santos-

Brasil para colocação da droga no container já embarcado no navio e ele também fazia parte da

célula de logística para introdução da droga nos navios. Que Tiago Almeida Leite trabalhava

como motorista para os irmãos Randi, mas em alguns eventos também participou no transporte

da droga e auxílio na introdução da droga nos contêineres. Que Paulo César Pereira Júnior

participou. Que quando os grupos decidiam pelo embarque da cocaína tanto nos navios como

nos  contêineres  era  imprescindível  a  obtenção  de  informações  detalhadas  sobre  navios,

contêineres e destinos, que eram analisadas para saber em qual tipo seria realizado o embarque,

e Paulo era uma das pessoas que providenciava as informações para o embarque das drogas.

Que Lucilene Cardoso tinha um papel de cooptação de tripulantes, porque, assim como Joseph

e Karen, falava o tagalo, o idioma filipino. Que no decorrer da investigação, pelo menos pelo
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teor dos diálogos captados, verificou-se intensa relação com o Primeiro Comando da Capital na

Baixada. Que além da cooptação, ela tinha participação ativa nos embarque e relacionamento

com todo o grupo na Baixada, até com Patrício e Maxwell, em relação ao embarque de droga no

Porto.  Que  Ariane  Bispo  Vieira não  tinha  relação  direta  com o  grupo principal.  Que  ela

trabalhava com despacho aduaneiro e dentre as informações preliminares encaminhadas pelo

DEA, foi identificado que em um dos carregamentos houve a participação da empresa que ela

trabalhava na parte logística, de embarque da droga. Que isso, porém, não significava que ela

teria participado efetivamente naquele caso, mas ao longo das investigações, foram verificados

em dois ou três eventos a participação direta e efetiva dela na parte logística de dois ou três

carregamentos, cuja apreensão foi feita pela polícia, um em Salvador, outro em Santos e em

Itajaí, se a testemunha não se engana. Que Alexandre Silvestre Filho tinha uma participação

mais periférica. Que um dos veículos utilizados no transporte da droga para a Baixada estava

em nome dele. Que ele auxiliava a célula de Jamir e Ronaldo. Que Carlos Renato Souza de

Oliveira era estivador do Porto de Santos e além de auxiliar no embarque da droga, fornecia

informações de dentro do terminal portuário no qual exercia suas funções. Que Moisés Mello

Azevedo foi  citado na informação inicial,  que dava conta que ele auxiliava o grupo dando

informações sobre a movimentação dentro do porto. Que as informações eram vitais para o

grupo efetuar o embarque. Que Moisés era guarda portuário e tinha um relação muito próxima

com o grupo, porque mantinha relação com a mãe dos irmãos Randi. Que todo embarque no

Terminal  Santos-Brasil  era  auxiliado  por  Moisés  com  informações  sobre  movimentação  e

fiscalização. Que Wanderson Machado de Oliveira foi identificado no meio da investigação

como sendo uma das pessoas que auxiliava o grupo com informações sobre navio, container, até

porque ele tinha uma empresa de logística portuária. Que ele tinha esse conhecimento, fornecia

estas informações, além de ter ido para a Espanha quando o grupo fez um carregamento de 199

kg e foi apreendido em Valencia. Que tudo indica que ele encontraria uma das pessoas também

investigada, um estrangeiro de nome Tomislav, que eles seriam responsáveis pelo recebimento

da  droga  na  Espanha.  Que  segundo  informações  obtidas  pela  testemunha,  o  destino  era

Barcelona. Que Sérgiogil Florentino da Silva também tinha participação em grupo da Baixada

de  embarque  no  Terminal  Santos-Brasil.  Que  era  uma  participação  mais  periférica,  mas

importante porque efetivou o embarque de droga posteriormente apreendida pela polícia. Que

Wellington Reginaldo Faria era  supervisor  de segurança do Terminal  Deicmar  e nos dois

primeiros eventos em que houve apreensão, ficou comprovado tanto pelos diálogos, porque ele

era citado pelos investigados, como pela informação fornecida pelo departamento jurídico do

terminal com imagens de que ele teria ajudado no embarque. Que os dois eventos só ocorreram
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pela  participação  de  “PC  Farias”,  do  senhor  Wellington  Faria.  Que  Marcos  Eduardo  dos

Santos Barbosa participou do grupo dos irmãos Randi e tinha função, em um dos eventos, de

levar a embarcação até o canal para que o grupo utilizasse no embarque da droga com içamento.

Que ele tinha uma participação mais acessória. Que em um dos eventos ele foi a pessoa que

guardou o armamento em um dos locais em que o grupo utilizava para guardar arma e droga.

Que  ele  tinha  uma  participação  mais  acessória  no  grupo  de  logística  de  embarque.  Que

Denilson Agostinho Bilro, da mesma forma que seu irmão, era piloto da embarcação usada

pelo grupo para içamento das bolsas no canal de Santos. Que  Edney dos Santos Neris tinha

contato muito próximo com os irmãos Randi, principalmente com Marco Randi. Que no evento

do dia 18/08/2017, no dia anterior,  ele foi a pessoa que veio a São Paulo no encontro com

Bozidar. Que no evento do dia 11/08/2018, quando foi aprendida cocaína próxima ao Aquário

de Santos, o veículo Spacefox havia sido comprado por ele dois ou três dias antes. Que ele

assessorava o grupo tanto na parte logística como emprestava o nome dele. Que  José Lúcio

Paulino fornecia ao grupo informações sobre os contêineres e movimentação portuária, tendo

participado em um ou dois eventos. Que Lucas Gonçalves da Silva também participou na parte

de logística de embarque da droga. Que participou ativamente em um dos eventos e comentou

com a amásia dele que havia efetivado uns disparos no canal de Santos com o armamento do

grupo. Que  Larissa Teixeira de Andrade teve em um evento específico, no qual houve um

diálogo entre Ronaldo e Karen, combinando uma viagem para Cartagena, na Colombia para

contato com traficantes  locais.  Que nessa viagem,  Ronaldo,  que tinha contato com Larissa,

queria introduzi-la no esquema de envio de droga. Que ela fez essa viagem, foi até Cartagena

com  Karen.  Que  depois  dessa  viagem,  não  foi  constatado  participação  dela  em  qualquer

carregamento. Que o intuito da viagem foi efetivar contato com traficantes na Colombia. Que

Maxwell  Galvão da Cunha pertence a  uma célula  independente,  mas  tinha contato com a

célula principal investigada. Que tinha uma logística própria, mas às vezes se associava aos

irmãos Randi e tinha vínculo e contato muito forte com Patrício. Que atuava principalmente na

parte  do  canal  de  Santos,  em navios  da linha  Arrow.  Que  Patrício da Silva  Fausto tinha

vínculo direto com Maxwell e, segundo alguns diálogos, Patrício seria uma das lideranças do

Primeiro  Comando  da  Capital  da  Baixada.  Que  Mark  Joseph  Lesanque  Alberto é  um

tripulante da embarcação Ibis Arrow, que estava incumbindo de realizar o içamento das bolsas

lançadas pelo grupo dos irmãos Randi. Que foi preso em flagrante pela equipe policial que

entrou no navio. Que Mark Dale Avelino Barnaja também é um dos três tripulantes do navio

Ibis Arrow que ajudou o içamento das bolsas com cocaína. Que Michael Hermosila Dinopol

também teve a  mesma  participação.  Que  Rogério  Correia  Morais também exercia  função
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portuária, principalmente no Terminal Santos-Brasil, e da mesma forma que outros estivadores,

fazia a introdução da cocaína dentro do terminal ou até mesmo dentro do navio com o container

já embarcado. Que  Paulo Nunes de Abreu, da mesma forma que Jamir assessorava Ronaldo

Paulo  Nunes  era  o  principal  assessor  Bozidar.  Que  ele  providenciava  documentos  falsos,

aluguéis  de  flats  para  que  outros  estrangeiros  relacionados  ao  grupo  se  hospedassem,  que

participava de alguns encontros também. Que no dia da deflagração, comprovando esta parte

operacional, foram encontrados tabletes de cocaína no apartamento dele. Que  Renato Júnior

Barreto  Gonçalves  era  ligado  ao  grupo  do  Osiris  e  foi  relacionado,  na  verdade,  a  uma

apreensão não objeto desta investigação. Que houve uma apreensão pela Receita Federal de

carregamento  por  meio  de  estufamento  em Redex.  Que  durante  a  investigação  era  sempre

mencionada uma pessoa de codinome “JR” ou “Júnior” pelos irmãos Randi. Que no final da

investigação, em razão do relacionamento com Osiris, chegou-se a identificação de que Renato

seria “JR”. Que todo o detalhadamento da conduta foi feito nos autos, inclusive em razão de

Alexandre Silvestre Filho.  Às perguntas da defesa do acusado BOZIDAR: Que a testemunha

mencionou  a  estrutura  macro  da  operação,  mas  que  pode  detalhar  as  condutas,  desde  que

consultasse  seus  apontamentos.  Que ratifica  tudo que  está  no  auto  circunstanciado.  Que  as

informações do DEA chegam por meio da Coordenação Geral de Repressão a Entorpecentes e é

encaminhada  para  um setor  específico  e  de  lá  é  distribuído  para  que  os  agentes  façam os

levantamentos  preliminares.  Que  salvo  engano  foi  encaminhado  para  o  Delegado  Agnaldo

Mendonça Alves, supervisor da testemunha e chefe da investigação. Que não se recorda da data

da informação do DEA, mas se recorda do mês. Que confirma ao verificar a fls.64 dos autos que

é datada de 8/8/2016. Que as informações foi o start das investigações. Que no dia 09/08/2016

foi feita uma informação subscrita pela testemunha e pela agente Beatriz Pasternak. Que a data

de 8/8/2016 pode ter sido para a Coordenação Central, mas a testemunha realizou dez dias de

diligências.  Que na informação inicial  não há a  identificação de “Judo”.  Que a informação

inicial só cita o do codinome “Judo’, mas a qualificação e identificação não, que foi obtida ao

longo da investigação. Que, salvo engano, já havia interceptação telefônica quando houve a

identificação de “Judo”. Que a informação inicial mencionava que “Judo” era brasileiro. Que

após o início da interceptação telefônica, no dia 13/09/2016, ocorreu um encontro no Pão de

Açúcar, no qual houve a identificação visual do investigado, mas sem qualificação. Que no dia

20/11/2016 houve outra diligência em um pet shop na Avenida Bandeirantes, onde através dos

dados cadastrais por ele apresentados, houve a identificação como Fernando Fedor Zararof, um

nome falso. Que após este evento e mediante a captação de uma conversa com Paulo Nunes

ficou constatado que o investigado registraria seu filho no cartório e por meio do cartório se
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chegou ao nome verdadeiro de Bozidar.  Que na informação inicial foi apontado um número

telefônico que pertenceria a “Judo”, que após a interceptação não se materializou, porque não

era nem utilizado,  salvo engano.  Que todos os numerais que estavam na informação inicial

foram representados pela autoridade policial e deferidos na primeira medida de interceptação.

Que não esteve presente na diligência de campo efetivada no dia 12 ou 13/09 no Pão de Açúcar.

Que a testemunha saiu algumas poucas vezes a campo. Que não se recorda quantas pessoas e

quem são as pessoas no encontro, mas se recorda que está consignado na informação policial

nos autos. Que nesse encontro participaram Ronaldo, Luis de França, Bozidar, uma pessoa que

não foi identificada do acompanhando ele, Marcos Randi e mais uma pessoa que a testemunha

não se recorda. Que tinha uma pessoa não identificada junto com Bozidar. Que se recorda do

flat FL Residences localizado na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, na Vila Olímpia. Que a testemunha

não esteve lá. Que não se recorda se a polícia esteve no flat. Que se ocorreu esta diligência está

consignada nos autos. Que não se recorda de ter participado nesta diligência, também não se

recorda se Beatriz participou. Que não se recorda quais policiais participaram da diligência no

Pão de Açúcar, mas está consignado nos autos. Que a testemunha não se recorda o que gerou

esta diligência. Que a interceptação foi iniciada no dia 22/08 e durou até a deflagração, sendo

que todos os períodos estão consignados nos autos. Que pelo que se recorda que a partir do

encontro do Pão de Açúcar, Bozidar foi seguido até o flat e partir dai passou a ser acompanhado

pelas equipes. Que foram acompanhadas muitas reuniões com estrangeiros, em shoppings. Que

não houve captação ambiental  destas reuniões.  Que houve o pedido para implementação de

captação ambiental em um veículo dele e no flat, mas que não foi possível implementar porque

ele  trocou o  veículo  e  mudou-se  do imóvel.  Às perguntas  da defesa  do acusado CARLOS

RENATO:  Que  a  testemunha  não  participou  de  nenhuma  apreensão,  mas  fez  trabalho

investigativo a partir das interceptações. Que não se recorda das atividades do acusado Carlos

Renato, mas, salvo engano, a testemunha se enganou sobre a função dele. Que a testemunha

gostaria  de retificar  o  anteriormente  afirmado,  pois  Carlos  Renato não exercia  a função de

estivador. Que não foi identificada exatamente a função dele durante as investigações. Que ele

tinha relação com a investigada Ariane, com quem mantinha vários diálogos. Que os diálogos

estão consignados nos eventos, pelo que a testemunha se recorda, ele é citado por Ariane em

algum evento, mas não conversa diretamente com ela. Que em um dos diálogos ela cita, mas

não se recorda qual, por serem muitos. Que pelo que a testemunha se recorda Carlos Renato não

foi flagrando em nenhum navio ou terminal. Que as informações que eram passadas se referem

a logística de transporte de container, conforme consignado no auto. Às perguntas da defesa do

acusado  DENILSON  AGOSTINHO  BILRO:  Que  a  testemunha  participou  de  todas  as
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interceptações.  Que,  salvo  engano  da  testemunha,  o  investigado  Denilson  não  havia  sido

identificado nas informações iniciais, lá só houve os prenomes de alguns investigados. Que na

informação inicial foi citado o vulgo “Bigode”. Que na verdade são dois irmãos, sendo que

ambos eram chamados de “Bigode”. Que o vulgo de Denilson e de seu irmão era “Bigode”. Que

os  diálogos  citados  são  aqueles  considerados  relevantes  para  determinado  evento,  outros

diálogos, com a esposa, por exemplo, são utilizados para a confirmação da identificação dos

acusados. Que todos os diálogos são consignados nos autos circunstanciados quinzenais. Que o

auto final é um auto resumido, que a identificação e a individualização dos investigados foram

feitas  nos  autos  quinzenais.  Que  algumas  vezes  os  dois  investigados  eram  chamados  de

“Bigode”. Que eram chamados irmãos bigode. Que em um evento apenas um irmão participou e

em outro  evento  os  dois  irmãos  participaram,  sempre  identificados  como  “Bigode”.  Que  a

deflagração da operação foi em 04/09. Quanto ao término das interceptações o que acontece: a

medida é deferida com 15 dias de interceptação, a implementação da interceptação ocorre no

momento em que a operadora recebe o fax, o email ou o sistema acusa o recebimento. No caso

de prorrogação, somam-se os períodos de quinze dias. E se uma medida foi dada em 01/09, ela

iria até dia 16/09, quinze dias; alguns números quando prorrogados não são em cima do dia

01/09, por isso varia para alguns números, tendo número que cai no dia 15, no dia 20 e assim

por diante. Que não houve uma informação final para a deflagração, os fatos estavam sendo

investigados, as apreensões analisadas e a vinculação dos investigados realizadas e no momento

oportuno foram deflagradas as medidas. Que a testemunha não estava in loco na apreensão do

dia 18/08/2017, estava na delegacia. Que no dia teve a informação de que Marco Alberto Randi

havia falecido naquela data, até porque a equipe que estava no local o qualificou depois do

confronto.  Que todo o detalhadamento  da operação constou dos autos.  Que não foi  feita  a

operação para prender Marco Randi, Nicholas e Wagner, mas foram executar os mandados de

busca e apreensão e de sequestro nas casas deles. Que já havia mandados de prisão preventiva

porque o pedido tinha sido feito no dia 04. Que no dia 11/08, no evento de apreensão de cocaína

na Spacefox, a testemunha não estava na apreensão, mas participava da investigação. Que no

primeiro evento o grupo iria realizar o embarque, mas não o fizeram porque já havia droga no

container. Que a apreensão de uma tonelada e quatrocentos não está relacionada a nenhum dos

acusados,  só  a  partir  do  segundo  evento.  Às  perguntas  da  defesa  do  acusado  RODRIGO

AMORIM PEIXOTO: Que pelo que se recorda a testemunha, Rodrigo atuou no evento ocorrido

no Terminal Santos-Brasil, juntamente com Renan, para efetuar o rip on, mas a testemunha não

se recorda de outros eventos em que ele participou, os quais estão consignados no auto. Que

este evento em que houve a entrada dos investigados no terminal foi relatado na informação
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inicial do DEA, a última apreensão. Que a testemunha fez contato com o departamento jurídico

da  empresa  e  foram  disponibilizadas  as  imagens  e  informações  do  terminal,  além  das

informações  disponibilizadas  pela  Receita  Federal.  Que  as  imagens  foram apresentadas  em

vídeo e juntadas aos autos. Que de imediato não foram identificados todos os componentes. Que

ao longo da investigação foram aparecendo as pessoas e através da identificação delas, foi feita

a confrontação com as imagens e fotos e houve a identificação de quatro dos componentes

dentre os seis, não foram todos identificados. Que alguns investigados foram identificados por

rede social,  conforme consignado nos autos. Que são várias etapas para a identificação dos

investigados, sendo uma delas a verificação nas redes sociais. Que na informação do terminal,

que  consta  do  auto,  foi  relatado  todo  o  procedimento  adotado  pelo  terminal,  inclusive  a

identificação das pessoas que supostamente teriam emprestado o crachá. Que não participou de

oitiva  de nenhum funcionário ou porteiro do terminal.  Às perguntas  da defesa do acusado

RENAN AMORIM PEIXOTO: Que o nome citado era “Russo”, um dos vulgos do investigado

Renan. Que ao longo da investigação, com as interceptação, ele foi identificado por meio dos

diálogos com outros alvos, com esposa, citando nome de filho. Que não se recorda se houve

identificação por rede social. Que a forma e a data da identificação estão consignadas nos autos.

Que a testemunha não fez nenhuma diligência de campo de identificação de Renan e não se

recorda se outro colega fez, mas se ocorreu está consignado nos autos. Que a testemunha se

recorda de ter ouvido diálogo de Renan, mas não se recorda qual ou com quem. Às perguntas

da defesa do acusado TIAGO ALMEIDA LEITE: Que, em relação ao evento com apreensão de

droga na Rússia, não se recorda se quando o caminhão entrou no terminal houve verificação de

alguma divergência. Que o confronto da informação fornecida pelo DEA com o levantamento

feito pela testemunha no terminal e na Receita Federal foi consignada nos autos, salvo engano

não foi  verificada divergência de lacre,  até porque após a entrada do caminhão não é feita

conferência física ou através do raios-X. Que,  se houvesse sido detectado tanto pelo scaner

como pelos funcionários da Santos-Brasil ou da Receita Federal, a droga teria sido apreendida

no Brasil  e não na Rússia. Que não se recorda quanto tempo o container ficou no pátio do

terminal.  Que  a  informação  inicial  do  DEA  não  indica  Tiago  como  sendo  aquele  que

transportou a cocaína e sim aquele que transportou o determinado container. Que a polícia teve

o cuidado ao consignar que houve uma apreensão na Rússia e identificar apenas quem era o

proprietário da carreta e quem era o motorista. Às perguntas da defesa do acusado EDNEY DOS

SANTOS NERIS: Que Edney tinha vínculo de parentesco tanto com Marcos como Artur, não se

recordando se era cunhado. Que participava e tinha um vínculo muito próximo com os irmãos,

inclusive no evento em que foi apreendida a Spacefox, Edney subiu para efetuar a compra do
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carro, a mando de Marcos, registrou em nome dele e depois manteve contato com Marcos para

combinar  a  justificativa  do  por  que  de  registrar  o  carro  em nome  dele.  Que  o  veículo  foi

comprado em São Paulo e Edney transportou o veículo até a região do Guarujá, no dia seguinte,

o veículo foi  levado até um ponto de Santos,  entregaram a chave para alguém que não foi

possível  identificar  e  essa  pessoa  levou  para  outro  local,  que  também  não  foi  possível

identificar, onde a droga foi colocada. Que o carro com a droga retornou e quando Wagner e

Nicholas iriam retirar o veículo, foi detectada a presença da polícia e eles não foram até o carro.

Que  não  foi  feita  a  apreensão  de  bate  pronto,  a  fim  de  possibilitar  eventual  retorno  dos

investigados,  inclusive foi  suscitado por Marcos que Edney retornasse até o veículo porque

estava em nome dele, mas acabaram por bem não retornar por causa dos policiais. Que então foi

feita a apreensão. Que um dos eventos que ele participou foi este, os outros a testemunha não se

recorda, mas está consignado nos autos. Que a equipe de campo não visualizou Edney no local.

Que não se recorda se ouviu alguma conversa interceptada de Edney. Que o grupo de logística

da Baixada, de Vicente de Carvalho, era coordenado por Marcos Randi, que exercia papel de

liderança perante  os  demais  investigados,  também em relação a  Edney.  Que Marcos Randi

coordenava as divisões no grupo, a função de cada um.  Às perguntas da defesa do acusado

MARCOS  EDUARDO DOS  SANTOS  BARBOSA:  Que  a  testemunha  se  recorda  de  um dos

eventos em que houve transporte de uma das embarcações. Que a lancha ficava fora d’água em

um local que a testemunha não sabia, e no momento em que haveria o transporte da droga no

canal até as embarcações nas quais eles introduziriam a cocaína, em um dos eventos Marcos

Eduardo  ajudou  a  transportar  a  lancha  e  depois  ficou  em um determinado  ponto  da  água

ajudando a fazer a vigilância em eventual movimentação policial. Que as demais participações a

testemunha  não  se  recorda,  mas  estão  consignadas  nos  autos.  Que  todos  os  investigados

relacionados  aos  irmãos  Randi  frequentavam  o  ferro-velho  daquela  região  que  era  de

propriedade da família. Que um dos diálogos há a menção de que Marcos Eduardo estaria no

ferro-velho, mas a testemunha não se recorda se ele era funcionário. Que não se recorda de foi

feita alguma diligência de campo com Marcos Eduardo, nem de alguma reunião em que ele

participasse,  mas  se  houve está  consignado nos autos.  Às perguntas  da defesa do acusado

WELLINGTON  REGINALDO  FARIA:  Que  em  relação  aos  eventos  no  Terminal  Deicmar,

ocorridos nos dia 31/08/2016 e 09/09, ocorreram no mesmo terminal, alguns dos funcionários

estavam presentes. Que no primeiro evento não se descobriu quem era dono da droga, mas no

segundo sim. Que, conforme consignado nos autos, os funcionários foram citados em ambos os

eventos,  embora sejam eventos independentes. Que a apreensão ocorrida em 31/08/2016 foi

feita no bojo desta investigação, só não se conseguiu descobrir quem eram os verdadeiros donos
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da droga, mas os funcionários que facilitam a entrada e saída são os mesmos. Que as pessoas

identificadas estão relacionadas nos eventos. Que os investigados entraram no Terminal para

inserir a droga no container, quando eles detectaram que o container já continha droga ele não

efetivaram a inserção. Que os funcionários que facilitaram o acesso e foram especificados nos

autos, por mais que não tenham efetivado a colocação da droga, foram identificadas as pessoas

que angariaram o acesso a eles. Que eles entraram no terminal, não significa que colocaram

droga. Que eles entraram e saíram com a droga e a droga apreendida no dia 09/09 é a mesma.

Que não se sabe quem é o proprietário dos 1400 kg de cocaína apreendida no dia 31/08. Que, no

dia  09/09,  pelo  que  a  testemunha  se  recorda,  estando muito  mais  detalhado nos  autos,  na

primeira  apreensão,  além dos  contêineres  onde  ocorreram as  apreensões  foram fiscalizados

outros  contêineres.  Que  um  desses  outros  contêineres  já  havia  sido  fiscalizado  e  seria

embarcado  na  próxima  semana  em navio  cuja  saída  seria  no  dia  09/09.  Que  a  droga  foi

apreendida em um destes contêineres que já havia sido fiscalizado. Que não se recorda quem

disparou a primeira avaliação do container, mas a segunda foi disparada pela Polícia Federal,

mas  acho que está  consignado nos autos.  Que  pelo que se  recorda um dos contêineres  foi

fiscalizado pela Receita Federal e exatamente por isso os investigados usaram esse container,

por acharem que não seria novamente fiscalizado. Que só foi fiscalizado fisicamente pelo fato

de ter  sido  acionado pela  Polícia  Federal.  Que  não se  recorda  dos detalhes  da  conduta  do

acusado Wellington, que estão consignados nos autos. Que não se recorda se algum número de

Wellington  foi  objeto  de  interceptação,  mas  se  recorda  que  ele  é  citado  por  alguns  dos

investigados, não se lembrando se há interlocução com ele. Que não se recorda se foram feitas

diligências complementares, além do relatório do departamento jurídico do Terminal Deicmar,

caso ocorreram estão nos autos. Que não se recorda se durante a investigação ou após houve

delação por parte de algum dos outros funcionários.  Que salvo engano da testemunha,  uma

pessoa falou algo em interrogatório, mas a testemunha não se recorda. Que o relatório Deicmar

foi  providenciado  pelo  próprio  terminal  sem  participação  da  Polícia  Federal.  Que  após  a

ocorrência dos eventos, a empresa procurou a Polícia Federal de Santos, a qual encaminhou o

relatório para a DRE. Às perguntas da defesa do acusado JAMIRITON MARCHIORI CALMON:

Que todas as diligências de campo são consignadas em auto, não se recordando a testemunha

especificamente quais envolveram o acusado Jamiriton. Que foram muitas diligências. Que a

testemunha  fez  algumas  transcrições  das  interceptações.  Que em cada evento relacionado a

apreensão considera um contexto obtido na investigação. Que não é apenas uma ligação dizendo

que uma pessoa está transportando droga, é todo um contexto, são diversas ligações, não só do

acusado Jamiriton, mas de todos os investigados. Que em determinado evento, houve diálogo
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mencionando que Jamiriton estava indo para a Baixada, encontrar determinada pessoa. Que em

relação  às  transcrições,  a  testemunha  fez  algumas  delas,  mas  havia  toda  uma  equipe

responsável. Que no contexto da investigação, foi verificado que se ele não estava no mesmo

carro transportando a droga, estava participando de um carro ou outro, mas ele efetivamente

concretizou o transporte da droga, até porque essa droga que foi transportada foi posteriormente

apreendida no porto. Que não se recorda se o veículo Tiguan, usado por Jamiriton, foi objeto de

denúncia, via COPOM, de transporte de droga. Que é muito pouco provável que denúncia via

COPOM  tenha  partido  da  Polícia  Federal,  porque  as  investigações  são  sigilosas  e  quem

conduziu as investigações foi a Polícia Federal e não a Militar. Que pode ter havido apoio da

polícia militar em eventual apreensão, mas a ação controlada quem faz são os próprios agentes

da Polícia Federal. Que a testemunha esclarece que é em relação a Polícia Federal e a Delegacia

de Repressão a Entorpecentes. Que o modus operandi não é esse, é de controle efetivo, não por

desmerecimento de outra força, mas em casos específicos há até o pedido de apoio à polícia

militar, porém, não neste caso. Que se recorda de dois eventos que o conteúdo dos diálogos

aponta  para  que Jamiriton teria  transportado a  droga,  para além dessa análise  de conteúdo,

também a análise de localização de antenas. Que poderia ter levado dinheiro, por exemplo, mas

o contexto do evento, as diversas ligações analisadas, corrobora para determinado evento em

que houve apreensão de droga no porto. Que a análise não é só em cima de uma ligação, são

várias ligações, análise de antenas e diligências. Que, na presente investigação, a representação

inicial da autoridade policial foi deferida, por intermédio de pedido, ação controlada. Que na

ação controlada as ações interventivas são realizadas no momento mais propício à investigação.

Que  neste  evento  de  transporte  de  droga  até  um suposto  posto  de  gasolina,  não  foi  feito

acompanhamento  in loco, só através de diálogos e antenas e posteriormente quando houve o

embarque no porto. Às perguntas da defesa do acusado José Lucio Paulino: Que não se recorda

da quantidade de transcrições realizadas, que a testemunha fez algumas, sendo responsável por

algumas  degravações.  Que a  pessoa ouve o diálogo é  a  que realiza  a degravação.  Que em

relação ao alvo José Lucio Paulino, a testemunha não se recorda que tenha sido responsável

pelas degravações. Que a testemunha não fez nenhuma diligência de campo em relação a José

Lucio. Que não apurou que José Lucio tenha pessoalmente introduzido drogas em contêineres.

Às perguntas da defesa da acusada Larissa Teixeira de Andrade: Que em relação a Larissa e

também aos outros alvos, as citações ao tráfico de drogas não são explícitas. Que na maioria das

vezes  a  menção  é  implícita  e  devem  ser  analisadas  no  contexto  da  investigação.  Que  a

participação de Larissa refere-se à viagem a Cartagena, financiada por Ronaldo e na companhia

de Karen.  Que pelo que a testemunha  se  recorda,  é o  único evento relevante  em relação a
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Larissa. Que a viagem seria para fazer negociações a mando de Ronaldo. Que não se recorda de

diálogos dela sobre tráfico de drogas. Que há alguns diálogos sobre negociação de drogas, não

em  relação  a  Larissa,  mas  relativos  a  Karen  e  Ronaldo.  Que  em  Cartagena  houve

acompanhamento do pessoal do DEA, que registrou o momento da chegada ao aeroporto na

Colômbia.  Que  ao  longo  da  viagem  não  foi  efetivado  acompanhamento.  Que  durante  a

investigação que não foi verificado transporte de droga por parte de Larissa.  Às perguntas da

defesa  do  acusado  Marianito  Rona  Elesis:  Que  nesta  investigação  não  foi  verificado  que

Marianito guardava ou transportava droga.  Que a atuação dele se restringiu à cooptação de

tripulantes. Que as interceptações indicaram apenas contato com os tripulantes, posteriormente

pagos  por  Karen.  Que  na  investigação  não  foi  registrado  contato  com  entorpecente.  Às

perguntas da defesa da acusada Lucilene Cardoso: Que em relação aos eventos 7, 9, 22 e 23, a

testemunha participou na forma da investigação da interceptação. Que em relação a Lucilene

Cardoso, está consignado nos autos, são muitas informações. Que as investigações chegaram em

Lucilene através da evolução das interceptações. Que Lucilene foi citada na informação inicial

do  DEA  com indicação  do  número  dela.  Que  a  testemunha  se  recorda  que  Lucilene  está

envolvida em alguns dos eventos, mas não se recorda qual, estando consignado nos autos. Que

há  diálogos  claros  sobre  drogas  e  pagamento  de  drogas  envolvendo Lucilene.  Que  não  se

recorda qual é a profissão de Lucilene. Que a testemunha não faz a mínima ideia de como o

DEA chegou ao nome de Lucilene. Que a testemunha começou a apurar o teor das informações

do DEA não sabendo como chegaram a elas.  Que a  testemunha  não participou de nenhum

interrogatório. Que não se recorda se houve alguma diligência em relação à ela. Às perguntas

da defesa do acusado Luis de França Silva Neto: Que pelo que a testemunha se recorda, o nome

de Luis de França não foi mencionado nas informações iniciais do DEA. Que não sabe precisar

quantos agentes policiais participaram desta investigação. Que a confirmação da identificação

de Luis de França foi feita em uma vigilância sobre alguns investigados nas proximidades de

um bingo na Liberdade. Que em determinado momento os investigados abordaram os policiais e

através desta abordagem, os policiais pediram a documentação dos investigados, quando houve

a confirmação da identificação deles. Que a testemunha não realizou esta diligência, nem se

recorda do nome do policial que a efetivou, informação esta que está nos autos. Que não se

recorda se havia parentesco entre Luis de França e Ronaldo, só havia proximidade nas relações

investigadas. Que não se recorda da participação de Luis de França nos eventos indicados, a

testemunha se recorda que a participação dele,  inclusive em razão de diálogos,  em um dos

eventos era a responsabilidade pela clonagem de um dos lacres do container em que foi inserida

a droga. Que nos demais eventos, Luis de França era pessoa bem próxima de Ronaldo e Jamir,
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tendo participação efetiva na liderança do grupo. Que não sabe informar a participação em cada

evento. Que o acusado não foi interrogado porque na época da deflagração estava preso por uma

medida da Polícia Civil  de São Paulo. Que a testemunha não teve acesso à investigação da

Polícia  Federal,  só  à  notícia  de  que  ele  havia  sido  preso,  inclusive  o  organograma  da

investigação está consignado dos autos, mas não teve acesso à investigação. Que não participou

de nenhum interrogatório na época da deflagração, não se recordando se Luis de França foi

mencionado  em  algum deles.  Que  não  se  recorda  se  algum  dos  celulares  apreendidos  do

acusado pela Polícia Civil é mencionado nestes autos, até porque não teve acesso ao processo

estadual.  Que  não  se  recorda  qual  diligência  relacionada  a  Luis  de  França  a  testemunha

participou, achando que pode ser no imóvel dele no Tatuapé, não se recordando quando foi. Que

o nome de Luis de França não foi mencionado em nenhuma das investigações que a testemunha

tenha participado. Que as antenas de monitoramento coincidiam com o endereço levantado pela

Polícia Federal pertencente a Luis de França. Que não se recorda se houve busca e apreensão do

endereço do Tatuapé, por já ter ocorrido em relação à operação da Polícia Civil. Que, salvo

engano da testemunha, também foi realizada busca na casa da mãe do acusado Luis de França.

Que não se recorda se houve apreensão de material relacionado ao acusado.  Às perguntas da

defesa dos acusados Mark Dale Barnaja, Michael Dinopol e Mark Joseph: Que em relação aos

acusados citados, eles participaram na apreensão do dia 18/08, eram tripulantes do navio Ibis

Arrow e foram flagrados na realização de içamento de bolsas com cocaína. Que foi relatado à

testemunha e que consta do auto de prisão em flagrante é que eles foram flagrados quando

içavam as bolsas para dentro do navio. Que a testemunha não interrogou os acusados, só teve

acesso ao auto de prisão em flagrante.  Às perguntas da defesa do acusado Maxwell Galvão:

Que a testemunha só participou da investigação por meio da interceptação telefônica, não fez

nenhuma diligência de campo em relação ao acusado Maxwell.  Às perguntas da defesa do

acusado  Miroslav  Jevtic:  Que  a  testemunha  e  EPF  Rodrigo  Leão,  APF  Fernando  Maciel

Cardoso, EPF Gustavo Simões de Barros, APF William de Oliveira Dias, APF Ronaldo Silva e

APF  Beatriz  Pasternak  assinavam  os  autos  circunstanciados  e  eram  os  que  conduziam  a

investigação, ouviam os áudios da interceptação, confecção de autos, demandas de diligências

de  rua.  Que  não  havia  divisão  por  réu,  era  aleatório,  não  havendo divisão  entre  agentes  e

escrivães.  Que  todos  aqueles  que tinham acesso à  interceptação eram aqueles  indicados na

representação e deferidos nas medidas judiciais. Que teve um ou outro policial rotativo, mas

autorizados no auto e alguns autos são assinados por outros policiais. Que a escolha de diálogo

para ir para o auto circunstanciado era com base na relevância para aquilo que estava sendo

investigado.  Que  a  escolha  era  feita  pelos  investigadores,  reunidos  quinzenalmente,  que
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analisavam e com a concordância da autoridade policial, definiam o que era importante para a

investigação. Que apenas as conversas que iam para o relatório, consideradas relevantes, eram

degravadas. Que o restante era gravado no sistema, era gerado um DVD quinzenal e enviado

para a Justiça quinzenalmente. Que os diálogos que não eram considerados relevantes para os

investigadores,  não eram degravados,  mas  eram gravados em DVD e encaminhados  para  a

Justiça Federal quinzenalmente. Que todos os áudios de interceptação foram encaminhados para

a Justiça. Que as diligências de rua eram feitas por agentes policiais. Que o critério para definir

as diligências de campo era a importância para a investigação. Que a definição da prioridade era

feita  pela  equipe  de  investigação.  Que  a  testemunha  não  se  recorda  se  realizou  alguma

diligência específica em relação a Miroslav. Que a testemunha se recorda de uma diligência

feita em um flat para saber onde ele morava, de outra na época em que o acusado fez implante

capilar. Que houve uma outra abordagem na estrada, mas não tinha droga. Que os prazos de

deferimento das interceptações são de quinze dias e na prática, quando chegava o deferimento

era encaminhado para a operadora, que colocava no sistema e nos quinze dias eram ouvidos os

diálogos, feitos os autos pedindo a prorrogação ou cancelamento ou a quebra de novos números.

Que no recesso de 2016/2017, os mesmos  investigadores ficaram responsáveis por ouvir  os

áudios.  Que  alguns  tiram  férias  e  outros  não  e  é  feita  uma  escala  de  trabalho.  Que  as

autorizações são para quinze dias e no 16º dia a operadora desliga o diálogo, caso não haja a

prorrogação. Que, se por ventura, em razão do recesso ou atraso no envio do relatório, houve

um clarão de dois, três ou quatro dias, isso acontece em todas as operações, não significa que

ela é intermitente. Que existe este trâmite: confeccionar o relatório, encaminhar para apreciação,

devolução das medidas com o deferimento ou não das interceptações e no caso de deferimento,

é encaminhado para a operadora e a interceptação prossegue. Que as operadoras interrompem

no 16º dia, é automático. Que constava da informação inicial do DEA de que a liderança do

grupo estava sediada em São Paulo/Capital e os demais estavam localizados em Santos, até

porque era no Porto de Santos efetivado o embarque. Que não é conclusão dos investigadores.

Que chegou a informação inicial, que começou a ser apurado se, de fato, existia esse grupo e se,

de fato, ele estavam praticando algum ilícito. Que nas diligências iniciais, a testemunha e os

investigadores constataram que alguns desses que apontavam como líderes estavam aqui em

São Paulo e prosseguiram nas investigações através disso. Que na medida em que foi evoluindo

a investigação, foram sendo identificadas as pessoas responsáveis pela logística lá no Porto de

Santos. Que a testemunha não se recorda da data da instauração do inquérito policial. Que foram

encaminhadas  as  informações  iniciais  e  foram  realizadas  diligências,  depois  a  testemunha

encaminhou tudo para a autoridade policial. Que a autoridade policial em cima disso instaurou o
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inquérito e deu prosseguimento à investigação. Que não se recorda qual foi o prazo desde a

chegada das informações iniciais até o pedido de interceptação, mas se recorda que foi um prazo

pequeno  pela  relevância  das  informações.  Que,  salvo  engano  da  testemunha,  a  informação

inicial do DEA não cita Miroslav Jevtic. Que não houve conversa entre Miroslav Jevtic e os

demais  acusados.  Que  se  tivesse  essa  conversa  teria  que  estar  nos  autos.  Que  pelo  que  a

testemunha  se  recorda  Miroslav  não  foi  filmado,  nem  fotografado  junto  com  os  demais

acusados.  Que  salvo  engano,  na  abordagem  ocorrida  no  Sul,  Miroslav  foi  abordado  na

companhia de outro investigado, Waleed Issa Khmayis, jordaniano. Que o papel de liderança foi

constatado com base na conversa dos outros investigados, que sempre o mencionavam. Que só

tinham ciência do nome Miroslav os policiais e a ex-esposa, mãe do filho dele. Que todos os

outros  mencionavam como sendo “Felipe”.  Que  salvo  engano da  testemunha  existem mais

“Felipes” na operação Brabo. Que as interceptações duraram um ano, começaram em agosto e

terminaram  em  setembro.  Que  Miroslav  foi  interceptado  um  pouco  antes  da  metade  da

investigação, um pouco antes do final do ano de 2016/início de 2017, no momento em que os

investigadores identificaram ele. Que hoje no Brasil  nenhuma interceptação é realizada sem

alvará judicial.  Que não existe nenhuma fora do período. Que há três eventos mencionados

pelos alvos que eles concretizaram o envio. Que não houve a materialização, mas pelo teor dos

diálogos é claro sobre os envios, sendo um deles para Roterdam.  Às perguntas da defesa do

acusado Moisés Mello Azevedo: Que o ofício da DEA foi encaminhado para a Coordenação

Geral em Brasília, de lá para a Delegacia da testemunha e a autoridade policial determinou que

fosse iniciada a investigação. Que em cima dessa informação inicial, foram feitos levantamentos

e foi  gerada uma informação policial  que deu o  start para a investigação.  Que os números

iniciais  de  telefones  foram  fornecidos  pelo  DEA.  Que  quem  elabora  a  informação  é  o

responsável  do DEA no Brasil,  que encaminha  para  Brasília  e  depois  encaminham para  as

delegacias regionalizadas. Que o documento do DEA foi assinado em Brasília. Que tudo aquilo

que eles informaram está no documento inicial, pelo menos para o grupo de investigação da

testemunha. Que depois só houve contato com o DEA em eventual necessidade de apoio no

exterior, como no caso de Cartagena e em outro país da América Central para onde Bozidar

viajou. Que a testemunha e sua equipe não se reporta de maneira alguma ao DEA. Que fizeram

levantamento de dados de cadastros dos telefones constantes da inicial, conforme constou na

informação  policial.  Que  todos  os  números  tiveram  pesquisa  de  dado  cadastral.  Que  a

testemunha nunca atuou em delegacia em Santos. Que em relação as diferenças das margens

direita e esquerda do Porto de Santos, a testemunha afirmou que durante a investigação tinha

isso bem claro, mas que não se recorda da referência de qual lado é Guarujá e qual é Santos.
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Que na época da investigação a testemunha tinha isso muito claro, mas agora não se recorda.

Que  a  testemunha  tem  conhecimento  que  toda  a  margem  é  monitorada  por  vídeo.  Que

dependendo da região do Porto o monitoramento é feito pela guarda portuária, pela Receita

Federal e por terminal particular. Que dependendo da região interna do terminal é obrigatório o

fornecimento das imagens à Receita Federal até pelo trânsito do container. Que apesar de todo o

canal de Santos ser monitorado por câmeras, isso não quer dizer que todo mundo tenha acesso a

qualquer tipo de câmera, da mesma forma a nossa. Que a Polícia analisa qual imagem quer para

requisitar para determinado terminal ou da própria Receita Federal, depende do ponto específico

que se quer a imagem. Que a testemunha sabe que tem uma base da guarda portuária dentro do

Terminal  Santos-Brasil,  mas  demais  pontos  de  apoio  da  guarda  não é  de  conhecimento  da

testemunha. Que a testemunha não tem conhecimento do funcionamento interno detalhado da

guarda portuária. Que tem conhecimento da atuação de “piratas” em portos no mundo. Que são

pessoas que roubam cargas de contêineres e até mesmo de embarcações. Que formalmente a

testemunha não obteve a informação de que Marco Randi atuaria em uma quadrilha de piratas,

mas conversando com colegas de Santos, que até atuaram na operação, isso foi informado. Que

como  não  teve  esta  informação  formalmente  não  foi  possível  consignar  nos  auto,  não  há

procedimento instaurado em cima disso. Que o acusado Moisés tinha uma relação amorosa com

Tania. Às perguntas da defesa do acusado Patrício da Silva Fausto: Que Patrício foi preso pela

Polícia Federal no dia da deflagração. Que a prisão foi realizada após a investigação. Que o teor

dos diálogos captados durante a investigação indicava, e o próprio Patrício se intitulava, como

membro do Primeiro Comando da Capital. Que não há como confirmar isso, não há cadastros.

Que a testemunha não se recorda o que deu início ao evento 12 que culminou com a apreensão

de 199 kg na Espanha, mas está consignado nos autos. Que Patrícia tinha um contato muito

próximo a Maxwell, agindo em parceria. Que não é possível haver confusão desta apreensão

com uma ocorrida no Rio de Janeiro,  pois não foi efetivada nenhuma apreensão no Rio de

Janeiro durante a investigação. Que ocorreu o embarque de droga, salvo engano da testemunha,

de malas, mas foi no evento onde houve apreensão no Porto de Gioia Tauro na Itália. Que a

participação deles eram introduzir a droga nos navios e nos contêineres, mas não foi localizado

em nenhum momento droga com ele ou com Patrício. Que a testemunha não se recorda da

função de Patrício. Que não se recorda da equipe que realizou busca e apreensão na casa de

Patrício. Que após a deflagração, os autos circunstanciados foram encaminhados à autoridade

policial,  só  os  relatório  ao  longo  da  investigação  é  que  foram  de  responsabilidade  da

testemunha. Às perguntas da defesa do acusado Paulo César Pereira Júnior: Que a testemunha

acompanhou algumas interceptações do acusado Paulo César Pereira Júnior, mas não se recorda
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se ele apareceu como interlocutor ou se ele foi interceptado. Que a testemunha se recorda que

ele consta em autos quinzenais e no auto final, em alguns diálogos. Que a testemunha foi um

dos componentes da investigação, quem preside o inquérito é a autoridade policial. Que salvo

engano da testemunha, há diálogo de Paulo César com outros acusados, e está consignado nos

autos. Que a testemunha fez poucos trabalhos de campana. Que não se recorda se Paulo César

Pereira Júnior foi flagrado em alguma campana, mas se foi está consignado nos autos. Que a

testemunha não se recorda se foi feita alguma diligência na casa do acusado para constatar se

havia reuniões do grupo.  Às perguntas da defesa do acusado Paulo Nunes de Abreu  : Que a

testemunha  participou  da  deflagração  da  operação  na  Superintendência,  não  fez  nenhuma

diligência externa. Que a testemunha não efetuou nenhuma prisão ou apreensão. Que antes da

deflagração,  houve uma investigação da Polícia Federal  em Minas Gerais em relação a um

grupo de colombianos de tráfico internacional e um dos locais em que foi executado mandado

de busca  havia  sido alugado por  Paulo  Nunes  de  Abreu.  Que foram apreendidos  cópia  do

contrato de locação com a cópia do documento apresentado. Que a testemunha não sabe se os

documentos foram periciados,  já que só teve acesso ao auto de apreensão.  Que pelo que a

testemunha se recorda, em alguns casos ele agendou reuniões, não sabendo a testemunha citar

quais, estando consignado nos autos; e em outros foi flagrada a participação de Paulo Nunes nas

reuniões. Que a testemunha não participou das diligências, mas foi reportada informação de

diligência de rua a participação de Paulo Nunes nessas reuniões. Que a testemunha não foi

fisicamente  ao  flat  MaxHaus  na  Vila  Olimpia.  Que  não  se  recorda  se  o  responsável  pela

administradora  do  condomínio  foi  ouvido  formalmente  pela  autoridade  policial,  se  foi  está

consignado nos autos. Que Paulo Nunes efetivou reserva em hotel no Rio de Janeiro e quem se

hospedou  foi  um dos  colombianos,  Carlos  Pachon,  e  o  outro  foi  Samuel  Valdez,  também

investigado nesta operação. Que salvo engano da testemunha os documentos estavam em nome

de Edson Oliveira Magalhães. Que a testemunha se recorda que um dos nomes falsos utilizados

por Paulo era Edson. Que não sabe informar se o documento foi periciado. Que a testemunha só

teve acesso a cópia do documento que acompanhava o contrato de locação. Que salvo engano

da testemunha Paulo Nunes se utilizou do nome Edson para falar com terceiros ao telefone. Que

não foi feita perícia comparativa para verificar se era Paulo Nunes se passando por outra pessoa.

Às perguntas da defesa do acusado Renato Júnior Barreto Gonçalves: Que Renato não foi

mencionado em nenhum evento específico. Que não foi captado diálogo mencionando o nome

“Renato  Júnior”.  Que  o  acusado  dialogava  usando  o  nome  “Renato”  e  anteriormente,  era

reportado aos  nomes  “JR”  ou  “Júnior”,  o  que levou a  conclusão  que se  tratava da  mesma

pessoa. Que existem outros investigados com o nome final “Júnior”. Às perguntas da defesa do
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acusado Ronaldo Bernardo: Que a testemunha só manuseou o celular  para tirar do bolso e

coloca-lo para carregar. Que manteve contato internamente com o colega da escolta. Que antes

das informações iniciais não havia investigação na Polícia Federal. Que a operação Porshe é

esta mesma operação, só foi modificado o nome. Que a testemunha não se recorda a data, mais

teria iniciado os levantamentos uns dez dias antes da informação policial do dia 09/08. Que a

data da informação do DEA, dia 08/08/2016, pode estar errada. Que a testemunha não possuía

as  informações  telefônicas  anteriormente  ao  ofício  do  DEA.  Que  a  testemunha  não  tem

informação acerca de forma de controle de legalidade das informações oriundas do DEA. Que

nos  cinco  eventos  iniciais,  sendo  três  apreensões  no  Porto  de  Santos,  mencionados  na

informação inicial do DEA não há menção específica a Ronaldo, há menção em relação ao

grupo em que está contido Ronaldo. Que o nome de Ronaldo está informado na inicial e na

inicial está informado que o grupo está relacionado a cinco apreensões. Que a participação de

Ronaldo é a descrita no auto. Que da mesma forma ocorre em relação às duas apreensões no

Porto de Kaliningrado. Que não chegou à testemunha informação acerca de investigação em

território russo.  Que  a  testemunha  não participou da diligência  no Pão de  Açúcar,  só  teve

conhecimento mediante informações.  Que a testemunha  não se recorda de quantos policiais

participaram. Que as imagens obtidas foram algumas de câmeras de monitoramento e algumas

dos policiais. Que existe um escritório do DEA na Embaixada americana em São Paulo. Que a

testemunha não manteve contato com os agentes do DEA acerca desta investigação,  apenas

recebeu a informação inicial. Que após a apreensão ocorrida no Porto de Gioia Tauro, foram

solicitados dados via pedido de cooperação internacional, porque além da apreensão da droga,

houve a apreensão de tripulantes e de aparelhos celulares. Que a testemunha não sabe se já foi

enviado para o Brasil, mas foi solicitado pelo DRCI, pelo procedimento normal. Que em todas

as apreensões ocorridas no exterior o procedimento foi o mesmo, inclusive em relação as duas

ocorridas na Rússia. Que na Rússia, salvo engano da testemunha, só foi feita a apreensão da

droga, não foi efetivada nenhuma prisão. Que em relação ao Porto de Valencia também foi feita

a  solicitação.  Que  em relação  ao  carregamento  de  900  kg  no  navio  Cap  San  Augustin,  a

testemunha recebeu informação da polícia holandesa em relação a abordagem dos tripulantes de

uma  embarcação  em águas  holandesas,  que  está  consignado  nos  autos.  Que  depois  que  a

informação inicial chegou à Polícia Federal, nada mais foi reportado ao DEA. Que algumas

demandas específicas ao longo da investigação, como em relação a Larissa, houve a solicitação

de  diligência  em Cartagena.  Que  era  apenas  para  acompanhara  diligência,  sem  detalhar  a

investigação  para  o  DEA.  Que  normalmente  as  demandas  para  o  exterior  são  feitas  pela

autoridade policial, pelo Delegado. Que a testemunha não sabe como foi feita esta comunicação
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prévia. Que, em relação a matéria de tv sobre a morte de Gege do Mangue, junto com outras

pessoas com apelidos idênticos desta investigação como “Cabelo Duro”, “Neguinho” atuando

no tráfico no Porto de Santos, a testemunha não efetivou nenhuma investigação complementar e

afirmou ter visto por cima a reportagem em jornais, sem se aprofundar. Que a testemunha não

teve nenhum contato pessoal com agentes do DEA em relação a esta operação. Que o Delegado

Agnaldo, autoridade policial, com certeza teve contato com agentes do DEA até pelas demandas

solicitadas. Que a testemunha não tem conhecimento sobre a investigação no Senado americano

acerca de falsas acusações feitas pelo DEA. Que a testemunha não recebeu nenhum treinamento

fora do país, nem com agentes do DEA. Que a testemunha não sabe informar se alguém da

equipe de investigação teve. Que da mesma forma que a informação inicial do DEA foi inserida

nos autos chegou para a testemunha. Que nessa investigação e em outras duas ou três que a

testemunha  participou sempre  chegaram da  mesma  forma,  até  com menos  detalhes.  Que  o

pouco contato que a testemunha teve com o DEA, eles são extremamente compartimentados.

Que eles prestam informações para que sejam apuradas ou não, mas não dão abertura para que

se descubra como angariam as informações. Que a testemunha não foi informada como foram

coletadas as informações. Que tudo que foi arrecadado nos locais de busca foi consignado nos

autos, além disso existiram autos complementares com análises do que foi apreendido, mas a

testemunha não teve acesso a estas informações, não podendo responder acerca do conteúdo

delas.  Que depois que Larissa entrou em território colombiano a testemunha não teve mais

nenhuma informação. Que após o retorno da viagem, Larissa permaneceu investigada por mais

um período, não indo até o final da investigação. Que Larissa fez mais algumas viagens ao

exterior, não se recordando a testemunha para onde foi nem qual era a motivação das viagens.

Que a testemunha não tem a informação de que tais viagens estariam atreladas a Ronaldo, até

porque se tivesse estaria consignado nos autos. Que a testemunha se recorda que na informação

inicial  e  durante  a  investigação  surgiram  apelidos  de  Ronaldo  como  “Brown”,  “Roni”  e

“Neguinho”.  Que  Vilmar  tinha como apelidos  “Mela”,  “Cabelo  Duro”  e  “Baianão”.  Que  à

pergunta formulada se poderia ter havido um equívoco da Polícia Federal,  vez que “Cabelo

Duro” foi  morto em emboscada na Zona Leste  de São Paulo e  em seu grupo havia  outras

pessoas com apelidos como “Neguinho”, “Rick” e “Roni”, a testemunha afirmou que de modo

algum poderia haver engano. Que durante a investigação foi dada a plena certeza e convicção de

que Ronaldo Bernardo era “Neguinho”,  “Roni”  e Vilmar  era  “Mela” e  “Baianão”.  Que em

momento  algum surgiu  a  dúvida  de  que  haveria  conflito  de  informações.  Que  o  material

produzido em relação aos dois citados é muito consistente. Às perguntas da defesa do acusado

Sérgiogil Florentino da Silva: Que a testemunha em nenhuma investigação pretérita ouviu falar
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de  Sergiogil.  Que  na  maioria  das  vezes,  neste  tipo  de  investigação,  os  telefones  não  são

cadastrados em nome dos verdadeiros usuários, normalmente estando em nome de terceiros.

Que a testemunha não se recorda especificamente em relação a Sergiogil se o número estava

cadastrado em nome dele.  Que a testemunha não fez imagem de Sergiogil  e aquilo que foi

angariado  durante  a  investigação  foi  consignado  nos  autos,  não  estando  a  testemunha  se

recordando de algo específico  em relação  a  Sergiogil.  Às perguntas  da  defesa do  acusado

Wanderson Machado de Oliveira: Que a testemunha não se recorda como as interceptações se

iniciaram  em  relação  a  Wanderson,  estando  consignado  nos  autos.  Que  as  informações

privilegiadas que estariam sendo repassadas por Wanderson tem relação com a função que ele

exercia na empresa dele, no caso de importação e exportação. Que através desse conhecimento

de Wanderson,  conseguia  estas  informações  e  prestava  ao  grupo para  os  carregamentos  de

cocaína.  Que  a  testemunha  não  se  recorda  se  houve  algum  documento  comprobatório

apreendido, se recorda que houve a apreensão de celulares e que teriam informações relevantes,

mas  a  testemunha  não  se  recorda  quais.  Que  nas  interceptações  foi  citado  o  vulgo  de

Wanderson, “Pen Drive”. Que a certeza deste apelido veio, após ele ter sido citado diversas

vezes  por  outras  pessoas,  um dos  diálogos  é  citado  que  Pen Drive  iria  para  Espanha  para

verificar  a  apreensão ocorrida em Valencia.  Que foi  feita a triagem de lista de passageiros

quando  foi  registrado  o  nome  dele  corretamente.  Que  algumas  vezes  os  tripulantes  eram

aliciados para participar do embarque da droga e depois para que jogassem ao mar, como no

caso do Porto de Gioia Tauro; em outros casos, os tripulantes não atuavam diretamente. Que nos

casos em que os tripulantes eram cooptados pelo grupo, eles forneciam celulares para contato

prévio com eles. Que em alguns casos a droga era colocada no container e retirada do container

no Porto e em outros ela era retirada do container dentro do navio e arremessada ao mar. Que

cada caso era um caso. Que as informações que eram repassadas se referiam a tipo de container,

tipo de carga, destino, localização do navio, informações que eles precisavam para que a droga

chegasse no destino final. Que um navio de exportação contém três/quatro mil contêineres. Que

muitas pessoas sabem da localização dos contêineres no navio, quem trabalha com o trâmite

logístico.  Que a testemunha  não se recorda se  há alguma ligação de Wanderson com estas

pessoas. Que as informações de rota de navios normalmente são públicas, mas alguns detalhes

como portos intermediários, baldeação é restrita. Que hoje há sites em que navios e contêineres

são rastreados. Que muitas pessoas têm essas informações, pessoas envolvidas nesta logística.

Que a testemunha não se recorda de onde Wanderson tirava estas informações. Que a atuação

de  Wanderson  está  detalhada  nos  eventos.  Que  a  testemunha  não  participou  de  nenhuma

diligência relacionada a Wanderson. Que está nos autos o registro da viagem a Barcelona de
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Wanderson quando foi encontrar o investigado Tomislav,  de nacionalidade sérvia, o qual já

tinha ido anteriormente momento em que foi detectado o container. Que a testemunha não se

recorda do dia em que Wanderson chegou na Europa, lembra que entrou via Portugal. Que a

droga foi  encontrada em 13/3.  Que não houve a confirmação de que estaria em Barcelona,

houve a confirmação da ida e do retorno de Wanderson. Que pelo que se recorda a testemunha

não  houve  nenhuma  incursão  na  Espanha  para  acompanhar  Wanderson.  Que  a  droga  foi

apreendida no Porto de Valencia. Que a droga foi apreendida em Valencia, mas o destino era

Barcelona.  Que  o  destino  do  container  era  Barcelona  e  o  pedido  policial  às  autoridades

espanholas foi para retirada da droga em Valencia. Que não se recorda se o navio iria para

Barcelona.  Que  não  se  recorda  quantas  interceptações  foram  realizadas  em  relação  a

Wanderson. Que se houve interceptação, ela está consignada nos autos. Que as operadoras têm

tecnologia para saber onde um telefone está sendo utilizado. Que se o número de Wanderson

estivesse interceptado, se saberia onde ele estava utilizando. Que foi feita incursão na residência

de Wanderson quando da deflagração da operação e aquilo que foi localizado foi consignado no

auto de apreensão. Que a testemunha não se recorda se há alguma imagem ou fotografia de

Wanderson encontrando-se com outro investigado, se existe está consignado nos autos. Que a

testemunha não sabe informar a distância entre a sede da Polícia em Santos e a residência de

Wanderson.  Que  a  testemunha  não  se  recorda  dos  índices  53265190  e  53265191.  Que  a

testemunha foi uma das pessoas que confeccionou o relatório final. Que a testemunha não se

recorda onde Wanderson estava quando a droga foi apreendida, não sabe dizer se estava em

Valencia.  Que a  data  que Wanderson foi  para  a  Europa está  consignada nos autos,  não se

recordando a  testemunha  se  na  data  em que  a  droga  foi  apreendida  Wanderson estava  em

Valencia. Que Wanderson viajou do dia 16/3 e retornou no dia 29/3. Que Wanderson foi para lá

depois  que  a  droga  foi  apreendida.  Que  cada  evento  era  feito  de  uma  forma,  sendo  de

importância as informações acerca dos navios e contêineres, porque não havia necessariamente

cooptação de tripulantes em todos os eventos. Que no caso do Porto de Valencia, a polícia não

conseguiu  detectar  a  forma  de  embarque  da  droga,  até  porque  se  tivesse  sido  detectado,  a

apreensão teria ocorrido no Brasil. Que Wanderson viajou, sabendo que a droga ia para lá, seria

um dos responsáveis pelo recebimento da droga e a data da apreensão é anterior à viagem

porque a apreensão ocorreu em um Porto anterior. Que com certeza a droga chegaria depois do

dia 16 ao Porto de Barcelona, data em que Wanderson já estaria na Espanha. Que Wanderson

tinha uma empresa de logística, mas a testemunha não se recorda da forma que Wanderson

obtinha as  informações,  se  foi  apurada está  consignada no auto.  Que as  informações  sobre

exportação são de posse de várias empresas, mas não são públicas. Que as informações sobre
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navios e contêineres não são obtidas por qualquer pessoa. Que a testemunha não se recorda se

Wanderson fez alguma consulta na Receita Federal sobre os contêineres e navios. Que existiam

alguns grupos: grupo do Ronaldo, por exemplo, que era formado por Ronaldo, Jamir e Vilmar e

já havia um contato prévio com a parte logística, de responsabilidade de Marcos. Que se já

existia  a  tratativa  de  envio  da  carga,  eles  contatavam um outro  grupo,  o  de  Bozidar,  por

exemplo, e previamente combinavam o envio de determinada carga para determinado local. Que

como eles se consorciavam eles conseguiam colocar 400/500 kg, sendo que sozinhos poderiam

colocar  90/100 kg.  Que  isso  era  para  baratear  o  custo  da  operação  de  embarque,  da  parte

logística.  Que  eles  gastavam  muito  dinheiro  na  cooptação  de  tripulantes,  na  obtenção  de

informações. Que inicialmente, para os investigadores a operação estava esquadrinhada em dois

grupos, havendo um contato muito grande do primeiro com o segundo e a logística era feita por

um grupo só. Que na medida em que as outras pessoas foram aparecendo em razão dos contatos

com o grupo de logística,  a célula menos  relevante em relação às lideranças,  começaram a

expandir com pessoas que eram ligadas diretamente ao porto e que agiam dentro dos terminais.

Que  aconteceram apreensões  menores  em que  não  figuravam os  líderes  nem os  principais

responsáveis  pela logística,  eram grupos independentes e  menores,  mas  indiretamente  havia

relação com as  pessoas  da logística,  porque eventualmente  participavam em outros  eventos

junto com elas. Que a preocupação da investigação, em razão do fluxo da interceptação e do

número de investigações, foi dividir em eventos. Que foi uma didática adotada para facilitar o

trabalho e a parte processual também, porque a divisão por alvo poderia ser prejudicial para a

compreensão.  Que  há  também  no  final  do  auto  determinados  investigados  que  poderiam

participar pontualmente, mas pela associação tinha relevância na investigação como um todo.

Que em relação aos fornecedores, foi feito um explanação no auto final acerca de possíveis

fornecedores como Francisco Valdez, da América Central; Oliver Ortiz e Samuel Valdez, mas o

caminho da droga dos países fornecedores até São Paulo não foi possível alcançar esse braço da

investigação.  Que  os  principais  investigados,  as  lideranças,  utilizavam  muito  aparelhos

blackberrys, que parte da comunicação é criptografada. Que foram oito ou dez aparelhos, salvo

engano da testemunha, e todos eles relacionados aos investigados com relevância perante aos

demais. Que não se conseguiu fazer a quebra da senha dos aparelhos, ficando prejudicado o

acesso ao conteúdo. Que através da informação inicial foram passados terminais, os quais foram

interceptados. Que por meio de conversas com interlocutores, começaram a ser interceptados os

interlocutores  de  conversas  relevantes.  Que  além  disso,  alguns  números  eram  cadastrados

previamente  no  mesmo  CPF  de  uma  terceira  pessoa.  Que  em  um  CPF  de  uma  pessoa

desconhecida eram cadastrados três/quatro novos números. Que se fazia a consulta reversa pelo
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CPF e se chegava a números cadastrados na mesma data. Que constantemente havia a mudança

de números. Que foi apurado em diálogos longos entre Karen e Ronaldo, que mencionavam

muito “Felipe”. Que se acredita que o contato entre Felipe e Bozidar era por meio de blakberry

e intermediavam a remessa da cocaína no exterior.  Que os compradores têm dois meios  de

remeter o dinheiro para o Brasil: por meio de mulas, mais arriscado ou dólar-cabo, remessas de

dinheiro por meio de contas de terceiros, até que o dinheiro chegasse fisicamente neles para

pagamento tanto da droga como das pessoas que participavam do embarque e do transporte.

Que os valores monetários eram muito altos. Que uma das características observadas ainda no

início da investigação, a primeira apreensão foi de uma tonelada e meia – uma das maiores

ocorridas no Porto de Santos, que um traficante específico, com raras exceções, não tem o porte

e  poderio  financeiro para  manter  uma  estrutura  e  um fluxo de  envio  de droga,  no volume

presenciado,  e  com as  interceptações,  verificou-se  os consórcios.  Que era impraticável  uma

pessoa em um final de semana colocar uma tonelada e meia de cocaína e perder e na semana

seguinte colocar mais uma tonelada e cem. Que a testemunha só sabia de um traficante com esse

porte, que é o “Cabeça Branca”, que está preso. Que, em que pese o fato da produção de cocaína

ter aumentado e o fluxo no país também, os custos permanecem os mesmos, tanto para adquirir

a  droga  lá  fora  como  para  transportar.  Que  em  uma  das  tentativas  de  embarque  não

concretizadas, o grupo entrou pelo canal de Santos, da mesma forma ocorrida no dia 18/8, em

embarcações, e a testemunha acredita que eles estavam portando armas, as mesas que teriam

sido apreendidas no dia 18/8. Que Lucas comenta com a amásia que fez disparos no canal, em

direção a Santos e que estaria temeroso em ter acertado alguém, isto está consignado nos autos.

Que este diálogo e outros indicavam que o grupo era periculoso no momento do embarque. Que

a  testemunha  acreditava  que  eles  portavam armas  em caso  de  eventual  fiscalização  ou  até

mesmo contra outro grupo que tentasse roubar a droga deles. Que nos diálogos de terceiros, que

estão nos autos,  havia a menção que a remessa de dinheiro ocorria da forma anteriormente

mencionada (mulas ou dólar-cabo).  

A testemunha comum FERNANDO GARCIA MACIEL CARDOSO (mídia

de  fls.3501),  afirmou  que  é  agente  da  Polícia  Federal  e  trabalhou  na  Operação  Brabo  de

setembro de 2016 até o final. Que quando chegou a operação já existia há um mês, mas foi

passado à testemunha que houve uma informação do DEA, foi feito uma informação policial e

começaram as interceptações para averiguar a prática do crime de tráfico internacional no Porto

de Santos e que haveria um núcleo em São Paulo,  os chefes da quadrilha e um núcleo em

Santos,  responsável  pelo  embarque  da  droga  por  contêineres  e  outras  maneiras.  Que  a
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investigação  foi  desenrolando  e  foram  aparecendo  vários  grupos  e  aconteceram  várias

apreensões de droga e foi possível identificar e qualificar várias pessoas envolvidas com essa

organização.  Que  a  investigação  atingiu  um tamanho  e  quantidade  de  investigados  que  foi

preciso parar e deflagrar porque havia muita materialidade e havia muitas diligências efetuadas.

Que Ronaldo Bernardo desde o início ele estava envolvido, era um dos líderes da quadrilha em

São Paulo. Que ele pertencia ou pertence ao Primeiro Comando da Capital e usava a estrutura

para realizar o tráfico de drogas, tendo alto poder aquisitivo. Que realizava encontros com o

pessoal  da  Baixada  e  mantinha  contato  com a  maioria  dos  investigados.  Que  era  um dos

principais alvos da operação. Que Jamiriton Marchiori Calmom era o principal braço-direito

de Ronaldo na  Capital.  Que  era  uma  espécie  de  operacional  de  Ronaldo.  Que  em um dos

eventos  chegou a levar  o  entorpecente  até  o  Guarujá  e  entregar  para  o pessoal  de  lá.  Que

carregava dinheiro para Ronaldo, fazia de tudo, realizava encontro. Que participou de muitas

atividades durante a investigação. Que  Bozidar Kapetanovic era tratado como “Judo” pelos

membros da organização. Que é sérvio e se tem notícia de que é oriundo do crime organizado

na antiga Iugoslávia, veio para o Brasil e casou com uma brasileira e se estabeleceu aqui e teve

filho. Que é muito citado e foram feitas muitas diligências de rua, porque tinha uma precaução

de não falar ao telefone praticamente, utilizando aplicativos. Que foram feitos encontros com

fornecedores de droga, venezuelano, salvo engano da testemunha e colombiano. Que Bozidar

foi até a República Dominicana encontrar com um dos fornecedores, tendo ido também até o

litoral  para  encontrar  com dois  trabalhadores  do  Porto.  Que  Bozidar  fazia  contato  com os

fornecedores  e  distribuía  dinheiro  para  as  células  envolvidas  e  fazia  o  contato  com  os

compradores  na  Europa.  Que  Luis  de  França  e  Silva  Neto é  chamado  de  “Bonito”  ou

“Celebridade”.  Que era  um sócio de Ronaldo e também membro do Primeiro Comando da

Capital, respeitado dentro do comando, segundo informações apuradas pela testemunha. Que ele

foi preso em uma operação da Polícia Civil que desarticulou uma célula na Zona Leste de São

Paulo do PCC. Que ele chegou a descer algumas vezes ao litoral para colocação de droga em

container, sendo uma das vezes frustrada porque a quadrilha de Marco Randi, falecido, acabou

não fazendo naquele dia. Que durante a investigação ficou claro a participação, fazia encontros

e foram realizadas diligências de rua e situações que deixaram evidente a participação dele. Que

Miroslav Jevtic também é sérvio e é conhecido como “Felipe”. Que assim como o Bozidar

evitava a comunicação por telefone. Que há interceptações dele, mas nas ligações não há nada

sobre tráfico.  Que ele foi  exaustivamente  citado e  houve várias diligências demonstrando a

ligação dele com os demais membros e a participação na organização. Que sua atuação era

parecida com a de Bozidar. Que fazia contato com fornecedores, parte da droga enviada para a
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Europa era dele e contato com os compradores europeus. Que tem um vasto patrimônio sem

qualquer lastro que justificasse o patrimônio, a mesma coisa que Bozidar. Que casou com uma

brasileira, teve um filho e conseguiu a permanência. Que em uma das buscas em Santa Catarina,

se não se engana a testemunha, foram encontrados um ou dois documentos falsos, assim como

Bozidar também. Que para se chegar a Bozidar foram feitas diversas diligências também. Que

Renan Amorim Peixoto é conhecido como “Russo” e integrava o pessoal responsável pela

logística de embarque nos navios. Que era ligado a Marco e Artur Randi e aos demais membros

de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Que ele participava ativamente no transporte da droga até

os barcos, ajudava no içamento, fazia a colocação da droga no container. Que Rodrigo Amorim

Peixoto participou dos primeiros eventos em que a testemunha ainda não estava na operação e

só teve ciência. Que atuaria na equipe de Marco e Artur Randi para embarque da droga nos

navios, tendo participado de três eventos seguidos, conforme relatado nos autos. Que  Tiago

Almeida Leite era conhecido como “Abravanel” e como “Motoboy” pela turma de Vicente de

Carvalho, formada por Marco Randi, Artur Randi, Renan, Wagner, Nicholas. Que Tiago era

chamado várias vezes para dirigir os carros. Que, via de regra, esse grupo usava barcos que

encostavam nos navios, por içamento. Que Tiago chegou a ir dentro dos barcos, mas pilotava

carros também. Que jogavam a droga em barcos e iam pelo canal, usando os afluentes na região.

Que ele participava do transporte de droga no litoral. Que  Paulo César Pereira Júnior era

também muito ligado a família Randi. Que em diversos eventos, os encontros eram realizados

na casa  de “PC”  e  desempenhava  um papel  um pouquinho diferente.  Que  também fazia  o

embarque  da  droga,  mas  além  disso  fazia  contato  com  o  pessoal  dos  terminais  para  ter

informações sobre contêineres que poderiam ser alvo da quadrilha. Que  Lucas Gonçalves da

Silva também participou dos primeiros eventos. Que chegou a vir para São Paulo, se não se

engana a testemunha, com Marco. Que também pilotava os carros com droga e era associado a

família  Randi.  Que  Denilson  Agostinho  Bilro,  além dele  tem o  Felipe,  seu  sobrinho  e  o

Adilson,  seu  irmão,  todos  pescadores  lá  de  Vila  Lídia,  Cidade  Náutica  no  Guarujá.  Que

conheciam o pessoal dos Randi e utilizavam da expertise de toda a região do canal de Santos

para  pilotar  os  barcos para a  quadrilha.  Que eles é  que geralmente  pilotavam os barcos  da

quadrilha que iam até os navios para fazer içamento. Que foram diversos eventos em que eles

participaram. Que Edney dos Santos Neris, conhecido como “Cavalo”, é ex-cunhado do Marco

Randi, que foi casado com a irmã de Edney. Que ele era uma espécie de operacional do Marco

Randi. Que ele realizava diversas tarefas ordenadas por Marquinho. Que a testemunha se lembra

de uma ida ao Rio de Janeiro dele junto com Marquinho, Karen, Renan e mais alguém içar

mochilas. Que foi em um evento em que eles conseguiram colocar a droga no navio em Santos,
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mas não as mochilas com os rádios para fazer o arremesso na Europa para o pessoal que ia

receber. Que eles foram até o Rio de Janeiro e fizeram um içamento deste material.  Que a

última  participação  de  Edney  foi  em uma  das  últimas  apreensões,  em 11/08,  em  que  foi

apreendida uma Spacefox com 120 kg de cocaína junto ao Aquário de Santos. Que o carro

estava em nome do Edney e foi comprado por Marquinho um dia antes só para receber a droga.

Que foi feita a vigilância por policiais federais e por algum motivo eles abandonaram o carro.

Que,  salvo engano da testemunha,  havia diálogos em que Edney fala para Marquinho ficar

sossegado porque o carro estava em nome dele. Que  Marcos Eduardo dos Santos Barbosa,

era conhecido como “Barriga”. Que a família Randi tinha um ferro velho do lado da casa da

mãe. Que “Barriga” trabalhava no ferro-velho e nas horas vagas trabalha na parte logística do

tráfico para transportar e içar a droga para os navios. Que Moisés Mello Azevedo era amante de

Tânia Mara, mãe de Marcos e Artur Randi. Que Moisés era guarda portuário. Que ele se valia

da posição dele para passar informações se estava tendo alguma movimentação, principalmente

sobre a polícia federal e polícia marítima perto dos terminais, para que Marquinho pudesse fazer

os  içamentos  que estavam planejando.  Que ocorreram várias  situações  de Tânia  ligar  e ele

responder que sim, e Marquinho e Artur também ligaram. Que houve uma situação de ele falar

que não dava porque estava tendo uma festa no Concais, terminal de passageiros, do outro lado

dele trabalhava. Que Moisés ficava em posto no Terminal Santos-Brasil, do lado do Guarujá,

em Vicente de Carvalho, com vista privilegiada e acesso a informações como guarda portuário.

Que neste dia não fizeram nada, porque Moisés avisou que a polícia federal estava na água. Que

é esta a sua participação: vigilância e passar informações e recebia para isso. Que Alexandre

Silvestre Filho, vulgo “Nenê”, é sobrinho de Jamiriton. Que ele tinha um veículo Kombi que foi

usado  no  transporte  de  droga,  mas  a  testemunha  ainda  não  estava  na  operação  quando

capturaram as imagens. Que foi um fato que chamou a atenção o fato da Kombi estar no nome

do próprio sobrinho. Que Alexandre comprou os HTs utilizados neste evento do Rio de Janeiro

mencionado anteriormente. Que foi ele que providenciou os rádios, a pedido de Jamir, na Santa

Ifigênia. Que Lucilene Cardoso foi identificada como sendo uma das pessoas de um núcleo que

cooptava tripulantes de navios, notadamente filipinos. Que Lucilene, Karen e Joseph/Marianito

falavam tagalo, a língua falada nas Filipinas. Que a função dela é a cooptação dos tripulantes.

Que existem algumas coisas nos autos que sugerem que ela é vinculada a um outro grupo que

surgiu  na  investigação  formado  por  Maxwell  e  Patrício.  Que  eles  trabalhariam  com  ela

diretamente. Que o grupo de Ronaldo Bernardo e Marco Randi utilizava a Karen para fazer a

cooptação e  existiam vários conflitos  entre Karen e Lucilene durante  as  investigações.  Que

existem áudios de conflito entre a Lucilene e Ronaldo. Que Lucilene também era do Primeiro
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Comando da Capital. Que ela tem um certo poder aquisitivo sem ter ocupação que justificasse.

Que Marianito Rona Elesis ou “Joseph” foi citado e participava de alguns eventos, mantendo

contato  com os  investigados,  na  cooptação  de  tripulantes.  Que  durante  todo  o  período  da

investigação ele  ficava no Porto  de Paranaguá/Paraná  e  os  investigadores  não  conseguiram

aprofundar  as  investigações  neste  porto,  mas  também  tudo  indica  que  mantinha  a  mesma

atividade de cooptação de tripulantes  no Porto de Paranaguá.  Que  Sergiogil  Florentino da

Silva surgiu  durante  as  investigações  diversos  núcleos,  um puxando  o  outro.  Que  não  era

inicialmente conhecido, mas foi identificado pelos contatos e monitoramento. Que ele tinha uma

equipe, mas de estivadores ou OGMO no terminal. Que ele não fazia içamento. Que mantinha

contato  com  o  pessoal  do  OGMO  para  fazer  a  introdução  de  entorpecente  dentro  dos

contêineres, cuja informação ele também obtinha. Que teve um evento com 93 kg no qual têm

vários áudios em que ele dá ordem aos estivadores para a colocação da droga em determinado

container específico e o desespero dele porque o navio ia levantar a âncora sem que tivessem

terminado o serviço. Que as conversas eram com Edson, Alemão, Binha e Valmir, que depois

foi preso em flagrante. Que era um grupo diferente do Marco Randi que colocava droga em

contêineres e que surgiu durante as investigações. Que Rogério Correia Morais, o “Alemão”

trabalhava no terminal Santos-Brasil em uma empresa terceirizada. Que ele tinha acesso aos

contêineres refeers, que são os contêineres refrigerados. Que nesta situação, salvo engano da

testemunha, a droga foi colocada dentro do terminal e dentro de um container refeer. Que eles

tiraram, cortaram o container e colocaram em outro determinado que ia para a Europa. Que esta

era  a  função  de  Rogério,  fazer  este  trânsito  da  droga  dentro  do  terminal.  Que  surgiram

informações de que ele possuía arma e muito dinheiro, acreditando os investigadores que ele

teria ascendido dentro da organização, não sendo mais um servidor braçal.  Que  José Lúcio

Paulino não é só deste núcleo. Que ele surgiu durantes as investigações tendo papel no núcleo

do Marco Randi e no núcleo do Sergiogil. Que ele entrava em contato com funcionários dos

terminais e obtinha informações sobre determinado container. Que ele pegava o mapa e oferecia

para as quadrilhas o container. Que vendia esta informação. Que ele obtinha esta informação

com o funcionário do Terminal Santos-Brasil de nome Marcelo. Que tinha a ligação dele com as

duas quadrilhas. Que em um evento que durou quase um mês, em que houve içamento em alto-

mar, houve tentativas todas as semanas, surgiram várias pessoas. Que no final Marco Randi,

Renan  e  mais  alguém  há  a  menção  de  “peguei  o  papel  com  o  Velho”,  e  depois  com  a

interceptação, binagem, verificou-se que era Lucio, que teria fornecido o papel do container em

que foi apreendida a droga. Que também tinha contato com o grupo do Sergiogil e a testemunha

acredita que ele trabalhava não só para essas duas quadrilhas, mas para vários núcleos. Que
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Maxwell Galvão, o “Max” ou “Alfie”, pelo que a testemunha sabe, é traficante conhecido em

Santos, “das antigas”. Que ele se diz estivador, mas durante as investigações nunca se verificou

que ele estava trabalhando. Que é ligado principalmente a Patrício, vulgo “Bacalhau” e a “Tiago

Índio”, que também era alvo da investigação. Que um dos casos, em que houve apreensão na

Itália, no Porto de Gioia Tauro, em navio em que colocaram os rádios no Rio de Janeiro, que

não foi  só o  grupo de Marco  Randi  e  do  Ronaldo,  teve o  grupo do  “Tiago Índio”,  chefe,

participando de colocação de droga neste navio.  Que também houve outro,  em que não foi

possível fazer a apreensão apesar dos investigadores saberem da colocação da droga no navio

Ibis Arrow, de suco de laranja, que não se conseguiu localizar, foi para a Antuérpia, no qual

também houve consórcio entre a equipe do “Marquinho” e de “Tiago Índio”, com a participação

de Max. Que também houve outra participação de Max, mas a testemunha não consegue se

recordar.  Que  Patrício  da  Silva  Fausto,  o  “Bacalhau”,  do  grupo  de  “Max”,  era  também

traficante  conhecido  na  Baixada,  residia  na  Praia  Grande.  Que  participou  também  destas

situações,  se a testemunha  não se engana,  da apreensão de 199 kg do Rio de Janeiro.  Que

Ariane Bispo Vieira era despachante aduaneira e se valia da sua posição para fazer associação

ao tráfico, em razão do acesso dela a informações, planilha de contêineres. Que ela passava as

informações  e  realizava  o  tráfico  com  as  quadrilhas.  Que  em um dos  eventos,  em que  a

testemunha  ainda não estava,  os  contêineres  foram reservados pelo e-mail  funcional  dela  e

depois  houve  uma  situação  que  surgiu  na  reta  final  da  operação,  em  que  Ariane  estava

desesperada, contatando diversas pessoas no telefone, para que arrancassem um negócio que

estava no container dentro da Santos-Brasil. Que foi colocada droga em container que não iria

passar por inspeção, porque estava em navio de cabotagem, só na costa brasileira. Que este

container era de cerâmica que iria para o porto de Manaus, só que dentro da Santos-Brasil teria

que tirar e colocar no container certo que iria para a Europa. Que por algum motivo, a equipe

dela no terminal não conseguiu tirar, então ela ficou desesperada, contatando diversas pessoas e

com as  informações surgidas nestas  conversas,  conseguiram apreender  a droga no Porto de

Salvador. Que  Carlos Renato de Souza Oliveira,  o Renato ou “Negão”, já foi ajudante de

despachante aduaneiro, só que ele já foi alvo de investigação da Polícia Federal e ele não tinha

mais licença para trabalhar neste setor. Que mesmo assim ele fazia os contatos com traficantes,

fazia “o meio-campo” para colocar droga em container. Que, salvo engano da testemunha, ele

tinha contato com Sergiogil e também com Ariane. Que Larissa Teixeira de Andrade fez uma

viagem para  Cartagena junto com a Karen,  a mando  do Ronaldo,  com quem ela  tinha um

relacionamento e pago tudo por ele e teria feito encontros com supostos traficantes. Que isso foi

antes da testemunha entrar na operação, só ficou sabendo. Que depois disso, aparentemente, não
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houve evolução na participação dela. Que Wellington Reginaldo Faria, vulgo “Pc Farias”, era

supervisor de segurança do Terminal Deicmar. Que a testemunha ainda não estava nos eventos,

mas pela leitura soube que ele facilitava a entrada da droga no terminal. Que houve todo um

trabalho da Deicmar mostrando que ele apagou holofotes, determinou que funcionário mudasse

posição  de  câmeras  e  acompanhou  a  colocação  da  droga  em  container.  Que  Wanderson

Machado de Oliveira, o “Pen Drive” foi sempre citado pela quadrilha. Que começaram a fazer

levantamento  e  cruzamento  de  informações  e  verificaram  que  ele  tinha  uma  empresa  de

importação e exportação e a conclusão que se chegou é que o pessoal passava as informações de

contêineres para ele  e ele  fazia levantamento e  rastreamento do container  para  a quadrilha,

principalmente para Marco Randi e Ronaldo. Que houve uma situação, que a testemunha não

sabe o que aconteceu se algum tipo de desacerto, em que “Pen Drive” foi para a Europa para

aguardar a chegada de droga a Barcelona junto com Tomislav, alvo da operação foragido. Que a

droga foi apreendida em Valencia. Que a passagem dele foi comprada por Jamiriton. Que a

testemunha também acha que um dos carros dele era também de um dos investigados. Que

Paulo Nunes de Abreu é operacional, faz-tudo do Bozidar. Que cuidava da vida de Bozidar no

Brasil. Que ele participou de alguns encontros, conforme levantamentos de rua efetivados. Que

além  disso,  Paulo  Nunes  era  estelionatário.  Que  um  dos  nomes  que  utilizava  era  Edson

Magalhães, que tem documentação farta nos autos, para aplicar diversos tipos de golpes não

relacionados ao tráfico. Que ele era relacionado diretamente ao Bozidar. Que a testemunha não

se recorda bem de Renato Júnior Barreto Gonçalves, que apareceu como associado durante as

investigações, mas não foi aprofundado. Que  Mark Dale Barnaja, Mark Joseph e Michael

Dinopol eram, salvo engano da testemunha,  os tripulantes do navio que recebeu a droga no

evento em que quatro investigados faleceram.  Às perguntas da defesa do acusado Alexandre

Silvestre Filho: Que a testemunha trabalhava na análise de dados e interceptações, que nesta

operação a testemunha não fez nenhuma diligência de rua. Que a testemunha fez interceptação

de Alexandre com Jamiriton, tio dele. Que a testemunha se recorde só com ele. Que no evento

da Kombi, a testemunha tem ciência genérica, ainda não estava na investigação, não podendo

afirmar se Alexandre estava na Kombi ou não. Que a testemunha teria que ver os autos para

informar como se chegou no número de Alexandre, porque não era da época da testemunha na

investigação. Às perguntas da defesa da acusada Ariane Bispo Vieira: Que Ariane era ligada a

alguns núcleos, mas não obedecia ordens, pelo que a testemunha se recorda. Que era ligada ao

núcleo do Marco Randi e consequentemente a do Ronaldo Bernardo no evento em que houve o

email para reserva de contêineres e era também ligada ao núcleo de Renato “Negão” na situação

do navio de cabotagem. Que se refere a Carlos Renato, que tinham como vulgo “Negão” e
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“Nato”. Às perguntas da defesa do acusado Carlos Renato de Souza Oliveira: Que em relação

aos 27 kg apreendidos em Itajaí, foi resquício de apreensão na Rússia e “devolvido”. Que na

verdade, as autoridades russas não quiseram abrir o container e devolveram, por isso foi aberto

em Itajaí.  Que foi  feito trabalho de análise na época e se chegou a  participação do Carlos

Renato, que é uma das pessoas que teria feito o levantamento do container. Que em relação aos

420 kg apreendidos em carga de miúdos de suíno. Que a participação de Carlos Renato foi

verificada com alguns encontros com Sergiogil na época e Carlos Renato estava sendo cobrado

sobre este container e foram feitas pesquisas pelos policiais e se descobriu o container, o qual

foi aberto e se descobriu os 420 kg. Que Carlos Renato teria feito o levantamento e escolha de

container alvo da quadrilha. Que a testemunha não sabe a atual função de Carlos Renato e tinha

a informação de que ele seria ajudante ou despachante aduaneiro e por ter sido investigado foi

cassada a licença dele. Que a testemunha corrigiu: são 11 kg apreendidos em Itajaí. Que durante

as investigações Carlos Renato não foi flagrado carregando ou transportando droga para dentro

de navio. Que Carlos Renato se relaciona com os grupos de Sergiogil e Ariane, formado por

várias pessoas, que, em tese, formariam uma quadrilha.  Às perguntas da defesa do acusado

Bozidar Kapetanovic: Que a testemunha só foi informado sobre a informação inicial do DEA e

leu a informação policial subscrita pelo policiais Thiago e Beatriz. Que a testemunha não sabe

quando o delegado Agnaldo recebeu a informação do DEA. Que não sabe o hiato temporal entre

o recebimento da informação inicial e a informação policial. Que não sabe e não foi informado

se houve apenas um dia entre elas. Que a operação Brabo é a atual e a operação Porshe é outra,

assim como há outras operações. Que a testemunha não teve acesso a informação inicial do

DEA. Que quando começou a trabalhar na operação teve acesso à informação policial (fls.04 do

inquérito apresentada em audiência) e aos autos circunstanciados 1 e 2. Que acredita que houve

erro de formatação na informação policial, porque a Operação Porshe é uma outra investigação

da  delegacia  e  uma  não  tem nada  a  ver  com a  outra.  Que  Bozidar  foi  para  a  República

Dominicana  para,  segundo  informações  recebidas  pela  testemunha,  se  encontrar  com  uma

pessoa  de  nome  Valdez.  Que  estas  informações  são  oficiais,  que  estão  nos  autos.  Que  as

informações  foram  obtidas  entre  as  autoridades  policiais  competentes  e,  salvo  engano  da

testemunha, foi tirada fotografia de Bozidar chegando no aeroporto da República Dominicana.

Que a testemunha não se recorda com quem ele estava. Que as informações que a testemunha

tem nos autos é que Bozidar teria encontrado este cidadão não brasileiro envolvido com tráfico.

Que não foram gravadas conversas espúrias. Que em relação ao carregamento de 230 kg de

cocaína no navio Ibis Arrow em 24/10/2016, a testemunha afirmou que a introdução da droga

foi feita pelo núcleo da Baixada, capitaneado por Marco Randi, de droga oriunda do núcleo de
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São Paulo e não teve êxito em apreender o carregamento, mas pelo conjunto de informações

obtidas na investigação pode afirmar que houve o carregamento. Que foi feita busca no navio

em Santos  pela  polícia  federal.  Que  quem compartilhava  ou  não  informações  com polícia

estrangeira era a autoridade policial, o delegado DPF Agnaldo, não sabendo dizer a testemunha

se foi feito o compartilhamento de informações no caso com a polícia belga. Que a testemunha

sabe que não foi encontrada a droga, tanto que no relatório final está relatado como evento que

não teve êxito em apreensão. Que teve, além do navio Ibis Arrow, outro carregamento que a

polícia não conseguiu fazer a apreensão. Que foram três eventos em que a polícia não teve êxito

na apreensão no navio Cap San Augustin, no Ibis Arrow e relacionado a 95 kg de cocaína no

Porto de Santos. Que a testemunha entrou na operação três dias depois do evento do navio Cap

San Augustin, ocorrido em 13/9/2016. Que foram realizadas inúmeras diligência em relação a

Bozidar, porque ele não usava muito telefone e precisou de muita diligência de rua. Que foram

feitas diligências em flats, padarias e diversos lugares. Que Bozidar morava no flat localizado

na Rua Elvira Ferraz 250 e dados do condomínio foram juntados aos autos. Que a testemunha

não se recorda se foi  feita diligência de rua neste flat.  Às perguntas da defesa do acusado

Jamiriton Marchiori Calmon: Que Jamir trabalhava diretamente com Ronaldo Bernardo e tinha

contato  com  outros  acusados  como  o  Luis/”Bonito”,  com  a  Karen,  para  quem  entregava

dinheiro,  com Marco Randi,  que morreu,  com Artur  Randi.  Que ele  circulava em todos os

núcleos cumprindo determinações do Ronaldo. Que teve contato e comprou passagem para o

Wanderson viajar para a Europa e conforme lido pela testemunha nos autos, já que ainda não

fazia parte da investigação, chegou a conduzir uma Kombi em nome do sobrinho Alexandre até

o litoral carregada com droga. Que a conduta do acusado é além de distribuição de dinheiro e

participar de toda a negociação para transporte e entrega da droga, teria carregado o próprio

entorpecente para o litoral. Que a testemunha não pode responder com certeza o por quê de não

ter  sido apreendida a  Kombi  na data  do fato,  mas  acredita  que foi  verificada por  meio  de

levantamentos posteriores. Que como só foi verificada com diligências com câmeras não foi

possível  fazer  o  flagrante  no  dia  em que  ele  transportou.  Que  a  testemunha  participou  de

degravação e de escuta. Que a testemunha não sabe como funcionou a logística deles na época

do evento da kombi, se iriam alocar mais droga em Santos, pois eles pegavam drogas de vários

grupos. Que a testemunha não sabe se já havia droga na Kombi e iriam colocar mais. Que a

testemunha não tem como afirmar, porque esta degravação é de um período em que não estava

ainda na investigação. Que no início teve esta situação da Kombi onde Jamir teria contato com

droga,  depois,  durante  o  período  em  que  a  testemunha  atuou,  não  foi  visualizado  Jamir

encostando na droga diretamente. Que também, por ser braço direito de Ronaldo, passou a ter
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pessoas abaixo deles que realizava este serviço para eles. Que a degravação seguia um critério

já que estava sendo investigado crime de tráfico e de consequente lavagem de dinheiro: áudios

que apresentavam indícios de tráfico, de vínculo entre os investigados e ou novos investigados

que poderia surgir durante a investigação eram degravados e iam para os autos ipsis litteris,

literalmente, do começo a fim. Que da mesma forma na questão patrimonial, já que Jamir mexia

muito  com o patrimônio de Ronaldo.  Que havia muitos  áudios sobre apartamento da praia,

cobertura  no  Guarujá,  apartamento  na  Rua  Balzac  em  que  construíram  apartamento  com

dinheiro  do  tráfico,  apartamento  onde  Tata  morava.  Que,  inclusive  a  ex-esposa  tem vários

áudios degravados ligados ao Jamir.  Que para a testemunha chegar na conclusão que o réu

Jamir  ou outro está em determinada situação, não se analisa só o áudio, junto com isso há

informações de antenas de celular, de rua, de contrainformação. Que não é através de apenas um

áudio, que sozinho não vai fazer prova nunca, que se chega a convicção que, por exemplo,

Jamiriton estava naquele local. Que eram 1.500 áudios por dia, durante um ano. Que é preciso

ver todo o contexto que surgiu a informação. Que não eram só os áudios do dia do evento, mas

áudios  de  períodos  passados  também,  foi  preciso  criar  um filtro  por  ser  a  operação  muito

complexa. Que para se chegar a interpretação de qualquer áudio, é uma série de fatores que

deve ser levada em conta. Que Karen só tratava de assuntos ligados ao tráfico com Jamiriton,

este indício em conjunto com demais elementos obtidos na época, chegava à conclusão. Que

muitas vezes Karen fala que precisa de dinheiro e Jamir fala que vai falar com “Neguinho”, que

no caso é Ronaldo. Que a testemunha não se recorda se há algum áudio no sentido de Jamir

tomar as decisões. Que há eventos que Jamir consta, mas que não se chegou a elementos que

indicassem a participação de Ronaldo naquela situação específica. Que em relação ao índice

49974322 o interlocutor fala que Jamir não pode ficar sabendo, a testemunha não se recorda de

ter feito a degravação. Às perguntas da defesa dos acusados Denilson Agostinho Bilro, Edney

dos Santos Neris, Marcos Eduardo, Tiago Almeida Leite, Rodrigo e Renan Amorim Peixoto e

Renato  Júnior  Barreto  Gonçalves: Que  segundo  se  recorda  a  testemunha,  “Torinha”  seria

Denilson e o “Bigode” seria  Adilson,  só que os  dois são irmãos  e usam bigode.  Que pelo

conjunto  de  informações  que  a  testemunha  teve,  era  constante  a  presença  de  Marcos

Eduardo/”Barriga” no ferro-velho, cumpria ordens de Marco e mantinha contato com a Tânia.

Que a testemunha não sabe se Marcos Eduardo tinha vínculo de trabalho regular, de carteira

assinada, mas que ele frequentava e sempre estava à disposição no ferro-velho. Que o ferro-

velho pertencia ao Marcos Randi, mas não sabe se juridicamente, no papel, pertencia. Que quem

tomava conta era o pai deles, que ficava lá muito, mas quem era o dono de fato era Marcos. Que

era constante Edney servir  como motorista de Marco. Que além de motorista,  em uma das
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situações deu o próprio nome para um carro destinado ao tráfico. Que Edney não tinha poder de

decisão como chefe da organização, ele era de uma equipe de apoio. Que a testemunha não

atuou em Santos, mas teve contato com policiais lotados em Santos e durante as investigações

foram chegando a informações de que eram pessoas ligadas ao tráfico. Que a testemunha teve a

informação de que Marco Randi era um pirata conhecido na região. Que Renan faria parte do

grupo. Que salvo engano da testemunha,  Renan teria respondido por homicídio. Que Renan

estaria envolvido com pirataria. Que a testemunha pode verificar que eles migraram da pirataria

para o tráfico, que é mais lucrativo. Que não se recorda de Renato Júnior.  Às perguntas da

defesa do acusado Lucas Gonçalves da Silva: Que Luca Leggieri é um outro réu, salvo engano

da testemunha, pertencente a um outro núcleo que surgiu na reta final das investigações. Que a

testemunha acredita que não pode ter nenhum tipo de confusão entre Luca e Lucas, porque,

salvo engano da testemunha, eram grupos distintos e com atividades distintas. Que, em relação à

degravação constante de fls.272vº da denúncia, constou erro de digitação, porque Luca Leggieri

só apareceu muito tempo depois e este diálogo é do início da operação, quando a testemunha

ainda não atuava.  Às perguntas da defesa da acusada Lucilene: Que Lucilene foi presa por

tráfico  na  cidade  de  Santos,  sendo  que  cooptava  tripulantes,  principalmente  filipinos,  para

receber  a  droga  nos  navios  com destino  a  Europa.  Que  existem nos  autos  diversos  áudios

realizados e interceptações relacionando a acusada. Que houve apenas um flagrante ocorrido no

final da operação, mas houve vinte apreensões. Que desconhece as circunstâncias da prisão da

acusada. Que a testemunha não participou da prisão dela.  Às perguntas da defesa do acusado

Luis de França Silva Neto: Que a testemunha não teve acesso à informação inicial do DEA. Que

a testemunha não se recorda de como Luis de França foi  identificado, estando relatado nos

autos. Que não existia a designação de um policial para acompanhamento de determinado alvo.

Que através das interceptações e outra diligências se chegou ao endereço onde Luis de França

residia. Que a testemunha não se recorda se houve diligência dentro da residência de Luis de

França, até porque ele foi preso antes da deflagração da operação. Que a testemunha não sabe

informar que policial teria feito a diligência. Que salvo engano da testemunha, Luis de França

foi identificado no início da operação, ainda no final de 2016. Que a interceptação de Luis

durou de sua identificação até próximo a prisão dele. Que não chegou há um ano, chegou há

meio ano.  Que a testemunha não sabe o motivo da prisão de Luis de França,  só recebeu a

informação dela.  Que a  testemunha  desconhece se  algum dos telefones interceptados foram

apreendidos  pela  Polícia  Civil  quando  da  prisão  de  Luis  de  França.  Que  acredita  que  foi

cumprido mandado de busca na casa de Luis. Que não sabe informar se foi apreendido alguma

coisa  relacionada  a  operação.  Que  a  testemunha  acredita  que  não  tenha  sido  verificado
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parentesco entre Luis de França e Ronaldo Bernardo, que eram muito próximos. Que acredita

que houve uma abordagem na Liberdade, mas a testemunha não se lembra se Luis estava. Que

não sabe informar se foi verificado o celular na abordagem, se houve foi relatado nos autos. Que

de todos os telefones interceptados eram pedidos os cadastros e justificado ao Juízo o por quê

do telefone. Que a testemunha não sabe se as pessoas constantes dos cadastros foram ouvidas.

Que a testemunha acredita que Luis de França foi interrogado, mas não participou de nenhum

ato da deflagração. Que a testemunha não teve acesso ao interrogatório de nenhum dos acusados

e durante a investigação só teve acesso ao auto de prisão em flagrante dos três tripulantes no dia

18/8. Que não sabe se o nome de Luis de França foi mencionado em algum interrogatório. Que

a testemunha trabalha na DRE há seis/sete anos e no atual período há pouco mais de um ano.

Que Luis de França não foi mencionado em nenhuma outra operação em que a testemunha

tenha trabalhado. Que nenhum policial de Santos mencionou o nome de Luis de França, mas ele

era conhecido como “Celebridade” no Primeiro Comando da Capital. Que é informação policial

e de inteligência que circula pelas polícias. Que a testemunha não sabe informar a origem da

informação. Às perguntas da defesa do acusado Maxwell Galvão da Cunha: Que a testemunha

não fez nenhuma investigação acerca de Maxwell. Que há informes internos entre polícias e

também contato com a Polícia Federal de Santos, tendo sido levantado que seu nome não era

estranho, com apelido “Alfie” e que teria envolvimento com o tráfico. Que não se recorda se

Maxwell tem algum antecedente por tráfico ou associação. Que não só passaram a informação

acerca do apelido “Alfie” como há áudios em que ele é  tratado como “Alfie”  pela própria

esposa, Juliana. Que a testemunha não sabe se foi feita perícia de voz. Que a testemunha não

sabe informar se outros policiais fizeram diligência de rua relacionada a Maxwell e acha que foi

cumprido mandado de busca na casa dele no dia da deflagração.  Às perguntas da defesa do

acusado Miroslav Jevtic: Que os terminais vinculados a “Felipe” foram interceptados. Que a

testemunha não se recorda quando ele foi interceptado. Que não causa estranheza “Felipe” ter

sido interceptado em março de 2017. Que só a interceptação em si não garante a participação do

investigado no tráfico, que a investigação é mais complexa. Que “Felipe” foi exaustivamente

citado por diversos interceptados como partícipe da questão financeira do grupo. Que foram

analisadas as conversas de terceiros com outros elementos colhidos durante a investigação. Que

ele é muito citado, a testemunha não se recorda se ele aparece em algum encontro, seria preciso

ver nos autos.  Que “Felipe” evitava falar  ao telefone e a testemunha não se recorda de ter

captado conversa  dele  com algum dos  outros  investigados.  Que  não  se  recorda  de  alguma

diligência de rua, se tiver acontecido está nos autos. Que “felipe” era muito citado por Karen,

Ronaldo e  Jamir.  Que  citavam “Judô”,  que é  Bozidar  e  “Felipe”.  Que  em alguns  diálogos
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“Felipe” é citado até como acima de “Judo”. Que em relação ao evento de carregamento de

droga em 13/9/2016 para Roterdam, a testemunha não havia ainda entrado na operação. Que é

uma prática, verificada na experiência da testemunha,  que os estrangeiros vem ao Brasil,  se

envolvem com uma brasileira, têm filho e requerem a permanência, até porque como têm filho

nacional não podem ser expulsos em caso de prisão em extradição. Que em relação a Miroslav,

a testemunha não pode afirmar, teria que consultar os sistemas da Polícia Federal. Que salvo

engano da testemunha, há mais um Felipe na investigação, Felipe Bilro, que é pescador. Que

“Felipe” manteve encontros com uma funcionária administrativa da Polícia Federal de nome

Helida,  amiga  intima  da  Samara,  mulher  dele.  Que  Helida  é  concursada  e  servidora

administrativa. Que Helida não teve nenhum acesso a operação Brabo. Às perguntas da defesa

do acusado Moisés Mello Azevedo: Que a testemunha participava da equipe que elaborava os

relatórios parciais da interceptação. Que a testemunha não se recorda do cadastro do telefone de

Moisés. Que Moisés não ostentava um estilo de vida fora de seu padrão. Que ele possuía sua

casa e havia acabado de comprar um veículo Tracker novo. Que é normal o recebimento de

informações de inteligência das diversas polícias, não se restringindo apenas a operação Brabo.

Que a testemunha não teve nenhum contato, nem trocou email com o DEA. Que a testemunha

nunca ouviu falar  de Morgan Young,  agente do DEA.  Às perguntas  da defesa do acusado

Patrício  da  Silva  Fausto: Que  Patrício,  vulgo  “Bacalhau”  pertence  a  um  dos  núcleos  da

operação que praticava o tráfico no Porto de Santos e na Baixada em geral. Que não trabalhava

só com embarque de droga. Que existem informações de inteligência e contato com policiais de

Santos que Patrício era um traficante conhecido e ligado a uma facção criminosa. Que Patrício

teria participado de embarque junto com Maxwell e outros alvos da operação, como Kristian e a

esposa de Maxwell, Juliana e o Tiago Índio. Que Patrício foi preso no endereço dele no dia da

deflagração  da  operação.  Que  esta  operação  em que  tiveram 20  apreensões  não  apenas  a

apreensão de 199 kg.  Que o delegado que presidiu a operação foi  o DPF Agnaldo. Que as

informações de inteligência que a testemunha obteve são de que ele era membro de uma facção

criminosa, era conhecido como “Bacalhau” e como traficante na região. Às perguntas da defesa

do acusado Paulo César Pereira Júnior: Que era o vulgo “PC”, ligado ao núcleo logístico da

inserção de drogas em contêineres, capitaneado por Marco Randi, Artur Randi, Tania Mara,

Nicholas e diversos outros elementos. Que muitas vezes as reuniões do grupo para combinar a

empreitada criminosa eram feitas na casa de PC. Que nos primeiros eventos ele foi um elo de

ligação com o pessoal do terminal Deicmar, para obtenção de informações de contêineres que

seriam utilizados para colocar droga. Que a testemunha não se recorda de cabeça dos diálogos

envolvendo Paulo, teria que consultar os áudios. Que “PC Faria” era o Wellington, “PC” não
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tinha  outro,  “Gordinho”  do  litoral  não  tinha  outro,  “Cupim”  só  Paulo  e  “Junior”  havia  o

Adelídio Júnior em São Paulo,  mas  não era do grupo dele.  Que tinham vários vulgos,  por

exemplo,  tinha  um com vulgo de  Robson,  mas  chamava  Wagner.  Que  as  diligências  para

levantamento  de  endereço  foram feitas  pelo  núcleo  operacional  da  delegacia,  não  tendo  a

testemunha realizado nenhum desses levantamentos. Que a testemunha não se recorda se houve

diligência para verificar as reuniões, até por uma questão de segurança, utilizando-se outros

elementos de prova, porque Vicente de Carvalho é uma região muito sensível para a entrada de

policiais. Que também havia contra vigilância que está demonstrada nos autos. Que há evento

descrito no relatório de que Paulo César participou de içamento, salvo engano da testemunha

nos dois primeiros eventos e em mais um evento,  constando nos autos o relatório.  Que em

relação aos dois primeiros  eventos,  a testemunha  ainda não estava na operação e só leu os

relatório, nos quais consta elo de Paulo César com funcionários do terminal marítimo. Que em

relação ao outro evento, a testemunha não se recorda. Às perguntas da defesa do acusado José

Lúcio Paulino: Que a testemunha não se recorda de quantos alvos participou das interceptações,

mas  foram  muitos.  Que  não  fez  degravação  de  todas  as  ligações.  Que  o  agente  que  era

responsável  pelas interceptações não era obrigado a fazer todas as degravações.  Que dentre

outros colegas, a testemunha teve acesso aos áudios de José Lucio Paulino. Que a testemunha

não se recorda se fez a degravação do áudio monitorado de José Lucio. Que a testemunha não

fez trabalho de vigilância de José Lucio. Que não tem conhecimento de trabalho de vigilância

em que José Lucio guardava, introduzia, transportava, inseria em container droga. Que José

Lucio  não  era  despachante  aduaneiro.  Que  José  Lucio  não  trabalhava  em terminal.  Que  a

testemunha apurou que José Lucio teve contato com funcionário de terminal e não pode afirmar

se com despachante aduaneiro. Que a testemunha não presenciou. Que foi apurado a questão

patrimonial em inquérito de lavagem de dinheiro, mas a testemunha não sabe informar porque

não participou da apuração. Que não participou de trabalho de campo em que José Lucio se

encontrava com outros acusados.  Às perguntas da defesa do acusado Paulo Nunes de Abreu:

Que  a  testemunha  não  cumpriu  nenhum mandado  de  busca  ou  de  prisão,  mas  no  dia  da

deflagração estava acompanhando no setor de inteligência. Que não fez nenhuma diligência de

rua. Que pessoalmente a testemunha não acompanhou nenhuma ida de Paulo Nunes a nenhum

lugar.  Que a testemunha  tenta ouvir  as interceptações em tempo real,  mas  às vezes elas se

acumulam. Que, via de regra, a testemunha consulta as ERBS, mas só daquelas consideradas

relevantes  para  a  investigação.  Que  os  investigadores  adotam  um  critério  de  seleção,  são

marcadas  as  relevantes  e  que  vão  para  relatório.  Que  a  testemunha  realizou  algumas

degravações, não muitas.  Que a testemunha marcava as ligações e outros policiais faziam a
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degravação. Que, via de regra, eram conferidas para verificar se estava tudo certo no relatório,

não necessariamente pelo policial que havia marcado o diálogo. Que nos casos em que o alvo

informava que estava indo para algum encontro, havia a verificação das antenas, as quais não

dão a localização exata, e mais ou menos a movimentação. Que a testemunha não fez apreensão

de  droga,  arma  ou  documento  original.  Que  a  testemunha  não  teve  acesso  ao  documento

original em nome de Edson Magalhães. Que “laranja” no tráfico de entorpecentes alugava flats

para  Bozidar  se  encontrar  com  fornecedores  de  droga,  recebia  no  endereço  antigo

correspondências do Bozidar, havia carros em nome dele. Que Paulo Nunes além de emprestar

o nome,  atuava diretamente.  Às perguntas da defesa do acusado Ronaldo Bernardo: Que a

testemunha começou a trabalhar na unidade em 16/09/2016. Que não trabalhou na Operação

Porshe, só na Operação Brabo. Que não se recorda se os três carregamentos de Santos contidos

na informação inicial estavam relacionados a Ronaldo Bernardo. Que também não se recorda

em relação  aos  dois  carregamentos  de  Kaliningrado.  Que  não  tem conhecimento  se  foram

pedidas informações à polícia russa sobre os carregamentos  de Kaliningrado.  Que a polícia

italiana, via adido na Itália, informou a apreensão e os dados da apreensão. Que a testemunha

tem quase certeza que foram requeridas informações à polícia espanhola sobre a apreensão no

Porto de Valencia. Que em relação ao navio Cap San Augustin, quando não era possível fazer a

apreensão no Brasil  a autoridade policial  entrava em contato com a policia estrangeira para

verificar  a  possibilidade  de  fiscalizar  no  porto  de  destino,  sendo  negativo,  a  resposta  era

negativa. Que a testemunha não teve informação vinda da Itália ou da Espanha relacionando

Ronaldo Bernardo às apreensões. Que a testemunha não teve contato com agentes do DEA. Que

as informações do DEA chegam por meio das Coordenações, no caso, de entorpecentes, e a

Coordenação  Geral  em  Brasília  ou  pela  DRE/SP.  Que  elas  são  submetidas  ao  chefe,

coordenador ou autoridade policial, verifica o que precisa e encaminha para os agentes. Que o

controle de legalidade não é da alçada da testemunha. Que, segundo consta na informação, o

acompanhamento  de Larissa na Colombia teve apoio do DEA. Que a demanda por alguma

diligência internacional é encaminhada à autoridade policial, no caso o delegado responsável, e

é ele que faz os trâmites da cooperação internacional e verifica qual força estrangeira que vai

fazer, acompanhar ou apoiar a diligência. Que isto foge da alçada dos agentes na operação. Que

a testemunha não sabe como o DEA obteve os números apresentados na informação inicial,

como também não sabe como se chegou aos apelidos de Ronaldo. Que a testemunha não teve

contato na data de ontem ou de hoje com Thiago Alpiste. Que os apelidos atribuídos a Ronaldo

Bernardo,  pelo  que  a  testemunha  se  recorda,  são  “Brown”,  “Neguinho”  e  “Roni”.  Que  os

apelidos atribuídos a Vilmar são “Mela” ou “Baianão”. Que a testemunha não se recorda se
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“Cabelo Duro” era também um apelido de Vilmar. Que no dia da deflagração ficou no setor em

que trabalha aguardando os resultados da operação, réus foragidos ou para qualquer problema

que surgisse.  Que na pré-deflagração os  agentes  que trabalham na operação têm por  praxe

continuar o monitoramento e eventuais diligências de última hora quase que full time para se

resguardar  eventual  fuga  ou  qualquer  outro  problema  que possa  ocorrer.  Que  os  principais

líderes da organização recebem atenção especial, mas há cuidado com todos os réus. Que a

testemunha pode afirmar que foi apreendido muito material, mas o que foi apreendido em cada

local  não  consegue  afirmar.  Que  em  relação  ao  prédio  da  Rua  Balzac,  foram  feitos

levantamentos  patrimoniais,  que  vão  ser  apurados  em  inquérito  próprio,  em  que  ficou

demonstrado que Jamir, Ronaldo e outras pessoas construíram em consorcio o prédio. Que alvo

engano da testemunha, Ronaldo possuía duas unidade neste prédio, inclusive a cobertura. Que

em relação à afirmação anterior da testemunha que Ronaldo faria parte do Primeiro Comando

da Capital, a testemunha afirmou que basta consultar os autos e os áudios em que Ronaldo faz

conferência com irmãos da Baixada para resolver questões com Lucilene, por exemplo. Que

este  é  apenas  um exemplo,  durante  as  investigações  foram apurados  outros  elementos  que

demonstram essa afirmação. Que também teve uma outra situação envolvendo o furto de uma

moto de alto valor de Ronaldo, na qual foram acionados o Luis de França e outras pessoas e a

moto foi localizada em uma favela e os roubadores ao saberem quem era o dono da moto,

colocaram fogo para tentar se livrar do problema. Que para a testemunha e para os policiais isto

é um forte indício de envolvimento dele com o crime organizado. Que isto está na interceptação,

reproduzido nos autos. Que todos os contatos da Karen quando ela precisava de dinheiro ou

precisava trocar de carro eram feitos com Ronaldo; que Ronaldo determinava que Jamir levasse

dinheiro  para  a  Karen  e  para  outras  pessoas.  Que  Ronaldo  teve  uma  advogada  que  foi

amante/namorada dele, que morava no apartamento dele na Rua Balzac, chamada Helena. Que

Ronaldo falava para ela que o apartamento era do Vilmar e quem fez todos os contatos para

deixar o apartamento em ordem foi Jamir. Que para a testemunha isso demonstrava ascendência

e  comando  de  alguns  membros  da  organização.  Que  Ronaldo  como  chefe  do  grupo  não

colocava  a  mão  na  droga.  Que  houve  uma  viagem  supostamente  de  lazer  em  que  foram

Ronaldo,  Jamir,  “Mela”  e  o  Júnior  foram  para  Bolívia  e  Peru.  Que  foram  para  regiões

produtoras, mas a testemunha não pode afirmar que foram fazer contato para o tráfico. Que a

testemunha sabe que foram para a Bolívia e Peru, não sabendo ao certo o itinerário. Que a

testemunha  desconhece  que  no  grupo  da  viagem  de  moto  haveria  dois  policiais.  Que  a

testemunha não sabe se houve contato ou encontros, mas ele viajou para uma região produtora

de cocaína. Que a testemunha não tem cem por cento de certeza que a viagem foi a lazer ou que
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foi  para encontrar  alguém.  Que a viagem a Cartagena foi  feita por Karen e Larissa,  mas é

atribuída a Ronaldo. Que a testemunha não sabe se foi concretizado algum negócio ou algum

contato  com  fornecedores.  Às  perguntas  da  defesa  do  acusado  Wanderson  Machado  de

Oliveira: Que era conhecido e chamado por “Pen Drive”. Que foi muito citado em conversas

dos outros  investigados e  com o tempo se  conseguiu interceptar  um terminal  vinculado ao

Wanderson. Que foi muito citado como uma pessoa que tinha acesso a rastreio de contêineres.

Que foi citado o apelido “Pen Drive” e foram realizadas consultas, cruzamentos e diligências

para a identificação de quem seria este elemento chamado “Pen Drive” e se chegou ao nome de

Wanderson  Oliveira.  Que  a  testemunha  não  se  recorda  do  momento  exato  em  que  foi

identificado, mas um momento muito forte para os investigadores foi durante um evento em que

houve uma apreensão na Espanha, em que Jamir informa que tem que comprar passagem para o

“Pen  Drive”.  Que  foram  feitas  pesquisas,  alguns  levantamentos  e  se  verificou  que  Jamir

comprou passagem aérea para Barcelona para o Wanderson.  Que Wanderson depois postou

fotos no Facebook ao lado de Tomislav que era outro investigado e eles estavam esperando a

chegada da droga, que acabou sendo interceptada no Porto de Valencia. Que a testemunha não

se recorda da data em que Wanderson chegou em Barcelona. Que o içamento era um dos modus

operandi das quadrilhas, houve outros eventos em que a droga foi estufada em Redex e em

desvio de rota. Que também a entrega da droga não era só feita por arremesso, às vezes era

retirada por pessoas no porto de destino. Que a testemunha desconhece qualquer documento que

vincule à retirada de droga, há as informações da compra, do embarque da droga, da ida de

Tomislav para a Europa e a consequente ida de Wanderson para não necessariamente retirar a

droga, mas fazer a logística de recebimento. Que a informação era de que o navio iria para

Barcelona e um dos portos de passagem era Valencia. Que muitas vezes havia o aliciamento de

tripulantes que seguem até os portos de destino. Que a testemunha não sabe que informação

Wanderson poderia dar, mas afirmou que não necessariamente fornecer informação, e sim pode

lá para encontrar com compradores, com pessoas que retirariam a droga. Que para a testemunha

é impossível afirmar o que exatamente iria fazer,  o que foi apurado é que ele foi encontrar

Tomislav para resolver a situação do recebimento da droga em Barcelona. Que a função dele lá

a testemunha  desconhece.  Que não foi  realizada escuta telefônica em nenhum tripulante do

navio.  Que  a  testemunha  não  tem  conhecimento  aprofundado  sobre  as  informações  sobre

navios, mas a posição do container, o mapa do container não é público, quem tem acesso são as

pessoas dos terminais que vão operar estes navios e os armadores e empresas relacionadas, que

tenham interesse no container. Que é um grupo restrito, não é um site de consulta aberta. Que

através  das  escutas  e  das  investigações,  os  investigadores  perceberam que  os  investigados
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falavam do “papel”, que na verdade é o número do container ou o mapa. Que os investigadores

falavam que iriam levar para o “Pen Drive” para verificar se está tudo ok. Que “Pen Drive”

conferia  e  verificava  a  rota  de  deslocamento  do  container,  foi  o  que  foi  apurado.  Que  a

testemunha desconhece se foi feita diligência na casa de Wanderson. Que a Receita Federal tem

acesso as informações relativas aos contêineres mediante pedido ao terminal. Que, via de regra,

quem tem estas informações são os terminais. Que não existe documento acerca de eventual

pesquisa efetivada por Wanderson. Que ele não tinha acesso ao sistema da Receita Federal, mas

como era sócio de uma empresa de comércio exterior, a testemunha acredita que estas empresas

tenham acesso  ao  sistema  de  contêineres.  Que  a  testemunha  desconhece  os  resultados  das

buscas que foram efetuadas na deflagração da operação.  Que as rotas de navios podem ser

acessadas em site indicando qual é o próximo porto do navio, só que a programação completa

apenas os armadores que têm. Que Wanderson está sendo acusado em dois eventos, apreensão

de cocaína no Porto de Valencia, no qual Jamir teria comprado a passagem de Wanderson e que

ele teria ido encontrar  Tomislav,  sérvio que ficou em São Paulo bastante tempo,  fazendo a

programação logística com o grupo de São Paulo e também da Baixada para embarque desta

droga e que teria tido contato também com Wanderson. Que Wanderson foi exatamente fazer

em Barcelona a testemunha não sabe. Que o próximo evento seria a apreensão de 332 kg no

Porto de Santos. Que os investigadores trabalharam um mês neste evento, em que tiveram várias

tentativas  de  embarque  e  foi  feito  na  barra,  porque  os  investigados  estavam  em grau  de

desespero  absurdo.  Que  a  listagem  dos  contêineres  para  se  verificar  qual  era  bom  era

encaminhada  para  Wanderson  e  neste  evento,  de  fato,  estão  relacionadas  pessoas  que

trabalhavam nos terminais e que passaram a informação, mas o que pode ser apurado é que

existia uma questão de confiança para confirmar a informação que era repassada por outros para

o grupo. Que neste evento foi passada uma informação por Lucio obtida de um funcionário de

terminal chamado Marcelo e por segurança mandaram o papel para “Pen Drive”/Wanderson

para conferir se estava ok, se o serviço poderia ser feito. Que foi um mês de análise de uma

situação  só,  que  eles  tentaram  embarque  em  três  ou  quatro  navios.  Que  foram  obtidas

informações de diversos navios e acabaram por inserir em alto mar esta droga em navio que

estava vindo de Buenos Aires, salvo engano da testemunha.  Que o container não pararia no

porto,  passaria  direto.  Que como foi  apurado que Wanderson trabalharia  com importação e

exportação considerou-se  que ele poderia  ter  acesso a sistemas  de mapas  de cargas.  Que a

testemunha não fez perícia e não sabe dizer qual é o programa que ele utilizava, mas a quadrilha

sempre tinha o cuidado para passar para Wanderson as informações que eles recebiam, porque

havia muita desconfiança com as informações recebidas. Que a testemunha desconhece se há
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algum documento que comprove estas informações. Que durante a operação Brabo foram dez a

doze policiais revezando, até um pouco mais. Que existiam policiais que trabalhavam direto na

interceptação,  um núcleo  que  quase  não  se  desfez  e  outros  policiais  de  outros  estados  da

Federação que se revezavam por períodos de dois a três meses, e policiais que cuidavam do

patrimônio dos investigados. Que a testemunha não sabe dizer por quanto tempo perdurou a

interceptação de Wanderson. Que salvo engano da testemunha ele nunca se apresentou como

“Pen Drive” por telefone. Que pelo que a testemunha se recorda, não foi chamado por alguém

como “Pen Drive”, até porque no telefone interceptado ele fazia muito uso com a esposa. Que

ele  tomava  a  precaução de  tratar  de  assuntos  não  lícitos  neste  terminal.  Que  a  testemunha

desconhece  se  Wanderson  levou  seu  aparelho  celular  para  a  viagem  a  Barcelona.  Que  a

testemunha não se recorda se o terminal de Wanderson estaria interceptado na data da viagem.

Que a testemunha não se recorda dos áudios 53265190 e 53265191, como não se recorda de

Wanderson ter se apresentado como “Pen Drive”. Que desconhece a distância de Valencia a

Barcelona.  Que desconhece se houve diligência no endereço profissional  de Wanderson e o

resultado da busca.  Às perguntas da defesa do acusado Wellington Reginaldo Faria: Que foi

apurado que Wellington era “PC Farias” no início da investigação, quando a testemunha ainda

não estava na operação, tendo acesso aos primeiros autos e feitas as análises das situações que

envolveram o Terminal Deicmar e pelo contexto e interceptações foi afirmado que ele é “PC

Farias”. Que a testemunha desconhece os diálogos que ocorreram nos dois primeiros eventos.

Que a testemunha não se recorda de ter participado de interceptação do Wellington Reginaldo,

que o período em que ele foi interceptado ou não, a testemunha não estava. Que a testemunha

não se recorda de ter ouvido a voz dele nos áudios. Que a informação de que Wellington teria

desviados os refletores foi obtida por meio do próprio terminal, em uma pesquisa de quadro a

quadro. Que o documento produzido pelo Terminal Deicmar foi feito por meio de solicitação

via ofício. Que a testemunha não vê nenhum problema na licitude do documento. Que a polícia

solicitou a informação e o terminal informou via ofício. Que a testemunha não tem nenhum

motivo para desconfiar da licitude dele. Que os elementos trazidos nos autos é que indicam que

Wellington seria a pessoa que desviou os refletores. Que a testemunha não se recorda direito da

razão da droga não ter sido colocada no evento do dia 31/8, até porque só leu o relatório, já que

na época não estava na investigação. Que acredita que a droga que já estava no container foi

apreendida no evento 1 do relatório, 1495 kg. Que a não colocação da droga deu origem ao

evento 2. Que a testemunha desconhece se foi apurado de quem seria esta droga no evento 1.

Que a testemunha desconhece se foi investigado ou foi instaurado algum procedimento para

apurar a facilitação da entrada da droga no evento 1. Que mais uma vez, lendo os relatórios, a
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testemunha pode afirmar que a quadrilha recuou com a droga e continuou as tratativas para nova

inserção desta droga. Que a testemunha soube que depois foi apreendida em container que tinha

vidro e em outro que tinha sucata. Que a testemunha desconhece se houve pela segurança do

terminal um alerta de scaner nos dias 3 e 5/9/16 para o container no qual a droga foi apreendida

em 9/9/16. Às perguntas da defesa do acusado Jamiriton Marchiori Calmon: Que não afirmou

que Jamir era do PCC, que não tem elementos para afirmar isso. Que não houve elementos para

afirmar que a droga pertenceria a Jamir. Que a investigação começou com o núcleo de Ronaldo

e de Marco no litoral.  Com o decorrer  das  investigações,  percebeu-se que a  quantidade de

pessoas  envolvida com tráfico no porto era  muito  grande.  Que a  interceptação de um alvo

mostrava contato com outros alvos e pesquisando também se verificava o envolvimento com o

tráfico. Que se verificou vários núcleos com um elo que poderia ser uma pessoa. Que todo

núcleo  tem uma  pessoa  de  conexão com outro  núcleo.  Que  existiu  uma  dificuldade  muito

grande dos investigadores na identificação dos fornecedores e a existência de um líder maior.

Que a intervenção da polícia no dia 18/8 foi uma decisão policial para realizar um flagrante para

reforçar a prova já produzida, uma vez que a operação já estava indo para a reta final. Que por

meio  das interceptações se chegou à tentativa de embarque no navio Mozu Arrow. Que na

véspera do evento, houve encontro em São Paulo entre Marco Randi, Bozidar e Edney. Que os

policiais já sabiam que o grupo de Marco Randi utilizava armamento de grosso calibre e que

Nicholas  havia  sido  atirador  do  exército.  Que  foram tomadas  as  providências  para  fazer  o

flagrante da forma mais segura possível para os policiais. Que com a abordagem, eles entraram

em confronto e acabaram falecendo. Que foram presos os três tripulantes do navio pelas equipes

de terra que entraram no navio. Que foi uma oportunidade de fazer o planejamento, porque

muitas outras oportunidades que estavam sendo acompanhadas o lapso temporal e a logística

mostraram-se complicados.

A  testemunha  comum  GUSTAVO  SIMÕES  DE  BARROS  (mídia  de

fls.3502),  afirmou  que  não  teve  contato  com  as  testemunhas  que  prestaram  depoimentos

anteriormente. Que é escrivão da Polícia Federal e que trabalhou como analista na Operação

Brabo a partir do dia 12/09/2016 até a deflagração. Que no início da investigação a testemunha

ainda não havia sido recrutada para atuar, mas sabe que foi a partir de informação via DEA e

que foram feitas diligências pelo grupo em São Paulo para apurar a veracidade das informações

e a partir daí começar as investigações. Que a função da testemunha era análise de áudios,

diligência e análise de documentos, toda a parte de investigação juntamente com os policiais

Fernando e Thiago. Que a investigação começou pelo grupo de Ronaldo Bernardo, Jamiriton,
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Bozidar Kapetanovic e Miroslav Jevtic, conhecido como “Felipe”.  Que com base nas escutas

telefônicas e muitas diligências de campo, foi verificado que havia um sistema de envio de

cocaína para Europa via navios que operavam nos terminais do Porto de Santos. Que chegava a

droga em São Paulo ou mesmo na Baixada Santista, por meio de contatos, dentro dos vários

destinos, navios e contêineres, escolhiam qual interessava para quem estava na Europa receber.

Que faziam isso até o rip on, que é a colocação da droga dentro de um container e inclusive,

chegaram a  ter  gente  para  fazer  a  retirada  na  Europa.  Que  com o  passar  do  tempo  foi  se

chegando a cada vez mais contatos. Que cada um tinha seus contatos e traficavam na forma de

obter  meios  de mandar  para  a  Europa.  Que no final  do auto circunstanciado final  tem um

capítulo só com associações que mostra os liames entre as diversas células que compunham

toda esta rede de tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. Que Ronaldo Bernardo

capitaneava a célula de São Paulo junto com sócio ou superior Vilmar, vulgo “Mela”. Que ele

tinha  os  contatos  com o  pessoal  de  Santos,  sejam as  pessoas  que  faziam o  embarque  via

içamento, por exemplo, Marco Randi, como as pessoas que cooptavam tripulantes para ajudar

nesse trabalho de rip on, como Karen Daniele e Lucilene. Que ele organizava tudo, dava ok, na

medida em que pessoas como Bozidar o procuravam para fazer a remessa de cocaína via Porto

de Santos para a Europa. Que ele organizava a sistemática para concretizar esse serviço. Que

Bozidar Kapetanovic, vulgo “Judo”, era um dos que mais se utilizavam da célula de Ronaldo e

de Marco Randi para enviar cocaína para a Europa. Que ele conseguia a droga por meio de

outros fornecedores e se utilizava da logística que Ronaldo tinha juntado com o pessoa do Porto

de Santos para colocar em container de acordo com a localidade que a quadrilha tinha contato

na  Europa.  Que  Jamiriton  Marchiori  Calmon,  o  Jamir,  era  braço-direito  de  Ronaldo

Bernardo. Que várias vezes foi se encontrar com o pessoal de Santos, descia para a Baixada,

tudo visando organizar, a mando e em nome de Ronaldo, a descida e a colocação da droga em

algum container.  Que era o principal assistente de Ronaldo Bernardo. Que  Luis de França

Silva Neto, vulgo “Bonito”, era associado de Ronaldo Bernardo em São Paulo. Que da mesma

forma que Jamiriton, ele ajudava nas questões de logística da droga. Que ele chegou a viajar

com a Karen Daniele até Recife acompanhando o navio Rio de Janeiro, para ver o navio saindo

do Porto  de  Suape  para  a  Europa  sem nenhuma  intercorrência,  já  que  a  droga  havia  sido

colocada neste navio. Que ele atuava na logística no sentido de arrumar a descida da droga para

ser  colocada  em container.  Que  Miroslav  Jevtic,  vulgo  “Felipe”,  é  traficante  nos  mesmos

moldes que Bozidar Kapetanovic. Que é um dos que se utilizava dos serviços da quadrilha de

Ronaldo Bernardo e seus associados como também por outros traficantes como “Tiago Índio”

para  mandar  remessas  grandes  de  cocaína  via  Porto  de  Santos  para  a  Europa  para  os
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destinatários com quem ele  tinha contato.  Que  Lucilene Cardoso tinha muito  contato com

tripulantes de navios cargueiros que iam para a Europa e dessa forma cooptava tripulantes,

inclusive  ela  fala  a  língua  filipina  tagalo,  para  atuarem seja  no  rip  on com içamento,  por

exemplo, seja no modelo rop off, em que eles retiravam a droga do container e jogavam no mar

junto GPS na Europa. Que Marianito Rona Elesis fazia o mesmo papel que Lucilene, cooptava

tripulantes para auxiliar na realização do  rip on e  entrega de droga na Europa. Que  Renan

Amorim Peixoto,  juntamente com Nicholas Gonçalves e Marco Randi, eram os cabeças da

célula que atuava no Porto de Santos. Que eles eram os responsáveis diretos pelo içamento de

droga em navios. Que era uma das principais células dessa modalidade no Porto de Santos. Que

Rodrigo Amorim Peixoto aparece atuando junto com Renan no Terminal  Santos-Brasil  em

colocação de drogas por içamento. Que eles ingressaram utilizando crachás de terceirizados que

prestavam serviços para a Santos-Brasil e entraram no navio para receber a droga via içamento e

colocar em container com destino a Europa.  Que  Alexandre Silvestre Filho é  sobrinho do

Jamir  e  auxiliava,  inclusive para  descer  a  droga de São Paulo para  a Baixada usando uma

Kombi  que  está  em  nome  dele.  Que  Tiago  Almeida  Leite era  motorista  de  caminhão  e

auxiliava o grupo de Marco Randi e Renan para levar a droga, seja em container seja para um

ponto destinado para a partir dali levar a droga via barco para fazer o içamento. Que Denilson

Agostinho Bilro é pescador e era um dos que dirigia as embarcações do grupo de Marco Randi

e Renan para chegarem próximo dos navios e fazerem o içamento. Que  Edney dos Santos

Neris, o “Cavalo”, era cunhado de Marco Randi e acabava indo com Marco Randi para vários

lugares, seja para ir em reunião em São Paulo, seja para descer e receber droga em algum lugar

e auxiliava Marco Randi. Que colocou carro em nome dele onde foi colocado droga. Que Lucas

Gonçalves da Silva acabava ajudando a parte de levar a droga para fazer o içamento. Que

auxiliava o grupo de Marcos Randi na parte de colocação da droga nos navios. Que  Moisés

Mello Azevedo é guarda portuário e o posto de ficava do lado do Terminal Santos-Brasil. Que

ficava responsável para verificar se a situação estava tranquila, sem fiscalização por parte da

Receita, Polícia Federal e avisava o grupo de Marcos Randi para realizar o serviço de içamento

no navio que estaria operando na Santos-Brasil. Que Paulo César Pereira Júnior, o “Cupim”

acabava  tendo  acesso  a  manifestos  de  carga  e  de  contêineres  que  iriam  para  a  Europa  e

repassava a informação para Marco Randi para que escolhesse qual container utilizaria para

fazer o rip on, colocar a carga dentro e ir para a Europa. Que José Lucio Paulino tinha inúmeros

contatos  com pessoas,  desde  funcionários  de  Porto,  despachantes  aduaneiros,  ajudantes  de

despachantes, que levantavam para ele manifestos de cargos, destinos, contêineres e a partir dai

ele repassava para as quadrilhas que tinham interesse em mandar em rip on carga de cocaína
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para  a Europa.  Que  Wellington Reginaldo Faria foi  supervisor  de segurança do Terminal

Deicmar e acabou auxiliando, apagando luz no terminal ou indicando o local de container no

pátio ou liberar a entrada de pessoas desconhecidas e que não deveriam ter entrado no gate do

terminal  para  carregarem  para  dentro  do  terminal  cocaína  para  ser  colocada  dentro  de

contêineres. Que Marcos Eduardo dos Santos Barbosa, o “Barriga”, vivia todo o tempo junto

do grupo do Marco Randi, com a mãe dele Tânia e auxiliou também no içamento andando junto

nas lanchas. Que Patrício da Silva Fausto, o Bacalhau, era contato direto do Maxwell, vulgo

“Max”. Que era outra célula que chegou a trabalhar em conjunto com o grupo de Marco Randi

para buscar contato com pessoas com acesso a tripulantes para içamento ou outras formas para

colocarem carregamento  grandes  para  a  Europa.  Que  ele  ajudava  ir  atrás  dessas  pessoas  e

coordenavam junto com Randi. Que fazia consórcio com “Tiago Índio”. Que Maxwell Galvão

da Cunha é  associado direto do “Bacalhau” e  declarava-se  como estivador  e  tinha muitos

contatos.  Que   trabalhava diretamente  ligado ao Porto  e  se  utilizava  de prostitutas  que ele

conhecia para cooptar os tripulantes a ajudar nos içamentos. Que Rogério Correia Morais era

prestador de serviços de uma empresa de manutenção de contêineres refrigerados, reefers, e por

meio disso, ele tinha acesso aos terminais portuários. Que dentro da Santos-Brasil conseguiu

entrar com mochilas com cocaína e junto com outras pessoas fez um  rip on.  Que  Sergiogil

Florentino da Silva era conhecido do Rogério “Alemão”. Que é traficante que por meio de

contatos  obtinha  contêineres  para  junto  com  estivadores,  contatos  dele,  colocarem  droga

destinada a Europa. Que Ariane Bispo Vieira era despachante aduaneira e trabalhava em uma

empresa  de  logística  e  transporte,  por  conta  própria.  Que,  junto  com outros  despachantes

aduaneiros, levantava possíveis cargas que poderiam ser usadas por traficantes que entravam em

contato  com ela.  Que  ela  levantava  o  destino,  tipo  de  mercadoria  que  interessava,  datas  e

deadlines (data em que é finalizada a entrada do navio no terminal portuário) e passava para os

traficantes escolherem se era de interesse para fazer o  rip on. Que  Carlos Renato Souza de

Oliveira era contato direto da Ariane e chegou a mexer com a parte de despacho aduaneiro,

fazendo a mesma coisa que Ariane. Que levantava manifestos de cargas, dados de contêineres,

navios,  destinos  para  que chegassem até  o  container  e  fazerem o  rip  on.  Que  Wanderson

Machado de Oliveira, o “Pen Drive”, tinha conhecimento de todo o procedimento do tramite

de despacho aduaneiro e trabalhava junto com o grupo de Ronaldo Bernardo. Que servia para

confirmar  as  informações  fornecidas  por  outros  sobre  navios  e  contêineres  e  destinos,  e

levantava até mesmo uns manifestos. Que foi para a Europa uma vez para tentar ajudar a fazer

algum  procedimento  para  receber  um  carregamento  de  droga.  Que  Larissa  Teixeira  de

Andrade era contato do Ronaldo Bernardo e chegou a fazer uma viagem com Karen Daniele
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para a Colombia para fazer contato com um traficante,  Oliver,  para fazer negociações para

receber cargas de drogas. Que Paulo Nunes de Abreu era o principal braço-direito de Bozidar

Kapetanovic.  Que  tudo  que  Bozidar  precisava  resolver,  ele  resolvia,  inclusive  obtenção de

moradias para estrangeiros que vinham conversar com Bozidar sobre tráfico, alugava em nome

dele mesmo ou em um nome falso que ele utilizava. Que Renato Júnior Barreto Gonçalves, o

“Júnior”,  atuava  também  no  Porto  de  Santos  e  também  levantava  cargas  de  contêineres,

manifestos,  destinos  e  navios  para  quem tivesse  interesse.  Que  houve  a  descoberta  de  um

carregamento de cocaína em um container e a Receita Federal chegou a fiscalizar e comparecer

em um terreno e alguém ligou para Renato para avisá-lo da situação. Que Michael Dinopol,

Mark Joseph   e   Mark Dale foram flagrados na situação do içamento no navio Mozu Arrow.

Que eles  estavam auxiliando o içamento  das  drogas  em cima do navio que estavam sendo

levadas  de  barquinho  pelo  grupo  do  Marco  Randi.  Às  perguntas  da  defesa  do  acusado

Wellington Reginaldo Faria: Que se chegou à conclusão que Wellington era “PCFarias” por

meio de análise de áudios com diligências de campo nas apurações da apreensão que ocorreu na

Deicmar.  Que não foi feita interceptação em nenhum terminal  de Wellington. Que terceiros

citaram  ‘PCFarias”  e  a  testemunha  não  se  recorda  de  mais.  Que  não  se  recorda  se  teve

combinação de interceptação com marcação de encontro com sinal de antena, o que tiver está

nos autos circunstanciados. Que a testemunha se recorda do relatório elaborado pelo Terminal

Deicmar  e que pelo que a testemunha saiba não foi  feita perícia,  e foram entregues com o

relatório  imagens  do  período inteiro.  Que  para  a  testemunha  estava  tudo correto.  Que,  em

relação às fls.712 dos autos de busca e apreensão, pelo que a testemunha se recorda, não pela

imagem mostrada, mas pela filmagem vista pela testemunha na época, era uma pessoa com o

mesmo tipo de roupa de Wellington, embora não se pudesse ver o rosto da pessoa. Que, em

relação ao evento do dia 31/08/2016 (evento 6.1),  a testemunha chegou na operação depois

desta data e só lembra das imagens porque chegaram depois, mas pelo que a testemunha se

recorda, houve tentativa e o container já estava com outras drogas de outras pessoas. Que a

testemunha não sabe dizer ao certo, porque só leu para se inteirar quando chegou na operação.

Que no evento do dia 09/09/2016 (evento 6.2), a testemunha só lembra que leu para se inteirar,

como no evento anterior. Que a testemunha não se recorda de alerta de scanner, não sabe dizer

se houve. Que a testemunha afirmou que, em relação às fls.812 dos autos de busca e apreensão,

a alegada incompatibilidade de conduta de Wellington por ter dado alerta de scanner no dia

05/09 para o container em que houve a apreensão no dia 09/09, é opinião do advogado, pois não

acha a conduta incompatível, já que a partir do momento em que se faz um alerta de scanner e

se movimenta a fiscalização da Receita Federal, depois deste momento, dificilmente se mexeria
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no container de novo, sendo muito fácil fazer um rip on sem ninguém fiscalizar até a data do

embarque. Que depois da apreensão de quase uma tonelada e meia a Receita Federal pode ter

resolvido analisar melhor depois do falso alerta. Que, em relação a pergunta se foi apurado de

quem era os 1450 kg, a testemunha respondeu que o que tem consta dos autos. Às perguntas da

defesa do acusado Wanderson Machado de Oliveira: Que junto com os demais  analistas,  a

testemunha participou da investigação como um todo, inclusive em relação a Wanderson, vulgo

“PenDrive”.  Que a testemunha não fez nenhuma diligência na residência ou na empresa de

Wanderson. Que não se recorda se há menção certa sobre se a empresa de Wanderson trabalha

com exportação. Que a testemunha lembra que Wanderson tinha uma empresa de importação e

exportação, mas o que consta está nos autos circunstanciados. Que a testemunha não sabe o teor

da busca e apreensão na casa de Wanderson e anteriormente a isso, não se recorda se houve

apreensão de papel e documento mencionado em conversas de terceiros interceptadas. Que não

se recorda se houve a apreensão com algum dos outros acusados de papel que teria origem em

Wanderson,  o  que  foi  apreendido  está  nos  autos.  Que  a  testemunha  não  se  recorda  se  há

fotografia  de  Wanderson  conversando  com  os  outros  acusados.  Que  os  tripulantes  ora

auxiliavam  fazendo  “vistas  grossas”  e  não  impedindo  o  acesso  da  quadrilha  ao  container

escolhido para o  rip on, ora auxiliavam ajudando no içamento da droga, ora mostrando onde

estava o container e na Europa chegavam a auxiliar derrubando ao mar a droga junto com GPS

para serem recolhidas. Que pelo que a testemunha se recorda há escutas de Wanderson com

outros acusados,  mas  é  preciso ver  nos autos  circunstanciados.  Que a testemunha  não sabe

quanto tempo perdurou a interceptação de Wanderson. Que a testemunha não acompanhou a

prisão de Wanderson. Que foram feitas interceptações no período em que houve a apreensão da

droga em Valencia, mas a testemunha não se recorda se os terminais de Wanderson estavam

sendo interceptados. Que a testemunha apenas se recorda da viagem dele para Barcelona. Que

todos os portos em que o navio pararia estão nos autos, a testemunha não se recorda se depois

de Valencia,  o navio pararia em Barcelona,  antes de ir  para Les Havres,  na França.  Que a

testemunha participou inclusive confeccionando os relatórios, mas não sabe se especificamente

em relação a estes fatos. Que Wanderson conseguia informações até de sites abertos ao público,

mas como ele tinha uma importadora e exportadora, sabia como acessar estes sites, seja trafic

marine,  seja sites do Porto de Santos e das próprias armadoras,  como a Hamburg Sud,  que

operava no Terminal Santos-Brasil. Que estes sites são abertos ao público, se souber entrar e

acessar a parte devida se consegue saber os destinos dos navios, as escalas dos navios. Que

dependendo da situação qualquer pessoa poderia acessar este tipo de informação. Que tendo

empresa de importação e  exportação,  pode até  ter  cadastro ao sistema  SISCOMEX. Que  é
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preciso ter habilitação como empresa importadora e exportadora. Que a testemunha não sabe o

grau de sigilo no site da Receita Federal. Às perguntas da defesa do acusado Renato Júnior:Que

a testemunha teve acesso aos nomes de todos os investigados. Que por ser muitos investigados

não sabe dizer com certeza se haviam outros investigados com “Júnior” no nome. Que a alcunha

“Negão”  era  usada  por  outros  investigados,  por  exemplo,  Carlos  Renato.  Que  “JR”  não se

recorda. Às perguntas da defesa dos acusados Tiago Leite, Denilson Agostinho Bilsro, Rodrigo

Peixoto, Renan Amorim Peixoto, Marcos Eduardo Barbosa e Edney dos Santos Neris: Que a

testemunha trabalhou na operação em São Paulo. Que a testemunha trabalhou em 2007 até a

operação.  Que  a  testemunha  tinha  conhecimento  de  quadrilhas  de  piratas  que  atuavam em

Santos.  Que  não  sabe  dizer  se  essas  quadrilhas  captavam funcionários  dos  terminais  para

obtenção de planilhas de navios e localização e números de contêineres.  Que a testemunha

recebeu a informação de Marcos Randi e Renan Amorim fazia parte de quadrilha de pirata. Às

perguntas da defesa do acusado Sergiogil Florentino da Silva: Que Sergiogil mantinha contatos

telefônicos e tinha uma ascendência sobre um pequeno grupo de estivadores na Baixada Santista

e por meio deles colocava droga nos contêineres e ficava supervisionando por meio telefônico.

Às perguntas  da defesa do acusado Ronaldo Bernardo:  Que  ficou sabendo das  oitivas  dos

outros policiais por ter recebido uma email constando todos os dias e horários das oitivas dos

policiais. Que a testemunha chegou a ler o ofício do DEA para se inteirar da situação e também

leu a  informação policial.  Que antes de 12/09 estava trabalhando em outro lugar.  Que não

trabalhou na Operação Porshe e  não sabe dizer  se  houve alguma relação entra  a  Operação

Porshe e a Operação Brabo. Que não sabe se os terminais contidos no ofício do DEA foram

investigados anteriormente pela Polícia Federal, só leu o relatório. Que a testemunha só conhece

a partir da informação do DEA. Que a testemunha não manteve contato com agentes do DEA e

pelo que a testemunha saiba outros agentes também não mantiveram contato. Que a testemunha

fez  várias  atividades  de  campo,  sendo a  maior  parte  na  área  do  Porto.  Que  se  recorda  da

apreensão do dia 18/08/2017. Que não se recorda se fez diligência em shopping ou de encontro

dos  acusados.  Que  não  se  recorda  se  as  apreensões  mencionadas  pelo  DEA mencionavam

Ronaldo Bernardo.  Que não sabe dizer  se foram pedidas  informações às autoridades russas

sobre as apreensões em Kaliningrado. Que não sabe dizer se aportaram ao inquérito policial

informações das autoridades italianas sobre a apreensão no Porto de Gioia Tauro, que estas

representações eram de responsabilidade da autoridade policial, Delegado Agnaldo e da mesma

forma sobre a apreensão no Porto de Valencia. Que a respeito da viagem de Larissa a Colombia,

houve análise de áudios de Ronaldo Bernardo,  de conversas tanto com Larissa quanto com

Karen  e  pelo  que  se  recorda  houve  representação  para  autoridade  competente  para  fazer
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acompanhamento da chegada delas na Colômbia. Que a testemunha não se recorda por quem foi

realizada a  diligência.  Que  a  testemunha  acha que não trabalhou em outras  operações  com

origem no DEA. Que os investigadores tentam confirmar todo o tipo de informação que venha

por parte do DEA ou por parte de qualquer outro tipo de polícia nacional ou estrangeira, pessoas

naturais, qualquer uma. Que cabe a autoridade competente verificar a legalidade, aos agentes

cabe  verificar  a  veracidade  do  constante  da  denúncia.  Que  não  tem conhecimento  sobre  o

controle  de  legalidade  das  informações.  Que  a  testemunha  não  se  recorda da diligência  de

acompanhamento  na  Colômbia,  se  recorda  dos  áudios  de  Ronaldo,  da  Larissa  e  da  Karen

comentando como havia sido a reunião com Oliver lá.  Às perguntas da defesa dos acusados

Rogério, Marianito Rona elesis e Lucas Gonçalves da Silva:  Que a testemunha teve acesso à

interceptação de Marianito. Que a testemunha se recorda de Marianito conversando sobre pegar

tripulantes e encontrar em um bar na região portuária de Paranaguá. Às perguntas da defesa do

acusado Paulo Nunes de Abreu: Que a testemunha participou da deflagração da operação. Que

não participou de cumprimento de mandado de busca ou de prisão de nenhum dos acusados.

Que não apreendeu drogas com nenhum dos réus, que trabalhou na coordenação da operação.

Que a testemunha monitorou as interceptações em tempo real.  Que existiam pessoas que só

faziam as  transcrições.  Que  a  testemunha  chegou a  transcrever  algumas,  mas  sua parte  era

análise das conversas em tempo real, diligências, pesquisas. Que a testemunha não se recorda se

fez diligência em São Paulo. Que não se recorda de ter visto Paulo Nunes pessoalmente. Que a

testemunha teve acesso a cópia de documentos de aluguel de flat. Que não sabe dizer se houve a

apreensão dos documentos originais envolvendo Paulo Nunes. Que tinha acesso a verificação de

antenas. Que, em relação ao Paulo Nunes, não fez confrontação entre a bilhetagem das antenas e

as  escutas.  Às perguntas  da  defesa  do  acusado Patrício  da  Silva  Fausto: Que  a  partir  do

momento que a célula de Marco Randi foi sendo ouvida, verificou-se contato com Maxwell e

Patrício, por meio de interceptações. Que esta célula fazia serviços por conta própria e chegou a

fazer serviço associado a Marco Randi para colocação de drogas em contêineres ou por meio de

içamento no Porto de Santos. Que “ir atrás de pessoas” quer dizer que procurava pessoas com

facilidade de acesso ao Porto de Santos, tanto acesso a manifesto de carga e dados de container

como também para colocação da droga em si, seja dentro de um navio ou fora no pátio. Que foi

feita interceptação do acusado Patrício. Que não se recorda em nome de quem estava o cadastro

telefônico,  mas as conversas envolviam ele.  Que foi  citado o apelido “Bacalhau”,  e não se

recorda se houve a menção a Patrício pela esposa dele. Que o apelido é conhecido desde antes

da operação por meio de informações de pessoas envolvidas com o crime na Baixada Santista,

informações que decorrem naturalmente da atividade policial. Que a testemunha não participou
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da prisão do acusado, nem sabe dizer se foi apreendido droga com o acusado. Que além da

interceptação teve diligência de Patrício indo se encontrar na região de São Caetano do Sul em

um shopping, quando subiu junto com Maxwell. Que houve filmagem deste encontro pelo que

se recorda a testemunha.  Às perguntas da defesa do acusado Moisés Mello Azevedo: Que a

testemunha chegou a levantar cadastro, mas não se recorda em nome de quem estava cadastrada

a linha  usada  por  Moisés,  mas  há  listagem em todo início de  auto circunstanciado.  Que  a

testemunha só se recorda da apreensão da Tracker que havia sido adquirida há pouco tempo, o

resto  não  se  recorda.  Que  a  testemunha  tem conhecimento  do  relacionamento  amoroso  de

Moisés com Tania Randi. Que a guarda portuária tem acesso à área do cais, dependendo do

guarda, tem função específica em um gate ou posto, tem outros com função de bombeiro. Que a

testemunha não sabe detalhes da função de cada um, sabe da parte geral. Que Moisés não tinha

vida extravagante,  incompatível  com seus ganhos.  Que,  tirando a família  Randi,  o  acusado

Moisés não teve contato com outros acusados. Que teve conhecimento da intercorrência em que

ocorreu  o  falecimento  de  quatro  investigados.  Que  a  testemunha  não  sabe  quantas  lanchas

fazem a vigilância, que isso fica a cargo no núcleo de polícia portuária. Que no Nepom há

treinamento específico para os policiais pilotarem as lanchas. Que não tem conhecimento como

são feitas as patrulhas. Às perguntas da defesa do acusado José Lúcio Paulino: Que José Lucio

foi interceptado. Que foram interceptados mais de um telefone, mas pelo menos um estava em

nome dele mesmo. Que a função dele era captar informações de destinos, navios e contêineres

para fornecer para as quadrilhas que quisessem colocar droga em container. Que ele trabalha

com uma perua escolar ou em uma escola. Que José Lucio não foi visualizado com despachante,

mas  houve  interceptações  telefônicas.  Que  não  tem  informação  de  evolução  patrimonial

exponencial  do  investigado.  Às  perguntas  da  defesa  do  acusado  Miroslav  Jevtic: Que  a

testemunha acha que o nome de Miroslav Jevtic não estava na informação inicial do DEA, nem

na informação policial. Que não se recorda se Miroslav teve terminal interceptado ou só a mãe

do filho dele, Samara. Que a testemunha não se recorda de conversa direta entre Miroslav e

outros acusados. Que a testemunha se recorda de uma informação sobre abordagem da Polícia

Federal junto com outro alvo da investigação. Que a testemunha não sabe da existência de foto

ou filmagem de Miroslav com outros investigados. Que tinha mais de uma pessoa com nome de

“Felipe” na investigação. Que a investigação não se desenvolveu só pelas interceptações, mas

todo um conjunto de análise de diligências, e com isso ficou concluído que “Felipe” remetia

droga para o exterior para contatos. Que análise de áudio também seria conversas de terceiro.

Que informação interna seriam pesquisas em banco de dados, análises. Que no caso de “Felipe”

conversas de terceiros. Que a parte do “Felipe” foi muito de cruzamento de informações com
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conversas de terceiros. Que no caso do carregamento enviado para Roterdam, a análise foi feita

por áudios de terceiros. Que a testemunha tem conhecimento de que a operação Brabo iniciou-

se  com as  informações  do DEA e com a informação policial.  Às perguntas  da defesa dos

acusados  Michael  Dinopol,  Mark  Joseph  e  Mark  Dale:  Que  a  testemunha  participou  do

flagrante em 18/8/2017. Que não se recorda do que o tripulante falou no rádio. Às perguntas da

defesa do acusado Maxwell Galvão: Que em relação a Maxwell, a testemunha chegou a analisar

a interceptação dele. Que não participou da prisão de Maxwell.  Que no caso de Maxwell e

Patrício,  eles  eram  cuidadosos  em  se  falar.  Que  pelo  conjunto  das  análises  se  conseguia

perceber  quando tratavam de  compra  e  envio  de  droga.  Que  ratifica  o  que  está  nos  autos

circunstanciados assinados pela testemunha e pelos colegas. Que não se recorda do nome ou

termo utilizado pelos acusados para falar sobre tráfico. Que a certeza da participação veio de

análises de áudios, principalmente em um evento que ele conversa abertamente com Patrício e

envolve o grupo de Marco Randi em um içamento em navio atracado no Porto de Santos Ibis

Arrow. Às perguntas da defesa do acusado Luis de França: Que não se recorda se o nome de

Luis de França ou “Bonito” consta na na informação inicial do DEA. Que a identificação de

Luis  de  França  ocorreu  por  meio  de  análise  de  áudio  com  a  namorada  ou  esposa  e  por

levantamento de informações de envolvimento em outro processo. Que a testemunha não sabe o

desfecho do outro processo. Que pelo que a testemunha saiba não foi apurado parentesco entre

Luis de França e Ronaldo. Que foi efetuado pesquisa no cadastro dos terminais, constando em

cada auto circunstanciado. Que não sabe quantas linhas foram interceptadas, foram dezenas.

Que a testemunha não sabe dizer se foi feita pesquisa de antecedentes criminais em todos os

cadastros,  mas  fazia  parte  das  análises,  sendo  feitos  em alguns  casos  quando  verificada  a

necessidade. Que a testemunha acha que nenhum cadastrado foi ouvido na Polícia Federal. Que

a testemunha não sabe dizer se Luis de França foi interrogado pela Polícia Federal e que outros

investigados foram ouvidos, não sabendo se no dia da deflagração ou depois. Que não sabe

dizer se algum dos investigados mencionou o nome de Luis de França. Que a testemunha não

tinha ouvido falar em Luis de França em investigações anteriores. Que a testemunha participou

de algumas diligências e visualizou pessoalmente Luis de França quando do desembarque dele

em Recife junto com Karen Daniele. Que junto com a testemunha estavam agentes lá de Recife.

Que  a  testemunha  acompanhou  e  monitorou  Luis  de  França  e  até  quando  a  testemunha

acompanhou só houve encontro com Karen. Que eles foram para Porto de Galinhas em uma

pousada. Que a testemunha não sabe quanto durou a estadia, mas ocorreu mais de um dia. Que a

testemunha só acompanhou o desembarque e o deslocamento até Porto de Galinhas e foi através

de áudios que foi verificado o retorno para São Paulo. Que a testemunha não sabe dizer se
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houve encontro com outro acusado. Que a testemunha tem a informação de que o acusado era

chamado de “Bonito”,  inclusive por Karen, mas não se recorda de “Bonitinho”.  Que foram

verificados encontros de “Bonito” com outros alvos da operação Brabo, que em relação a crime

organizado e operação da Polícia Civil, não. Que a testemunha só sabe que a prisão foi em

decorrência de operação da Polícia Civil de combate ao crime organizado, tendo como alvos

membros do Primeiro Comando da Capital na capital, dentre eles, foi o Luis. Que a testemunha

não teve acesso ao processo da Justiça Estadual e não sabe informar se algum dos telefones

interceptados foi encontrado com ele quando de sua prisão. Às perguntas da defesa da acusada

Lucilene Cardoso:  Que  a testemunha  não conheceu pessoalmente  Lucilene Cardoso,  só fez

análise de áudios. Que a participação dela foi verificada com a análise dos áudios e conversas

com outros alvos como Karen, Ronaldo e Jamir.  Às perguntas da defesa da acusada Larissa

Teixeira de Andrade: Que a testemunha não tem como afirmar categoricamente que Larissa

encontrou com Oliver, que a análise foi feita de áudios do Ronaldo, Karen e Larissa. Que a ida e

o contato com a pessoa foram verificados por meio de conversas de terceiros. Às perguntas da

defesa  do  acusado  Paulo  César  Pereira  Júnior: Que  a  testemunha  não  se  recorda  das

interceptações  de  Paulo  César  Pereira  Júnior,  mas  elas  se  encontram  nos  autos,  tanto  as

transcrições como os áudios. Às perguntas da defesa do acusado Jamiriton Marchiori Calmon:

Que  antes  da  iniciar  seus  trabalhos  na  operação  Brabo  trabalhava  na  Polícia  Federal  de

Santos/SP. Que não ficou sabendo de noticia da instauração da operação, que a testemunha só

ficou sabendo das apreensões que aconteceram no Porto, sendo que em uma delas a testemunha

efetuou a apreensão porque estava de sobreaviso. Que Jamir junto com Ronaldo organizava a

descida da droga para o Porto para o grupo que fazia o  rip on.  Que ele tinha contato com

pessoas estrangeiras como Tomislav, providenciou a hospedagem dele em São Paulo, comprou

passagem para Tomislav para Europa para receber droga que haviam feito no Porto. Que Jamir

fazia parte de todo a associação do grupo e fazia o transporte da droga para o litoral. Que a

testemunha não se lembra de qual evento Jamir levou a droga, só se recorda que ele desceu para

a Baixada. Que a Kombi, se a testemunha não se engana, continha droga e foi levada por Jamir.

Que a testemunha não se recorda mesmo porque são muitos eventos. Que a testemunha fazia a

interceptação  em tempo  real,  mas  acha  que  não  acompanhou  a  descida  da  Kombi.  Que  o

interesse em fazer a apreensão depende da investigação, faz parte da investigação em si,  se

havia a possibilidade de fazer a apreensão. Que não necessariamente haveria a possibilidade de

se fazer um flagrante naquele momento, havia o acompanhamento em tempo real apenas em

áudio. Que havia o interesse de fazer o flagrante, mas era preciso ter a possibilidade de fazê-lo,

haver meios  para tanto.  Que dependendo da situação fica disponível  a ERB, mas  não há a
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exatidão  para  tanto.  Que  a  testemunha  tem conhecimento  da  apreensão  de  droga  em uma

Spacefox e havia agentes nas proximidades para realizar um flagrante, mas não foi feito porque

fugiram. Que na parte da Deicmar a testemunha ainda não tinha chegado à investigação, que

lembra por ter lido e visto filmagens destas apurações. Que a testemunha não sabe afirmar se a

Kombi adentrou no terminal Deicmar no dia em que Jamir a deixou ou dias após. Que Jamir era

responsável por descer com a droga e entregar para o grupo de Marco Randi e eram eles os

responsáveis em fazer o  rip on ou içamento. Que a entrega era em algum ponto determinado,

por exemplo, no Guarujá. Que a partir dai a droga ficava sob a guarda do grupo de Marco

Randi. Que essa conclusão se dá pela análise de áudios e pelo conjunto de diligências. Que a

droga é levada até a célula de Santos e que se aguarda até a abertura para se conseguir o serviço

dentro de um terminal, navio. Que eles esperam o tempo necessário para usar o veículo ou que

quer que seja para colocar a droga no navio. Que a testemunha não fez diligência para seguir

Jamir, mas sabe que teve. Que, segundo os autos circunstanciados, ficou comprovado que Jamir

não era apenas um associado e tinha participação em todo o conjunto de atos para efetuar tráfico

nos  eventos  da  operação  Brabo.  Que  a  conclusão  decorreu  da  análise  dos  diálogos,  de

diligências externas, das apreensões em si, todo conjunto probatório que está descritos nos autos

circunstanciados parciais  e final.  Que a testemunha não se recorda do índice 49974322.  Às

perguntas da defesa do acusado Carlos Renato de Souza Oliveira: Que a testemunha não se

recorda dos números dos eventos, mas um dos eventos ocorreu em abril  de 2017 em que a

mercadoria lícita era de miúdos de carne suína, no dia 12 ou 18 de abril e uma apreensão de 11

kg de cocaína no Porto de Itajaí em fevereiro de 2017. Que a participação foi verificada por

meio dos áudios,  em que ele até deu detalhes do caso de abril  de 2017 e que foram feitas

pesquisas na alfândega no porto de Santos e foi encontrado o container e verificado droga no

interior do container. Que ele era ajudante ou despachante aduaneiro e chegou até ter problemas

com a Polícia Federal em operação de contrabando e teve a licença cassada. Que a testemunha

tem conhecimento deste processo, mas não atuou nele. Que não foi possível neste caso saber de

quem era a droga que foi colocada no container. Que neste caso só houve áudios de Carlos

Renato com Alessandro Bomfim e Ariane, que foram os envolvidos diretamente com ele. Que

houve também contato com Sergiogil,  junto com seu cunhado Alan.  Que Carlos não era  o

responsável  por  difundir  as  informações  de  manifestos  de  carga  para  todos  os  eventos  da

operação. Que a testemunha esclarece que com acesso e conhecimento que Carlos tinha, ele

conseguia filtrar contêineres, destinos, transportadora e era contatado por terceiros interessados

em efetuar o tráfico por meio de contêineres. Que no caso da operação Brabo havia o contato de

Sergiogil, por meio do cunhado de Carlos, Alan, além do contato dele com Ariane e Alessandro
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Bomfim. Que a testemunha não participou de nenhum flagrante de Carlos. Que as provas de

materialidade e  contra  Carlos  Renato  estão  no  auto circunstanciado final.  Às perguntas  da

defesa  do  acusado  Bozidar  Kapetanovic: Que  a  testemunha  não  se  recorda  da  data  da

informação do DEA. Que a testemunha não sabe quando a informação policial foi produzida,

que a função da testemunha só foi ler a informação e procurar entender o que estava escrito, que

a testemunha não entrou no mérito da produção da informação. Que a testemunha não lembra se

os  números  indicados  na  primeira  representação  para  interceptação  telefônica  eram  os

fornecidos pelo DEA. Que foi dito para a testemunha que as informações iniciais do DEA foram

apuradas  e  confirmadas  pela  informação  policial  de  Thiago  e  Beatriz.  Que  quando  da

testemunha chegou na operação, em 12/09/2016, já havia interceptação em andamento. Que a

testemunha não se recorda quantos relatórios quinzenais já havia sido feitos. Que a testemunha

não sabe  dizer  se  na  primeira  representação,  encampada  pela  Justiça,  se  todas  as  pessoas,

telefones e vulgos já estavam qualificados. Que muitos investigados foram sendo qualificados

com o andamento  das  investigações  depois  da chegada da testemunha,  algumas  já  estavam

qualificadas antes, mas a testemunha não sabe dizer quais. Que a testemunha não lembra de ter

visto no cabeçalho da informação policial Operação Porsche. Que, em relação ao carregamento

de 900 kg de cocaína com destino ao Porto de Roterdã,  a  testemunha  não sabe dizer se  a

autoridade  competente,  DPF  Agnaldo,  realizou  contato  ou  troca  de  informação  com  as

autoridades holandesas. Que, pelo que a testemunha saiba, em relação aos 900 kg não houve

busca no navio,  porque o carregamento foi descoberto depois que o navio havia partido de

Santos. Que, se a testemunha não se engana, em outra situação houve a apreensão no navio Cap

San Augustin de droga em container. Que a testemunha desconhece contato da polícia federal

com a polícia holandesa. Que a testemunha tinha contato constante com o DPF, embora não

trabalhando na mesma sala. Que, em relação ao carregamento de 230 kg no Porto de Santos, em

24/10/2016, no navio Ibis Arrow, pelo que a testemunha sabe, houve uma subida do pessoal do

Nepom, em equipe reduzidíssima, porque estavam empenhados em outro serviço e a Receita

Federal também nem conseguiu ir, e só conseguiram dar uma olhada no convés do navio. Que

era a equipe do Dr. Ciro, mas a testemunha não sabe dizer quantos policiais tinham. Que, pelo

que a  testemunha  se  recorda,  teve contato com policiais  da  Bélgica,  mas  não  tem certeza,

porque esta questão ficou por conta do Delegado Agnaldo. Que a testemunha não sabe dizer se

houve buscas realizadas pela polícia belga no navio. Que a testemunha não fez diligência no flat

localizado na rua Elvira Ferraz onde morava o casal Bozidar e Luana. Que a testemunha sabe

que Luana estava grávida, mas desconhece que a escolha do flat se deu pela proximidade da

clínica da médica de Luana. Que a interceptação durou um ano mais ou menos. Que os áudios
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do suposto “Judô”, Bozidar, falando foram pouquíssimos e, via de regra, com a esposa. Que as

situações  de  “Judo”  em  si  foram  áudios  de  terceiros,  em  que  houve  a  subsequentemente

acompanhamento  de  encontros  entre  os  alvos,  inclusive  Bozidar.  Que  a  testemunha  não  se

lembra com certeza, mas no início devem ter HNI, porque a investigação foi se desenrolando

com o passar do tempo. Que nos últimos encontros, pelo que a testemunha se recorda, todas as

pessoas já haviam sido identificadas e não haveria mais nenhum HNI. Que, pelo que se recorda

a testemunha,  houve pesquisa de antecedentes de Bozidar fora do Brasil  provavelmente  em

sítios abertos, Google. Que não apareceu o número de processo em si, mas havia a informação

de que Bozidar foi alvo de persecução penal, provavelmente, em seu país de origem. Que a

testemunha não sabe dizer se houve condenação.  Às perguntas da defesa da acusada Ariane

Bispo Vieira: Que o nome de Ariane apareceu primeiro em uma negociação de uma carga

destinada ao Terminal Deicmar de pisos cerâmicos, em 31/08 ou 05/09, que a testemunha só

lembra de ter lido isso. Que esta carga era um caso de “falso rip on”, uma carga em que tinha

mochilas  com  cocaína  dentro,  mas  o  próprio  exportador  e  importador  não  teriam  bons

antecedentes. Que seria um carga preparada para fazer remessa de drogas. Que a partir dai,

houve a coleta de informações de outras apreensões ocorridas no Porto de Santos, uma delas um

carregamento de compressores em que havia droga e quem acompanhou a estufagem, segundo

levantamento conjunto da Polícia Federal e da Receita Federal, inclusive com filmagem, Ariane

teria  acompanhado  a  estufagem  desses  compressores.  Que  depois  disso,  houve  uma  nova

apreensão no Porto de Santos, envolvendo a empresa Phenix Trading, se a testemunha não se

engana, que também tinha uma carga de cocaína com destino a Europa. Que depois de tudo isso,

foi lavrada uma informação pela testemunha e juntada aos autos da operação Brabo e Ariane

começou a ser ouvida e com os áudios ficou claro que ela levantava destinos e navios. Que há

conversas dela com Carlos Renato e com Alessandro Bomfim. Que, inclusive, há um contato

pequeno, mas importante, com um outro traficante, que não é réu neste processo, Diego Chaves

de Araújo, alvo também da Operação Brabo. Que a testemunha não se recorda onde foi feita a

estufagem, mas está constando da informação. Que a testemunha só sabe que foi aberta pela

Receita Federal e a informação foi repassada para a Polícia Federal. Que a carga não era ilícita,

mas  pelas  informações  contidas  nos  áudios  é  nítido  de  que Ariane  sabia  que  estava  sendo

colocado algo a mais que a carga lícita. Que ela sabia que era ilícita. Que o teor dos diálogos é

claro e as análises estão nos autos, ela não estava tratando da carga lícita. Que a testemunha só

teve conhecimento que ao entrarem na casa de Ariane na deflagração, ela jogou muitos reais

pela janela. Que teve interlocutores de Ariane na interceptação que não foram identificados,

sendo que o teor dos  áudios indicava a prática  de atos  ilícitos.  Às perguntas da defesa do
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acusado Alexandre Silvestre Filho: Que Alexandre é sobrinho de Jamir. Que a testemunha não

se recorda de áudios específicos dele. Que pelo que a testemunha se recorda, ainda estava em

Santos e acabou fazendo um apreensão no Terminal Deicmar, provavelmente do dia 31/8. Que

trabalhando muito tempo em Santos, a testemunha tem muito contato com o pessoal da Receita

Federal. Que foi comentado com a testemunha que, em razão da grande quantidade apreendida

de uma vez só, que iriam intensificar as fiscalizações na Deicmar. Que por esta razão e por às

vezes ser acionado o alerta de scanner e não ser nada encontrado, a Receita Federal optou por

fazer a fiscalização na semana seguinte, quando operaria o próximo navio da linha Grimaldi que

faz a linha África-Europa. Que estava definido por eles que iriam fazer a fiscalização. Que teve

apreensão do dia 31, de 1500 kg; durante a semana foi gerado o falso alerta e a Receita abriu e

no final da semana/no começa da outra semana iria ser feita a fiscalização por causa do próximo

navio  Grimaldi.  Que  com o  deadline  de  entrada  de  contêineres  para  este  navio,  a  Receita

Federal iria fazer a fiscalização. Que a testemunha teve esta informação depois de 31 de agosto.

Que depois do falso alarme, houve maior desconfiança por parte da Receita e ai que foi definido

mesmo  que  iriam fazer  fiscalização  mais  rigorosa  nos  contêineres  do  próximo  navio  com

destino  a  Europa.  Que  não  teria  como  os  funcionários  do  Terminal  Deicmar  saber  da

fiscalização mais assídua da Receita Federal.       

A testemunha de defesa SILVIO LUIZ MARTINS DE MENDONÇA (mídia

de fls.3502), arrolado pelo acusado Lucas Gonçalves da Silva, compromissada, afirmou que

nada sabe dos fatos.  Que Lucas é filho da tia do afilhado da testemunha e por conta disso

frequenta a casa da testemunha esporadicamente há uns três a quatro anos, geralmente em festas

e confraternizações. Que Lucas é rapaz trabalhador e a testemunha nunca soube de qualquer fato

que desabonasse a  conduta dele,  pelo contrário,  ele dá um grande apoio a família.  Que na

ocasião em que uma doença psiquiátrica acometeu o pai  de Lucas deu apoio e sustentou a

situação,  estando  a  frente  dos  problemas  para  solucioná-los.  Que  Lucas  é  responsável,

trabalhador e atualmente está trabalhando na JEEP como lavador de carros.

A  testemunha  de  defesa  LUCIRENE  PIRES  LIMA  (mídia  de  fls.3502),

arrolada pelo acusado Lucas Gonçalves da Silva, compromissada, afirmou que Lucas é futuro

genro da testemunha. Que é namorado da filha da testemunha. Que, em relação a um dos crimes

imputados a Lucas e que teria ocorrido em 18/09/2016, a testemunha afirmou que nesta data foi

o chá de cozinha da filha da testemunha, tendo Lucas ajudado a testemunha a levar tudo para o

local da festa. Que a testemunha mora em Vicente de Carvalho e a festa era no Guarujá. Que
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Lucas estava lá desde o dia 17, tendo fotos do evento e outras testemunhas. Que o chá-bar da

filha Julia Pires Lima aconteceu no dia 18 de setembro. Que na madrugada do dia 17 para o dia

18, Lucas estava na casa da testemunha. Que o chá-bar foi na casa de uma amiga da filha da

testemunha, mas como a testemunha fez todos os comes e bebes, Lucas passou o dia 17 todo na

casa da testemunha fazendo os preparativos para o chá-bar e dormiu lá do dia 17 para o dia 18.

Que no dia 18 a testemunha foi com Lucas para o chá-bar. Que neste período a testemunha

ficou o tempo todo com Lucas. Que durante este tempo todo Lucas não saiu da residência da

testemunha. Que a testemunha mora em Vicente de Carvalho e Lucas mora em bairro próximo. 

 A  informante  JULIA  PIRES  LIMA  (mídia  de  fls.3502),  arrolada  pelo

acusado Lucas Gonçalves da Silva, afirmou que é cunhada de Lucas. Que Lucas namora com a

irmã da testemunha. Que a informante tem relação muito próxima com Lucas. Que, em relação

a um dos crimes imputados a Lucas e que teria ocorrido em 18/09/2016, a informante afirmou

que foi o dia do seu chá de cozinha. Que o chá de cozinha foi realizado no salão de festas do

prédio de uma amiga da informante no Guarujá. Que os preparativos para o chá-bar foram feitos

na casa da mãe do informante. Que a casa da mãe da informante fica em Vicente de Carvalho,

no  Guarujá.  Que  Lucas  ajudou  nos  preparativos,  na  parte  de  comida  e  na  preparação  dos

enfeites. Que participaram da preparação além da informante e de Lucas: a mãe e a irmã da

informante, a irmã de Lucas, o marido da informante. Que na madrugada do dia 17 para o dia

18,  Lucas  dormiu  na  casa  da  mãe  da  informante,  assim  como  todas  as  pessoas  acima

mencionadas. Que os preparativos duraram o dia 17 todo. Que Lucas estava com a informante

durante  o  dia  17  inteiro  até  a  manhã  do  dia  18.  Que  Lucas  não  saiu  da  casa  da  mãe  da

informante durante todo este período. Que não conhece nenhum fato que desabone Lucas. Que

Lucas trabalha em uma loja de veículos, lavando carros. Que antes disso trabalhava em uma

marcenaria em Praia Grande. Que nunca viu Lucas com arma. Que Lucas mora com os pais e

com o irmão. Que Lucas não possui veículo próprio.

A informante  CAMILA PIRES LIMA (mídia  de fls.3502),  arrolada  pelo

acusado Lucas Gonçalves da Silva, afirmou que é namorada de Lucas. Que, em relação a um

dos crimes imputados a Lucas e que teria ocorrido em 18/09/2016, a informante afirmou que no

dia 18 Lucas estava com a informante e com sua família no chá do casamento da irmã da

informante. Que a festa foi dia 18. Que os preparativos da festa foram dia 16, 17 e no dia 18 foi

o chá. Que na madrugada do dia 17 para o dia 18, Lucas estava com a informante preparando as

coisas para o chá. Que a informante mora com sua mãe. Que Lucas permaneceu o dia 17 inteiro
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com a informante. Que estavam preparando as comidas, as lembrancinhas do chá e decoração.

Que Lucas dormiu com a informante na casa de sua mãe do dia 17 para o dia 18. Que no início

do dia 17 até o fim do dia 18 Lucas permaneceu com a informante. Que Lucas não saiu na

madrugada do dia 17. Que a informante dormiu no mesmo cômodo que a informante. Que, em

relação a um dos crimes imputados a Lucas e que teria ocorrido em 30/08/2016, a informante

afirmou que nesta data ficou conversando com Lucas pela webcam. Que Lucas estava na casa

dele. Que Lucas estava de óculos e de camisa. Que estavam conversando pelo facebook, porque

Lucas estava sem celular. Que a conversa foi de madrugada e durou horas, se iniciando as oito

ou nove horas da noite até de madrugada. Que a informante estava em sua casa. Que namora

com Lucas desde janeiro de 2016 e sempre trabalhou. Que Lucas trabalhou com o irmão dele

vendendo comida e como marceneiro e agora trabalha na JEEP como lavador de carros. Que

não sabe de nada ilícito que Lucas teria feito. Que Lucas ajuda bastante a família. Que Lucas foi

para a casa da informante no dia 16, foi para a casa dele e voltou no dia 17, não lembrando a

informante que horas teria chegado. Que lembra que Lucas foi à tarde no dia 17 para a casa da

informante. Que a festa foi em um salão da amiga da irmã da informante. Que tem fotografias

da festa. Que as fotografias estavam no Facebook, mas a informante acha que não estão mais

porque sua irmã se separou. Que nunca viu Lucas usar arma de fogo. 

A  testemunha  de  defesa  RICARDO  ALVES  RODRIGUES  (mídia  de

fls.3502), arrolada pelos acusados Mark Joseph e Michael Dinopol, compromissada, afirmou

que  não  tem relação  de  parentesco  com os  acusados.  Que  eles  auxiliam a  testemunha  no

trabalho quando vêm atracar. Que não são empregados da testemunha. Que não é amigo íntimo

de nenhum deles. Que, em relação ao que ocorreu no dia 18/08/2017, a testemunha afirmou que

na operação a tripulação ajuda a testemunha içar alguns materiais, mas que não se recorda o

horário exato que içou o produto. Que, quando há embarque de navio, a testemunha trabalha das

dez horas até às sete da manhã.  Que em todo navio que atraca há içamento  de produto de

limpeza, álcool, ou alguma peça para limpar o tanque. Que esse material é içado com ajuda da

tripulação. Que, verificando foto de fls.398vº da denúncia de Michael Hermosila Dinopol, a

testemunha confirmou que ele estava lá no dia. 

A testemunha de defesa PEDRO PAULO DE JORGE FERNANDES (mídia

de fls.3502), arrolada pelo acusado José Lúcio Paulino, compromissada, afirmou que conhece

Lúcio e a família dele. Que nos sessenta anos em que viveu no Guarujá, nunca soube que Lúcio

era despachante aduaneiro. Que Lúcio é casado com Shirley, tem três filhos e netos. Que Lúcio
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é pescador. Que a testemunha frequenta muito a colônia de pescadores de Guarujá e Vicente de

Carvalho e até acredita que Lucio é sócio. Que Lúcio fazia pesca artesanal e como trabalho ele

era  montador  e  lustrador  de  móveis.  Que  a  testemunha  trabalhou  no  Porto  e  não  tem

conhecimento de Lucio ter trabalhado no Porto. Que faz um ano que a testemunha mudou para

Santos,  e  Lucio  mora  em uma  casa  simples,  humilde  em Vicente  de Carvalho.  Que  Lucio

sempre está trabalhando e andando de bicicleta. Que acredita que até fez bico como motorista

de taxi. Que Lucio é uma pessoa muito trabalhadora e respeitadora. Que a testemunha confiaria

a chave de sua casa à Lucio. Que Lucio e a esposa têm um carro popular, usado, com uns 10

anos. Que foi uma grande surpresa saber que Lucio havia sido preso. Que Lucio é uma pessoa

do bem.

A  testemunha  de  defesa  SEVERINO  RIFERINO  DA  SILVA  (mídia  de

fls.3502),  arrolada  pelo  acusado José  Lúcio  Paulino,  compromissada,  afirmou  que  conhece

Lucio há aproximadamente 20 anos. Que Lucio não exercia a função de despachante aduaneiro,

que ele trabalha como pescador artesanal e restauração de móveis usados. Que desconhece que

Lucio trabalhava no Porto. Que Lucio mora de favor na casa da sogra e, como a testemunha

trabalho na Companhia de energia, cansou de ir desligar a luz na casa de Lúcio por falta de

pagamento. Que o carro que tem na casa dele é um Picasso velho, com uns 10 anos. Que Lucio

sempre foi simples, sempre andou de bicicleta. Que foi surpreendente a acusação.  

A testemunha de defesa MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (mídia

de fls.3502), arrolada pelo acusado Alexandre Silvestre Filho, compromissada, afirmou que o

proprietário do veículo Kombi, placas FDV2569 é Jamiriton Marchiori. Que o veículo estava

em nome de Alexandre por causa de multa. Que o veículo Kombi passou do nome de Alexandre

para o nome da testemunha.  Que o veículo foi transferido para a testemunha porque estava

vindo muitas multas em nome Alexandre e estava com perigo de perder a carta. Que Jamiriton

pediu para colocar em nome da testemunha porque não tem habilitação. Que a testemunha já

não  é  mais  proprietária  da  Kombi,  Jamiriton  mandou  um  papel  para  que  a  testemunha

transferisse para outro nome e já foi transferido. Que a testemunha foi casada com o irmão dele.

Que a testemunha não se recorda há quanto tempo a Kombi é de Jamiriton. Que também não se

recorda para que atividade Jamiriton usava a Kombi. Que faz tempo que a testemunha viu a

última vez a Kombi, não sabendo quanto. Que foi casada com o tio de Alexandre, irmão de

Jamiriton. Que pelo que a testemunha se recorda, Alexandre não trabalhava para Jamiriton. Que

a Kombi ficou pouco tempo em nome da testemunha. Que a testemunha não assumia as multas
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e acredita que Jamiriton as assumia. Que Jamiriton pediu para ficar no nome da testemunha até

regularizar a carteira de Jamiriton e de Alexandre. Que a testemunha não sabe quem assumia a

multa e se era dos outros. 

A testemunha de defesa ELISANGELA MOLINA FERNANDES (mídia de

fls.3502),  arrolada  pelo  acusado  Alexandre  Silvestre  Filho,  compromissada,  afirmou  que  o

proprietário do veículo Kombi, placas FDV2569 é Jamiriton Marchiori. Que Jamiriton comprou

em 2014/2015 o veículo, porque a testemunha e Jamiriton tinham uma loja na Santa Ifigênia e o

veículo era utilizado na entrega de mercadorias. Que Jamiriton estava com a carteira com muita

pontuação e colocou a Kombi no nome de Alexandre. Que até o momento em que a testemunha

estava com Jamiriton não foi passada para outras pessoas. Que tinha muita briga de Alexandre

com Jamiriton e Alexandre pedia dia sim dia não para que seu nome fosse retirado. Que o real

proprietário do veículo era Jamiriton. Que a testemunha é ex-esposa de Jamiriton e ficou quase

quinze anos casada. Que não se lembra da data da compra da Kombi. Que a Kombi era usada na

loja  na  Santa  Ifigênia  para  entrega.  Que  Jamiriton  pilotava  a  Kombi,  mas  quem  pedisse

emprestado ele emprestava. Que a testemunha não vê a Kombi faz tempo e não sabe dizer em

nome de quem está o veículo hoje em dia. Que Alexandre trabalhava com outras coisas, como

motoboy e estava fazendo curso de cabelereiro. Que Alexandre não ajudava Jamiriton na loja.

Que a testemunha fechou a loja faz alguns meses e está trabalhando como autônoma na rua. Que

possui uma filha com Jamiriton. Que Alexandre é sobrinho de Jamiriton. Que a testemunha não

lembra a placa da Kombi, e era de cor branca. Que as multas estavam indo direto para o nome

de Alexandre e até perdeu habilitação. Que Alexandre brigou para tirar a Kombi do nome dele.

Que a testemunha já estava separada de Jamiriton quando ele passou para a Maricleide. Que

Jamiriton emprestava muito a Kombi e nunca ninguém assumiu multa. 

O informante FELIPE SANTOS ALMEIDA (mídia de fls.3502), arrolada

pelo acusado Moisés Mello Azevedo, afirmou que não estava presente quando Moisés foi preso.

Que a testemunha trabalha na guarda portuária há 13 anos e conhece Moisés desde esta época.

Que nos últimos dois ou três anos estavam trabalhando na mesma turma, no mesmo horário e se

viam diariamente. Que a função de Moisés era ficar de brigadista de plantão na base, como

bombeiro, atuando se houvesse algum incêndio ou sinistro. Que Moisés só saía para atender

algum chamado, ficando de plantão na base. Que na guarda portuária existem as funções de

mesário, que é o trabalho que a testemunha faz, fazendo documentos, de plantão no rádio; há o

pessoal da viatura que sai para fazer a patrulha e a brigada, no caso de Vicente de Carvalho, fica
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em um prédio anexo,  onde fica  o caminhão e  uma sala  com material  de  bombeiro.  Que o

brigadista fica na base, de plantão, só saindo de caminhão. Que quem tem acesso ao terminal é a

viatura, junto com o coordenador. Que o mesário também não sai, tem de ficar de plantão. Que

a testemunha tem conhecimento que Moisés mantinha um relacionamento extraconjugal. Que a

testemunha  ouviu  falar  em Tania,  porque  Moisés  pediu  à  testemunha  que  emprestasse  seu

endereço para constar em uma fatura do cartão de crédito que ele usava exclusivamente com

essa mulher. Que a testemunha não conhece pessoalmente Tania, nunca viu essa mulher. Que o

endereço do cartão não é o endereço em que a testemunha foi intimada. Que o endereço da

fatura do cartão é Rua Padre Arnaldo Caiaffa, n.º 163 e a fatura chegava mensalmente neste

endereço em nome de Moisés. Que há câmeras ao redor da base, no lado externo, mas dentro da

base não há câmeras. Que a base da brigada de incêndio é muito longe do cais. Que o cais fica a

1 km da base e tem um muro bem grande, separando a base do Terminal Santos-Brasil, que é o

perímetro mais próximo da base. Que fica bem longe do costado, da operação, fica bem longe,

não tem como ver.    

A  testemunha  de  defesa  RENATA  HAQUIHARA  KROIS  (mídia  de

fls.3502), arrolada pelo acusado Wanderson Machado de Oliveira, compromissada, afirmou que

conhece Wanderson há 15 anos. Que trabalha com agenciamento de carga internacional. Que a

última vez que a  testemunha  conversou com Wanderson,  ele estava abrindo uma  trading e

prestava serviço para a empresa da testemunha que fica em São Paulo em Santos, quando havia

carga para Santos e alguns portos do Sul. Que a empresa de Wanderson fazia representação,

lançava processos no Siscarga, liberava processos comigo financeiramente perante o armador.

Que o schedule é público, qualquer pessoa pode entrar no site do armador e seguir as viagens do

navio. Que qualquer pessoa pode fazer esta pesquisa. Que a Receita Federal talvez guarde estas

informações de navio no Siscarga, que é o sistema da Receita para controlar isso. Que a Receita

Federal não tem em seus arquivos a localização de um container em um navio quando ele sai em

viagem.  Que  a  testemunha  acha  que  só  o  armador  tem as  informações  de  localização  de

container no navio. Que nem a dona da carga sabe onde ele está dentro do navio, só sabendo

apenas em que navio está, a não ser que se trata de carga especial, muito alta ou muito larga,

que ficam em lugares específicos do navio. Que uma pessoa que não tem nenhuma relação com

a carga não consegue fazer pesquisa sobre container. Que a partir do momento que se consegue

o número do container, se consegue entrar no site do armador e fazer o tracking para saber onde

está. Que depois que a carga é colocada no navio e sai em viagem, no site do armador aparecem

as datas e onde são as paradas do navio, isto faz parte do schedule. Que a testemunha acredita
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que a determinação para a colocação dos contêineres é feita pelo armador e o capitão precisa

autorizar.  Que tem peso, tamanho de carga, tipo de mercadoria que não pode ficar perto de

outra, algumas são consideradas perigosas, há todo um projeto de carga. Que quando a carga

tem excesso de peso tem que ficar em lugar específico, que as cargas refrigeradas têm de ficar

em locais específicos. Que a testemunha acredita que apenas a parte operacional do armador

tenha a informação de localização, nem a parte comercial deve saber. 

A  testemunha  de  defesa  AGNALDO  MENDONÇA  ALVES  (mídia  de

fls.3502-B), arrolada pelo acusado Ronaldo Bernardo, compromissado, afirmou que a Polícia

Federal  recebeu  essa  informação  do  DEA  dando  conta  de  que  existia  uma  organização

criminosa trabalhando na região de Santos e São Paulo, principalmente com a base em São

Paulo, levando drogas para Santos para que fossem exportadas para diversos países da Europa.

Que diante desta informação do DEA foram realizadas outras diligências por parte dos policiais

federais  que  trabalhavam  na  Base  GISE/DPF  em  São  Paulo.  Que  eles  consultaram,

principalmente,  fontes  abertas,  algumas  fontes  de  dados  da  polícia  e  fizeram  algumas

diligências  e  produziram  um  outro  documento  dando  maior  veracidade  ainda  aos  fatos

apresentados pelo DEA. Que com base nisso, nestes dois documentos, a testemunha formulou

representação e pediu a quebra de sigilo telefônico. Que causou estranheza à testemunha que

diferente do que se imaginava, que se teria muita dificuldade só com o sigilo telefônico, até

porque a maioria  das  organizações  criminosas  se utilizam de outros meios  de comunicação

atualmente, o cliente do advogado que fez a pergunta (Ronaldo Bernardo) surpreendeu a todos

com a quantidade de ligações que ele fazia ao telefone, principalmente, com a outra acusada

Karen. Que as ligações duravam trinta/quarenta minutos falando claramente sobre transporte de

drogas,  sobre  o  recebimento  e  o  encaminhamento  dessa  droga  e  as  relações  que  Ronaldo

mantinha com os outros investigados,  principalmente,  Marquinhos,  Marcos Randi,  principal

responsável, naquela época, pelo recebimento da droga no Guarujá e na região da Baixada em

geral  e pelo encaminhamento via Porto de Santos e o envio da droga para o exterior.  Que

também tinham como participante desta organização, no início, claramente definido, a Karen

que  arregimentava  tripulantes  para  dar  vazão  a  essa  droga  nos  navios.  Que  surpreendeu a

testemunha é que em menos de quinze dias a organização criminosa estava se articulando para o

envio ao exterior de uma grande quantidade de cocaína. Que foram centenas de ligações, logo

no início, eles se organizando, marcando de fazer esse transporte da droga para o final do mês

de agosto.  Que a investigação começou no início de agosto,  a interceptação em meados de

agosto e antes do final do mês de agosto, eles fizeram um grande carregamento. Que para a
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surpresa dos traficantes, liderados, principalmente, pelo Ronaldo, quando chegaram no Porto de

Santos ao olhar o container, verificaram que esses contêineres que eles tinham contratado com

pessoas corrompidas para fornecerem o que eles chamavam de “latas” já estavam com drogas.

Que houve uma intensa conversa entre os traficantes, liderados por Ronaldo e decidiram que

não iriam colocar a droga deles junto com aquela droga que já estava nos contêineres. Que, na

época, um dos acusados era supervisor de segurança do terminal e com a ajuda deste supervisor

de segurança, retornaram, saíram de dentro do terminal  com a droga que pertencia a eles e

diante dessas informações, a testemunha conseguiu fazer apreensão. Que na época foi uma das

grandes apreensões, mais de 1.400 kg de cocaína. Que a quadrilha não se fez por satisfeita e na

mesma noite que não conseguiram êxito em colocar a droga nos contêineres, retornaram e já

começaram a negociar uma outra forma de conseguir um outro container para colocar aquele

carregamento que estava com eles ainda. Que assim aconteceu nos próximos quinze dias. Que

foi pedido a prorrogação da interceptação telefônica, foi deferido pelo Juízo e os investigadores

continuaram acompanhando e eles intensamente falando ao telefone novamente. Que nos dias

07 e 08/09 eles tentaram novamente, com o mesmo  modus operandi, levando para dentro do

terminal a droga em vários veículos e dessa vez conseguiram colocar a droga no container. Que

no dia seguinte,  os investigadores tinham essas informações através do monitoramento e de

outros  levantamentos  de inteligência  se  conseguiu fazer  uma  segunda apreensão do mesmo

grupo de mais 1190 kg. Que, com isso, a testemunha percebeu que se tratava de uma grande

organização criminosa e que as informações realmente tinham fundamento e que a investigação

tinha que ser aprimorada. Que a testemunha ressalta que a informação inicial trazia o nome de

algumas pessoas, as quais a testemunha não lembra, mas está tudo nos autos. Que eram umas

dez pessoas, entre elas Ronaldo, o principal acusado desta investigação, que foi em volta dele

que  tudo aconteceu.  Que  Ronaldo  organizava  o  recebimento  da  droga  em São Paulo.  Que

infelizmente a testemunha não conseguiu identificar perfeitamente como esta droga vinha dos

países produtores até São Paulo. Que foi identificada uma viagem de Karen com uma outra

acusada também, a Larissa, mas não foi possível aprimorar. Que a testemunha só tem o nome do

eventual traficante, que era o dono da droga que mandava a droga do exterior para São Paulo.

Que  outros  criminosos  também  responsáveis  pelo  envio  dessa  droga  também  foram

identificados através de monitoramento e de vigilâncias. Que o monitoramento foi apenas um

dos instrumentos utilizados na investigação, a qual está repleta de vigilâncias, levantamentos de

dados de inteligência, que comprovam o envolvimento de todos esses que foram indiciados e

posteriormente denunciados. Que a própria apreensão de toneladas e a quantidade de pessoas

presas revelam a importância destas informações. Que a testemunha não sabe como o DEA
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produziu estas informações.  Que,  em relação ao termo “presente investigação” constante às

fls.64 da informação do DEA, a testemunha não sabe quais são os meios de investigação ou se

houve  tradução  errada  para  o  português.  Que  a  testemunha  sabe  é  que  com  base  nas

informações  por  eles  passadas,  foi  feito  um  investigação  preliminar,  um  levantamento

preliminar e a testemunha decidiu pedir o monitoramento ao Juízo, tendo em vista que não tinha

como prosseguir com a investigação e os resultados são claros. Que a função da testemunha não

é investigar como o DEA atuava no país e sim investigar a atuação de organizações criminosas

voltadas para o tráfico de drogas. Que as informações davam conta que uma organização muito

grande atuava no Porto de Santos com o tráfico de drogas, por isso a testemunha pediu aos

agentes para que continuassem com o levantamento e daí deu-se a continuidade da investigação.

Que a testemunha na época combatia o tráfico de drogas e recebendo uma notitia criminis da

ocorrência  de  tráfico  a  testemunha  tinha  a  obrigação  legal  de  investigar.  Que  não  tem

informação sobre a origem da informação. Que a testemunha não se lembra se a informação do

DEA vinculava Ronaldo às cinco apreensões mencionadas, mas tinha informação dele nos dado

iniciais. Que a testemunha lembra que havia a vinculação de uma das apreensões com Marco e

Artur e outros dois motoristas, sendo que os veículos que entraram com a droga no Porto de

Santos pertenciam a eles. Que os agentes do DEA têm política de contato direto com a CGP

(Coordenação  Geral  de  Prevenção  e  Repressão  a  Entorpecentes)  em  Brasília  e  uma  das

recomendações é que os contatos sejam feitos direto com Brasília. Que na época da investigação

a  testemunha  estava  lotada  no  GISE  São  Paulo.  Que  é  possível  que  a  testemunha  tenha

conversado com agentes  do  DEA,  não  só  sobre  estas  operações,  mas  em relação  a  outras

também.  Que quando a  testemunha  recebia,  por  determinação de Brasília,  algum agente  do

DEA era, normalmente, aquele que assinou a informação. Que parece que o nome é Kelly, mas

a testemunha  não se  recorda do restante.  Que quando esta  investigação se  iniciou,  um dos

agentes sugeriu o nome de “Porshe” para a operação, porque nas investigações preliminares

Ronaldo Bernardo andava de porshe pelas ruas de São Paulo e litoral de Santos e Guarujá. Que

inicialmente foi colocado esse nome, mas depois em razão da possibilidade de ter a investigação

um relevo maior, que em eventual deflagração se divulgaria este nome que é de uma grande

empresa de automóveis,  foi  decidido mudar  o nome para Operação Brabo.  Que a operação

Brabo começou com o nome de Porsche. Que a testemunha tomou conhecimento quando do

informe  do  DEA,  mas  é  possível  que  tenham  conversado  antes.  Que  a  testemunha  teve

conhecimento  nas  datas  dos  documentos,  tendo instaurado o  inquérito  no dia  15.  Que,  em

relação  ao  fato  de  a  informação  policial  no  dia  09,  constar  no  capítulo  histórico  até  a

metodologia aplicada, a testemunha afirmou que na ferramenta Google qualquer pessoa que
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digite transporte de droga consegue verificar isso, parece à testemunha ser fonte aberta. Que, se

não se engana a testemunha, as fotos contidas na informação foram feitas por guardas portuários

que  observaram a  atividade  suspeita  dos  traficantes,  mesmo  modus  operandi utilizado  por

Marquinhos quando ocorreu  o evento em que houve  morte  de investigados  e  que Ronaldo

também  estava  envolvido.  Que  os  guardas  portuários,  na  época,  tiraram  as  fotografias,

chamaram a polícia que efetuou as apreensões. Que, das duas uma, se foi de fonte aberta, a

informação foi obtida no Google e se foi por informação de inteligência, as fotos podem ter sido

obtidas no inquérito policial em Santos. Que pelo que se recorda a testemunha, na ocasião das

fotos, estava havendo o içamento, os guardas portuários ficaram com medo, e com razão porque

Marquinhos quando recebeu os policias com bala quando foi flagrado, chamaram a polícia e os

traficantes fugiram. Que foi uma das duas fontes com certeza. Que, em relação ao constante de

fls.36  sobre  a  organização  criminosa,  a  testemunha  não  sabe  onde  Thiago  conseguiu  a

informação,  sendo  que  a  pergunta  deveria  ter  sido  feita  a  ele.  Que  a  testemunha  não  fica

questionando  as  informações  obtidas,  o  trabalho  precisa  ser  dividido.  Que,  em relação  ao

contido às fls.37 sobre a forma sofisticada e dinâmica de linha de comunicação, a testemunha

não sabe onde o agente tirou esta informação e não perguntou de onde ele tirou isso, porque

para a testemunha não era relevante na oportunidade. Que, em relação à informação de que o

grupo criminoso troca mensagens criptografas via BBM, parece à testemunha que este item

consta da informação do DEA. Que não é novidade que organizações criminosas voltadas para o

tráfico  de  drogas  se  utilizam  de  modernos  meios  de  comunicação.  Que  nem  precisa  ser

organização criminosa para se utilizar desses meios. Que, em relação ao que consta de fls.37

sobre trocas de e-mails  pelo Gmail,  Hotmail  e Yahoo, parece que consta na informação do

DEA, que a testemunha não tem em mãos. Que ninguém inventa informação, porque sabe que

depois há a oportunidade de dialogar com os defensores dos criminosos. Que, perguntado se

foram efetivadas diligências  de ruas  um dia  após o recebimento da informação do DEA, a

testemunha  afirmou  que  se  o  policial  escreveu  e  assinou,  não  vai  dizer  que  não  houve  a

diligência. Que o que está nos autos, a testemunha confirma integralmente. Que se o agente

escreveu, a testemunha confirma o que está nos autos. Que a testemunha não sabe quais são as

fontes humanas mencionadas na informação e se soubesse não falaria. Que não há testemunha

protegida neste caso. Que a testemunha não tem conhecimento sobre investigação instaurado

pelo  Senado americano  contra  os  agentes  do  DEA lotados  em São  Paulo.  Que  não  houve

interceptação  de  Blackberry  nesta  operação.  Que  a  testemunha  não  se  lembra  quem fez  o

acompanhamento da viagem a Cartagena de Larissa. Que não se lembra se houve solicitação ao

DEA  ou  à  polícia  colombiana  para  fazer  o  acompanhamento.  Às  perguntas  da  defesa  do
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acusado José Lucio Paulino: Que a testemunha não se recorda da participação de José Lucio

Paulino neste momento.  Às perguntas  da defesa do acusado Marianito Rona Elesis,  Lucas

Gonçalves da Silva e Rogério Correia: Que a cooperação jurídica internacional passou pelo

trâmite jurídico completo. Que nesses casos, a Polícia Federal preenche um documento no SEI e

é enviado a Coordenação Geral em Brasília, que o encaminha para o DRCI, que por sua vez o

encaminha  para  o país  de origem.  Que  esse  procedimento  foi  feito  nas  várias  cooperações

jurídicas internacionais. Que todos os casos de apreensões ocorridas no exterior, a testemunha

pediu cópia dos  autos  das  apreensões  aos países de origem.  Que,  em relação à cooperação

policial, não necessita desses procedimentos, é entre as policiais. Que no caso do DEA não é

preciso que passe pela autoridade central americana e pelo DRCI no Brasil. Que a testemunha

se lembra da apreensão do Tomislav, 199 kg de cocaína, que se conseguiu identificar que a

droga  havia  sido  colocada  em um container,  mas  este  já  estava  em viagem,  chegando  no

destino. Que o primeiro porto em que o navio Coruna iria ancorar seria na Espanha, então a

testemunha  pediu  a  cooperação  policial.  Que  a  testemunha  entrou  em  contato  com  a

Coordenação Geral em Brasília, que entrou em contato com o adido policial na Espanha ou o

adido policial espanhol no Brasil e com as informações obtidas nas interceptações, abriram o

container na Espanha e localizaram os 199 kg de cocaína. Que diligências em andamento são

feitas por cooperação policial e para trazer este documento para os autos é usada a cooperação

jurídica  internacional.  Que  informações  sobre  investigações  são  passadas  pelas  polícias

internacionais.  Às  perguntas  da  defesa  do  acusado  Wellinton  Reginaldo  Faria: Que  a

testemunha se lembra que ocorreu em uma das situações, que “PC Farias” teria dado um alerta

sobre determinado scanner e, segundo as investigações, ele teria feito isso com o intuito de

blindar  o  container  e  não  ser  mais  fiscalizado  pela  Receita.  Que  “PCFarias”,  enquanto

supervisor de segurança, emitiu o alerta falso, sabendo que não tinha nada no container para que

o container ficasse “blindado”. Que a testemunha confirma e reitera tudo que está escrito nos

autos, mas não tem tudo na memória. Que o que se recorda foi o relatado. Que se a testemunha

não está sendo precisa, é só verificar quando foi feito o alerta e quando foi feita a colocação da

droga  no  container.  Que  Wellington  era  conhecido  como  “PCFarias”,  era  tratado  assim,

inclusive, no monitoramento. Que a testemunha não tem dúvida que o supervisor de segurança

era  “PCFarias”.  Que perguntado sobre  se  houve ligação em que Wellington se  apresentada

como “PCFarias”, a testemunha não se lembra de uma ligação específica, dentre as quarenta mil

realizadas. 

A  informante  do  Juízo  KAREN  DANIELE  RODRIGUES  DE  SOUZA
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(mídia de fls.4135), advertida que não é obrigada a responder nenhuma das perguntas, declarou

que  não  conhece  Miroslav  Jevtic.  Que  “Felipe”,  mencionado  em  várias  conversas,  não  é

Miroslav. Que nunca viu Bozidar Kapetanovic. Que o “Judo” que a informante conhece não é

Bozidar. Que “Judo” é alto e tem olhos azuis. Que a informante leu que tem uma conversa ao

telefone em que a informante fala que ele tem olhos azuis. Que não conhece Vilmar Santana de

Souza. Que o “Mela” ou “Cabelo Duro” morreu, que a informante ficou sabendo pelo noticiário.

A informante do Juízo LUANA RAMOS TEIXEIRA (mídia de fls.4135),

advertida que não é obrigada a responder nenhuma das perguntas, declarou que nunca ouvi falar

em Miroslav Jevtic. Que Bozidar não conhecia Miroslav antes da prisão, que se conheceram em

Itaí. Que conheceu Bozidar em 2012 na Espanha. Que começaram um relacionamento em uma

balada no Brasil em 2014. Que Bozidar vende carros de luxo para viver. Que conhece a sogra e

os irmãos de Bozidar, que trabalham na Sérvia com transporte. Que o flat FL Residences foi

escolhido pela informante por ela na época estar em uma gravidez de risco, e o endereço ser

perto de sua médica e por não ter a informante família nenhuma em São Paulo, nem Bozidar.

Que os familiares da informante residem em Formiga, Minas Gerais. Que foi a informante que

alugou o flat.  Que nunca Bozidar fez reuniões escusas no flat.  Que Bozidar nunca utilizou

nomes falsos. Que a empresa BDL foi criada para fins de plano de saúde familiar da pessoa

jurídica. Que a empresa não exerceu atividade, não era empresa de fachada. Que Bozidar não se

autodenominava  “Bruno”.  Que  chamava  Bozidar  de  “Boja”.  Que  a  dicção  de  Bozidar  em

português é perfeita às vezes.

Passo, então, a analisar a autoria delitiva, em relação a cada um

dos acusados:

RONALDO BERNARDO

O acusado  RONALDO BERNARDO,  interrogado em Juízo aos 17/07/2018

(mídia de fls.4478), afirmou, após questão de ordem levantada por sua defesa, indagando acerca

da existência de delação premiada em qualquer dos processos da Operação Brabo, que conhece

mais ou menos a acusação, pois recebeu em Bauru o Oficial de Justiça, assinou, começou a ler a

denúncia, mas ao ver que faltavam algumas partes, anotou atrás da primeira página, mas não

recebeu mais nada e o sistema carcerário reteve e não teve acesso. Que algumas coisas foram
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passadas pelos advogados. Após leitura resumida dos eventos de tráfico internacional de drogas,

afirmou que é amasiado e possui três filhos: um de 20 anos, outro de 13 anos e um de três anos.

Que o menor está em companhia de companheira do interrogado. Que o imóvel é próprio, mas

está fechado. Que sua companheira voltou para a casa dos pais, está com síndrome do pânico.

Que já foi processado anteriormente pelo crime do artigo 180 do CP. Que tinha uma loja de

desmanche e acabou recebendo mercadorias ilícitas. Que também foi processado por roubo, mas

foi  absolvido.  Que  também respondeu  a  outro  processo  pelo  crime  de  tráfico,  no  qual  foi

extorquido e foi absolvido. Que até poderia ter processado os policiais que o prenderam. Que é

empresário e músico. Que ganhou três discos de ouro. Que o grupo Um Toque a Mais era do

interrogado. Que fez muito eventos e é conhecido na mídia. Que era um grupo de pagode e

samba. Que trabalha como músico desde que saiu da loja. Que participou de vários programas

de televisão. Que a atividade de empresário não é ligada a música, é venda de carros de luxo há

muito  tempo,  há mais  de 10 anos.  Que o interrogado não trabalha com loja,  e sim com e-

commerce,  venda pela  Internet.  Que  alguns  amigos  do interrogado têm lojas,  por  isso tem

acesso aos carros para levar para os compradores. Que se há interesse, o interrogado faz toda a

negociação, transferência, cartório. Que as lojas são Millé Car e muitas outras no Tatuapé. Que

conhece pelo nome do dono da loja e não pelo nome da loja. Que os nomes são Rubão, Emílio,

Vandão. Que tem créditos nestas lojas, que pode retirar carros e leva-los até os clientes. Que

vende e compra e constrói imóveis, junto com o irmão do interrogado, que tem uma empreiteira.

Que em relação aos carros, deve ganhar uns vinte e cinco mil reais mensais. Que varia a renda

mensal, pois tem mês que ganha uns oitenta mil e em outro mês pode ficar nos vinte e cinco mil

reais.  Que teve um posto de gasolina e levou um golpe de um contador,  e acabou por não

declarar  imposto  de  renda,  não  sonegar,  mas  não  declarar  os  bens  do  interrogado.  Que  o

interrogado já pediu para regularizar.  Que na verdade, o interrogado por ser pagodeiro e ter

muitas  mulheres  e filhos com várias acabou por não declarar  o que possuía.  Que não sabe

quando foi a última vez que declarou. Que não conhecia os policiais que testemunharam, mas

hoje  o  interrogado  tem coisa  contra  eles,  porque  tem  dúvidas  como  eles  chegaram até  o

interrogado. Que o interrogado se sente perseguido, mas não conhece o motivo para tanto. Que

o interrogado possui um imóvel em São Caetano e o da Rua Eugênio de Freitas, e os outros

pertencem à família do interrogado. Que foram bloqueados imóveis que eram fruto de herança.

Que o interrogado possui documentação de todos os imóveis para provar que são lícitos. Que o

interrogado trabalha com automóveis. Que possuía um Corolla e uma Toro. Que a Range Rover

era para comércio, que estava com o interrogado para arrumar um modulo e uma coluna. Que

como trabalha com carros, o interrogado sempre fala que o carro é dele, mesmo estando na loja.
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Que  não  uso  nenhum  entorpecente,  nem  álcool.  Que  atribuíram  ao  interrogado  imóveis

pertencentes à sua família, a clientes. Que não teve acesso a estes documentos, porque o sistema

carcerário  não  permite.  Que  desconhece  os  fatos  descritos  na  denúncia.  Que  não  conhece

Miroslav Jevtic, nem ninguém com nome de “Felipe”. Que conhece vários Felipes, clientes, no

telefone do interrogado tem “Felipe. Que vendeu um Fox para Felipe de Chácara Santana. Que

não conhece ninguém de nome Bozidar Kapetanovic. Que não conhece “Judo” ou “Judozinho”,

que não conhece nenhum sérvio. Que não conhece ninguém da família Randi, nem Marco, Artur

ou Tania. Que conhece várias pessoas por causa das vendas, e tem tentado entender o por quê de

terem atribuído ao interrogado os fatos, a chefia. Que não conhece Karen, mas uma das amásias

do interrogado chama Karine, que residia no imóvel e o carro dela foi apreendido. Que não

conhece Lucilene Cardoso. Que conhece Larissa Teixeira de Andrade, é uma ex-namorada. Que

conheceu ela na noite, e depois se relacionou com ela, saiu do âmbito de trabalho dela. Que se

relacionaram por um ano, não sabendo qual ano. Que não sustentava ela, mas ajudou ela, porque

o ex-marido descobriu ela e ela falou que queria ir para fora do país para fazer programa. Que

não se recorda que país era este. Que o interrogado deu dinheiro na mão dela, que não pagou

passagem para mais ninguém. Que Larissa tinha uma Tiguan e quando ela bateu esse carro, o

interrogado emprestou um Fiat 500. Que não sabe para onde ela foi, acha que pode ser Israel.

Que não conhece Karen Daniele. Que conhece Jamiriton, pois é de seu grupo de moto e foram

viajar para Machu Pichu e para Foz do Iguaçu. Nesta viagem com o moto clube foram mais três

policiais estaduais.  Que não tem nenhum tipo de negócio com Jamiriton, mas às vezes, por

Jamiriton ter uma loja na Santa Ifigênia e se locomover rápido, pedia rádio, lustre, telefone para

obra. Que o interrogado constrói casas com o seu irmão e com Rodrigo. Que não se recorda do

nome de Rodrigo, mas não é Rodrigo Amorim Peixoto. Que o irmão do interrogado se chama

Leonardo Bernardo. Que dividem 50%. Que o irmão e o interrogado mexiam com transporte,

com lotação. Que não conhece Vilmar, nem “Mela”. Que Luis de França é primo da ex-esposa

do  interrogado,  Andreza.  Que  não  conhece  “Marquinho”.  Em  relação  ao  que  consta  no

interrogatório policial, afirma que está errado, que não conhece Marco. Que o veículo Volvo foi

vendido no litoral, mas não se lembra para quem. Que quando perguntaram sobre Marco, o

interrogado achou que fosse um que conhecia, porque vende carros para várias pessoas. Que

não é verdade que sabia que Artur Randi era irmão de Marco como constou do interrogatório.

Que não conhece Karen Daniele e não respondeu na polícia que a conhecia. Que usava um

telefone  no  próprio  nome  do  interrogado,  da  operadora  Tim.  Em relação  aos  diálogos  de

fls.625/626, fls.631, fls.642, fls.668 (volume 3 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), que não

reconhece estes diálogos. Que o telefone não é do interrogado. Que não sabe o por quê de terem
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atribuído ao interrogado e teria perguntado ao advogado como tudo isso começou, em razão da

perseguição ocorrida no outro processo.  Que no outro processo foi  vítima  de extorsão pela

Polícia Civil. Que o interrogado viu as outras audiências e as testemunhas disseram que tinham

informações de outros policiais. Que o interrogado se perguntou que se ele era fornecedor quem

venderia  a droga para  ele;  se  algum carro do interrogado foi  pego com droga.  Que  queria

entender e perguntou aos advogados, os quais informaram que foi o DEA. Que não sabe como

chegaram no nome do interrogado. Que só conhece Luis de França e não como Bonito. Que não

tem amizade  com ele,  só  em festa  de  família.  Que  mora  na Zona Norte,  que  já  foi  a  um

restaurante  japonês  no  Tatuapé,  do  lado  da  loja.  Que  não  se  recorda  de  ter  ido  em  um

restaurante com Luis de França. Que a maioria das lojas com quem trabalha é no Tatuapé. Que

o apelido do interrogado é “Ronaldinho”, como pode se ver na capa dos discos de ouro. Que no

processo colocaram vários apelidos para o interrogado, sendo que há várias pessoas no Guarujá

também, no mesmo ramo que atribuíram ao interrogado. Que no sistema carcerário, atribuíram

ao interrogado como sendo do PCC.  Que morreu  um rapaz do lado da loja  com o mesmo

apelido que está no processo.  Que passou tudo isso no Fantástico.  Que esta morte  ocorreu

quatro  ou  cinco  meses  depois  da  prisão  do  interrogado.  Que  o  DEA  e  a  polícia  atribuiu

erroneamente os fatos ao interrogado. Que tem algo contra os policiais sim porque acabaram

com a vida do interrogado. Que o interrogado se sente um laranja. Que não conhece ninguém

com nome “Magrelo” ou “Pequeno”. Que parece que houve vazamento da operação e muita

gente fugiu, e se o interrogado fosse chefe não teria sido preso. Que os valores atribuídos ao

interrogado são absurdos. Que o interrogado fica se perguntando se foram os policiais ou o

DEA.  Que  entraram  em  todas  as  residências  e  não  encontraram  nada,  só  o  telefone  do

interrogado. Que o interrogado tem medo, porque saiu na mídia que houve uma briga entre

Gege do Mangue, Cabelo Duro, e tem até um Ronaldo. Que atribuíram vários apelidos que não

são  do  interrogado.  Que  me  acordaram,  estouraram a  porta  do  apartamento,  que  fez  uma

audiência de custódia em que as pessoas que prenderam o interrogado estavam ali. Que falaram

que houve corrupção, que houve vazamento, que há um diálogo em que se diz “homens de

preto”. Que não conhece o Miroslav/“Felipe” de fls.525 dos autos 0010474-96.2017.403.6181.

Em relação ao telefone (11) 953556409, atribuído ao interrogado e a Jamir, afirmou que não era

do interrogado. Que não compartilhava telefone com Jamir. Que o terminal (11) 953539702, da

Tim, registrado em nome de Ricardo Silva Cotrim não é do interrogado, nem foi encontrado em

sua residência e o interrogado não conhece esta pessoa. Que o terminal (11) 951491218, em

nome  de  Raimundo  da  Silva  Alves,  também  não  é  do  interrogado.  Que  o  terminal  (11)

982894555 não é do interrogado. Que foram efetuadas buscas e apreensões em vários locais
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relacionados ao interrogado: na Vila Guilherme, na casa da mãe do interrogado em Santana, no

sítio  da  família  do  interrogado,  no  apartamento  do  irmão  do  interrogado.  Que  não  foram

encontrados nenhum dos terminais  antes  mencionados,  nem nenhuma anotação ou qualquer

outra  coisa  que  pudesse  dar  ensejo  ao  comércio  internacional  de  drogas  em nenhum  dos

endereços.  Que  não  tem qualquer  participação  nas  apreensões  ocorridas  em 31/08/2016  de

1450kg de cocaína no Porto de Santos,  em 09/09/2016 de 1137Kg de cocaína no Porto de

Santos, em 18/9/2016 de 322kg de cocaína no Porto de Santos, em 13/3/2017 de 199 kg de

cocaína  no  Porto  de  Valencia/Espanha,  nem  carregamento  de  900  kg  no  navio  Cap  San

Augustin. Que o interrogado é possuidor de dislexia. Que o interrogado sentiu-se intimidado na

audiência de custódia porque dentro da sala estava a juíza, a procuradora da República e o

delegado  da  operação,  como  aqui,  uma  vez  que  se  está  falando  da  corporação.  Que  o

interrogado afirmou que tem medo. Que a polícia arrombou a porta da sua casa e não é verdade

que houve arremesso de telefone. Que o interrogatório policial foi feito sem o interrogado estar

acompanhado de advogado. Que prenderam o interrogado às 6 horas da manhã e levaram para o

interrogatório, fizeram umas dez ou quinze perguntas, o interrogado falou que não ia falar nada

porque não sabia do que estava sendo acusado. Que explicaram a acusação para o interrogado,

afirmando que era da Delegacia de Entorpecentes. Que levaram o interrogado para carceragem,

colocaram um rapaz no fundo falando que era o chefe de fora e apontaram para o interrogado

afirmando que era o chefe brasileiro. Que perguntaram sobre venda de uma Porsche para o

Miroslav e o interrogado afirmou que não. Que falaram que se o interrogado falasse, soltariam a

Land Rover, ao que o interrogado disse que se não soltassem iria ter um prejuízo muito grande

porque o carro não era  do interrogado.  Que o interrogado afirmou que não iria falar  nada,

porque não sabia do que estava sendo acusado. Que, em relação da matéria do fantástico e da

afirmação dos “homens de preto”, o interrogado esclareceu que soube que houve o vazamento

de informação e que haveria corrupção. Que a corrupção seria da própria polícia, que é uma

instituição  muito  grande.  Que  é  este  o  medo  do  interrogado.  Que  no  ponto  de  vista  do

interrogado a  Polícia  Federal  foi  corrompida,  naquele  momento  dos  “homens  de  preto”  na

interceptação. Que foram presas duas mulheres. Que na reportagem do Fantástico e do Jornal

Nacional houve a menção de um ‘Ronaldo”, com os apelidos atribuídos ao interrogado, com

atuação no Porto de Santos, por meio de içamento e remessas para a Europa. Que esse grupo era

armado  e  a  reportagem  atribuía  ao  PCC.  Que  tem  condições  de  comprovar  que  os  bens

apreendidos  foram  todos  regularmente  adquiridos  pelo  interrogado.  Que  sua  atuação

profissional de venda de veículo é por e-commerce, por indicação. Que o interrogado vendia por

mês de 15 a 20 carros de luxo, de alto padrão. Que vendia para artista, para várias pessoas, o
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interrogado não sabe dizer o que fazem seus clientes. Que o interrogado e vários lojistas levam

carros no Jabaquara para mostrar para pessoas que têm interesse e moram no litoral.  Que o

interrogado ganhou três discos de ouros e fazia muito shows, inclusive na mídia é conhecido por

vários artistas do ramo do pagode. Que o interrogado usa a escola da independente para fazer

vários eventos e ganhou muito dinheiro com isso. Que o imóvel do Ipiranga, o sítio no Paraná é

herança da família, com documentação. Que andava com vários carros porque os vendia, não

tem todo esse dinheiro. Que desconhece se Luis de França tem apelido como Celebridade.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Ronaldo Bernardo negou os fatos narrados na denúncia,  asseverando que os

terminais  telefônicos  monitorados  não lhe  pertenciam.  Negou ainda  conhecer

Karen Daniele e conhecer Jamiriton apenas por participarem do mesmo clube de

moto.  Contudo,  tais  negativas caem por terra,  diante da afirmação do próprio

Jamiriton  (em  seu  interrogatório  judicial)  de  que  era  amigo  de  Ronaldo

Bernardo e que conheceu Karen Daniele por intermédio de Ronaldo. 

Há  ainda  diálogos  e  documentos  apreendidos  na  posse  de

Jamiriton  Marchiori  Calmon  (fls.3115/3119,  fls.3122/3123,  fls.3127/3129,

fls.3131/3135,  fls.3146/3148)  que  comprovam  que  “Jamir”  atuava  como  um

verdadeiro  “secretário”  de  Ronaldo  Bernardo.  Várias  vezes  “Jamir”  foi

procurado por outros acusados, e até pelo próprio irmão de Ronaldo (Leonardo),

que  buscavam  falar  com  Ronaldo  Bernardo (índices  50295026,  50318362,

50318564,  50507820  –  fls.626/627,  fls.719/720,  fls.720,  fls.848  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181).  Além  disso,  há  diálogos  com  terceiros  em  que

“Jamir”, atua como verdadeiro preposto de Ronaldo, tentando resolver questões

e problemas acerca de imóveis,  pagamentos, multas,  etc.  (índices 50398013 e

52686579 – fls.766/767 e fls.3546/3547 dos autos 0010185-03.2016.403.6181)

Há também afirmação de Larissa Teixeira de Andrade, em seu

interrogatório judicial, no sentido de que viajou à Cartagena junto com Karen

Daniele, sendo que suas despesas foram todas pagas por  Ronaldo e que Karen
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era  amiga  de  Ronaldo.  O  relacionamento  com  Larissa  foi  confirmado  por

Ronaldo em seu interrogatório.

Tais  fatos  comprovam  que  os  terminais  11-982894555  e  11-

953539702, embora em nome de terceiros (fls.165 e fls.166 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181), pertenciam de fato, a Ronaldo Bernardo, já que os utilizou

para falar com Larissa (índices 49963617 e 50398013 – fls.272/273 e fls.766/767

dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  e  com  Karen  (índices  49976156  –

fls.278/283  e  50025768  –  fls.286/287,  ambos  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), sobre a viagem supra mencionada.

Da  mesma  forma,  o  acusado  afirmou  não  conhecer  Marcos

Randi,  o  “Marquinhos”,  investigado  que  faleceu  em confronto  com policiais

federais no evento ocorrido em 18/08/2017. Contudo, os diálogos captados sob

índices 49958039, 49974322 e 50029337 ocorreram entre o acusado  Ronaldo

(utilizando o terminal 11-953539702) e Marcos Randi (utilizando o terminal 11-

954418758)  e  comprovam  não  só  a  relação  entre  os  dois,  como  também  o

envolvimento de Ronaldo no carregamento da droga, coordenando, controlando

e acompanhando as ações voltadas a concretizar a remessa de droga ao exterior, a

qual acabou não ocorrendo, em razão dos contêineres já estarem estufados com

cocaína não pertencente ao grupo.

Destas  ligações,  entre  outras  (como por  exemplo,  a  de  índice

50561664  –  fls.942/944  dos  autos  da  0010185-03.2016.403.6181,  na  qual

Ronaldo se identifica como “Neguinho”), constata-se que, de forma diversa da

afirmada em interrogatório judicial  pelo acusado,  Ronaldo Bernardo possuía

vários apelidos, entre eles “Neguinho”.

Acrescente-se  ainda  ao  quadro  probatório  a  apreensão  na

residência  do  acusado  Ronaldo  Bernardo de  aparelho  blackberry  (fls.53  do
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apenso II), cujo conteúdo é de difícil acesso, conforme informado pelo próprio

setor técnico da Polícia Federal às fls.4328/4334, e por tal razão é muito utilizado

na  comunicação  dos  grupos  criminosos,  como  in  casu.  Vários  diálogos

mencionam  a  utilização  de  “black/pretinho”  para  conversas  mais  sigilosas

(exemplo: índices 50187092 – fls.802vº/803 destes autos, 50295026 - fls.626/627

dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  50165235  -  fls.546/547  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181,  50338701  –  fls.727  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

Também é de se salientar que Ronaldo Bernardo possui grande

patrimônio  (carros,  imóveis,  dinheiro,  relógios  –  autos  circunstanciados  do

Apenso II) de forma injustificada, haja vista que, embora tenha alegado que seu

patrimônio tenha sido obtido com suas atividades de músico e vendedor de carros

anônimo, é certo que nada foi comprovado, não sendo suficiente a juntada de

fotos antigas de palcos e suposto disco de ouro. O próprio acusado confessou em

seu interrogatório a total ausência de declarações de imposto de renda, em que

pese o seu patrimônio.

De forma mais detalhada, verifica-se, no tocante ao EVENTO 4,

que  Ronaldo conversa  pelo  telefone  com  Marco  Randi  (índice  49958039  –

fls.528vº - vol.3 destes autos) pedindo informações sobre a tratativa do embarque
(“...Marquinho- Aí o que acontece, aí amanhã de manhã, 9 horas da manhã, eu vou torcar um papo com

ele e com o pai dele que é os caras que é o responsa do trampo, entendeu? Ronaldo-Certo. Marquinho-

Vou trocar um papo com eles para saber o que que eles resolvem tipo, como é que se fala, pra saber de

preço, esse bagulho todo...entendeu? Aí é a hora que eu vou sentar e trocar um papo com eles. Ronaldo-

Hum.hum. Marquinho-Entendeu? Ronaldo-Tá bom, você já fala já que vai dar a metade que já resolve.

Marquinho-Eu posso, eu posso dar esse resumo dessa fita  tipo hoje à noite,  ou amanhã de manhã,

porque nós vai ter que fazer esse trampo na madrugada.  Ronaldo-Então, mas tem que me falar logo

porque eu já to acelerando o Judozinho, entendeu? Eeeh e acelerei o Mela também, entendeu? Então

acho que amanhã eu já começo, eu já desço para você o negócio, entendeu...”). No dia seguinte,

26/08/2016, em nova conversa pelo telefone (índice 49974322 – fls.530vº- vol.3
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destes autos), Ronaldo e Marco falam mais sobre o estufamento, percebendo-se

que Ronaldo não quer perder o “trabalho” (“Ronaldo- o cuzão to aqui na loja...sacola... já

liguei pro Jamir e ele tá desenrolando lá, é é hoje não. Marco-amanhã tu vem? Ronaldo- oooooohhh que

dia que termina?Marco- ah eu vou deixar para o último dia, mano, vou deixar pra segunda. Ronaldo-ah

não deixa pra última hora não. Marco-filho, o problema todo é que é o seguinte se eu mandar pro cara

agora já vai dicar lá dentro lá hoje amanhã depois e depois tu entendeu? Ronaldo-entendi. Marco-e ele

já me falou pra mim que ele vai sarrafiar 2 e 200. Ronaldo-entendi. Marco-tu entendeu eu não sei se os

caras do 2 e 200 tem problema ou não. Ronaldo-entendi. Marco-então eu quero deixar pra última hora

ele falou pra mim que não tem problema entendeu? Ronaldo-...não eu não vou me meter cuzão só não

pode perder, falo.  Marco-ah? Ronaldo-só não pode deixar de fazer.  Marco-não, nós não vai deixar de

fazer poh, tô desde aquele dia caralho, tô correndo pra lá e pra cá indo atrás do cara porque o cara é lá

na puta que pariu pra trocar idéia com o cara tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, acertei tudo

poh. Ronaldo-não, sim, sim,sim, deixa eu te falar e o cara de sexta-feira hoje? Marco-oi? Ronaldo-e o

cara lá? Marco-então vou dar uma batida mais tarde porque agora tô resolvendo uma coisa, entendeu?

Tem que dá atenção pro cara porque o que acontece: o James vai encostar, eu vou pegar, eu vou pular,

já vou lá encontrar com o cara, já vou certar tudo com ele, já vou pegar o carro da empresa dele trazer

pra minha empresa, preparar o carro dele por tudo certidinho e preciso que ele me traga aquele negócio

lá. Ronaldo- não o Jamir vai levar.  Marco- não o que te pedi as sacolinhas.  Ronaldo- ah ele vai levar

também poh ...)”.   No dia  29/08/2016, há novo diálogo interceptado entre Marco

Randi e Ronaldo, ambos utilizando os mesmos terminais acima indicados (índice

50029337  –  fls.541/541vº  -  vol.3  destes  autos),  sendo  que  Marco  informa  a

Ronaldo que ainda não havia sido embarcada a droga e que o atraso se devia ao

fato do container não ter passado no escâner. Nota-se que  Ronaldo questiona

Marco se as coisas estavam sob controle e este diz que sim, demonstrando sua

condição de “supervisor da operação”(“Marquinhos- ohh deixa eu te falar o negócio não vai

hoje não tá? Ronaldo- ixi. Marquinhos- que não passou ainda por aquele negócio da foto lá. Ronaldo-

oi? Marquinhos- não passou ainda por aquele negócio da foto.  Ronaldo-Hum. Marquinhos- Só pode ir

depois, entendeu? Ronaldo- Sim. Marquinhos- só pode ir depois, entendeu? Ronaldo- Sim. Marquinhos-

Aí ele atrasou um pouco. Ronaldo- Hum, mas tá tudo sob controle? Marquinhos- Tá já vou até mandar o

negócio pra ele pô, pra deixar eles amarrado. Ronaldo- Faz isso mesmo, faz isso...”).

Dessa  forma,  ficou  demonstrado  que  Ronaldo comandou  e

monitorou por todo o tempo a tentativa de embarque de cocaína nesse evento.

Entretanto,  conforme asseverado pelos agentes policiais  em seus depoimentos
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judiciais  e  pelo  próprio  Ministério  Público  Federal,  a  droga  apreendida  no

Evento 4 não pertencia aos acusados aqui investigados, não podendo  Ronaldo

Bernardo ser condenado por este crime de tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade. 

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a

procurar uma nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu

poder.

No dia 31/08/2016, foi captada conversa entre Ronaldo e Marco

Randi, nos terminais telefônicos já indicados acima (índice 50070311 – fls.562 –

vol.3 destes autos), na qual se depreende que já há outro navio em vista para

efetivarem a remessa de cocaína (“...Ronaldo- Pra onde nós vai fazer o vermelho aí, o próximo

agora? Marco-França. Ronaldo- Qual o nome da cidade? Marco- Le Havre.  Ronaldo-Tá bom, só isso,

obrigada. Marco-Quay de L’Atlantique o nome do porto. Ronaldo-Oi? Marco- O nome do porto é Quay

de L’Atlantique. Ronaldo- Tá bom, abraço. Marco- Mais alguma coisa? Ronaldo- Não só isso só. Marco-

Tá bom.  Ronaldo- Tá bom, um abraço.  Marco- Tô na pista.  Ronaldo- Tá vai subir, né?  Marco- Vou

lógico, tu é louco? Ronaldo-Então tá bom, um abraço. Marco- Tá bom?Ronaldo-Tá sucesso. Marco-Só,

eu só não vou fazer ela se ela já tiver sido feita já. Ronaldo-Tá bom. Marco-Tá? Ronaldo-Abre, se tiver

feita  cê  fecha  de  novo  e  pronto. Marco-Tá  bom,  fechou  é  nóis.”.).  Ressalte-se  que  Marco

comenta com Ronaldo que só não faria o carregamento se já houvesse cocaína

estufada, clara referência à tentativa relatada no Evento 4.
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No dia seguinte, 01/09/2016, foram captados dois diálogos entre

Marco Randi e Ronaldo, pelos mesmos terminais supra indicados, nos quais se

verifica mais uma tentativa de embarque da cocaína no mesmo navio Grande

Buenos Aires, que ainda estava atracado no Terminal Deicmar (índice 50071661

– fls.563vº - vol.3 destes autos)(“...Marco- Se liga nós tá aqui, acho que o bagulho não vai dar

não, filho. Ronaldo- É? Marco- É porque é o seguinte a operação deles já encerrou, tá ligado? Ronaldo-

Hum? Marco-E ele já pediu aquele cara que leva, que leva ele até lá embaixo, tá ligado? O piloto, o

prático. Ronaldo-Hum, hum. Marco- Já pediu. Ronaldo-Ah é? Marco- Nós tamo de frente para ele cuzão.

Ronaldo-Putz.  Marco-Tava pertinho, cuzão, da porta da felicidade.  Ronaldo-Hum, hum.  Marco-Puta,

cuzão, ah, ah, ah, puta, cuzão. Tamo aqui, cuzão. Ronaldo-Hum, hum. Marco-Tá bom? Ronaldo-Tá bom,

filho, tamo aqui.  Marco-Eu acho que não vai, entendeu? Porque já pediram a fita, vi na luz aqui, os

bagulho aqui já pediram para andar, entendeu? Ronaldo-Hum, hum. Marco-Agora, tamo esperando até

o último minuto para ver  qual é  que é,  se der  uma brecha nós vai  encostar...”). Acrescente-se

ainda a localização do terminal utilizado por Marco Randi (11-954418758), no

Canal do Porto de Santos, próximo ao Terminal Portuário DEICMAR, conforme

se constata do mapa de localização de ERB (fls.563vº).  No diálogo de índice

50071677 (fls.564-vol.3 destes autos), ocorridos minutos depois, há elementos

que  comprovam  a  estruturação  do  grupo,  sendo  que  Marco  presta  contas  a

Ronaldo e a Judozinho, indicando que a cocaína pertenceria a eles (“...Marco-Quem

mandou,  mandou, quem não mandou só no próximo, hein?  Ronaldo-É?  Marco-Chegou o rebocador

agora aqui. Já tá saindo fora.  Ronaldo-É? Marco-Entendeu? Chegou, chegou os dois rebocador aqui,

quer que eu tire foto para mandar para você. Ronaldo-Não, não, não, não, não precisa não. Marco-Eu tô

na frente da criança aqui. Ronaldo-Hum? Marco-Eu tô na frente da criança, chegou os dois rebocador

agora. Ronaldo-Entendi. Marco- Pra puxar ele. Ronaldo-Entendi. Marco-Entendeu? Ronaldo-Tira a foto

mostra pro Judozinho, manda pro Judozinho pra ele ver que cês tava aí para resolver...só para não falar

besteira. Ronaldo-Pra mandar pros cara. Marco-Tá bom. Ronaldo-Entendeu? Pros cara ver que tava aí

e não, não deu pra ir por causa disso...”)

Do  conteúdo  da  conversa  captada  no  dia  04/09/2016,  entre

Ronaldo e  Marco,  pelos  mesmos  terminais  supra  mencionados  (índice

50103237- fls.565vº), verifica-se o consórcio realizado para a composição dos

carregamentos de cocaína,  os quais  pertenceriam a Jumento/Mela,  Ronaldo e
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Judo, bem como a liderança exercida por Ronaldo (“...Marquinhos-Então, cê conversou

com o Judozinho? Ronaldo-Conversei.  Marquinhos-Então, que que resumiu lá?  Ronaldo-Não resumiu

que o Bonito ficou de vê lá pro Mutchacho, entendeu?  Marquinhos-Hum, hum!  Ronaldo-é,é, é, eu vou

conversa  com  o  Mel...,  com  o  parceiro  lá,  o  Jumento  lá  pra  mim  pode  liberar  essa  sete  um aí...

Marquinhos-Hum, rum! Ronaldo-...e o Judozinho me emprestou vinte e nove. Marquinhos-Tá! Ronaldo-

Pra  dá  cem,  entendeu?  Então,  cem  lá  dá,  dá,  dá,  dá  que  cê  tá  na  mão  lá...  Marquinhos-Hã!

Ronaldo-...que  era  do  Grin...  Marquinhos-Hã!rã.  Ronaldo-...pode  tirar  vinte  e  nove,  entendeu?

Marquinhos-Tá!Tendi! Ronaldo-Certo! Cê pode tirar, tá autorizado, certo? Marquinhos-Tá! Ronaldo- Aí

cê pega sete um...pode usar também, só que eu preciso vê essa divisão, entendeu? Qui qui vai ficar pra

um, pra outro, porque eu, querendo ou não, eu peguei dinheiro du du Jumento, entendeu? Então eu tenho

que envolver ele...”).

No dia 05/09/2016, conversa de índice 50105154 (fls.567vº-vol3

destes autos), entre Ronaldo e Marco Randi, comprova o embarque de parte da

droga relacionada ao Evento 5,  (“...Marco-Já subiu cuzão! Já era!  Ronaldo-Tá! Deixa eu te

falar.  Marco-Hã!  Ronaldo-Foi aquilo mesmo que nóis tinha falado ou mais alguma coisa?  Marco-O

cento e cinco! Ronaldo-O Mutchacho te arrumou mais alguma coisa? Marco-Hã rã!...”). Novamente,

por meio de mapeamento de ERB, foi possível verificar a localização do terminal

utilizado por Marco Randi nas proximidades do Terminal DEICMAR (fls.568).

Outra  parte  da  droga  teve  também  seu  carregamento

supervisionado  por  Ronaldo,  conforme  se  depreende  do  diálogo  de  índice

50109400  (fls.568vº/569),  entre  Ronaldo e  Marco  Randi,  ocorrido  no  dia

05/09/2016,  no qual Marco detalha formas de fazer o embarque em navio da

companhia Grimaldi, cuja parte do casco é pintada na cor amarela, bem como

eventual achaque realizado supostamente por seguranças do terminal portuário

(“...Marco-Deixa eu te falar: tô engatilhando pra fazê, o, o, p negócio do Judozinho já, o amarelinho, tá!

Ronaldo- Tá bom! Marco- Tá engatilhando aqui pra fazê... Ronaldo- Hum rum! Marco- Tõ rezando pra

que ele fique pra noite, entendeu? Ronaldo- Hum, hum. Marco-Eu tô achando que ele vai ficar pra noite,

por  causa  que  tem  um  feriadinho,  né!  Ronaldo-Hum  rum!  Marco-E  ele  tá  pra  depois  do  feriado.

Ronaldo-Hum rum. Marco-Aí já vô engatilhando tudo aqui já, mais[...]  Ronaldo- Não! Vê aí, o que for

melhor pra nóis...tranquilo...  Marco- É, é, é o único problema nosso é que é o seguinte: como ele tira

pouco movimento, ele termina rápido, chega a atracar de dia e ficar ruim de dia pra fazê, é arriscado.

Ronaldo-Então esse é o problema, aí que nóis se fode. Marco-É, então, é arriscado porque: se tu colocar
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uma perna, até uma perna e trinta, é uma tranquilidade pra fazê, faiz rápido.  Ronaldo-Hum!  Marco-

Agora, tu colocar isso aí que o Judozinho quer fazer num dá mano. Tendeu? Num é que num dá. Tem que

colocar uns quatro loco aí pra faze, mas tem um esqueminha sim pra fazê que eu tô vendo aqui...”. Já

no dia 08/09/2016, conversa captada entre Ronaldo e Jamir sob índice 50146348

(fls.570vº) revela que ambos acompanhariam o embarque da droga, que ocorreu

com êxito na madrugada do dia 09/09/2018 (“Ronaldo-E ai, deixa eu te falar: falô com o

Marquinhos? Jamir- Cabei de falar com ele. Ele falou para ir lá. Ronaldo-E ai? Jamir-Que vê você, pra

passar os negócio. Tá tudo certo e. Ronaldo-Oi? Jamir-...que tava tudo certo e ele precisava falar com

você...prá passar os negócio pra você, só isso. Aé perguntou se ia lá hoje, eu falei: olha ele acha que vai

sair com o Baiano, ai ele comentou que tem que ir aí mesmo, eu vô vê com ele e qualquer coisa a gente

se fala. Ele falô: tá bão, cê me avisa se vocês vão vim hoje. Aí eu falei: provavelmente vai. Ronaldo- Mas

o negócio num era hoje JAMIR? Jamir-Então! Ele falô assim: tá tudo certo. Agora, num sei se foi ou se

num foi. Ele falô: tá tudo certo. Ronaldo-Não, Jamir, isso aí já resolveu mano! Jamir-Então, mais o que

que ocê quer? O que ele me passou foi isso! Ele falô...Hã? Ronaldo-...o barato num é hoje Jamir, dia

oito Jamir...ta metendo a do louco...”).

Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Ronaldo  neste  Evento  5,

como proprietário da droga e por exercer papel de líder do grupo, coordenando e

acompanhando as atividades para embarque da cocaína nos contêineres rumo à

Europa.

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  18/09/2016),  também  restou  comprovada  a

participação  do  acusado  Ronaldo,  como proprietário  da  droga  e  exercendo  a

liderança na empreitada criminosa.

Conforme  anteriormente  consignado,  no  dia  31/08/2016,  foi

captada conversa  entre  Ronaldo e  Marco Randi,  nos  terminais  telefônicos  já

indicados acima (índice 50070311 – fls.562 – vol.3 destes autos), na qual há a

menção ao destino do navio em que foi apreendida a cocaína relacionada a este

Evento 6 (“...Ronaldo-  Pra onde nós vai  fazer  o vermelho aí,  o próximo agora?  Marco-França.

Ronaldo- Qual o nome da cidade? Marco- Le Havre. Ronaldo-Tá bom, só isso, obrigada. Marco-Quay de

L’Atlantique o nome do porto. Ronaldo-Oi? Marco- O nome do porto é Quay de L’Atlantique. Ronaldo-
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Tá bom, abraço.  Marco- Mais alguma coisa?  Ronaldo- Não só isso só.  Marco- Tá bom.  Ronaldo- Tá

bom,  um abraço.  Marco-  Tô  na pista.  Ronaldo-  Tá vai  subir,  né?  Marco-  Vou lógico,  tu  é  louco?

Ronaldo-Então tá bom, um abraço. Marco- Tá bom?Ronaldo-Tá sucesso. Marco-Só, eu só não vou fazer

ela se ela já tiver sido feita já. Ronaldo-Tá bom. Marco-Tá? Ronaldo-Abre, se tiver feita cê fecha de novo

e pronto. Marco-Tá bom, fechou é nóis.”.). 

Em 13/09/2016, foi captada ligação (índice 50221104 – fls.590

destes autos) em que Marco combina encontro com “Bonito”, Ronaldo e Judô,

mencionando  que  iria  “subir”  (de  Santos/Guarujá  para  São  Paulo)  e  que  o

encontro seria no “Pão de Açúcar”, um pouco antes da cinco da tarde naquele

mesmo dia. A unidade do supermercado foi obtida por meio da localização das

ERBs dos celulares apreendidos (fls.888 dos autos 0010474-96.2017.403.6181).

O  encontro  foi  acompanhado  por  agentes  policiais,  os  quais  obtiveram  o

endereço  da  unidade  por  meio  da  localização  das  ERBs  dos  celulares

monitorados,  conforme  Relatório  de  Diligência  Policial  de  fls.1027/1034  dos

autos  0010185-03.2016.403.6181  e  explanações  de  fls.889/891  dos  autos

0010474-96.2016.403.6181,  tendo  sido  acostadas  aos  autos  imagens  obtidas

junto ao próprio supermercado. Foram verificados ainda os veículos utilizados

pelos  acusados,  restando  constatado  que  Marco  (que  estava  acompanhado de

Edney dos  Santos  Neris)  estava na  VW/Saveiro,  cor  prata,  placas  FVV2813,

registrada em nome do próprio Marco Randi; “Bonito” estava acompanhado de

Ronaldo Bernardo no veículo VW/Amarok, cor branca, placas FBR 3525, em

nome de Neuza de Oliveira Bernardo (mãe de Ronaldo) e “Judo” (que estava

acompanhado de homem não identificado) estava na Land Rover/Discovery, cor

preta, placas GII3958, em nome de Paulo Nunes de Abreu.

Afasto a alegação defensiva de impossibilidade de utilização das

imagens em razão de sua baixa qualidade e ausência de perícia,  vez que elas

apenas confirmam todos os demais elementos. Embora não se veja com nitidez

nas fotos, é possível verificar que a figura condiz com a de Ronaldo Bernardo.
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Ademais, como acima salientado, veículo em nome da mãe do acusado estava

sendo utilizado pela pessoa filmada e fotografada.

É preciso ressaltar que a localização do terminal portuário e do

navio em que a cocaína foi colocada (por volta da meia-noite do dia 18) só foi

possível por meio dos monitoramentos telefônicos realizados, bem como da ação

controlada autorizada que impediu, no caso em tela, a atuação da segurança do

Terminal Santos-Brasil. Estas mesmas informações foram repassadas à Receita

Federal  que,  no  dia  18/09/2016,  realizou inspeção  física  nos  contêineres  que

estavam no convés do navio Cap San Nicolas e localizaram onze bolsas contendo

cerca de 322 kg de cocaína dentro do contêiner CLHU2967645.

A  comprovar  a  ligação  de  Ronaldo  Bernardo com  a  droga

apreendida neste Evento 6, há também o diálogo captado sob índice 50318362

(fls.595/595vº  destes  autos),  entre  Bonito  e  Jamir/Ronaldo (utilizando-se  do

terminal de Jamir), ocorrido por volta das cinco da tarde do dia 18/09/2016, no

qual há a menção sobre problema com o carregamento e sobre o fato de Judo

estar atrás deles querendo explicações sobre o ocorrido (“...Bonito-O Neguinho tá aí?

Jamir-Tá, tamo aqui na, na, na, na obra. Bonito-Ah! Fala com ele faz o seguinte o, o Judozinho tá

ligando e eu não atendi, entendeu? Jamir-Então, mas...avisa... Bonito-Ah?Jamir-É ora acusar ele, não

é? Ele falou que era pra avisar que eu não tenho o telefone do Judozinho aqui. Bonito-Deixa eu falar

com ele  aí.  Jamir-Peraí.  Ronaldo-Oh!Bonito.  Bonito-Oi.  Ronaldo-Então,  a  gente  teve  problema  lá,

entendeu? Bonito-Eh! O que que aconteceu agora ele tá me ligando e eu não atendi. Eu fui ligar para

você e você também não atendeu. Fala que tá ligando e tá mandando mensagem bravão cuzão. Fala

assim fala pro Neguinho se ele vai me atender sim ou não. Ronaldo-Oh fala que seu telefone tô no

trabalho, cuzão. Ah eu tava, ele tá lá pra baixo, filhão e colocou o negócio lá tudo certo só que teve

problema. A gente teve problema. Pode ligar ele, atende ele. Bonito-Vou falar que cê tava lá no serviço e

é o seguinte é teve problema não sei o que que aconteceu direito, não é? Ronaldo-Não, pode falar. Não,

não, pode falar que colocou onte sim, certo? Que, que você ficou sabendo. Certo? Só que depois de duas

horas hoje  de manhã os  caras  meteram pé,  entendeu? Hoje de  manhã os  caras foram lá e  perdei,

entendeu?...).  O  diálogo  50318564  (fls.595vº),  ocorrido  logo  em  seguida,  dá

continuidade  a  esta  conversa,  mencionando que  quem poderia  dar  explicação
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para o problema era Marco Randi/”Magrelo” e seus “meninos”  (“...Jamir-Bonito.

Bonito-Oi, fala. Pode falar, filho, deixa eu falar com ele aí. Ronaldo-Fala, filho. Bonito-E aí, criança?

Ronaldo-Oi? Bonito-Tipo, eu falei com ele, tipo assim acreditar o quê, como? E onde cê tá, vamo se ver

agora e tal. Ai eu falei, amigo, só um minuto deixa pra um entendimento melhor a gente se vê para mim

te passar direitinho. Ele quer se encontrar, quer que eu passe endereço, ele quer vir de tudo quanto é

jeito.  Ronaldo-Bão, pode falar que eu tô  subindo, mano.  Bonito-Hum? Ronaldo-Fala éééé...  Bonito-

Quem tá falando? Eu também não vou saber explicar pra ele, hein cuzão. Ronaldo-Oi? Bonito-Também

não vou saber explicar, né. Ronaldo-Mas você consegue falar com o Magrelo, com o irmão dele aí?

Porque se você for encontrar ele, ele, ele, você pondo ele pra falar com os meninos e os meninos vai

explicar. Bonito-Mas vocês não tem nenhum número de falar com os cara? Que o que eu tenho não

funciona. Ronaldo-Não, mas o que eu tô falando com o Pequeno é o particular, mano, e eu não vou ficar

falando, cara. Entendeu? Bonito- É. Tentei ligar aí agora, normal, seu telefone fez um barulho que não

tava completando,  um barulho feio,  cuzão. Ond cê tá agora? Ronaldo-Tô vindo aqui pra comer um

bagulho que eu não comi nada eu e o Jamir...”)  

Assim,  restou evidente  a  autoria  de  Ronaldo neste  Evento 6,

como proprietário da droga e por exercer papel de líder do grupo, coordenando e

acompanhando as atividades para embarque da cocaína nos contêineres rumo à

Europa.

No que tange ao EVENTO 7 (apreensão de 384 kg de cocaína

no Porto de Gioia Tauro/Itália em 19/10/2016), também restou comprovada a

participação  do  acusado  Ronaldo,  como proprietário  da  droga  e  exercendo  a

liderança na empreitada criminosa.

No  índice  50394686  (fls.600/601  destes  autos),  foi  captada

conversa entre Karen e  Ronaldo, datada de 22/09/2016 na qual, além deles se

mostrarem nervosos por ausência de pagamento por parte de Felipe e Judo, há

menção ao navio Rio de Janeiro (“...Ronaldo-Oh amiga, de birra ou não ele tem da onde tirar e

tem como resolver, sabe o que é engraçado? Daqui a pouco ele fala: Oh, o Rio de Jan.., o Carioca está

pronto! Entendeu? Oh que legal, aí você fala: Da onde tirou dinheiro para subir, da onde tirou dinheiro

pra resolver e não resolve os caras, tá tirando mano! Tá ligado? Tá tirando...”) . No mesmo dia

22/09/2016,  no  diálogo  50392738  (fls.636/639vº),  também  entre  Karen  e
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Ronaldo, verifica-se que Karen já entrou em que contato com algum tripulante

para o “trabalho” (“[...]Karen-Vo fala assim: olha eles ainda não pagaram os meninos. Não deram

meu dinheiro pra eu pagar as pessoas que trabalham pra mim. Tem dez pessoas me ligando. Vo fala bem

assim. Ronaldo-Uhum. Karen-E tem mesmo o Kiribata esperando o que fez o contato.[...]”).  No dia

24/09/2016, em outro diálogo (índice 50428462 – fls.601/602 destes autos) entre

Karen e Ronaldo, há nova menção ao navio Rio de Janeiro, o qual os acusados

apelidaram de “Carioca”  (“...Ronaldo-Eu tô tentando resolver o negócio do Carioca, tem que

ficar em paz aqui pra não dar merda de novo, tem que ficar em cima, de qualquer jeito, é eu que tô

ficando, entendeu? Então fala pra ela, não quero nem conversar com ela, pra ela nem me perturbar pra

não tirar eu do equilíbrio [...] Ronaldo-Deixa eu te falar, o Marquinho tá ligando aqui o viado, deixa eu

resolver  o  negócio  do  Carioca...”).  No  mesmo  dia  24/09/2016,  foi  captado  diálogo

(índice  50434870  –  fls.603/606  destes  autos),  no  qual  Marco  Randi  fala  a

Ronaldo, que já havia preparado o necessário para fazer o embarque no navio
(“...Marquinho-Aí ele falou a tudo bem então valeu caraco poh nem sabia. Poh qualquer coisa que tu

precisar da um salve aí poh. Falei eu paguei amigão. Não to devendo ninguém não, entendeu? Aí o cara

falou puta mano vo falr pra tu tava pensando que era tu que tava me devendo o mano. Eu falei, filho eu

paguei tudo. Paguei tudo pra você. Não fiquei devendo um centavo. Entendeu? Agora o que acontece.

Mano eu vou falar pra tu já vi tudo o que o Judozinho pediu pra ver. Já vi o transporte pra levar o

negócio lá pro Rio. Entendeu? Entendeu, já vi a lancha. Ronaldo- Uhum. Marquinho-Já vi a lancha pra

levar. Tá entendendo? Ronaldo-To. Marquinho-Já vi a lancha pra levar e to só esperando pra dar o

resumo dessa  fita  aí...To  só  esperando  pra  dar  o  resumo  dessa  fita  aí  para  que...  Ronaldo-Uhum.

Entendi. Marquinho-...pra saber se eu vou ter que ir pra lá se não vou ter que ir pra lá pra saber como

vai ser , entendeu? Ronaldo-Entendi. Marquinho-Aí é o seguinte. Já falei com o cara ontem pra poder

levar o material pra lá. O cara já acertou comigo pra poder levar o material pra lá. Só depende do que,

do tempo se não ficar ruim...Ronaldo-Hum. Marquinho-...e subi até lá onde o Judozinho pediu pra poder

dar uma olhada nos bagulhos. Tá entendendo? Ronaldo- Entendi. Marquinho-Eu to dependendo só disso

só...”).  No dia 27/09/2016, foi captada conversa entre Jamir/Ronaldo (no terminal

11-953556409,  utilizado  por  ambos,  mas  principalmente  por  Jamir)  e  Artur

Randi (índice 50475816 – fls.611 destes autos), no qual se percebe, de forma

clara, a preparação para o embarque da droga (colocação da cocaína em sacos de

lixo para não haver o risco de molhar), supervisionada por Ronaldo, o qual dá

ordens a Artur (“...Ronaldo-Oh, oh, oh, escuta aí, não assusta ele não, fala pra ele: Não amigo, eu

já vou resolver de outra maneira, não vai molhar não. Pede mano, um monte de saco de lixo mano,
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compra um monte de saco de lixo amigão e (inteligível) e joga lá, o cara coloca 2, 3 sacos passa fita

tudinho, 2, 3 sacos passa fita tudinho, 2,3 saco, passa a fita tudinho, não molha... Artur-O bonito, o

bonito,  deixa  eu  te  falar,  já  tá  fechado  o  bagulho  mano...  Ronaldo-Ah,  agora  fudeu  cara,  porque,

deverdade, eu sempre... Artur- Só se fizer o seguinte, comprar, comprar esses bagulhos e botar o estiva

pra subir mano, pra fazer isso... Ronaldo-É isso aí cara, vai ter que fazer... Artur-A fita, a fita o cara leva

na mão e o saco de lixo os cara pega lá em cima mesmo (em off alguém diz: ele não vai ter que mandar

pelos estiva...)...É, ele vai ter que levar os aparelhos pelos estivas? Ronaldo-Não sei, acho que sim, né?

Artur- É pô... (em off alguém diz:Fala pra ele que tá no pente já...) Ronaldo-Só não assusta o Judozinho

não, só não assusta o Judozinho não que ele vai ligar aí apavorado que eu passei pra ele, você fala que

você vai resolver... Artur- Não pode ficar tranquilo, vou falar que tá tudo sob controle então mano...

Ronaldo-Isso, fala pra ele que tá sob controle que você vai resolver, vai mandar... Artur- (em off Renan

diz algo inteligível)...Não, o Renan, o doido do Russo já tá com o cara no pente já pra subir lá pô...”).

No dia  28/09/2016,  há  conversa  entre  Karen  e  Ronaldo  (índice  50483405  –

fls.612vº/613vº), na qual se verifica que Ronaldo iria viajar no dia seguinte, mas

que as pendências sobre os “trabalhos” poderiam ser resolvidas com “Bonito” e

“Mela”.

No dia 30/09/2016, agentes, em diligência de campo relatada no

Relatório  de  Diligência  Policial  de  fls.1035/1036  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181, constataram que Karen Daniele saiu por volta das 10:00 horas

de  sua  residência  no  bairro  do  Morumbi,  em São Paulo/SP,  utilizando-se  do

veículo  Land Rover/Discovery  4,  cor  branca,  placas  GJC0053.  Neste  mesmo

veículo,  segundo  informações  obtidas  pelos  investigadores  junto  ao  setor  de

segurança  do  Terminal  BTP  (fls.1052/1055  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), três tripulantes do navio Rio de Janeiro, identificados como

Burataake Teisi, Otia Tawanga e Tioti Iotaake teriam embarcado por volta das

22:47 do dia 30, tendo voltado ao terminal por volta das 23:38 do mesmo dia,

conforme imagem das câmeras de monitoramento do terminal BTP. Frise-se que

os três tripulantes, juntamente com outros cinco, foram processados pela Justiça

Italiana,  conforme  documentos  encaminhados  pelas  autoridades  italianas  e

analisados no tópico de materialidade deste Evento 7.  
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Afasto a alegação defensiva acerca da ausência de custódia da

prova em relação às imagens, diante do relatório de diligência policial que as

acompanhou, conforme acima mencionado.

Os  índices  50532238,  50539706,  50539974,  50540027,

50540068, 50540068, 50540082, 50540097, 50540157 (transcritos às fls.617/619

destes autos) indicam toda a atividade de Marco, Bonito e Karen para que fossem

trocadas as bolsas, a fim de evitar que a droga molhasse.

No dia  19/10/2016,  data  da  apreensão da  droga  na  Itália,  foi

captado diálogo entre Bonito e Marco Randi (índice 50827709 – fls.621 destes

autos), no qual falam sobre os problemas relacionados à apreensão da droga no

navio Rio de Janeiro, havendo menção aos nomes de “Neguinho” (Ronaldo),

Mela e Judozinho.

Não é demais destacar conversa ocorrida em 20/12/2016 entre

Karen  e  Jamir  (índice  51501457  –  fls.622),  em  que  Karen  exige  falar  com

“Neguinho” (Ronaldo),  em razão de dívida com os oito  tripulantes  presos na

Itália (“[...]Karen- Eu falei que tem oito cara na cadeia preso e eu não quero calar a boca, tem que

pagar a dívida dos cara[...]”). 

Resta  clara,  dessa  forma,  a  autoria  de  Ronaldo no  Evento 7,

liderando a atividade delitiva com a tomada de decisões e dando ordens a outros

membros do grupo. 

No que tange ao EVENTO 12 (apreensão de 199 kg de cocaína

no Porto de Valencia/Espanha em 13/03/2017),  também restou comprovada a

participação  do  acusado  Ronaldo,  como proprietário  da  droga  e  exercendo  a

liderança na empreitada criminosa.

Conforme explanado no tópico sobre a materialidade delitiva, a
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droga  foi  apreendida  no  interior  do  contêiner  MSCU7890957,  o  qual  estava

sendo  encaminhado  à  Europa  no  navio  MSC  CORUNA.  Depreende-se  de

diálogos  ocorridos  meses  antes  da  apreensão,  a  intenção  dos  acusados  em

“realizar  trabalho”  neste  navio,  bem  como  da  participação  do  estrangeiro

“Tomas”.  Nos  índices  50295314  (fls.636/636vº)  e  50392738  (fls.636vº/639),

datados de setembro de 2016, há menções ao “CORUNA” e a “Tomas”.(“...Karen-

Engraçado, né. O Judozinho tem dinheiro para ficar perdendo aí, mas não tem pra colocar na Corona,

né? Não to entendendo. Tu fala que ele não tem que ele não tem, mas cês tão se aventurando aí e

tomando no cú né?[...] Ronaldo-Cê falo com o TOMAS hoje? Karen-Não. Falei... Ronaldo-Falo? Karen-

Uhum. Falei  fica com o Bonito aí  pelo amor de Deus que hoje eu to ocupada. Ronaldo-Tá. Mas tá

tranquilo? Karen-Tá tranquilo poh. Ronaldo-Ele vai falar pra você se ele gostou ou não. Alguma coisa

né Karen... Karen- Ele só falou que o tradutor é ruim. Que ele quer falar uma coisa sai outra[...].

Diante do conteúdo de alguns diálogos, como por exemplo, os de

índices  50354813  (fls.639  -  no  dia  20/09/2016,  entre  Karen  e  Ronaldo –
“[...]Ronaldo-Ham. Fala rapidinho poh. Karen-Só que amanhã o TOMAS chega bonito. Cinco horas da

manhã. Ronaldo-Que horas? Karen-05h50min[...]”), 50362106 (fls.639vº/640 – entre Karen

e  Ronaldo)  5430739  (fls.640/640vº)  e  50435815  (fls.641vº/642),  os  agentes

policiais  efetuaram cruzamento  de  lista  de  passageiros  com horários  e  datas

mencionados  e  conseguiram  identificar  três  indivíduos,  os  sérvios  de  nomes

Tomislav Jovanovic, Aleksandar Vuvicevic e o austríaco Cedric Florian Mutz

(fls.642 destes autos). Por meio de consulta ao Sistema de Tráfego Internacional,

verificou-se  que  Tomislav,  Aleksandar  e  Cedric  chegaram  no  Brasil  no  dia

21/09/2016  e  retornaram  para  a  Europa  no  dia  25/09/2016  e  Tomislav  teria

retornado ao Brasil no dia 21/10/2016 e permanecido aqui até o dia 02/03/2017.

No  dia  31/10/2016,  em diligência  no  Hotel  Tryp  São  Paulo,

conforme  relatado  às  fls.1543/1545 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  foi

registrado o encontro de Jamir, que chegou ao local em uma moto BMW placas

BMW9116 (registrada em nome de Jamiriton Marchiori Calmon) e Tomislav, os

quais saíram juntos para local não sabido, embora o diálogo de índice 50983360

172



(fls.642vº/643)  indique  que  foram  encontrar  Karen.  Os  diálogos  de  índices

50989150  (fls.643/643vº),  50991761  (fls.643vº),  50993327  (fls.644/644vº)

comprovam que Jamir manteve contato direto com Tomislav, sendo responsável,

inclusive, por aluguel de um flat para estadia de Tomislav no Brasil.

Embora  houvesse  menções  ao  navio  MSC  CORUNA  desde

setembro de 2016, o carregamento de cocaína foi efetivamente embarcado em

fevereiro de 2017. Em conversa da então namorada de Tomislav, captada em

12/02/2017 (índice 52672382 – fls.646vº), indicou que ele teria ido “à praia”,

resolver “assuntos de trabalho”.

Em 17/02/2017 foram captados áudios 52736051 (fls.647/647vº)

e 52736569 (fls.647vº/650),  entre os terminais (11) 951041109, adquirido por

Jamir  (cf.  fls.3248/3250 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  mas  utilizado

por Ronaldo e (11) 948908672, utilizado por Marco Randi (cf.fls.3552/3555 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  se  verifica  discussão  acerca  de

carregamentos apreendidos e dívidas pendentes entre os membros do grupo.

Tomislav retornou à Europa dias após a saída do navio MSC

CORUNA do Porto de Santos/SP, tendo os agentes policiais acompanhado sua

saída no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no voo LX0093, da Companhia

Aérea Swiss Air. Houve a inspeção de rotina na mala de Tomislav, quando se

localizou duas folhas de papel com a impressão do Extrato de Conta do Hotel

Tryp Tatuapé, no qual havia alguns números e letras circulados que formavam a

sequência  correspondente  à  unidade  de  carga  MSCU7890957  (conforme

explanado  pela  autoridade  policial  às  fls.3890/3895  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Com esta informação, os investigadores verificaram que tal

unidade de carga existia de fato e que teria sido embarcada no dia 25/02/2017 no

Porto de Santos/SP no navio MSC CORUNA, tendo como destino final o Porto

de Barcelona na Espanha.

173



As autoridades espanholas foram avisadas e, no dia 13/03/2017,

no Porto de Valência/Espanha, onde o navio fez escala, foram localizadas as sete

bolsas contendo cocaína. 

Diante do narrado, resta comprovada a efetiva participação de

Ronaldo Bernardo na coordenação do embarque de cocaína deste Evento 12.

No  tocante  ao  EVENTO  22,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos entre Karen e Ronaldo que indiquem que teria havido um carregamento

de droga no navio Cap San Augustin, tais como 50152010, 50187092, 50243241,

50633367  e  50635305  (fls.801vº/807  destes  autos),  é  certo  que  não  há

comprovação da  materialidade  a  justificar  a  condenação do acusado por  este

Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando a absolvição do acusado Ronaldo Bernardo quanto a

este Evento 22.

BOZIDAR KAPETANOVIC

O  acusado  BOZIDAR  KAPETANOVIC,  interrogado  em  Juízo  aos

11/07/2018 (mídia de fls.4227), narrou que é economista formado na Sérvia e trabalhava como

revendedor de carro no Brasil desde março de 2015. Que chegou no Brasil em 2014. Que na

Sérvia trabalhava como gerente em uma companhia e trabalhava na empresa transportadora dos

pais do interrogado. Que é casado no Brasil e possui dois filhos um com um ano e quatro meses

e outro com quatro meses. Que morava na Rua Baltazar da Veiga, mas sua esposa agora se

mudou para o Campo Belo. Que o imóvel é alugado, que não possui imóveis, nem veículos.
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Que recebe uns quatorze mil reais em média. Que só possui esta fonte de renda, não recebe

valores da Sérvia. Que nunca foi processado criminalmente. Que não conhece as testemunhas de

acusação. Que o DEA falou que “Judo” é brasileiro e o interrogado não é. Que os celulares

mencionados pelo DEA nunca foram utilizados. Que o interrogado não é “Judo”. Que pessoas

que falam sobre “Judo”, como por exemplo, Karen de Souza Rodrigues, comentam que “Judo”

tem olhos azuis, que frequenta a casa dela, que conhece a filha dela e o interrogado nunca viu

Karen nem sua filha. Que “Judo” frequenta a casa diariamente de Karen e o interrogado não

sabe nem onde ela mora. Que a inteligência da polícia fala que “Judo” mora em Moema e o

interrogado  morava  no  Cambuci,  na  Vila  Olímpia,  na  Vila  Clementina  e  na  Vila  Nova

Conceição. Que o interrogado em nenhum momento morou em Moema. Que nessa conversa

Karen fala que se encontra diariamente com “Judo”, que ele é amante dela. Que mesmo depois

de um ano de investigação, não há uma foto do investigado com Karen. Que em uma outra

conversa  Karen  fala  que “Judo é  um moleque  de  rua” e  o interrogado não se  parece  com

moleque de rua.  Que há esta conversa em que Karen fala que a filha pergunta por “Judo”,

pergunta quando ela vai trazer melancia. Que “Judo” passa na hora da escola e quando ela vai

dormir  e  mesmo  depois  de  um  ano  de  investigação,  não  tiraram  nenhuma  foto.  Que  o

interrogado não conhece Karen, nem as filhas dela. Que nunca falou no telefone com Karen.

Que  não  há  nenhuma  conversa  com  Karen  em  nenhum  dos  celulares  pertencentes  ao

interrogado.  Que  conhecia  algumas  pessoas,  como  Marco  Randi.  Que  o  interrogado  se

encontrou com ele de 9 de setembro até 20 de outubro de 2016, umas quatro vezes em razão do

trabalho do investigado de venda de carro. Que o interrogado não possui empresa de carros,

trabalhava como revendedor autônomo. Que também vendia carro para algumas lojas, como a

NovaBand em Alphaville. Que vendeu seis carros para esta loja de novembro de 2016 a agosto

de 2017. Que o Sr. Marcelo, proprietário da loja, em seu depoimento, afirmou que o investigado

vendia carro para ele. Que nunca tinha dois carros no mesmo momento, que vendeu seis carros

para ele em um período de dez meses. Que conhece o acusado Paulo Nunes de Abreu, que são

amigos.  Que depois de seis meses  no Brasil,  o interrogado queria transferir  sua carteira de

motorista para cá e no DETRAN conheceu algumas pessoas como Álvaro, que trabalhava com

essas coisas e lá conheceu Paulo, que havia ido ao DETRAN para tirar pontos da carteira. Que o

interrogado tentou transferir a carteira, mas como estava vencida não podia mais. Que só havia

uma maneira: o interrogado voltar para a Sérvia para renovar sua carteira, coisa que não fez para

não andar 12 mil quilômetros de ida e mais doze de volta. Que por isso o interrogado tentou

fazer algo para conseguir a carteira aqui. Que Paulo falou que conhecia um dono de autoescola

que poderia ajudar o interrogado. Que teve que fazer todo o processo para obtenção da carteira e
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só conseguiu na segunda tentativa. Que ficou amigo de Paulo, que ajudou o interrogado com

outras coisas também, como para tirar o RNE e o procedimento para cidadania, para abrir conta

no banco Bradesco e no Citybank. Que o interrogado quando chegou no Brasil não conhecia

muitas pessoas, nem a esposa do interrogado por não ter família aqui. Que a família de sua

esposa mora em Formiga em Minas Gerais. Que Paulo também ajudou quando o interrogado

queria comprar um veículo Discovery financiado, mas por ainda estar abrindo a conta não foi

possível. Que o interrogado perguntou a Paulo se poderia utilizar o nome dele no financiamento

e ele concordou. Que o interrogado daria metade do valor de entrada e o resto financiaria e que

prometeu a Paulo um terço do valor da comissão do carro, quando o vendesse. Que nunca pediu

para ele nada ilegal. Que a comissão desse carro foi de trinta mil reais. Que o interrogado não

sabe a profissão de Paulo, que sabe que antes Paulo tinha loja de jeans no Shopping Ibirapuera.

Que o interrogado conhece a família de Paulo, que conhece as filhas dele. Que os favores que

Paulo fazia era a título de amizade. Que pedia favores porque Paulo é paulistano e conhece

muita gente. Que, envolvendo valores, só houve o financiamento do carro. Que viu Ronaldo

apenas uma vez quando se encontraram em 2016 no Pão de Açúcar para a venda de um carro.

Que o interrogado e Ronaldo se encontraram no Jabaquara, o interrogado mostrou o veículo

Discovery para ele e Ronaldo trouxe uma Amarok para fazer troca e para ele continuar com

financiamento da Discovery. Que Ronaldo falou que iria responder, mas não falou mais nada.

Que o negócio não foi fechado e o interrogado vendeu depois o carro para a NovaBand. Que

conheceu Ronaldo por intermédio de Ricardo, pessoa não identificada nas imagens. Que Marco

Randi também foi a esse encontro para ver este carro. Que Luana é a esposa do interrogado.

Que  não  conhece  nenhum  “Judô”.  Que  o  interrogado  nunca  foi  chamado  como  “Judo”  e

ninguém o conhece como “Judo”. Que a esposa do interrogado também não conhece ninguém.

Que não conhece Miroslav, que só o conheceu no CDP Pinheiros depois que foram presos. Que

o  apartamento  na  Baltazar  da  Veiga  era  alugado.  Que  Damian  Kapetanovic  é  filho  do

interrogado. Que foi encontrado contrato de locação do imóvel em que o interrogado morava em

nome de Luana. Que não conhece nenhum imóvel na Rua Doutor Sodré. Que o interrogado

tinha um ou dois celulares, um blackberry, sua esposa tinha dois. Que, em relação à denuncia

em face da esposa do interrogado, dizendo que ela e o interrogado usavam nomes falsos, não é

verdadeira. Que foram fazer plano de saúde familiar no nome da empresa de revenda de carros

em nome do interrogado (diálogo com final 880). Que todos os celulares com final 447 e 610

foram registrados no CPF da esposa do interrogado. Que como o interrogado é estrangeiro, para

abrir uma empresa, é preciso de um sócio mesmo com 1% brasileiro, por isso o interrogado

colocou a esposa como sua sócia. Que foi feito o monitoramento do email dela e encontraram
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seguro do apartamento alugado na Porto Seguro. Que o interrogado mantém união estável com

Luana, com contrato depois que o interrogado foi preso. O índice com final 866 tem conversas

de  Luana  e  nunca  usou  nome  falso.  Que  só  o  aplicativo  de  táxi  tinha  o  sobrenome  do

interrogado  cadastrado.  Que  o  email  dela  é  luanaramos443.  Que  também houve  diligência

policial no FL, confirmaram que a esposa do interrogado alugou apartamento em nome dela.

Que em nenhum momento os policiais falaram que os estrangeiros se encontraram na casa do

interrogado.  Que o flat  estava alugado em nome da esposa do interrogado.  Que primeiro o

interrogado e sua esposa moraram no Cambuci,  na Avenida do Estado;  depois,  no final  do

contrato no Cambuci, a esposa do interrogado teve complicações na gravidez, ficando quinze

dias no hospital. Que a esposa do interrogado foi atendida por uma ginecologista de nome Rita

que tinha consultório na Vila Olímpia, esse flat ficava a 250 metros do apartamento. Que como

o Cambuci era uns 45 minutos distante, e o interrogado trabalhava o dia inteiro e sua esposa

ficava em casa sozinha, resolveram alugar o flat para Luana ficar. Que nunca niguém entrava no

flat, que tinha 25m². Que a única pessoa a visitar foi a irmã do interrogado quando seu filho

nasceu. Que o Porsche cor branca foi vendido pelo interrogado para Marcelo da NovaBand. Que

nome do interrogado é Bozidar Kapetanovic e como é difícil pronunciar as pessoas chamavam o

interrogado de “Bruno”, é um nome adotado brasileiro.  Que o Mercedes apreendido com o

interrogado é de Marcelo que estava sendo usado pelo interrogado para revender. Que no flat

não existia porteiro e sim recepção, mas ninguém nunca perguntou seu nome. Que na denúncia

há  uma  confusão  com a  esposa  do  interrogada  e  outro  flat  (fls.1175  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), pois estão falando de uma coisa e depois passam a falar de outra coisa. Que

o porteiro do MaxHouse deu depoimento  para  a  polícia informando que havia  encontro de

estrangeiros neste flat e no mesmo momento a polícia fala que descobriu o novo endereço do

interrogado e da esposa e alguém acabou ligando as duas informações e achando que a esposa

do interrogado alugou este flat onde os estrangeiros se encontravam, o que não é verdade. Que

não é o flat onde o interrogado e a esposa moravam. Que não existe uma testemunha, nem em

nenhum momento foi escrito que estrangeiros se encontravam no apartamento do interrogado.

Que não foi verificado na diligência policial que em algum momento entrou alguém no flat do

interrogado. Que não tem nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhuma testemunha disso. Que Paulo

Nunes  não  foi  visitar  o  interrogado  no  flat.  Que  os  policiais  falam sobre  MaxHouse  e  o

interrogado e a esposa moram no FL. Que não há nenhum vínculo entre os dois flats. Que a

polícia falou que o interrogado usava nome falso, mas no nome do interrogado no Brasil tem

endereço fixo, tem conta nos bancos Bradesco e Citibank, com cartões de crédito e débito; que

viajava com o seu nome. Que tem passaporte, empresa e RNE no nome do interrogado. Que os
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filhos são registrados em nome do interrogado, que a entrada na carteira de motorista foi em

nome do interrogado. Que apartamento e conta de luz e na Claro em nome do interrogado. Que

tem firma reconhecida e comprovante de renda em nome do interrogado. Que o interrogado deu

entrada para visto dos Estados Unidos em seu nome. Quem tem CPF e plano de saúde em nome

do interrogado e os policiais falaram que para comprar ração de cachorro usava o interrogado

nome falso (como Fedor Fernandes), o que não tem lógica alguma. Que tudo isso tem provas.

Que não sabe de quem os policiais pegaram isso. Que foi na Petz da Bandeirantes, que é do lado

da casa do interrogado. Que o interrogado se reconhece nas fotos, assim como seu carro. Que a

família do interrogado tem cachorro. Que desde que veio para o Brasil, não voltou mais para a

Sérvia. Que eles escreveram que há alguma notícia de internet com o nome do interrogado, eles

falam sobre  dados  aberto.  Que  não  precisa  dar  dados  para  comprar  razão,  pode  ser  que  o

interrogado tenha comprado com cartão desta vez, o interrogado não se lembra. Que os policiais

colocaram notícias  da Google  e  falaram que o interrogado seria  foragido da Sérvia.  Que a

família do interrogado tirou antecedentes na Sérvia e o interrogado nunca foi condenado, nunca

foi procurado, nem nunca foi denunciado na Sérvia. Que o nome do interrogado é comum na

Sérvia, mas antecedentes criminais não se tiram de notícia da internet. Que o interrogado possui

documento oficial, verificado na embaixada do Brasil em Belgrado de que nunca foi processado

na Sérvia. Que também falaram que tinha problemas na Itália e já chegou os antecedentes da

Itália dizendo que nunca teve problema, que nunca foi condenado, processado ou procurado na

Itália. Que não conhece a empresa Ravic, que a empresa do interrogado chama-se Kapetanovic

O.O.. Que não conhece Darko Saric. Que o interrogado declara imposto de renda no Brasil. Que

na escuta telefônica feita no celular por um ano do interrogado e de sua esposa não tem nada.

Que pela polícia acreditar, por ter possibilidade, o interrogado está preso há dez meses, perdeu

aniversário do filho. Que “Judo” é uma outra pessoa. Que só viu Marco Randi em setembro e

outubro de 2016 e depois só foi vê-lo quase um ano depois, em agosto de 2017. Que perdeu

contato com Ricardo, não via esta pessoa há tempos. Que o interrogado não sabe como procurá-

lo. Que a esposa do interrogado não fez nada e está com nome sujo, não podendo obter mais

visto para vários países. Que mesmo sendo absolvida, ela terá histórico criminal. Que polícia

falou que entrou em contato com a polícia da Inglaterra e falou que o interrogado respondia a

um crime em 2015, mas não se sabe qual é o crime, o interrogado nunca pisou na Inglaterra e

em 2015 o interrogado já estava na no Brasil.  Que a policia falou que o interrogado tinha

passagem pela Argentina e pelo Uruguai,  mas o interrogado nunca esteve lá.  Que a polícia

indicou vários  números  como sendo do  “Judo”,  em nenhum destes  números  tem conversa,

mensagem do interrogado. Que o interrogado nunca teve passagem pela polícia no Brasil. Que o
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interrogado utilizava o celular (11) 940677007, em nome próprio e o celular de sua esposa. Que

o policial Thiago falou em fluxo de dinheiro, mas o interrogado morava com sua esposa em

apartamento de 25m² no Cambuci,  que o aluguel era de mil  reais. Que nem estacionamento

tinha. Que depois foram para Rua Baltazar da Veiga, todos os apartamentos eram alugados. Que

em relação ao documento do DEA (fls.65 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), há a menção

de que “Judo” era brasileiro, o interrogado só deu entrada no processo de naturalização em

2016.  Que  os  telefones  (13)  997403224 e  (11)  983164652,  mencionados  pelo  DEA,  nunca

foram utilizados e não são do interrogado. Que nunca usou emprestado estes números.  Que

conheceu Paulo Nunes no DETRAN, em março de 2015. Que nada ilícito foi feito com Paulo

Nunes. Que o flat da Rua Elvira Ferraz foi escolhido por causa de sua proximidade com o

consultório  da  ginecologista  de  sua  esposa.  Que  não  recebia  visitas  neste  flat,  que  só  o

interrogado,  sua esposa, filho e irmã foram a este flat.  Que a empresa BBL Importação foi

criada no endereço do Cambuci onde o interrogado morava. Que polícia tirou foto e o carro do

interrogado estava na frente quando falaram que o interrogado não morava mais lá. Que Dalcio

Bolonha é o contador do interrogado. Que a empresa foi aberta para a aquisição do plano de

saúde, depois da esposa do interrogado ter ficado internada quinze dias e gasto muito dinheiro.

Que a empresa nunca funcionou, só havia no papel. Que em relação ao outro encontro retratado

nos autos (fls.), aconteceu em outubro, quando Marco Randi chamou o interrogado de novo,

para ver o carro de novo. Que o encontro foi na Liberdade, perto da faculdade. Que Marco

Randi chamou o interrogado por Whatsapp pelo número que Ricardo havia fornecido. Que ficou

apenas  15  minutos  com  Marco  Randi,  que  viu  o  carro.  Que  a  venda  do  carro  não  foi

concretizada. Que não conhece Vilmar Santana de Souza, que nem sabe como se apresentou.

Que só viu ele uma única vez neste encontro. Que em 35 anos nunca foi chamado ou conhecido

como “Judo”. Que o investigado nunca conversou pelo celular com Marco Randi, apenas por

Whatsapp. Que quem marcou o encontro no Pão de Açúcar foi Ricardo, que foi quem chamou o

interrogado.  Que  não  sabe  qual  é  o  apelido  do  Ricardo.  Que  também  não  sabe  qual  o

relacionamento Ricardo tinha com eles. Que Ricardo falou ao interrogado para ir até o Pão de

Açúcar mostrar o carro para amigos dele. Que o interrogado ficou uns vinte minutos lá, mostrou

o carro e foi embora. Que antes disso, o interrogado não tinha contato com Marco. Que Marco

chamou  o  interrogado  um  mês  depois,  falando  que  Ricardo  havia  passado  o  número  do

interrogado para ele e ele perguntou ao interrogado se poderia ver o carro de novo. Que nunca

fez empréstimo para Ronaldo ou Marco. Que o interrogado só viu Ronaldo uma vez só, no Pão

de Açúcar, e nunca mais. Que na Sérvia o serviço militar é obrigatório e dependendo do caso

quem não faz pratica crime militar. Que quem faz faculdade, como no caso do interrogado, fica
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liberado do serviço, se não é obrigado a permanecer um ano em serviço. Que quem começou a

faculdade fica desobrigado por um tempo e quando termina a faculdade não tem mais obrigação

do serviço militar. Que o serviço militar é dos 18 aos 24 anos. Que o interrogado terminou a

faculdade com 25 anos e  tendo ultrapassado o limite  não poderia  mais  ir.  Que  dar  jóias  a

parentes e familiares é comum em todo mundo, até aqui no Brasil e na Sérvia também.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Bozidar Kapetanovic negou os fatos narrados na denúncia, asseverando que não

é a pessoa de alcunha “Judo” e que os terminais telefônicos monitorados não lhe

pertenciam. Negou ainda conhecer Karen Daniele e conhecer Ronaldo Bernardo

e Marco Randi apenas porque tentaram fazer negócios com venda de veículos.

Afirmou que mantém amizade com Paulo Nunes de Abreu.

Contudo,  de  forma  diversa  da  sustentada  pelo  acusado  e  sua

defesa, há elementos suficientes a indicar que Bozidar Kapetanovic é a pessoa

de alcunha  “Judo”, um dos líderes da organização criminosa aqui investigada,

sendo proprietário da cocaína enviada ao exterior e responsável, juntamente com

Ronaldo  Bernardo,  Jamiriton,  Luis  de  França  e  Miroslav,  pela  tomada  das

decisões sobre a logística para a inserção da droga. 

Conforme salientado pelo órgão ministerial, verificou-se durante

as  investigações  que  “Judo” mostrou-se  extremamente  cauteloso  nas

comunicações  por  telefone,  inclusive  com  linhas  exclusivas  com  alguns  dos

acusados  (por  exemplo:  índice  50475763  –  fls.827  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181 – “...Artur- Quem o Judozinho? Jamir-É. Ele falou que ia te ligar... Artur-Eu

não to com o telefone que eu falo com ele pô, deixei lá pô, eu tô  com um monte de telefone no carro, tá

eu e o doido do Russo aqui...”) ou por meio de aplicativos de mensagens (por exemplo:

índice  54042745  –  fls.6158  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  –  “...Nelson-

Meu...e o Bruno eu não sei, que não falo mas não tenho falado com ele, rapaz, já faz um puta tempo desde

que tô no corre do caraco aqui, falei deixa eu saber do alex, não tá rodando nada, não tá virando porra

nenhuma.[...]Alex-Porque eu precisava falar com ele referente aquele negócio aquele...aquele...perdemo

lá com o pessoal, já chegaram mal no cara, precisava tirar umas perguntas com ele, pessoal quer falar com
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ele e eu chamei ele no...no...no telegrama...”)  , sendo que sua identificação se deu por meio

de  várias  diligências  efetivadas  pelos  agentes  policiais,  conforme  a  seguir

pormenorizado.

Embora  o  apelido  “Judo” tenha  surgido  desde  o  primeiro

período de interceptação telefônica, só foi possível realizar sua identificação a

partir  de diligência de campo realizada em 13/09/2016, cujo relatório original

encontra-se às fls.1027/1034 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 (reproduzido

com explanações às fls.889/891 dos autos 0010474-96.2016.403.6181). Em face

da captação da ligação de índice 50221104 (fls.590 destes autos) em que Marco

combina encontro com Bonito, Ronaldo e “Judo”, mencionando que iria “subir”

(de Santos/Guarujá para São Paulo) e que o encontro seria no “Pão de Açúcar”,

um  pouco  antes  da  cinco  da  tarde  naquele  mesmo  dia.  A  unidade  do

supermercado  foi  obtida  por  meio  da  localização  das  ERBs  dos  celulares

apreendidos  (fls.888  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181).  O  encontro  foi

acompanhado por agentes policiais, os quais obtiveram o endereço da unidade

por  meio  da  localização  das  ERBs  dos  celulares  monitorados,  tendo  sido

acostadas  aos  autos  imagens  obtidas  junto  ao  próprio  supermercado.  Foram

verificados ainda os veículos utilizados pelos acusados, restando constatado que

Marco  (que  estava  acompanhado  de  Edney  dos  Santos  Neris)  estava  na

VW/Saveiro, cor prata, placas FVV2813, registrada em nome do próprio Marco

Randi;  “Bonito”  estava  acompanhado  de  Ronaldo  Bernardo  no  veículo

VW/Amarok,  cor  branca,  placas  FBR 3525,  em nome  de  Neuza  de  Oliveira

Bernardo (mãe de Ronaldo) e “Judo” (que estava acompanhado de homem não

identificado)  estava na Land Rover/Discovery,  cor  preta,  placas  GII3958,  em

nome de Paulo Nunes de Abreu. De fato, as imagens não são de boa qualidade,

mas os carros foram identificados de forma precisa.

Em complementação à identificação acima,  foi  realizada outra
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diligência  de  campo,  no  dia  04/10/2016,  para  acompanhar  e  identificar  os

investigados,  cujo  relatório  original  encontra-se  às  fls.1037/1044  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181  (reproduzido  às  fls.311/318  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181). Por  meio  dos  diálogos  de  índices  50566869,  50570620,

50570826,  50571217  e  50571328  (fls.945/950  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), nos quais havia menção a um encontro entre Marco Randi,

“Bonito”,  “Chileno”  e  “Judo”.  As  imagens  obtidas  indicam quatro  pessoas:

“Bonito” (de camiseta branca),  “Chileno” (gordinho e com feições típicas) na

frente e atrás deles Marco Randi (de blusa preta) e Artur (o menorzinho), além

destas  imagens há  também fotos  de  carros,  tendo sido identificado o  veículo

Onix, placas FZB1465 de propriedade de Luis de França e Silva Neto (conforme

informação  Renajud  –  fls.102  do  Apenso  próprio),  bem  como  o  veículo  de

“Judo” –  o  mesmo  observado  na  diligência  do  dia  13/09/2016  no  “Pão  de

Açúcar” – Discovery/Land Rover, placas GII3958. Este veículo foi seguido até o

flat F.L.Residence, na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, local de residência de Bozidar

Kapetanovic  e  Luana  Ramos  Teixeira  (fls.1060/1063  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  confirmado  pelo  acusado  em  seu  interrogatório  judicial.

Observe-se que na portaria do flat o marido de Luana, Bozidar, é identificado

como “Bruno”.

Neste endereço residencial foi realizada vigilância por agentes

policiais, os quais, no dia 06/10/2016, seguiram Bozidar Kapetanovic até a loja

“Petz”, na Avenida Bandeirantes. Tal fato foi confirmado pelo acusado, o qual se

reconheceu nas fotos de fls.1042/1043 dos autos 0010185-03.2016.403.6181. Os

agentes policiais obtiveram na loja ficha cadastral que seria do acusado Bozidar

em nome de “Fedr Fernandes Sarraro”, na qual constava o número de celular (11)

98894.0801 (fls.1045/1046 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), cujo cadastro

figura  em  nome  de  Paulo  Nunes  de  Abreu,  conforme  pesquisa  realizada  às

fls.1015 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.
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Embora o acusado Bozidar afirme que não há lógica em possuir

um cadastro com nome falso em uma loja para animais, verifica-se que esta era

um  prática  comum  do  acusado,  como  se  depreende  do  índice  50894354

(fls.1226/1228  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  ao  atender  o

celular  de  Luana  Ramos  Teixeira  se  identifica  como “Otávio”.  Na  mídia  de

fls.4764 (relativa ao laudo n.º 442/2018 – extração de dados de notebook Apple

encontrado na residência de Bozidar Kapetanovic), há boletos de pagamento em

nome de “Fedor Fernandes Zaharov” e “Luana Ramos Teixeira”. Nos índices

52704762,  52738483  (fls.3583/3584,  fls.3595/3597  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181)  verifica-se  que  Paulo  e  o  próprio  Bozidar  apresentava-se

como sendo “Bruno”. O acusado confirmou em seu interrogatório judicial que

utilizava  o  nome  “Bruno”,  já  que  Bozidar  é  de  difícil  compreensão  para  os

brasileiros,  todavia,  tal  versão  mostrou-se  duvidosa,  haja  vista  que  em  seu

depoimento  judicial,  Luana  Ramos  Teixeira  afirmou  que  Bozidar  nunca  se

autodenominou “Bruno”.

Há ainda uma terceira diligência, na qual houve a confirmação

da  identificação  do  acusado  Bozidar como  “Judo”.  No  dia 13/10/2016,

conforme  detalhado no Relatório  de  Diligência  Policial  de  fls.1047/1051  dos

autos  0010185-03.2016.403.6181,  a  partir  do  monitoramento  de  ligações  de

índices  50713816  (fls.999  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  e  50727676

(fls.1002 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), foi realizado acompanhamento

pelos  policiais  federais  de  encontro  dos  irmãos  Randi  com “Bonito”/Luis  de

França, utilizando o veículo Onix FZB1465, no Metrô São Joaquim e depois na

PizzaHut,  onde  “Judo” estaria  esperando  no  seu  veículo  Discovery,  placas

GII3958.

A  versão  dada  pelo  acusado  Bozidar,  de  que  todos  estes

encontros seriam tentativas de venda do veículo Discovery, não se confirma, não
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só pelo teor das conversas monitoradas que possibilitaram o acompanhamento

policial  dos  encontros,  como  também  diante  da  versão  dada  pelo  acusado

Bonito/Luis de França de que Marco Randi estaria vendendo seu veículo Ônix

para compra.

No dia 20/10/2016, foi realizada mais uma diligência de campo,

na qual houve a abordagem dos membros do grupo que estavam em um encontro

em um suposto  Bingo,  próximo  à  FMU e  seu  estacionamento.  Conforme  se

verifica  da  Informação  de  Diligência  Policial  de  fls.1276/1279  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181,  foram  identificados  Luis  de  França  (“Bonito”),

Marco Randi e Vilmar Santana de Souza (“Mela”), só não tendo sido abordado

“Judo” por ele já ter se retirado do local. Foi ainda verificada a presença dos

veículos Onix, placas FZB1465 (de Luis de França) e Discovery, placas GII3958

(de  “Judo”),  além  dos  agentes  policiais  terem  afirmado  que  no  veículo  de

“Judô” havia um passageiro, posteriormente identificado como Vilmar Santana

de Souza. A abordagem policial preocupou o acusado Luis de França, como se

verifica  do  índice  50885931  (fls.1201/1202  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), no qual pergunta se os policiais voltaram ao estacionamento,

como  também  preocupou  outros  acusados,  conforme  índice  50848834

(fls.1204/1205 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 –  “Artur-Chegou, não quer nem

aparecer aqui, o bagulho tá doido lá (risos), o cra pegou documento de todo mundo, mano. Tirou foto.

Nicolas- É mesmo. Artur-É caralho. Nicolas- É mermo. Artur- Porra, dele, do Bonito, do, do, do Melinha

e do, diz que foi do Judô, porra...”).

Às fls.1284/1285  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181 consta

nova  diligência  policial,  na  qual  houve  o  acompanhamento  de  encontro  na

lanchonete  New  Dog  entre  “Judo”,  Marco  Randi  e  mais  dois  homens  não

identificados, ocorrido no dia 26/10/2016. No dia 02/12/2016, foi realizada mais

uma  diligência  de  acompanhamento  de  encontro  de  “Judo”/Bozidar,  Marco

Randi, “Bonito” e Paulo Nunes, com fotos dos acusados e dos veículos utilizados
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já  conhecidos  das  diligências  anteriores  (fls.1784/1787  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).  No dia  08/12/2016 foi  acompanhado outro encontro entre

Judo/Bozidar, Marquinhos, Bonito e outros sujeitos não identificados, conforme

informação  de  diligência  policial  de  fls.2316/2322  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181.

Foi  ainda  realizada  mais  uma  diligência  de  campo,  no  dia

17/08/2017, na qual houve o acompanhamento de encontro de “Judo” e Marco

Randi,  conforme  Informação  Policial  de  fls.7414/7421  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181.

Não  se  mostra  razoável  tamanha  quantidade  de  encontros

realizados entre Bozidar Kapetanovic e Marco Randi tão somente para a venda

de  um  veículo.  Ademais,  é  preciso  observar  que  sempre  há  mais  pessoas

envolvidas  nos  encontros  (como  o  acusado  “Bonito”/Luis  de  França  e  o

investigado “Chileno”, dentre outras pessoas não identificadas). Ademais, não se

pode olvidar que o último encontro acima narrado (ocorrido no dia 17/08/2017),

deu-se horas antes da realização do Evento 21, no qual Marco Randi e mais três

investigados  acabaram por  falecer  após  enfrentamento  com policiais  federais

(autos em apenso 0004751-36.2017.403.6104).

No  que  tange  à  alegação  defensiva  de  que  não  restou

comprovado que nos encontros acompanhados pelos agentes policiais se falava

de tráfico de drogas, de fato, não há captação ambiental ou testemunhas acerca

dos temas discutidos.  Todavia,  é  certo que os encontros eram antecedidos ou

precedidos de eventos nos quais houve a apreensão de droga, além da indicação

do conteúdo por meio dos diálogos interceptados.

O  nome  de  Bozidar  Kapetanovic só  foi  descoberto  pelos

investigadores,  em razão do vínculo estreito  que ele  mantém com o acusado
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Paulo Nunes de Abreu. Além dos carros utilizados por Bozidar estarem em nome

de Paulo (fls.2791/2795 destes autos), bem como o número de celular fornecido

na loja Petz estar em nome de Paulo Nunes de Abreu, foi monitorada ligação do

Cartório de Registro Civil ao celular utilizado por Paulo Nunes de Abreu (11-

993200510  –  fls.1286/1287  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  na  qual  a

funcionária procurava por Bozidar para falar sobre o registro de nascimento de

seu filho (índice 51162632 – fls.1771 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 e

documentos de fls.2018/2025 dos autos 0010185-03.2016.403.6181). 

A  relação  entre  os  acusados  Bozidar  Kapetanovic e  Paulo

Nunes  de  Abreu  deve  ser  mais  bem  detalhada,  haja  vista  que  durante  as

investigações percebeu-se que Paulo Nunes de Abreu não atuava apenas como

“laranja”  de  Bozidar/Judo,  mas  agia  verdadeiramente  como  um

secretário/intermediário. Não se pode olvidar que na residência de Paulo Nunes

foi  apreendida  cocaína,  relógios  e  dinheiros,  os  quais  foram  imputados  ao

acusado Bozidar  por  Paulo Nunes de Abreu,  em consonância  com os demais

elementos obtidos durante a investigação e a seguir indicados.

Conforme diligência realizada em novembro de 2016, verificou-

se  que  Bozidar/Judo frequentava  flat  alugado  por  Paulo  Nunes  de  Abreu

(fls.1773/1774  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  diverso  daqueles  que

seriam sua residência, alugados por Luana Ramos Teixeira (na Rua Elvira Ferraz

e na Rua Balthazar da Veiga) e também diverso do endereço residencial de Paulo

Nunes  de  Abreu  (fls.2825/2826  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Há

também ligações  interceptadas  em que  se  verifica  que  Paulo  cuida  das  mais

variadas questões e interesses de  Bozidar/”Judo”, tais como índice 51448352

(fls.2302/2303  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  em  que   procurava

comprar  pneu  para  o  veículo  Discovery;  51463992  (fls.2449/2450  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181), em que contacta a gerente do Citibank; 51972490 e
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52129534  (fls.2822/2823  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  faz

reservas de hotel e passagem para Bozidar e família; 52570597 (fls.3575/3576

dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual é cobrado e informa pagamento

de  conta  de  telefone  de  Bozidar;  53410810/53450237  (fls.4874/4875  e

fls.5287/5288 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual trata da abertura de

empresa em nome de “Bruno” (nome falso utilizado por Bozidar); e 53455128

(fls.5306/5309 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual há negociação de

terminal/armazém;  54840052  (fls.7282/7283  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  obtenção  de  CNH  de  Bozidar.  Verifica-se  também  que

Bozidar utilizava conta em nome de Paulo Nunes de Abreu para pagamento de

contas  pessoais,  conforme  se  verifica  da  conversa  apreendida  no  aplicativo

whatsapp da esposa do acusado,  Luana Ramos Teixeira (fls.2785/2788 destes

autos). 

Paulo Nunes de Abreu habitualmente utilizava o nome falso de

Edson  Oliveira  Magalhães:  índices  51424496  (fls.2291/2293),  51445066

(fls.2300/2301), 51511817 (fls.2451/2452), 52712811 (fls.3577/3579), 53049173

(fls.4365/4366),  53327963  (fls.4883/4884),  53329635  (fls.4884/4885),

53427772/53427875  (fls.5283/5287),  53590835  (fls.5301/5302),  54115488

(fls.6150/6151),  54918495  (fls.7284/7285),  todos  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181. Há, inclusive, cópia de documentos que indicam a utilização

de  documentação  falsa  para  locação  de  imóvel  utilizado  por  um  traficante

colombiano processado pela Justiça de Minas Gerais (fls.5303/5305 dos autos

0010185-03.2016.403.6181).  Observe-se  que  cópia  do  recibo  de  depósito  de

caução de  aluguel  em nome de  Edson Oliveira  Magalhães  foi  encontrada  na

residência do acusado Bozidar Kapetanovic (fls.2809/2810 destes autos).

Some-se ainda que no diálogo de índice 50394686 (fls.600/600vº

destes autos), entre Karen e Ronaldo, datado de 22/09/2016, há menção sobre os
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acusados  “Felipe”  e  “Judo”  (“...Ronaldo-Do  Felipe!  Karen-Ele  não  mora  lá  na  coisa?...

Ronaldo-Aonde? Karen-Ele mora aqui  ou mora lá do outro lado? Ronaldo-Não,  o Felipe mora em

Moema... Karen-Você não falou que era em Curitiba? Ronaldo-Ele tem outra mulher lá...  Karen-Ah,

entendi... Ronaldo-Tem duas mulher... Karen-Entendi... Ronaldo-Entendeu? Karen-Aham Ronaldo-Não

cara, tô, de verdade. Karen-Por isso que ele levou o Judô para morar em Moema agora...”). 

Embora o acusado Bozidar, em seu interrogatório judicial e sua

defesa tenham afirmado que ele nunca residiu em Moema, deve se considerar que

na  data  da  ligação  interceptada,  Bozidar  estava  residindo  na  Vila  Olímpia

((fls.1060/1063  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  bairro  contíguo  à

Moema.

Há  ainda  outro  diálogo  de  índice  50490113,  ocorrido  em

28/09/2016 entre Karen e Ronaldo, no qual eles comentam que Felipe teria feito

uma  cirurgia  para  colocação  de  cabelo  e  que  Judo  o  estaria  acompanhando

(fls.3723/3725  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  –  “...Karen-Uhumm...Quem  te

mandou mensagem ai?) Roni-O Judo...o Felipe foi operar de manhã. Karen-Foi colocar cabelo? Roni-

Acho  que  sim...[...]  Roni-O  que...  Que  tem  que  esperar  outro  dia...Não  saiu  ainda,  já  já  ele  me

retornar...Quando ele sair... Karen-Aí ele...Aí ele tá lá esperando, vê se morre ou se fica vivo? Ele tá lá

lambendo o saco do Felipe né, que ele é puxa saco né... [...] Karen-Eu não vou nem chamar ele...Mas o

Felipe falou pra tu que ia colocar cabelo? Roni-A uma cirurgia, achei que era cabelo... Karen-Porque tu

não perguntou? Roni-Ah...trecho inteligível...do cara, vou perguntar meu... Karen-Eu quero que ele se

foda...não é não... Roni-Se fosse outro amigo, eu fala aê: tá arracando os cabelos do cú para por na

cabeça...Mas com ele eu já sou tretado com ele, eu já nem...”). 

Também  não  pode  passar  despercebido  o  diálogo  de  índice

50648620  (fls.973/977  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  entre

Lucilene/Karen  e  Bonito,  no  qual  Lucilene  afirma  que  Judo  e  Felipe  são

“gringos”,  robustecendo  os  elementos  de  identificação  destes  acusados

(“...Lucilene-Então, por gentileza, meu querido, você vai fazer esse favor, você vai chamar Felipe, Judô,

todo mundo. Eu quero sentar. Aqui acabou a conversa porque se eu for pra cadeia, já falei pra ela, pode

preparar tuas três casas que você tem, cinc, seis, sete casas, você tem uma casa que só guarda dinheiro,

certo, e eu não tenho, amigo, 15 mil reais para fazer rematrícula da minha filha amanhã no colégio, você
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sabia disso. Você sabia que eu não tenho 15 mil pra pagar a rematrícula da minha filha. E eu não vou

pra cadeia assim não, chará. Num vou mesmo. Tá todo mundo coçando no bagulho, certo, e eu quero

sentar com esses  gringos aí...Os gringos que é safado, eu quero saber porque faz dois anos que tô

proibida de chegar perto deles. Não pode chegar perto dos gringos, não pode falar com os gringos, não

pode nem cheirar os gringos, certo. Tá bom. Só que agora já não é mais comigo, agora é o dinheiro dos

caras que tramparam...”).

Acrescente-se ainda a todos estes elementos acima detalhados, a

afirmação do acusado Paulo Nunes de Abreu em seu interrogatório judicial de

que já tinha ouvido o apelido  “Judo” como sendo de  Bozidar Kapetanovic.

Foram também apreendidos documentos manuscritos na residência do acusado

Bozidar contendo valores e nomes de pessoas como “Negrino” e “Marquinho”,

além de citação a “Grimaldi” (fls.2811/2812 destes autos). 

Afasto a afirmação de Karen Daniele Rodrigues de Souza de que

Bozidar não era “Judo”, não só diante de todos os elementos acima elencados,

como  também  pelo  fato  de  que  o  depoimento  de  Karen  Daniele  deve  ser

considerado com muita cautela, diante de seu interesse direto na causa, inclusive,

para tentar esconder aquele que seria o líder da organização criminosa da qual

pertencia.

A alegação defensiva de que no relatório do DEA “Judo” seria

brasileiro também resta afastada, vez que as informações do DEA foram apenas

preliminares e iniciais, sendo que a identificação e qualificação do acusado só se

deram  por  meio  de  trabalho  de  campo  conjugado  com  o  monitoramento

telefônico. 

Confirmada  a  identidade  de  Bozidar  Kapetanovic  como

“Judo”,  também se verifica sua atuação como um dos líderes da organização

criminosa, sócio na propriedade da droga, junto com Ronaldo Bernardo, “Mela”

e  “Felipe”,  tanto  que,  quando  havia  a  apreensão  da  droga,  havia  sempre  a
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preocupação dos demais acusados em se reportar a Judo, o qual era responsável

por  tomar  as  decisões  acerca  de  problemas  e  ocorrências  na  logística  do

embarque dos carregamentos de cocaína.

Acrescente-se  ainda  ao  quadro  probatório  a  apreensão  na

residência do acusado  Bozidar Kapetanovic de aparelho blackberry (fls.27 do

apenso V), cujo conteúdo é de difícil acesso, conforme informado pelo próprio

setor técnico da Polícia Federal às fls.4328/4335, e por tal razão é muito utilizado

na  comunicação  dos  grupos  criminosos,  como  in  casu.  Vários  diálogos

mencionam  a  utilização  de  “black/pretinho”  para  conversas  mais  sigilosas

(exemplo:  índices 54956222 – fls.773 destes autos  e 50187092 – fls.570 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181).

Também  é  de  se  salientar  que  Bozidar  Kapetanovic possui

patrimônio  não  compatível  com  sua  atividade  declarada  em  interrogatório

judicial de vendedor de carro autônomo. Além de possuir bens em nome de Paulo

Nunes de Abreu,  conforme anteriormente  consignado,  é  preciso observar  que

Bozidar possui sociedade em restaurantes (fls.2821/2842 destes autos), dinheiro

em espécie (fls.2850/2860).

De forma mais detalhada, verifica-se, no tocante ao EVENTO 4,

conversa entre os irmãos Randi, no dia 24/08/2016, em que há a menção à lancha

que teria sido comprada por  Judo para auxiliar no embarque da droga (índice

49949454 – fls.526vº destes autos -  “[...] Marco: sou eu...deixa eu falar, o Jamir trouxe o

bagulho? Artur-Porra! Tu é louco! Gigante caralho! Marco-É. Artur-porra! Marco-dá para trabalhar?

Artur-caralho!  Dá para  botar  dez  pessoas  dentro  caralho!  Marco-o  Judozinho é  louco,  né?  Artur-

caralho,  grandão...eu  acho  que  depois  que  meteu...tá  muito  bagulho...  Marco-é  mesmo.  Artur-  seis

metros mas parece ser maior pô... aí é zero, zero, no plástico, bateria zero, tudo zero.[...] Marco-Eu

vô...Tô esperando o moleque me ligar pra mim encontrar (inteligível)...pra mandar pro Judozinho. Artur-

Tá! Marco-Eu quero saber o que vai, ele  falou que tem um bagulho que não pode ir,  tá ligado? A

moleque vai me dar a letra... desse bagulho que vai. Ele falou que tem um bagulho que não pode ir...”).
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No dia 25/08/2016 foi captada conversa entre Ronaldo e Marco Randi (índice

49958039 – fls.528vº - vol.3 destes autos) pedindo informações sobre a tratativa

do embarque para que ele fosse atrás da droga junto a Judo e Mela (“...Marquinho-

Aí o que acontece, aí amanhã de manhã, 9 horas da manhã, eu vou torcar um papo com ele e com o pai

dele que é os caras que é o responsa do trampo, entendeu? Ronaldo-Certo.  Marquinho-Vou trocar um

papo com eles para saber o que que eles resolvem tipo, como é que se fala, pra saber de preço, esse

bagulho todo...entendeu? Aí é a hora que eu vou sentar e trocar um papo com eles. Ronaldo-Hum.hum.

Marquinho-Entendeu? Ronaldo-Tá bom, você já fala já que vai dar a metade que já resolve. Marquinho-

Eu posso, eu posso dar esse resumo dessa fita tipo hoje à noite, ou amanhã de manhã, porque nós vai ter

que  fazer  esse  trampo na madrugada.  Ronaldo-Então,  mas  tem que me  falar  logo  porque eu  já  to

acelerando o Judozinho, entendeu? Eeeh e acelerei o Mela também, entendeu? Então acho que amanhã

eu já começo, eu já desço para você o negócio, entendeu...”). No dia seguinte, 26/08/2016, em

nova conversa pelo telefone (índice 49974322 – fls.530vº- vol.3 destes autos),

Ronaldo e Marco falam mais sobre o estufamento, percebendo-se que Ronaldo

não quer perder o “trabalho” (“Ronaldo- o cuzão to aqui na loja...sacola... já liguei pro Jamir e

ele  tá  desenrolando  lá,  é  é  é  hoje  não.  Marco-amanhã tu  vem?  Ronaldo-  oooooohhh  que  dia  que

termina?Marco- ah eu vou deixar para o último dia, mano, vou deixar pra segunda.  Ronaldo-ah não

deixa pra última hora não. Marco-filho, o problema todo é que é o seguinte se eu mandar pro cara agora

já vai dicar lá dentro lá hoje amanhã depois e depois tu entendeu? Ronaldo-entendi. Marco-e ele já me

falou pra mim que ele vai sarrafiar 2 e 200. Ronaldo-entendi. Marco-tu entendeu eu não sei se os caras

do 2 e 200 tem problema ou não.  Ronaldo-entendi.  Marco-então eu quero deixar pra última hora ele

falou pra mim que não tem problema entendeu? Ronaldo-...não eu não vou me meter cuzão só não pode

perder, falo.  Marco-ah? Ronaldo-só não pode deixar de fazer.  Marco-não, nós não vai deixar de fazer

poh, tô desde aquele dia caralho, tô correndo pra lá e pra cá indo atrás do cara porque o cara é lá na

puta que pariu pra trocar idéia com o cara tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, acertei tudo poh.

Ronaldo-não, sim, sim,sim, deixa eu te falar e o cara de sexta-feira hoje? Marco-oi? Ronaldo-e o cara

lá? Marco-então vou dar uma batida mais tarde porque agora tô resolvendo uma coisa, entendeu? Tem

que dá atenção pro cara porque o que acontece: o James vai encostar, eu vou pegar, eu vou pular, já vou

lá encontrar com o cara, já vou certar tudo com ele, já vou pegar o carro da empresa dele trazer pra

minha empresa, preparar o carro dele por tudo certidinho e preciso que ele me traga aquele negócio lá.

Ronaldo- não o Jamir vai  levar.  Marco- não o que te pedi as sacolinhas.  Ronaldo- ah ele vai levar

também poh ...)”.  

No dia 29/08/2016, há novo diálogo interceptado entre Marco

Randi e Ronaldo, ambos utilizando os mesmos terminais acima indicados (índice
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50029337  –  fls.541/541vº  -  vol.3  destes  autos),  sendo  que  Marco  informa  a

Ronaldo que ainda não havia sido embarcada a droga e que o atraso se devia ao

fato do container não ter passado no escâner.  Nota-se que Ronaldo questiona

Marco se as coisas estavam sob controle e este diz que sim, demonstrando sua

condição de “supervisor da operação”(“Marquinhos- ohh deixa eu te falar o negócio não vai

hoje não tá? Ronaldo- ixi. Marquinhos- que não passou ainda por aquele negócio da foto lá. Ronaldo-

oi? Marquinhos- não passou ainda por aquele negócio da foto.  Ronaldo-Hum. Marquinhos- Só pode ir

depois, entendeu? Ronaldo- Sim. Marquinhos- só pode ir depois, entendeu? Ronaldo- Sim. Marquinhos-

Aí ele atrasou um pouco. Ronaldo- Hum, mas tá tudo sob controle? Marquinhos- Tá já vou até mandar o

negócio pra ele pô, pra deixar eles amarrado.  Ronaldo- Faz isso mesmo, faz isso...”).  No mesmo

dia, minutos antes da conversa acima, foi captado diálogo entre Jamir e Ronaldo,

no qual Ronaldo afirma que estava em um encontro com Judo (índice 50028919

– fls.540vº).

Dessa forma, ficou demonstrado que Judo era responsável pela

droga  que  seria  embarcada,  sendo  informado  sobre  todas  as  tratativas  do

embarque  de  cocaína  nesse  evento.  Entretanto,  conforme  asseverado  pelos

agentes policiais em seus depoimentos judiciais e pelo próprio Ministério Público

Federal,  a  droga  apreendida  no  Evento  4 não  pertencia  aos  acusados  aqui

investigados, não podendo Bozidar Kapetanovic/”Judo” ser condenado por este

crime de tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade. 
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No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a

procurar uma nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu

poder.

No dia 31/08/2016, foi captada conversa entre Ronaldo e Marco

Randi, nos terminais telefônicos já indicados acima (índice 50070311 – fls.562),

na qual se depreende que já há outro navio em vista para efetivarem a remessa de

cocaína (“...Ronaldo-  Pra  onde  nós  vai  fazer  o  vermelho  aí,  o  próximo  agora?  Marco-França.

Ronaldo- Qual o nome da cidade? Marco- Le Havre. Ronaldo-Tá bom, só isso, obrigada. Marco-Quay de

L’Atlantique o nome do porto. Ronaldo-Oi? Marco- O nome do porto é Quay de L’Atlantique. Ronaldo-

Tá bom, abraço.  Marco- Mais alguma coisa?  Ronaldo- Não só isso só.  Marco- Tá bom.  Ronaldo- Tá

bom,  um abraço.  Marco-  Tô  na pista.  Ronaldo-  Tá vai  subir,  né?  Marco-  Vou lógico,  tu  é  louco?

Ronaldo-Então tá bom, um abraço. Marco- Tá bom?Ronaldo-Tá sucesso. Marco-Só, eu só não vou fazer

ela se ela já tiver sido feita já. Ronaldo-Tá bom. Marco-Tá? Ronaldo-Abre, se tiver feita cê fecha de novo

e pronto. Marco-Tá bom, fechou é nóis.”.).  Ressalte-se que Marco comenta com Ronaldo

que só não faria o carregamento se já houvesse cocaína estufada, clara referência

à tentativa relatada no Evento 4.

No dia seguinte, 01/09/2016, foram captados dois diálogos entre

Marco Randi e Ronaldo, pelos mesmos terminais supra indicados, nos quais se

verifica mais uma tentativa de embarque da cocaína no mesmo navio Grande

Buenos Aires, que ainda estava atracado no Terminal Deicmar (índice 50071661

– fls.563vº)(“...Marco- Se liga nós tá aqui, acho que o bagulho não vai dar não, filho. Ronaldo- É?

Marco- É porque é o seguinte a operação deles já encerrou, tá ligado? Ronaldo-Hum? Marco-E ele já

pediu aquele cara que leva, que leva ele até lá embaixo, tá ligado? O piloto, o prático. Ronaldo-Hum,

hum. Marco- Já pediu. Ronaldo-Ah é? Marco- Nós tamo de frente para ele cuzão. Ronaldo-Putz. Marco-

Tava pertinho, cuzão, da porta da felicidade. Ronaldo-Hum, hum. Marco-Puta, cuzão, ah, ah, ah, puta,

cuzão.  Tamo aqui,  cuzão.  Ronaldo-Hum,  hum.  Marco-Tá  bom?  Ronaldo-Tá  bom,  filho,  tamo  aqui.

Marco-Eu acho que não vai, entendeu? Porque já pediram a fita, vi na luz aqui, os bagulho aqui já

pediram para andar, entendeu? Ronaldo-Hum, hum. Marco-Agora, tamo esperando até o último minuto

para  ver  qual  é  que  é,  se  der  uma  brecha  nós  vai  encostar...”).  Acrescente-se  ainda  a
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localização do terminal utilizado por Marco Randi (11-954418758), no Canal do

Porto  de  Santos,  próximo  ao  Terminal  Portuário  DEICMAR,  conforme  se

constata  do  mapa  de  localização  de  ERB  (fls.563vº).  No  diálogo  de  índice

50071677 (fls.564-vol.3 destes autos), ocorridos minutos depois, há elementos

que  comprovam  a  estruturação  do  grupo,  sendo  que  Marco  presta  contas  a

Ronaldo e a Judozinho, indicando que a cocaína pertenceria a eles (“...Marco-Quem

mandou,  mandou, quem não mandou só no próximo, hein?  Ronaldo-É?  Marco-Chegou o rebocador

agora aqui. Já tá saindo fora.  Ronaldo-É? Marco-Entendeu? Chegou, chegou os dois rebocador aqui,

quer que eu tire foto para mandar para você. Ronaldo-Não, não, não, não, não precisa não. Marco-Eu tô

na frente da criança aqui. Ronaldo-Hum? Marco-Eu tô na frente da criança, chegou os dois rebocador

agora. Ronaldo-Entendi. Marco- Pra puxar ele. Ronaldo-Entendi. Marco-Entendeu? Ronaldo-Tira a foto

mostra pro Judozinho, manda pro Judozinho pra ele ver que cês tava aí para resolver...só para não falar

besteira. Ronaldo-Pra mandar pros cara. Marco-Tá bom. Ronaldo-Entendeu? Pros cara ver que tava aí

e não, não deu pra ir por causa disso...”)

Do  conteúdo  da  conversa  captada  no  dia  04/09/2016,  entre

Ronaldo e Marco, pelos mesmos terminais supra mencionados (índice 50103237-

fls.565vº),  verifica-se  o  consórcio  realizado  para  a  composição  dos

carregamentos  de  cocaína,  os  quais  pertenceriam  a  Jumento/Meleca/Mela,

Ronaldo  e  Judo (“...Marquinhos-Então,  cê  conversou  com  o  Judozinho? Ronaldo-Conversei.

Marquinhos-Então,  que  que  resumiu  lá?  Ronaldo-Não  resumiu  que  o  Bonito  ficou  de  vê  lá  pro

Mutchacho, entendeu?  Marquinhos-Hum, hum!  Ronaldo-é,é,  é,  eu vou conversa com o Mel...,  com o

parceiro lá, o Jumento lá pra mim pode liberar essa sete um aí... Marquinhos-Hum, rum! Ronaldo-...e o

Judozinho me emprestou vinte e nove.  Marquinhos-Tá!  Ronaldo-Pra dá cem, entendeu? Então, cem lá

dá, dá, dá, dá que cê tá na mão lá... Marquinhos-Hã! Ronaldo-...que era do Grin... Marquinhos-Hã!rã.

Ronaldo-...pode tirar vinte e nove, entendeu?  Marquinhos-Tá!Tendi!  Ronaldo-Certo! Cê pode tirar, tá

autorizado, certo? Marquinhos-Tá! Ronaldo- Aí cê pega sete um...pode usar também, só que eu preciso

vê essa divisão, entendeu? Qui qui vai ficar pra um, pra outro, porque eu, querendo ou não, eu peguei

dinheiro du du Jumento, entendeu? Então eu tenho que envolver ele...”).

No dia 05/09/2016, conversa de índice 50105154 (fls.567vº-vol3

destes autos), entre Ronaldo e Marco Randi, comprova o embarque de parte da

droga relacionada ao Evento 5,  (“...Marco-Já subiu cuzão! Já era!  Ronaldo-Tá! Deixa eu te

falar.  Marco-Hã!  Ronaldo-Foi aquilo mesmo que nóis tinha falado ou mais alguma coisa?  Marco-O
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cento e cinco! Ronaldo-O Mutchacho te arrumou mais alguma coisa? Marco-Hã rã!...”). Novamente,

por meio de mapeamento de ERB, foi possível verificar a localização do terminal

utilizado por Marco Randi nas proximidades do Terminal DEICMAR (fls.568).

Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Bozidar

Kapetanovic/”Judo” neste Evento 5, como proprietário da droga e por exercer

papel de líder do grupo, tomando as decisões finais, juntamente com Ronaldo

Bernardo, acerca das atividades para embarque da cocaína nos contêineres rumo

à Europa.

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  18/09/2016),  também  restou  comprovada  a

participação do acusado  Bozidar  Kapetanovic/”Judo”,  como proprietário  da

droga e exercendo a liderança na empreitada criminosa.

Conforme  anteriormente  consignado,  no  dia  31/08/2016,  foi

captada  conversa  entre  Ronaldo  e  Marco  Randi,  nos  terminais  telefônicos  já

indicados acima (índice 50070311 – fls.562 – vol.3 destes autos), na qual há a

menção ao destino do navio em que foi apreendida a cocaína relacionada a este

Evento 6 (“...Ronaldo-  Pra onde nós vai  fazer  o vermelho aí,  o próximo agora?  Marco-França.

Ronaldo- Qual o nome da cidade? Marco- Le Havre. Ronaldo-Tá bom, só isso, obrigada. Marco-Quay de

L’Atlantique o nome do porto. Ronaldo-Oi? Marco- O nome do porto é Quay de L’Atlantique. Ronaldo-

Tá bom, abraço.  Marco- Mais alguma coisa?  Ronaldo- Não só isso só.  Marco- Tá bom.  Ronaldo- Tá

bom,  um abraço.  Marco-  Tô  na pista.  Ronaldo-  Tá vai  subir,  né?  Marco-  Vou lógico,  tu  é  louco?

Ronaldo-Então tá bom, um abraço. Marco- Tá bom?Ronaldo-Tá sucesso. Marco-Só, eu só não vou fazer

ela se ela já tiver sido feita já. Ronaldo-Tá bom. Marco-Tá? Ronaldo-Abre, se tiver feita cê fecha de novo

e pronto. Marco-Tá bom, fechou é nóis.”.). 

No dia 11/09/2016 foi monitorada ligação na qual Tania Randi

pergunta  a  Renan  sobre  Marco  Randi,  que  estaria  resolvendo  algo  com

Bozidar/“Judo” (índice 50191448 – fls.583 – “Tania-Oi Renan, tu conseguiu falar com

ele? Renan-Então, ele tá resolvendo negócio do material lá com o Judô ó...entendeu? Tania-Não, mas
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onde ele  que  ele  tá?  Renan-Não sei  não,  eles  foram pega o  negócio  lá,  o  restante  que  faltava  lá,

entendeu?...”).  A  conversa  com  Bozidar/“Judo” foi  confirmada  pelo  próprio

Marco Randi, em diálogo com Artur, alguns minutos depois (índice 50191452 –

fls.583/583vº -  “[...]  Marquinho-Deixa eu falar um negócio pra ti  cara, eu já troquei idéia com

Judozinho aqui... Artur-Hum... Marquinho-Entendeu? Nós vai resolver esse problema amanhâ e já era,

já acabou entendeu?...”).

Em 13/09/2016, foi captada ligação (índice 50221104 – fls.590

destes  autos)  em  que  Marco  combina  encontro  com  “Bonito”,  Ronaldo  e

Bozidar/“Judô”,  a  mando  deste  último,  mencionando  que  iria  “subir”  (de

Santos/Guarujá para São Paulo) e que o encontro seria no “Pão de Açúcar”, um

pouco antes da cinco da tarde naquele mesmo dia (“[...] Marco-Sabe o que é cuzão, o

Judozinho falou que quer trombar nóis hoje oh. Pra trocar um papo, mano[...] Marco-Então,

mas aí vai subir aí, o Judozinho ia trombar nóis lá no Pão de açúcar lá, entendeu? [...] Marco-

Ah o Judozinho falou que tem que ser antes das cinco essa pizza, né?...”). A unidade do

supermercado  foi  obtida  por  meio  da  localização  das  ERBs  dos  celulares

apreendidos  (fls.888  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181).  O  encontro  foi

acompanhado por agentes policiais, os quais obtiveram o endereço da unidade

por meio da localização das ERBs dos celulares monitorados, conforme Relatório

de Diligência Policial de fls.1027/1034 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 e

explanações  de  fls.889/891  dos  autos  0010474-96.2016.403.6181,  tendo  sido

acostadas  aos  autos  imagens  obtidas  junto  ao  próprio  supermercado.  Foram

verificados ainda os veículos utilizados pelos acusados, restando constatado que

Marco  (que  estava  acompanhado  de  Edney  dos  Santos  Neris)  estava  na

VW/Saveiro, cor prata, placas FVV2813, registrada em nome do próprio Marco

Randi;  “Bonito”  estava  acompanhado  de  Ronaldo  Bernardo  no  veículo

VW/Amarok,  cor  branca,  placas  FBR 3525,  em nome  de  Neuza  de  Oliveira

Bernardo  (mãe  de  Ronaldo)  e  Bozidar/“Judo” (que  estava  acompanhado  de

homem não  identificado)  estava  na  Land  Rover/Discovery,  cor  preta,  placas

GII3958, em nome de Paulo Nunes de Abreu.
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É preciso ressaltar que a localização do terminal portuário e do

navio em que a cocaína foi colocada (por volta da meia-noite do dia 18) só foi

possível por meio dos monitoramentos telefônicos realizados (melhor detalhada

no tópico que trata do acusado Renan Amorim Peixoto, por exemplo, já que ele

foi  um dos responsáveis diretos pelo içamento da droga),  bem como da ação

controlada autorizada que impediu, no caso em tela, a atuação da segurança do

Terminal Santos-Brasil.  Estas mesmas informações foram repassada à Receita

Federal  que,  no  dia  18/09/2016,  realizou inspeção  física  nos  contêineres  que

estavam no convés do navio Cap San Nicolas e localizaram onze bolsas contendo

cerca de 322 kg de cocaína dentro do contêiner CLHU2967645.

A  comprovar  a  ligação  de  Bozidar/”Judo” com  a  droga

apreendida neste Evento 6, há também o diálogo captado sob índice 50318362

(fls.595/595vº  destes  autos),  entre  Bonito  e  Jamir/Ronaldo (utilizando-se  do

terminal de Jamir), ocorrido por volta das cinco da tarde do dia 18/09/2016, no

qual há a menção sobre problema com o carregamento e sobre o fato de  Judo

estar atrás deles querendo explicações sobre o ocorrido (“...Bonito-O Neguinho tá aí?

Jamir-Tá, tamo aqui na, na, na, na obra. Bonito-Ah! Fala com ele faz o seguinte o, o Judozinho tá

ligando e eu não atendi, entendeu? Jamir-Então, mas...avisa... Bonito-Ah?Jamir-É ora acusar ele, não

é? Ele falou que era pra avisar que eu não tenho o telefone do Judozinho aqui. Bonito-Deixa eu falar

com ele  aí.  Jamir-Peraí.  Ronaldo-Oh!Bonito.  Bonito-Oi.  Ronaldo-Então,  a  gente  teve  problema  lá,

entendeu? Bonito-Eh! O que que aconteceu agora ele tá me ligando e eu não atendi. Eu fui ligar para

você e você também não atendeu. Fala que tá ligando e tá mandando mensagem bravão cuzão. Fala

assim fala pro Neguinho se ele vai me atender sim ou não. Ronaldo-Oh fala que seu telefone tô no

trabalho, cuzão. Ah eu tava, ele tá lá pra baixo, filhão e colocou o negócio lá tudo certo só que teve

problema. A gente teve problema. Pode ligar ele, atende ele. Bonito-Vou falar que cê tava lá no serviço e

é o seguinte é teve problema não sei o que que aconteceu direito, não é? Ronaldo-Não, pode falar. Não,

não, pode falar que colocou onte sim, certo? Que, que você ficou sabendo. Certo? Só que depois de duas

horas hoje  de manhã os  caras  meteram pé,  entendeu? Hoje de  manhã os  caras foram lá e  perdei,

entendeu?...).  O  diálogo  50318564  (fls.595vº),  ocorrido  logo  em  seguida,  dá

continuidade  a  esta  conversa,  mencionando que  quem poderia  dar  explicação

sobre o problema para a  “Bozidar/”Judo” era Marco Randi/”Magrelo” e seus
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“meninos” (“...Jamir-Bonito. Bonito-Oi, fala. Pode falar, filho, deixa eu falar com ele aí. Ronaldo-

Fala, filho. Bonito-E aí, criança? Ronaldo-Oi? Bonito-Tipo, eu falei com ele, tipo assim acreditar o quê,

como?  E  onde  cê  tá,  vamo  se  ver  agora  e  tal.  Ai  eu  falei,  amigo,  só  um  minuto  deixa  pra  um

entendimento melhor a gente se vê para mim te passar direitinho. Ele quer se encontrar, quer que eu

passe endereço, ele quer vir de tudo quanto é jeito. Ronaldo-Bão, pode falar que eu tô subindo, mano.

Bonito-Hum? Ronaldo-Fala éééé... Bonito- Quem tá falando? Eu também não vou saber explicar pra ele,

hein cuzão. Ronaldo-Oi? Bonito-Também não vou saber explicar, né. Ronaldo-Mas você consegue falar

com o Magrelo, com o irmão dele aí? Porque se você for encontrar ele, ele, ele, você pondo ele pra falar

com os meninos e os meninos vai explicar. Bonito-Mas vocês não tem nenhum número de falar com os

cara? Que o que eu tenho não funciona. Ronaldo-Não, mas o que eu tô falando com o Pequeno é o

particular, mano, e eu não vou ficar falando, cara. Entendeu? Bonito- É. Tentei ligar aí agora, normal,

seu telefone fez  um barulho que  não tava  completando,  um barulho feio,  cuzão.  Ond cê  tá  agora?

Ronaldo-Tô vindo aqui pra comer um bagulho que eu não comi nada eu e o Jamir...”).  

Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Bozidar

Kapetanovic/”Judo” neste Evento 6, como proprietário da droga e por exercer

papel de líder do grupo, acompanhando as atividades para embarque da cocaína

nos contêineres rumo à Europa.

No que tange ao EVENTO 7 (apreensão de 384 kg de cocaína

no Porto de Gioia Tauro/Itália em 19/10/2016), também restou comprovada a

participação do acusado  Bozidar  Kapetanovic/”Judo”,  como proprietário  da

droga e exercendo a liderança na empreitada criminosa.

No dia 16/09/2016, verificou-se por meio do diálogo de índice

50295314 (fls.599/599vº), que o grupo já estava preparando o embarque no navio

Rio de Janeiro, denominado de “Carioca” pelos acusados (“...Karen-Eles falaram que

não vai fazer o coisa. Ronaldo-Quem? Karen-esse daí de hoje. Ronaldo-Quem falou isso? Karen-Judo.

Ronaldo-Por que? Karen-Eles vão fazer o Carioca. Ronaldo-Certeza? Karen-Uhum. Ronaldo-É como

que ele vai fazer o carioca se ele não falou nada comigo? Apesar que o Mela marcou com ele amanhã e

o Felipe pra falar. Tá aqui comigo ele que marcou. Mas mesmo assim o telefone tá na mão e você

entrega pros caras....”). No índice 50394686 (fls.600/601 destes autos), foi captada

conversa entre Karen e Ronaldo, datada de 22/09/2016 na qual, além deles se
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mostrarem nervosos por ausência de pagamento por parte de Felipe e  Judo, há

menção ao navio Rio de Janeiro (“...Ronaldo-Oh amiga, de birra ou não ele tem da onde tirar e

tem como resolver, sabe o que é engraçado? Daqui a pouco ele fala: Oh, o Rio de Jan.., o Carioca está

pronto! Entendeu? Oh que legal, aí você fala: Da onde tirou dinheiro para subir, da onde tirou dinheiro

pra resolver e não resolve os caras, tá tirando mano! Tá ligado? Tá tirando...”) . No mesmo dia

22/09/2016,  no  diálogo  50392738  (fls.636/639vº),  também  entre  Karen  e

Ronaldo, verifica-se que Karen já entrou em que contato com algum tripulante

para o “trabalho” (“[...]Karen-Vo fala assim: olha eles ainda não pagaram os meninos. Não deram

meu dinheiro pra eu pagar as pessoas que trabalham pra mim. Tem dez pessoas me ligando. Vo fala bem

assim. Ronaldo-Uhum. Karen-E tem mesmo o Kiribata esperando o que fez o contato.[...]”).  No dia

24/09/2016, em outro diálogo (índice 50428462 – fls.601/602 destes autos) entre

Karen e Ronaldo, há nova menção ao navio Rio de Janeiro, o qual os acusados

apelidaram de “Carioca”  (“...Ronaldo-Eu tô tentando resolver o negócio do Carioca, tem que

ficar em paz aqui pra não dar merda de novo, tem que ficar em cima, de qualquer jeito, é eu que tô

ficando, entendeu? Então fala pra ela, não quero nem conversar com ela, pra ela nem me perturbar pra

não tirar eu do equilíbrio [...] Ronaldo-Deixa eu te falar, o Marquinho tá ligando aqui o viado, deixa eu

resolver  o  negócio  do  Carioca...”).  No  mesmo  dia  24/09/2016,  foi  captado  diálogo

(índice  50434870  –  fls.603/606  destes  autos),  no  qual  Marco  Randi  fala  a

Ronaldo, que já havia preparado o necessário para fazer o embarque no navio,

conforme pedido de Judozinho (“...Marquinho-Aí ele falou a tudo bem então valeu caraco poh

nem sabia. Poh qualquer coisa que tu precisar da um salve aí poh. Falei eu paguei amigão. Não to

devendo ninguém não, entendeu? Aí o cara falou puta mano vo falr pra tu tava pensando que era tu que

tava me devendo o mano. Eu falei, filho eu paguei tudo. Paguei tudo pra você. Não fiquei devendo um

centavo. Entendeu? Agora o que acontece. Mano eu vou falar pra tu já vi tudo o que o Judozinho pediu

pra ver. Já vi o transporte pra levar o negócio lá pro Rio. Entendeu? Entendeu, já vi a lancha. Ronaldo-

Uhum. Marquinho-Já vi a lancha pra levar. Tá entendendo? Ronaldo-To. Marquinho-Já vi a lancha pra

levar e to só esperando pra dar o resumo dessa fita aí...To só esperando pra dar o resumo dessa fita aí

para que... Ronaldo-Uhum. Entendi. Marquinho-...pra saber se eu vou ter que ir pra lá se não vou ter

que ir pra lá pra saber como vai ser , entendeu? Ronaldo-Entendi. Marquinho-Aí é o seguinte. Já falei

com o cara ontem pra poder levar o material  pra lá.  O cara já acertou comigo pra poder levar o

material pra lá. Só depende do que, do tempo se não ficar ruim...Ronaldo-Hum. Marquinho-...e subi até

lá onde o Judozinho pediu pra poder dar uma olhada nos bagulhos. Tá entendendo? Ronaldo- Entendi.

Marquinho-Eu to dependendo só disso só...”). 
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No dia  26/09/2016,  Ronaldo  fala  para  Jamir  dar  recado  para

Judozinho (índice 50463093 – fls.608vº -  “...Ronaldo-Se o Judozinho ligar e for com o

Bonito lá agora, que eu tô há dois dias sem falar com ele, fala pra ele que O Marquinho foi pro Rio de

Janeiro e  eu fui  pro Chile,  entendeu? Jamir-Entendi...  Ronaldo-Ia resolver  negócio  de trabalho,  de

saída...”). Já no dia 27/09/2016, foram captadas conversas entre Jamir/Ronaldo (no

terminal 11-953556409, utilizando por ambos, mas principalmente por Jamir) e

Artur Randi, no qual se percebe, de forma clara, a preparação para o embarque da

droga,  bem  como  a  participação  de  Bozidar/”Judo”.  No  índice  50475629

(fls.610/610vº): “...Artur-Deixa eu perguntar, o bagulho é o seguinte, era pra jogar dentro da lata o

GPS os bagulhos ou é pra entregar na mão do cara lá o satélite e já era? Porque eu vou falar pra tu, o

Neguinho não falou nada que era pra jogar, porque a bolsa é a maior bolsa, tipo a bolsa é uma baby

body que eu comprei, não é bolsona não mano, e já tá estufando o bagulho mano... Ronaldo-O lindo,

deixa eu  te  falar  uma coisa pra você,  papai  que tá  falando,  Papai  Smurf...  Artur-Sei,  papai  bonito

(risos)... Ronaldo-Deixa eu falar, deixa eu te falar uma coisa pra você gatinho... Artur-Ahm... Ronaldo-

Você não é louco, sabe porque?... Artur-Ahm... Ronaldo-Ouve bem quem, quem, é, põe no vácuo, faz as

coisinhas tudo certinho cara... Artur-Hum... Ronaldo-É o menino lá... Artur-É do outro... Ronaldo-Ele

deu o bagulho pra vocês pra vocês só se virar, não é? Artur-É. Só deu o bagulho na minha mão e

falou:Vai lá , resolve... Ronaldo-então, ele é louco cara. Já liga pra ele aí e fala:Oh amigo, vou falar

uma coisa pra você, primeiro tem que ter 3, 4 dias pra fazer o que você tá pensando, entendeu? Artur-Tá,

mas eu tô sem o telefone pra falar com ele mano, já to cheio de telefone no carro... Ronaldo_então, é, já

tá sendo feito, né? Artur-Já mano. E agora? Quantos aparelhos são? Sabe?... Ronaldo-Não, não sei. O

Judozinho falou que não precisava por não que na segunda, na primeira parada que ele descesse lá o

Judozinho entrega lá...”. E no índice 50475816 (fls.611 destes autos): “...Ronaldo-Oh, oh,

oh, escuta aí, não assusta ele não, fala pra ele: Não amigo, eu já vou resolver de outra maneira, não vai

molhar não. Pede mano, um monte de saco de lixo mano, compra um monte de saco de lixo amigão e

(inteligível) e joga lá, o cara coloca 2, 3 sacos passa fita tudinho, 2, 3 sacos passa fita tudinho, 2,3 saco,

passa a fita tudinho, não molha... Artur-O bonito, o bonito, deixa eu te falar, já tá fechado o bagulho

mano... Ronaldo-Ah, agora fudeu cara, porque, deverdade, eu sempre... Artur- Só se fizer o seguinte,

comprar, comprar esses bagulhos e botar o estiva pra subir mano, pra fazer isso... Ronaldo-É isso aí

cara, vai ter que fazer... Artur-A fita, a fita o cara leva na mão e o saco de lixo os cara pega lá em cima

mesmo (em off  alguém diz:  ele  não vai ter  que mandar pelos  estiva...)...É,  ele  vai  ter  que levar os

aparelhos pelos estivas? Ronaldo-Não sei, acho que sim, né? Artur- É pô... (em off alguém diz:Fala pra

ele que tá no pente já...) Ronaldo-Só não assusta o Judozinho não, só não assusta o Judozinho não que

ele vai ligar aí apavorado que eu passei pra ele, você fala que você vai resolver... Artur- Não pode ficar

tranquilo, vou falar que tá tudo sob controle então mano... Ronaldo-Isso, fala pra ele que tá sob controle
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que você vai resolver, vai mandar... Artur- (em off Renan diz algo inteligível)...Não, o Renan, o doido do

Russo já tá com o cara no pente já pra subir lá pô...”. 

No dia 28/09/2016 foi  captada conversa  entre Marco Randi  e

Bonito, na qual fala que tudo estaria pronto da parte dele, querendo encontrar

Neguinho,  Judo e Mela para fazer o acerto (índice 50480720 – fls.611vº/612

destes autos).

No dia 30/09/2016, agentes, em diligência de campo relatada no

Relatório  de  Diligência  Policial  de  fls.1035/1036  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181, constataram que Karen Daniele saiu por volta das 10:00 horas

de  sua  residência  no  bairro  do  Morumbi,  em São Paulo/SP,  utilizando-se  do

veículo  Land Rover/Discovery  4,  cor  branca,  placas  GJC0053.  Neste  mesmo

veículo,  segundo  informações  obtidas  pelos  investigadores  junto  ao  setor  de

segurança  do  Terminal  BTP  (fls.1052/1055  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), três tripulantes do navio Rio de Janeiro, identificados como

Burataake Teisi, Otia Tawanga e Tioti Iotaake teriam embarcado por volta das

22:47 do dia 30, tendo voltado ao terminal por volta das 23:38 do mesmo dia,

conforme imagem das câmeras de monitoramento do terminal BTP. Frise-se que

os três tripulantes, juntamente com outros cinco, foram processados pela Justiça

Italiana,  conforme  documentos  encaminhados  pelas  autoridades  italianas  e

analisados no tópico de materialidade deste Evento 7.  

Os  índices  50532238,  50539706,  50539974,  50540027,

50540068, 50540068, 50540082, 50540097, 50540157 (transcritos às fls.617/619

destes autos) indicam toda a atividade de Marco, Bonito e Karen para que fossem

trocadas  as  bolsas,  a  fim  de  evitar  que  a  droga  molhasse,  bem  como  o

deslocamento  do  grupo  até  a  cidade  do  Rio  de  Janeiro  para  tanto  (viagem

confirmada pela própria Karen no áudio 55070742 – fls.7386/7387 dos autos

0010185-03.2016.403.6181).
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No dia  19/10/2016,  data  da  apreensão da  droga  na  Itália,  foi

captado diálogo entre Bonito e Marco Randi (índice 50827709 – fls.621vº destes

autos), no qual falam sobre os problemas relacionados à apreensão da droga no

navio  Rio  de  Janeiro,  havendo  menção  aos  nomes  de  “Neguinho”,  Mela  e

Judozinho (Bozidar).

Não é demais destacar conversa ocorrida em 20/12/2016 entre

Karen  e  Jamir  (índice  51501457  –  fls.622),  em  que  Karen  exige  falar  com

“Neguinho” (Ronaldo),  em razão de dívida com os oito  tripulantes  presos na

Itália (“[...]Karen- Eu falei que tem oito cara na cadeia preso e eu não quero calar a boca, tem que

pagar a dívida dos cara[...]”). 

Resta  clara,  dessa  forma,  a  autoria  de  Bozidar

Kapetanovic/”Judo” no Evento 7, liderando a atividade delitiva com a tomada

de decisões, haja vista que proprietário da droga. 

No tocante ao EVENTO 8 (apreensão de 234 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP, no dia 27/11/2016), não restou comprovada a partipação do

acusado Bozidar/”Judo”.

No  dia  09/11/2016  foi  realizada  diligência  de  campo,

acompanhando encontro, no Shopping Praiamar, em Santos/SP, envolvendo os

acusado Bozidar Kapetanovi/”Judo”, Samuel Valdez, Iarandi Ribeiro da Silva

e Edvaldo José de Santana, sendo os dois últimos, respectivamente, funcionário

do Terminal Santos Brasil e estivador (fls.623vº destes autos e fls.1371/1373 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181). Este encontro deu-se dias antes do navio Cap

San Artemissio atracar.

Nas conversas de índices 51153483 (fls.624/624vº),  51197149

(fls.625), 51219321 (fls.626), 51225030 (fls.626vº), verificam-se várias tratativas

para  o  embarque  da  droga,  e  no  índice  51250653 (fls.627/627vº)  há  menção
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específica sobre a apreensão deste evento. Contudo, além destes indícios, sendo

que em nenhum deles há menção direta ao acusado Bozidar/”Judo”, não há outro

elemento de efetivo vínculo do acusado “Judo”/Bozidar Kapetanovic com este

Evento. Diante da dúvida na participação neste evento, a qual não se confude

com a participação no crime de organização criminosa, a absolvição se impõe.

No que tange ao EVENTO 12 (apreensão de 199 kg de cocaína

no Porto de Valencia/Espanha em 13/03/2017),  também restou comprovada a

participação do acusado  Bozidar  Kapetanovic/”Judo”,  como proprietário  da

droga e exercendo a liderança na empreitada criminosa.

Conforme explanado no tópico sobre a materialidade delitiva, a

droga  foi  apreendida  no  interior  do  contêiner  MSCU7890957,  o  qual  estava

sendo  encaminhado  à  Europa  no  navio  MSC  CORUNA.  Depreende-se  de

diálogos  ocorridos  meses  antes  da  apreensão,  a  intenção  dos  acusados  em

“realizar  trabalho”  neste  navio,  bem  como  da  participação  do  estrangeiro

“Tomas”.  Nos  índices  50295314  (fls.636/636vº)  e  50392738  (fls.636vº/639),

datados de setembro de 2016, há menções ao “CORUNA” e a “Tomas”.(“...Karen-

Engraçado, né. O Judozinho tem dinheiro para ficar perdendo aí, mas não tem pra colocar na Corona,

né? Não to entendendo. Tu fala que ele não tem que ele não tem, mas cês tão se aventurando aí e

tomando no cú né?[...] Ronaldo-Cê falo com o TOMAS hoje? Karen-Não. Falei... Ronaldo-Falo? Karen-

Uhum. Falei  fica com o Bonito aí  pelo amor de Deus que hoje eu to ocupada. Ronaldo-Tá. Mas tá

tranquilo? Karen-Tá tranquilo poh. Ronaldo-Ele vai falar pra você se ele gostou ou não. Alguma coisa

né Karen... Karen- Ele só falou que o tradutor é ruim. Que ele quer falar uma coisa sai outra[...].

Diante do conteúdo de alguns diálogos, como por exemplo, os de

índices  50354813  (fls.639  -  no  dia  20/09/2016,  entre  Karen  e  Ronaldo –
“[...]Ronaldo-Ham. Fala rapidinho poh. Karen-Só que amanhã o TOMAS chega bonito. Cinco horas da

manhã. Ronaldo-Que horas? Karen-05h50min[...]”), 50362106 (fls.639vº/640 – entre Karen

e  Ronaldo)  5430739  (fls.640/640vº)  e  50435815  (fls.641vº/642),  os  agentes

policiais  efetuaram cruzamento  de  lista  de  passageiros  com horários  e  datas
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mencionados  e  conseguiram  identificar  três  indivíduos,  os  sérvios  de  nomes

Tomislav Jovanovic, Aleksandar Vuvicevic e o austríaco Cedric Florian Mutz

(fls.642 destes autos). Por meio de consulta ao Sistema de Tráfego Internacional,

verificou-se  que  Tomislav,  Aleksandar  e  Cedric  chegaram  no  Brasil  no  dia

21/09/2016  e  retornaram  para  a  Europa  no  dia  25/09/2016  e  Tomislav  teria

retornado ao Brasil no dia 21/10/2016 e permanecido aqui até o dia 02/03/2017.

No  dia  31/10/2016,  em diligência  no  Hotel  Tryp  São  Paulo,

conforme  relatado  às  fls.1543/1545 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  foi

registrado o encontro de Jamir, que chegou ao local em uma moto BMW placas

BMW9116 (registrada em nome de Jamiriton Marchiori Calmon) e Tomislav, os

quais saíram juntos para local não sabido, embora o diálogo de índice 50983360

(fls.642vº/643)  indique  que  foram  encontrar  Karen.  Os  diálogos  de  índices

50989150  (fls.643/643vº),  50991761  (fls.643vº),  50993327  (fls.644/644vº)

comprovam que Jamir manteve contato direto com Tomislav, sendo responsável,

inclusive, por aluguel de um flat para estadia de Tomislav no Brasil.

Embora  houvesse  menções  ao  navio  MSC  CORUNA  desde

setembro de 2016, o carregamento de cocaína foi efetivamente embarcado em

fevereiro de 2017. Em conversa da então namorada de Tomislav, captada em

12/02/2017 (índice 52672382 – fls.646vº), indicou que ele teria ido “à praia”,

resolver “assuntos de trabalho”.

Em 17/02/2017 foram captados áudios 52736051 (fls.647/647vº)

e 52736569 (fls.647vº/650),  entre os terminais (11) 951041109, adquirido por

Jamir  (cf.  fls.3248/3250 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  mas  utilizado

por Ronaldo e (11) 948908672, utilizado por Marco Randi (cf.fls.3552/3555 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  se  verifica  discussão  acerca  de

carregamentos apreendidos e dívidas pendentes entre os membros do grupo. Há

menção expressa acerca da participação de  “Judo”/Bozidar  como proprietário
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de parte da droga (fls.647vº - “...Jamir-Fora isso o menino precisa falar com você, mano. Cê

deu uma mancada com nós hein, mano! Marquinho-Eu dei, por que? Jamir- Ah! O que nós conversamos

lá, meu! Marquinho-Não amigo, mas ali eu já tinha combinado de mandar pro cara, primo. Jamir- Meu!

Você  não  tá  entendendo,  nós  combinamos,  talvez  você  não  prestou  atenção...  Marquinhos-  Não,

peraí...eu combinei de mandar pro Judozinho, fio. Jamir-Não...deixa eu falar...ele falou: pode mandar

que tem aqui, só tem... Marquinho-Eu sei amigo, só que vou trocar o bom por o bom? O meu é bom que

eu peguei, já troquei o meu...”) (Fls.648 –  “...Marquinhos-Amigo, o Judozinho falou que era pra

soltar  pros caras,  que  os  caras queriam pegar tudo pra poder trocar.  Eu  falei:  não,  amigo!  Eu já

combinei de pagar o bagulho que devo pro Denis já. E o resto não é meu. O resto é dos moleques...”).

Tomislav retornou à Europa dias após a saída do navio MSC

CORUNA do Porto de Santos/SP, tendo os agentes policiais acompanhado sua

saída no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no voo LX0093, da Companhia

Aérea Swiss Air. Houve a inspeção de rotina na mala de Tomislav, quando se

localizou duas folhas de papel com a impressão do Extrato de Conta do Hotel

Tryp Tatuapé, no qual havia alguns números e letras circulados que formavam a

sequência  correspondente  à  unidade  de  carga  MSCU7890957  (conforme

explanado  pela  autoridade  policial  às  fls.3890/3895  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Com esta informação, os investigadores verificaram que tal

unidade de carga existia de fato e que teria sido embarcada no dia 25/02/2017 no

Porto de Santos/SP no navio MSC CORUNA, tendo como destino final o Porto

de Barcelona na Espanha.

As autoridades espanholas foram avisadas e, no dia 13/03/2017,

no Porto de Valência/Espanha, onde o navio fez escala, foram localizadas as sete

bolsas contendo cocaína. 

Diante do narrado, resta comprovada a efetiva participação de

Bozidar Kapetanovic/”Judo” ne embarque de cocaína deste Evento 12, como

proprietário da droga.

No que tange ao EVENTO 20 (apreensão de 115 kg de cocaína
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no  Porto  de  Santos/SP  em  11/08/2017),  também  restou  comprovada  a

participação do acusado  Bozidar  Kapetanovic/”Judo”,  como proprietário  da

droga e exercendo a liderança na empreitada criminosa.

Nos  diálogos  de  índices  54940210  (fls.767vº),  54946292

(fls.768/769),  64947137  (fls.769/769vº),  54948435  (fls.769vº),  54949185

(fls.770),  54949237  (fls.770/771),  ocorridos  no  dia  10/08/2017,  é  possível

acompanhar toda a negociação e efetivação da compra do veículo VW/Spacefox,

preto entre Marco Randi e o vendedor Fábio da empresa “Fran Comércio de

Veículos  Ltda.”,  tendo  sido  combinado  que  o  veículo  ficaria  em  nome  do

cunhado de Marco Randi, o acusado Edney dos Santos Neris.

Já  o  índice  54952560  foi  captada  uma  conversa  entre  Marco

Randi e um interlocutor não identificado, na qual há a indicação de que a droga

pertenceria a “Judo”/Bozidar e que Marco Randi teria comprado um veículo

para fazer o transporte (fls.771/771vº - “....Marco-Oi, deixa eu falar, o menino lugou aqui, o

Judoca...  HNI-  Ahm...  Marco-Pra  sintonizar  pra  poder  pegar  os  documentos  amanhã...  HNI-Sei...

Marco-O que acontece? Ele falou que é pra estar às nove naquele lugar que o 02 foi da última vez,

lembra?...  HNI-Sei...lá  pra  frente  ou  um pouquinho  antes?  Marco-Não,  na  onde  ele...  HNI-Porque

quando ele foi pra, quando ele foi pra pegar ele lá na frente e deixou aqui mais pra perto... Marco-Não,

lá na puta que pariu que eu tô falando, lá do outro lado fio... Marco-É, então, se ele sabe onde é no

sanduíche já era... HNI-Ah, então já era... Marco-Então, agora eu preciso saber como é que faço pra

entregar  carro pra ele, porque ou ele vai querer pegar o carro amanhã comigo cedo... HNI-Tá, o carro

tá na onde?... Marco-O carro o menino está chegando agora de SP... HNI- Ah, passa...aqui mano...quer

deixar lá no, lá naquele lugar lá ou não? Marco-Não, não, não, lá na onde tá o documento lá não, não é

pra misturar não, tu é doido? Já conversei sobre não misturar nada...”). No índice 54952688 há

a continuidade deste diálogo, ainda sobre o carro e a forma de colocar a droga

nele, observando-se que Marco fala que precisa consultar “Judo” (fls.772/772vº

- “...Marco-Não, lá só abre um portão, então dependendo se tiver o carro do vizinho na onde fica as

garagens, só cabe dois carros, se tiver o carro do vizinho não vou conseguir entrar com o carro lá,

entendeu? HNI-Aham...Marco-aí nós vamos ter que ir pra outro lugar... HNI-Aham... Marco-Entendeu?

Nós vamos ter que ir pra outro lugar, eu não queria ir lá pro teu lá, entendeu?... HNI-Aham... Marco- Já
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tá tudo misturado, eu não queria ir pra... HNI-Eu sei, é... Marco-Eu não, o coisa falou pra não misturar,

agora deixa eu pensar aqui como vai ser feito, entendeu?... HNI-Uhum... Marco-O menino vai fazer de

manhã um pouco e acho que depois vai fazer outro pouco, acho que á tarde eu vou ter que ir lá ver o

Judô...”).

No  dia  seguinte,  11/08/2017,  continuaram  as  tratativas  para

colocação  da  droga  no  carro.  No  índice  54956222  Nicholas/”02”  pede  para

Marco marcar com “Judo” no Aquário de Santos (fls.773 – “...Nicholas-Tá fechado o

negócio aqui, fala pra ele que eu vou ficar no, no...onde fica os peixes sabe?... Marco-Sei, sei... Nicholas-

Aquele negócio fechado onde fica os peixes?... Marco-Mas lá na ponta lá tu vai ficar? Nicholas-Não, vou

ficar na mureta, bem em frente, na mureta... Marco-Sei, puta, mas aí eu não sei não hein mano, ele já me

chamou  no  black  aqui,  eu  tô  dirigindo,  vou  para  o  carro,  5  minutos  e  eu  te  chamo  já...”).  Em

seguida, no índice 54956766, Nicholas informa para Marco que já teria entregue

o carro para ser “preparado” (estufado com droga) (fls.773vº - “...Marco- Achou ele?...

Nicholas-Achei pô, eu conheço o cara, ele tava andando, jeito dele de grindo, é ele mesmo...Marco-Tá.

Quanto tempo ele perguntou? Nicholas-Duas horas só. Marco-Só duas horas da tarde?... Nicholas-Não,

daqui  a  duas horas,  meio-dia eu  pego...”). No diálogo de índice 54958388 (fls.773vº),

Nicolas pergunta que o carro “já estava pronto” (com a droga dentro), já que

estava vendo o veículo,  sendo que no índice 54958815 (fls.774) Marco diz a

Nicholas que “Judo” falou que demoraria um pouco para ficar pronto, e que iria

explicar  novamente  para  “Judo” “já  que  ele  não  entenderia  direito  a  nossa

língua”, indicando mais uma vez que “Judo” é estrangeiro.

A presença de Nicholas e Wagner (ambos mortos em confronto

com  a  polícia  federal  no  Evento  21)  e  do  próprio  veículo  mencionado  nas

conversas foi constatada pelos investigadores, em diligência de campo, relatada

às fls.7193/7199 dos autos 0010185-03.2016.403.6181. 

Durante  toda  a  tarde,  Nicholas  e  Marco  Randi  continuaram

conversando, conforme os índices 54958849, 54958886, 54960192, 54960372,

54961388, 54962770, 54963021 (fls.775/776).  Às 16:05, no diálogo de índice

54963775 (fls.777), Marco informa a Nicholas que o responsável pela entrega da
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chave estaria no Shopping Praiamar, sendo que Nicholas e Wagner para lá se

dirigiram, sendo seguidos pelos agentes policiais que, conforme relatado às fls.

7193/7199 dos autos 0010185-03.2016.403.6181, acabaram por perder de vista

os investigados.

Parece que os  investigados perceberam a presença policial,  já

que  no  índice  54964315 (fls.777)  Marco Randi  é  avisado que  Nicholas  teria

ligado  para  Barriga  e  dito  que  teria  dado  “falha”.  Nos  índices  54964464

54964507 (fls.777vº), Marco procura por “Edinho” (Edney dos Santos Neris) e

ele é localizado por Artur Randi, sendo que nos dois diálogos há menção de que

houve problema com o carro e a carga (“..Marco-Rápido, manda ele me ligar mano, vai já

gritar esse carro já mano...” e “...Artur-Oh, levanta aí que o meu irmão falou que é pra...o carro ficar,

aquele carro vai ficar em nome de quem, o novo lá... Edney-Vai ficar no meu... Artur-O cuzão, falar pra

tu, acho que vai ter que gritar o carro que acho deu uma berrada ali...”).

Foram captados diálogos entre Artur e Marco, no qual o primeiro

fala para Marco para que  “Judo” seja avisado para não encostarem no carro

(índice 54965044 – fls.780 – “...Artur-Aviso o Judoca aí pros caras nem montar no carro viu,

que o cara não tá nem sabendo o que aconteceu, o carro não caiu entendeu? Marco-Ph, mas eu não tô

entendendo nada... Artur-O carro não caiu, os caras seguiu os amigos aqui, os amigos saiu fora e o cara

não se ligou (inteligível) sabe qual é o carro, não sei...” e índice 54965067 – fls.780 – “...Artur-

Não caralho, tô falando que a mãe tá gritando aqui no meu ouvido. Avisa o Judoca pra ele mandar o

cara não encostar no carro... Marco-Porque? Artur-Porque não sabe se o carro rodou ou não filho, não

sabe se os caras estão esperando alguém pra pegar o carro... Marco-Mas o que que aconteceu? Artur-

Os caras estavam campanando o carro, tá ligado. Os caras seguiu o Robs e o outro menino aqui, só que

eles não montaram no carro, eles saíram fora e os caras tavam seguindo eles... Marco-Quem? Artur-Aí

eles saíram fora e a placa que está pucando é dos caras filho, não está constando nem no sistema a placa

do carro dos caras... Marco-Muito estranho... Artur-Só que o cara está com a chave na mão do carro lá,

o amigo do Judoca... Marco-Ahm... Artur-Aí não ia encostar no carro, nós não sabe se os caras estão

esperando alguém encostar no carro meu...“)

Foi feita a apreensão da droga no veículo, conforme relatado às
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fls. 7193/7199 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Bozidar

Kapetanovic/”Judo” neste Evento 20, como proprietário da droga e por exercer

papel de líder do grupo, acompanhando as atividades de transporte embarque de

cocaína.

No tocante ao EVENTO 21 (apreensão de 273 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 18/08/2017), também restou comprovada a participação

do  acusado  Bozidar  Kapetanovic/”Judo”,  como  proprietário  da  droga  e

exercendo a liderança na empreitada criminosa.

Conforme já anteriormente consignado, a droga estava em três

bolsas que acabavam de ser içadas no navio Mozu Arrow e a apreensão se deu

em ação que resultou na morte de quatro dos membros da organização criminosa

(Marco Randi,  Nicholas  Gonçalves  Borges,  Wagner  Santos  do  Nascimento  e

Edson  Roberto  dos  Santos  Júnior)  em  confronto  com  a  polícia,  conforme

detalhamente descrito nos autos 0004751-36.2017.403.6104.

No  dia  17/08/2017,  foi  captada  conversa  indicando  eventual

encontro de Marco Randi e Edney (índice 55044358 – fls.784),  sendo que os

investigadores  passaram  a  acompanhar  as  ERBs  dos  telefones  destes

investigados, possibilitando a localização deles no Shopping Vila Olímpia em

São Paulo/SP. Foi então verificado encontro de “Judo”/Bozidar Kapetanovic e

Marco  Randi,  conforme  Informação  Policial  de  fls.7414/7421  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181.

Segundo os policiais, o diálogo de maneira dissimulada de índice

55053608 (fls.785/785vº)  fez  com que  se  suspeitasse  da  possibilidade  de um

embarque naquela  madrugada do dia  17 para  o dia  18/08/2017.  Por  meio de

consulta no site da CODESP, verificou-se que o navio Mozu Arrow estaria com
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previsão de atracação no Porto de Santos/SP e teria como destino final o Porto de

Ghent/Bélgica.

Os  índices  55055859  e  55055869  e  seu  acompanhamento  de

ERBs (fls.789/789vº e fls.7338 dos autos 0010185-03.2016.403.6181) indicaram

que Artur Randi estava realizando o transporte das bolsas com droga da região da

Praia  do  Tombo  do  Guarujá/SP  seguindo  pela  Rodovia  Cônego  Domenico

Rangoni  em direção  à  Cubatão/SP  até  os  Km  249  e  250,  onde  teriam sido

deixadas próximo ao Rio Diana. Depois foram colocadas no interior da lancha

para  que fosse  realizado o  içamento pelos  quatro  investigados.  Por  volta  das

04:12 hs do dia 18/08/2017, foi verificada a ERB do terminal utilizado por Artur

(fls.7340 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), indicando que ele já havia se

deslocado  para  região  dos  Terminais  Portuários  na  margem  da  cidade  de

Santos/SP. 

A  abordagem  policial  ocorreu  a  partir  das  4:30hs,  com  o

flagrante  do  içamento  das  bolsas.  As  equipes  policiais  que  estavam  em

embarcações no canal do Porto de Santos se deslocaram para próximo do navio

atracado  e  foram  recebidas  com vários  disparos  de  arma  de  fogo  de  grosso

calibre e foi necessária realizar perseguição à “voadeira” onde estavam os quatro

investigados que acabaram sendo mortos. O detalhamento da operação pode ser

verificado nos autos em apenso 0010474-96.2017.403.6181 (fls.3627/3632) e no

autos em apenso 0004751-36.2017.403.6104, no qual consta o auto de prisão em

flagrante.

 Foi  verificado  que  Bozidar/Judo  acabou  seguidamente

acessando  a  internet  por  meio  de  chip  de  celular  interceptado,  buscando

informações sobre o evento (fls.800vº e fls.47/48 do Apenso CI).

Assim, pela cronologia dos fatos e diligências realizadas, restou
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evidente  a  autoria  de  Bozidar  Kapetanovic/”Judo” neste  Evento  21,  como

proprietário da droga.

No  tocante  ao  EVENTO  22,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos entre Karen e Ronaldo que indiquem que teria havido um carregamento

de droga no navio Cap San Augustin, tais como 50152010, 50187092, 50243241,

50633367  e  50635305  (fls.801vº/807  destes  autos),  é  certo  que  não  há

comprovação da  materialidade  a  justificar  a  condenação do acusado  Bozidar

Kapetanovic por este Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de

droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando a absolvição do acusado Bozidar Kapetanovic quanto

a este Evento 22.

No  tocante  ao  EVENTO  23,  em  que  pese  a  existência  de

diligência  de  campo acompanhando encontro de  Bozidar/”Judo” com Marco

Randi (fls.1284/1285 dos autos 0010185-03.2016.403.6181) e a mensagem de

Marco  para  Edney  (fls.1666/1667  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),

indicando  a  participação  de  Bozidar  Kapetanovic/”Judo”  como  um  dos

financiadores do carregamento de drogas no navio Ibis Arrow, é certo que não há

comprovação da  materialidade  a  justificar  a  condenação do acusado por  este

Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

211



drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio  pro  reo,  implicando  a  absolvição  do  acusado  Bozidar

Kapetanovic/”Judo” quanto a este Evento 23.

MIROSLAV JEVTIC

O acusado  MIROSLAV JEVTIC,  interrogado em Juízo aos  10/07/2018

(mídia de fls.4189), narrou que terminou o ensino médio e começou a fazer engenharia, mas

parou no primeiro ano na Sérvia. Que chegou no Brasil em 2008 primeiro como turista. Que

quando o interrogado tinha 18/19 anos, ele teria que prestar serviço obrigatório no exército na

Sérvia. Que o interrogado não queria, por causa da guerra que acontecia desde 1990 com a

Croácia, Bósnia e Eslovênia, que antes eram um país só. Que a última guerra aconteceu no

Kosovo, local que foi separado da Sérvia pelos Estados Unidos. Que o interrogado não queria

lutar contra seu próprio povo e então, a partir de 2008/2009 ficou direto no Brasil. Que a guerra

terminou em 2000, mas na fronteira continua em conflito. Que para a mídia a guerra acabou,

mas  para  os  sérvios  continuam os  problemas.  Que  quando chegou no  Brasil  não  conhecia

ninguém e não trabalhava com nada, era mantido com dinheiro dos pais que têm empresa na

Sérvia. Que o interrogado possui apenas uma irmã mais velha. Que na Sérvia a mulher se casa e

vai embora com o marido. Que o homem é o suporte da família e tudo que é da família fica para

ele. Que o interrogado é o homem da família, o dinheiro das empresas da família, madeireira e

bitcoins,  vai  para  o  interrogado.  Que  os  pais  do  interrogado  o  mantinham  aqui.  Que  o

interrogado  ficou  sempre  na  dependência  dos  pais.  Que  como  o  interrogado  não  tinha

documentos não podia trabalhar. Que nunca abriu empresa no Brasil. Que na Sérvia ajudava na

administração da empresa, que é sócio. Que possui renda mensal de vinte a quarenta mil reais.

Que desde os 18 anos sempre viajou muito.  Que o interrogado morou em vários países da

Europa e comprava carros velhos e o interrogado para a Sérvia. Que não é casado, mas possui

mulher e filho. Que reside em imóvel comprado pelo interrogado para seu filho. Que só há este

imóvel e possuía um veículo BMW X1 e sua esposa também possuía veículo. Que nunca foi

processado no Brasil ou na Sérvia. Que não conhecia as testemunhas de acusação nem tem nada

contra elas.  Que não conseguiu ver todos os detalhes da denúncia,  que conversou com seu

advogado e sabe os eventos pelos quais está sendo acusado. Que nunca participou de nenhum

tráfico, que não conhece nenhum dos acusados, que nunca encontrou com nenhum deles, que
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nunca falou com nenhum deles.  Que não sabe o por quê da acusação,  acho que houve um

equívoco. Que o interrogado nega a acusação. Que o interrogado possui o apelido de “Felipe”.

Que o advogado do interrogado falou que foi encontrado por causa do implante de cabelo. Que

realmente  fez  o implante  de cabelo em uma  clínica  no Morumbi.  Que o interrogado fez  a

cirurgia em 27 de setembro de 2016 e só foi encontrado em março de 2017. Que não tem ideia

como chegaram até o interrogado. Que parece que alguns dos acusados falavam sobre um tal de

“Felipe” e que em determinado momento foi falado que “Felipe” estava em uma clínica fazendo

cirurgia e através disso o interrogado foi encontrado. Que, na verdade, encontraram “Felipe”,

mas o interrogado duvida que seja ele, porque só foi encontrado sete meses depois, sendo que

deveria ter sido encontrado na mesma data. Que na clínica foi usado o nome “Daniel Makivic”.

Que o interrogado tinha documento falso, porque tinha medo de ser extraditado para Sérvia.

Que o interrogado saiu normalmente da Sérvia, não estava foragido. Que afirmou que estava

sendo perseguido, que a polícia ia procurá-lo em casa para levá-lo para o exército. Que o primo

do interrogado  estava  envolvido  com política,  contra  o  governo.  Afirmou  que  na  Sérvia  é

complicado, sempre teve guerra e lei praticamente não existe, por isso o interrogado pretendia

não mais voltar para lá. Que o interrogado morava em Trstenik, uma cidade na parte central da

Sérvia. Que em relação à apreensão de cocaína no Porto de Gioia Tauro, afirmou que nunca foi

para a Itália, que não conhece esta região. Que na denúncia falam de um tal de “Felipe” e de

algumas dívidas. Que não sabe que dívidas são estas, que não conhece Karen, nem Ronaldo.

Afirmou que não é este “Felipe” e que não está devendo dinheiro. Que neste evento só estão

mencionando que este  tal  de  “Felipe”  tinha dívidas,  mas  não falam que  ele  vendeu droga,

comprou droga. Que em relação ao evento relacionado à apreensão de 199 kg em Valencia e ao

evento de Santos, a mesma coisa. Que na denúncia tem momento que fala que “Felipe” é líder e

em outro que “Judo” é líder. Afirmou que tem muitas gírias que não entende. Que o advogado

do interrogado afirmou que têm várias conversas que não foram degravadas e que o interrogado

precisaria ouvir. Que o interrogado não conseguiu ouvir nenhum áudio, não foi autorizado na

prisão. Que não conhece nenhuma pessoa do processo. Que conhece apenas um jordaniano que

está  no  processo  só  por  causa  do  interrogado.  Que  não  se  lembra  do  nome  dele.  Que  o

interrogado sempre ia para Florianópolis e no verão de 2016 ou 2017, o interrogado estava na

praia com sua namorada e do lado estava um casal mais velho. Que a namorado do interrogado

ficou próxima da mulher do jordaniano, que convidaram para jantar na casa por eles alugada em

Jurerê. Que o homem falou que iria para São Paulo e como o interrogado precisava também ir

pediu carona. Que viajaram juntos, que entre Curitba e São Paulo pararam em uma blitz e foi só

isso. Que nunca teve nenhum tipo de negócio com ele, que quem tinha contato era a namorada
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do interrogado com a esposa do homem. Que ele se apresentava como Rogério. Que acha que

foi ano passado, não se lembra direito, aproximadamente há um ano. Que conheceu Bozidar

dentro do presídio apenas. Que tem mineradora de bitcoins, e quem cuida é sua irmã, seu pai e

sua mãe. Que já usou bitcoins e já transferiu dinheiro para cá. Que foram apreendidas toneladas

de cocaína, e é esperado de um traficante ou um empresário que perde tudo isso, chamar os

sócios,  parceiros,  para  conversar,  mas  nunca  foi  encontrado  com ninguém.  Que  foi  presa

também uma amiga da esposa do interrogado, que ela nunca teve nenhum relacionamento com o

interrogado,  nem  nunca  passou  qualquer  informação.  Que  Samara  apenas  perguntou  se

Whatsapp poderia ser hackeado para Helida, porque o interrogado não estava conseguido mais

entrar no dele e achou que pudesse ter sido Samara, já que estavam brigando na época. Que não

tem nada a ver com tráfico ou qualquer coisa ilícita. Que o interrogado até ficou com pena por

ela ter sido presa. Que o interrogado emprestou dinheiro para ela porque Samara falou que ela

iria  perder  o  carro.  Que  não  sabia  que  ela  era  polícia  federal.  Que  Samara  e  Helida  se

conheceram  em  uma  balada.  Que  Samara  é  mãe  do  filho  do  interrogado,  não  é  mais

companheira dele. Que o empréstimo foi feito uns três meses antes de o interrogado ir preso, no

valor de treze/quatorze mil reais. Quem pediu o empréstimo foi Samara, para pagar multas e

imposto de carro de Helida. Que o carro de Helida foi apreendido em uma blitz. Que conhece

Helida pessoalmente, que é amiga muito próxima de Samara. Que no depoimento do policial foi

afirmado que Helida é funcionária administrativa da Polícia Federal. Que o empréstimo pedido

por Samara foi para liberar o carro de Helida, apreendido em Brasília. Que nunca conversou por

telefone ou pessoalmente com nenhum dos 157 réus do processo. Que não tem nenhum áudio,

foto que vincule  o interrogado aos  outros  réus.  Que  até  hoje  o interrogado não cumpriu  o

serviço militar obrigatório na Sérvia e por isso é foragido do serviço militar. Que se voltar para

a Sérvia o interrogado pode ser preso. Que o interrogado conhece pessoas que foram para a

Europa para fugir do serviço militar, alguns ficaram presos, outros sumiram. Que o interrogado,

por isso, tem medo de ser extraditado e ter que servir na fronteira onde ter conflito direto. Que o

imóvel na Rua Nhu-Guaçu foi comprado pelo interrogado para seu filho, mas não pode colocar

no nome dele, por ele ser bebe. Que o filho do interrogado tem quatro anos. Que o interrogado

paga plano de saúde e escolinha para o filho. Que não viu em nenhuma das conversas a menção

ao nome  verdadeiro  do  interrogado.  Que  só  a  Polícia  Federal  fala  no  nome  verdadeiro  do

interrogado.  Que  no  processo  há  pelo  menos  cinco  “Felipes”.  Que,  em relação  a  900  kg

enviados  a  Roterdam,  o  interrogado  já  estava  interceptado,  mas  não  foi  captada  nenhum

conversa que mencionasse droga. Que em relação a esse carregamento, nem a Polícia achou os

900 kg. Que parece que foi avisada a polícia da Bélgica ou da Holanda, que fez a revista e não
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achou nenhum quilo de droga. Que leu tudo isso no processo. Que o interrogado trouxe dinheiro

via bitcoin da Sérvia para o Brasil. Que nunca mandou dólar, euro ou bitcoin do Brasil para

fora.  Que  há uma  foto de um estacionamento  em uma  clínica  em 2017 na Paulista,  que o

interrogado reconhece a roupa e que telefonou para clínica para marcar hora. Que as conversas

interceptadas  do interrogado são com Samara  e  com pessoas  que não têm nada a ver  com

tráfico. Que o interrogado viu no processo que o jordaniano passou a ser investigado depois da

blitz e que não tem o contato dele no telefone. Que o conhecimento era de Maria Eduarda,

namorada do interrogado e a esposa do jordaniano. Que o interrogado usava de vez em quando

droga. Que não é viciado ou dependente. Que comprava na balada. Que desde que foi preso

pediu para  trabalhar,  mas  dizem que só depois  da condenação,  que conseguiu frequentar  a

escola. Que em Itaí tem outros sérvios. Que conheceu Bozidar em Pinheiros. Que não mora no

mesmo raio de Bozidar. Que quando o interrogado foi preso, teve que escolher entre a mãe do

filho e sua namorada para colocar no rol de visita. Que a irmã do interrogado está no rol de

visita e veio há três meses e está vindo de novo agora. Que não consta na ficha criminal a fuga

do serviço militar. Que teve acesso ao documento do DEA e não tem nem o nome ou telefone

do interrogado, nem no relatório realizado pela Polícia Federal. Que quando se relacionou com

Samara e com Maria Eduarda não falou seu nome verdadeiro de primeira, que só contou depois

que pegou confiança. Que a mãe do filho do interrogado já levou a criança para Sérvia para a

família do interrogado conhecer. Que quando o filho do interrogado fez um ano, ninguém da

Sérvia veio à festa ou mandou presentes. Que recebeu presentes do primo e da cunhada do

interrogado, que viriam à festinha, mas não vieram. Que Vitor ganhou barra de ouro de 250

gramas do primo, que é quase irmão do interrogado. Que é costume dar ouro e diamante na

Sérvia. Que primeiro aniversário de filho é bem importante. Que tem uma conversa com Samara

que mencionam “Judo”, que é o apelido de um conhecido do interrogado que tem academias e

lojas de suplemento chamado “Junior” ou “Juninho”. Que Samara também conhece e não é

Bozidar, é outro “Judo”. Que não é verdade que o interrogado comprou as lojas de suplemento

dele. Que Samara saía muito na balada e o interrogado queria que ela tivesse uma vida mais

sossegada junto com o filho e tentou colocar ela para trabalhar na loja de um amigo. Que depois

compraria a loja, mas Samara não se achou nesta profissão, não gostava de trabalhar. Que o

interrogado não chegou a comprar a loja, mas queria comprar para Samara ter uma renda e para

o  filho.  Que  Samara  começou  a  estudar,  a  aprender  inglês,  mas  sempre  parava,  que  o

interrogado tentou apenas. Que Samara tem sociedade numa empresa junto com a mãe dela.

Que o interrogado conheceu ela em Fortaleza, se apaixonaram e o interrogado trouxe Samara

para São Paulo. Que o interrogado se identificava como “Felipe” para suas companheiras por
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medo de ser  devolvido para  a  Sérvia.  Que tanto para  Samara  como para  Maria  Eduarda o

interrogado se identificou como “Felipe” e não como Daniel, nome constante de documento que

o interrogado tinha em casa. Que no depoimento policial constou que o interrogado teria se

envolvido com brigas na Sérvia e por isso teria saído de lá, afirmação que o interrogado nega ter

falado. Que isso não existiu, tanto que não consta nada no antecedente criminal. Que nunca

mais voltou para Sérvia desde que chegou no Brasil. Que o filho do interrogado ganhou uma e

meia barra de ouro, que foram apreendidas no apartamento de Samara. Que tem um brinco de

diamante que é de Samara, nem foi o interrogado que comprou. Que foram apreendidos relógios

que são do interrogado (dois ou três), de seu primo. Que a motocicleta era do interrogado e que

a Mercedes foi emprestada para o interrogado para fazer  test drive por um amigo que queria

vender o carro. Que o interrogado nunca declarou imposto de renda no Brasil e que na Sérvia

por causa da guerra não tinha declaração. A economia só começou a partir de 2008. Que o

dinheiro que recebe de seus pais veio por meio de bitcoins, por meio deles mesmos que vieram

em 2015 para cá e agora não sei como estão fazendo, acho que mandam para Samara, não sabe.

Que  o  interrogado  não  possui  conta  no  Brasil,  porque  não  tem  CPF.  Que  o  interrogado

reconhece que cometeu um erro ao trazer dinheiro de forma ilegal.  Que informaram para o

interrogado que no Brasil  asilo não funciona, então o interrogado resolveu esperar mais um

pouco, para ver se consegue se legalizar. Que foram encontrados vários celulares no endereço

do interrogado na Rua José Leite de Oiticica. Que estavam na casa do interrogado um casal de

amigos,  chamados Ibrahim e Grace e a namorada na época do interrogado e por isso foram

apreendidos vários celulares, porque eram os celulares deles. Que o interrogado foi levado para

a Polícia Federal depois de duas horas de trânsito, que quando chegou lá havia muita gente e

falaram para o interrogado que ele era o último a ser ouvido e para ser rápido. Que o delegado

escreveu  algo,  fez  algumas  perguntas  básicas  e  deu  para  o  interrogado  assinar.  Que  o

interrogado queria ler, mas o delegado falou que não tinha tempo porque teria que ir para a

cadeia. Que os policiais que estavam escoltando o interrogado não eram de São Paulo e queriam

ir  logo para  casa  deles.  Que  o  interrogado não  estava  acompanhado  por  advogado.  Que  o

interrogado assinou o depoimento, mas não leu.

O acusado Miroslav encontra-se relacionado a três EVENTOS:

7, 12 e 22. Em relação ao último evento, conforme já mencionado, diante da não

apreensão do entorpecente, não há falar em materialidade do crime, ficando o

acusado absolvido desta imputação.
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Em relação  aos  demais  eventos:  o  primeiro,  EVENTO 7 diz

respeito  ao recolhimento no mar, a certa de 16,5 milhas náuticas marinas no

Porto de Giogia Tauro, Reggio Calabria, de dezessete bolsas amarradas entre si e

amparadas por bolas adaptadas, as quais flutuavam no rastro do navio Rio de

Janeiro, em cujo interior havia cerca de trezentos e cinquenta tabletes de cocaína,

com peso aproximado de 384 kg.  A mencionada embarcação esteve atracada dia

antes  no  Terminal  BTP  do  Porto  de  Santos/SP.  O  EVENTO  12 trata  da

apreensão de 199 kg de cocaína no Porto de Valência/Espanha, em 13/03/2017.

Segundo documentos encaminhados pelas autoridades espanholas e anexados às

fls. 5209/5261 (Volume XXI), com tradução às fls. 5445/5479 (Volume XXII),

bem  como  outros  documentos,  foram  localizados  e  apreendidas  sete  bolsas

contendo 199 kg de cocaína no interior do contêiner MSCU7890957, que havia

sido  transportado  pelo  navio  MSC  Coruna  a  partir  do  Porto  de  Santos/SP,

atracado em 25 de fevereiro.

Importante frisar, de início, até para contextualizar as alegações

defensivas  apresentadas  desde  a  primeira  fase  processual  e  ratificadas  em

alegações finais, bem como o próprio teor das declarações prestadas pelo acusado

em  seu  interrogatório  judicial,  que,  de  fato,  não  se  logrou  captar  conversa

mantida entre o acusado e outro interlocutor sobre fato envolvendo a atividade

ilícita. No entanto, esta circunstância, de per si, não afasta seu envolvimento nos

crimes apurados. A convicção de sua participação decorre de um mosaico de

provas e indícios que vão se somando para a comprovação da responsabilidade

penal além de qualquer dúvida razoável.

Como já se teve a oportunidade de dizer anteriormente, nesses

tipos de crime, evidentemente o acusado acostumado e preparado procura não

deixar rastros, conduzindo a conduta de modo a não ser descoberto.

No caso de  Miroslav apurou-se que o acusado se utilizava de
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inúmeros nomes falsos de modo a dificultar sua identificação criminal. Não é

verdade que assim o fizesse para fugir de eventual ameaça em seu país natal,

conforme declarou em seu interrogatório. Não é verdade que na Sérvia ainda se

esteja em situação de conflito armado aberto em que a vida do acusado estivesse

ou pudesse estar em perigo. Aliás, se essas alegações foram feitas sem substrato

probatório, sendo que o mínimo que poderia fazer o acusado seria comprová-las,

a teor do disposto no art.  156,  primeira  parte,  do Código de Processo Penal.

Evidentemente que a responsabilidade do acusado depende da demonstração de

autoria e materialidade por parte da acusação, mas, por outro lado, nas hipóteses

de alegações defensivas compete ao acusado a comprovação das mesmas. Ao que

parece, tal como no que tange à fantasiosíssima alegação de que as inúmeras

barras de ouro encontradas em sua residência decorreriam de presentes recebidos

por parentes sérvios, procurou o acusado disparar hipóteses defensivas, apenas

isso, a fim de tentar, por um ou outro caminho, conseguir a absolvição. Em suma,

tais  procedimentos  são legítimos  até  porque decorrentes  da  ampla  defesa,  no

entanto,  não é  qualquer  alegação,  pontue-se,  que rende ensejo à formação da

dúvida no espírito do julgador.

Passemos, assim, ao caminho percorrido para a identificação do

acusado Miroslav e sua vinculação aos eventos criminosos mencionados.

Em  vários  diálogos  acompanhados  no  curso  da  investigação,

como destacado pela autoridade policial,  pelo Ministério Público,  como pelas

próprias defesas,  várias alusões eram feitas a um tal de “Felipe”, que não foi

identificado senão no curso da investigações como sendo o acusado  Miroslav

Jevtic.

Conforme relatório policial:  “Sua identidade foi confirmada

com  base  nos  diálogos  de  terceiros,  como  o  diálogo  (50490113)

[fls.3723/3725  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181],  onde  é  citada  a
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pessoa de prenome “FELIPE”, que através de diligências realizadas em

clínicas  de  implante  capilar  foi  possível  constatar  inicialmente  que  o

mesmo se utiliza de documentos falsos de outro estrangeiro, identificado

como  sendo  DANIEL  MAKIVIC,  nascido  em  27/11/1984,  CPF

702.194.076-90, endereço à Rua Flórida, 1901 – São Paulo/SP, conforme

informação  policial  já  apresentada  nos  Autos  Circunstanciados

Quinzenais”  (fls.1746  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181  e  fls.3801/3802

dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Uma vez diligenciado na administradora do imóvel em questão,

se verificou que o mesmo teria informado o nome Filip Nikolic, sendo usuário da

unidade 81, Ala: CG. Nessa mesma diligência, a administradora do condomínio

informou que ele teria também vínculo como outro imóvel administrado pela

mesma, isto é, o imóvel localizado no Condomínio Up Style Campo – Rua Nhu-

Guaçu nº65 – Unidade 133 – Campo Belo – São Paulo/SP, sendo proprietária

Samara  Araújo  Vieira,  companheira  do  acusado  e  mãe  de  seu  filho

(fls.3946/3948 e fls.3949/3964 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Em  seguida,  foi  possível  identificar  uma  conta  do  Facebook

relacionada  à  Samara  Araujo  Vieiroa

(http://www.facebook.com/samaravieira92).   Em  sua  “timeline”,  verificou-se

uma postagem do dia 16/10/2015, que menciona o aniversário de 01 ano de seu

filho,  inclusive  com o  vídeo  do  aniversário,  o  que  possibilitou  inferir  que  o

marido  de  Samara  e  pai  da  criança  era  o  acusado.  Através  das  imagens  foi

possível descobrir o buffet onde foi realizado o evento: “Planet Mundi”, avenida

Chibarás, nº 285 – Moema, São Paulo/SP. No contrato de prestação de serviço

consta como aniversariante o nome  Viktor e o nome do pai como sendo Filip

Miroslav Jevtic. Diante disso, realizou-se consultas em bancos de dados com o

nome  informado,  identificando-se  como  o  cidadão  de  nacionalidade  Sérvia

219

http://www.facebook.com/samaravieira92


Miroslav  Jevtic,  Passaporte:  005200556  (fls.  826vº  destes  autos).  Conforme

dito,  Miroslav  e  Samara  são  genitores  de  Viktor  Vieira  Jevtic,  cuja  data  de

nascimento  coincide  com  a  data  da  comemoração  de  aniversário  de  01  ano

realizada no mencionado Buffet. 

Ficou, assim, estabelecido o vínculo entre os nomes Felipe ou

Filip e  Miroslav Jevtic. Há ainda diálogos (53211432, fls. 4086 destes autos)

que  comprovam  vínculo  de  amizade  entre  Felipe  e  “Judô”  (Bozidar

Kapetanovic),  igualmente  de  origem  sérvia,  mencionando-se  nesse  diálogo

específico que  “iriam juntos a um Outlet em Campinas”.

Descobriu-se que Felipe/Miroslav possuía ramificações diversas,

inclusive com o jordaniano Waleed Issa Khamaiys no sul  do país.  Conforme

informação policial, no dia 19/04/2017, oriunda da unidade GISE/Polícia Federal

em  Curitiba/PR,  recebeu-se  a  informação  que,  no  dia  08/02/2017,  foram

abordados pela PRF na rodovia BR-116, em Registro, sentido São Paulo/SP, dois

estrangeiros em um veículo Range Rover,  placa de licenciamento OWY9900,

sendo que que apresentaram como identificação as CNH respectivas: Waleed Issa

Khmays  e  Daniel  Makivic (fls.4848/4849  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Importante frisar, neste aspecto que, na busca realizada no

apartamento  de  Miroslav  em São  Paulo,  foram apreendidas  uma  CNH,  uma

cédula de identidade de estrangeiro e uma carteira de habilitação de amador em

nome de “Daniel Makivic”, bem como uma cédula de identidade de estrangeiro,

duas  cartas  de  condução,  além  de  outros  documentos,  em  nome  de  “Filip

Nikolic”. Em todos os documentos mencionados  constam fotos de  Miroslav,

ficando patente, pelas explicações apresentadas, que  Miroslav, Filip, Felipe ou

Daniel é a mesma pessoa, optando por uma ou outra identificação conforme sua

conveniência. O fato de ter sido absolvido pela acusação de uso de documento

falso em outro processo não impede seja a circunstância fática consistente no
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encontro de tais documentos seja usada também indício no presente caso, pois à

evidência se refere a assunto tratado nos presentes autos, isto é, a utilização de

vários nomes para fugir ou dificultar a identificação.

Em um diálogo mantido entre Karen e Ronaldo (índice 5044154,

fls.  808/809  do  Volume  04  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  há  uma

passagem que alude diretamente ao fato de que “Felipe” seria um sérvio por suas

semelhanças com Tomislav, outro sérvio. No mesmo diálogo há alusão à calvície

de “Felipe”, que coincide com as características de Miroslav, tanto assim que se

submeteu a um transplante capilar, o que nem a defesa do acusado deve negar:
“Karen:Então, mas se eles tavem atrás é porque ele tem pra fazer, né?... Ronaldo: É, chama no bigode o

JUDÔ, chama no bigode, entendeu?... Karen: Não, eu não vou ficar ne estressando com ele não filho...

Ronaldo: Amanhã eu vou tentar, vou chamar eles hoje e marcar uma amanhã. Ele marcou quarta feira

porque acho que o FELIPE tá em CURITIBA mas vou marcar pra amanhã  mesmo. Entendeu? Já deixou

eles aí no aeroporto?.. Karen: Já. Ele queria saber como era o FELIPE... Ronaldo: Eu falei pra ele.

Você falou pra ele que parece?... Karen: Como você falou que era?... Ronaldo: Falei pra ele que parecia

um pouco o THOMAS, mais carequinha, numa idade de 35 a 37 anos.. Karen: Porra, tu é foda cara,

porque tu não falou: Ele é baixinho, gordinho e careca? Ta vendo?... Ronaldo: Mas ele não é baixinho,

ele é uma pouco mais baixo que o THOMAS..(...)”.

No diálogo 50490113, às fls. 3723/3725 dos autos de quebra de

sigilo  telefônico,  Karen  e  Ronaldo  aludem  à  operação  capilar  de  Felipe

(Miroslav):  “Karen:  Uhumm...  Quem  te  mandou  mensagem  ai?  Roni:  O  JUDO..O  FELIPE foi

operar  de  manhã..  Karen:  Foi  colocar  cabelo?  Roni:  Acho  que  sim..  Karen:  Que  que...trecho

ininteligível..chama aí ... Por isso não me chama mais...Roni: Porque? Karen: Não quer falar comigo..

Roni: Peraí... Só um minuto..(...) Karen: E aí.. O que que ele falou? Oi.. Alô.. O que que falou? Roni: O

que.. Que tem que esperar outro dia... Não saiu ainda, já ele me retomar.. Quando ele sair.. Karen: Aí

ele.. Ai ele tá la esperando, vê se morre ou se fica vivo?! Ele tá lambendo o saco do FELIPE né, que ele é

puxa saco né.. Roni: Oi, Ah.. Quando ele lambe o seu, você não briga né.. Karen: Ah..ele não puxa mais

o seu saco, ele quer pouxar o meu tapete ..Filho.. quem puxa o saco, puxa o tapete.. Tô falando alguma

mentira? Roni:ã? Karen: Ao fundo: Dá para ele.. Inferno... Karen: Eu não vou nem chamar ele.. Mas o

FELIPE falou para tu que ia colocar cabelo? Roni: A cirurgia, achei  que era cabelo.. Karen: Porque

que tu não perguntou? Roni: Ah..trecho ininteligível.. do cara, vou perguntar meu.. (...)”.
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No diálogo 50394686, às fls. 600/600vº, há novamente menções

feitas por Karen e Ronaldo às pessoas de  Felipe (Miroslav) e Judo (Bozidar)

que, além de  reforçarem o vínculo entre todos servem para comprovar também a

real identidade de Felipe:  “Karen: Na casa de quem? Ronaldo: do FELIPE!..Karen: Ele não

mora lá na coisa?.. Ronaldo: Aonde?.. Karen: Ele mora aqui ou mora lá do outro lado?.. Ronaldo: Não,

o FELIPE mora em MOEMA. Karen: Você não falou que era em CURITIBA?.. Ronaldo: Ele tem outra

mulher  lá..  Karen:  Ah,  entendi..  Ronaldo:  Tem duas  mulher...Karen:  Entendi..  Ronaldo:  Entendeu?

Karen: Aham.. Ronaldo: Não cara, tô, de verdade.. Karen: Por isso que ele levou o JUDÔ morar em

MOEMA agora.. Ronaldo: Isso, para ficar perto dele, isso, isso, isso, entendeu?.. Karen: Entendeu. Meu

mete o louco...(...)”.

Ora, ambos moravam em Moema, ambos são Sérvios, Bozidar

era  chamado  também como “Judo”,  Miroslav tinha,  de  fato,  duas  mulheres,

sendo uma de Curitiba, onde inclusive possuía imóvel. Não bastassem todos os

demais  indícios  já  indicados,  esses  só  vêm  acrescentar  o  conjunto  coeso  e

coerente de indícios que, nos termos do art. 239 do CPP, servem para condenar,

desde coesos e comprovados por outras provas.

Neste sentido, são os coincidentes depoimentos das testemunhas

de  acusação,  policiais  federais  que  acompanharam  as  investigações  e

compromissados  na  forma  da  lei  que,  conforme  visto  acima,  descreveram  a

dinâmica dos fatos e apontaram os elementos que conduziram a Miroslav.

Não  bastasse  isso,  lembre-se  da  grande  quantidade  de  joias,

relógios valiosos de diversas marcas caríssimas, automóveis de luxo, barras de

ouro,  etc.,  encontrados  e  apreendidos  nos  endereços  pertencentes  ao  acusado

Miroslav, conforme fls. 2665/2717 da ação penal. A quantidade é tão expressiva

que fala por si. Além disso, há a menção a diversos caminhões, a merecer, se é

que já não o foi, uma investigação específica a fim de verificar, a par do crime de

lavagem de dinheiro, eventualmente praticado inclusive pela companheira Maria

Eduarda, a eventual utilização desses veículos para tráfico de drogas, dada as
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circunstâncias dos crimes objeto da presente investigação/ação penal.

No EVENTO 7 restou comprovada a participação de Miroslav,

como  um  dos  financiadores  da  remessa  da  droga  apreendida.  No  índice

50295314,  fls.  599/600,  há  diálogo  interceptado,  em  16/06/2016,  quando  já

planejavam embarque da droga para a Europa, em que Karen pergunta a Ronaldo

sobre o embarque, ao que este responde estar com Vilmar (Mela) e que já teria

marcado um encontro com  Miroslav (Felipe),  Judo (Bozidar), Jamir e Bonito

para resolverem  a respeito dessa nova remessa. Ronaldo cita mais de uma vez

Miroslav (Felipe) como responsável pela entrega de dinheiro para pagamento a

fim de viabilizar o carregamento no navio Rio de Janeiro. No índice 50394686,

fls. 600/601 há um longo diálogo entre Karen e Ronaldo, em que este  conversa

claramente  sobre  as  atividades  criminosas  do  grupo,  deixando  claro  a

participação de Miroslav (Felipe) de financiar o grupo, dizendo que iria cobrar

que aportasse dinheiro para viabilizar o carregamento do navio Rio de Janeiro.

Há ainda o diálogo de incide 50434870, fls.603/606, em que novamente Ronaldo

e Marco fazem alusão a Miroslav (Felipe).

Miroslav,  tal  como Bozidar,  sérvios,  aplicando-se  os  mesmos

argumentos indicados a este, eram conhecedores de toda a logística de chegada e

distribuição  da  droga  no  continente  europeu,  atuando  como  proprietários  de

carregamentos  que  eram  operacionalizados  por  Ronaldo,  Marcos  e  demais

comparsas.

Em  relação  ao  EVENTO  12,  o  único  diálogo  a  envolver

Miroslav (Felipe), apresentando pelo órgão de acusação é de índice 50392738,

fls.  636vº/639,  que,  ao  meu  ver,  não  comprova,  acima  de  qualquer  dúvida

razoável,  o  envolvimento  deste  no  referido  evento,  senão  que  Ronaldo  iria

conversar  com ele  a  respeito  do  carregamento,  nada  mais  que  isso.  Não  se

vislumbra  do  diálogo  nada  mais  que  isso.  Referida  conclusão,  não  afasta  a
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existência de elementos a comprovar o envolvimento do crime de organização

criminosa, no entanto, para a configuração de sua participação do referido crime

de tráfico seria necessário mais do que a mera alusão de Ronaldo a um futuro

diálogo, ainda que existam indícios tendo em vista o   modus operandi de seu

envolvimento.  No  entanto,  foram  suficientes  para  o  oferecimento,  mas  não

permitem,  com  segurança,  concluir  por  seu  efetivo  envolvimento  do  evento.

Assim, a absolvição é medida que se impõe.

LUIS DE FRANÇA E SILVA NETO

O acusado LUIS DE FRANÇA E SILVA NETO, interrogado em Juízo aos

18/07/2018 (mídia de fls.4547), afirmou que trabalha com eventos como shows na quadra da

Independente e venda de carros. Afirmou que retirava por semana de dois mil e quinhentos a

três mil reais, só com os shows. Que trabalha com isso há mais de 10 anos. Que tem sempre um

ou dois carros para vender há mais tempo ainda, já recebeu quarenta mil reais em uma troca.

Afirmou que não declara imposto de renda. Que já foi processado anteriormente por homicídio,

tendo sido absolvido e adulteração de placas de carro. Afirmou que é amasiado e tem três filhas

menores, as quais estão na companhia das mães. Afirmou que reside em imóvel financiado e

possui um veículo Ônix em nome do interrogado. Que vendeu veículo BMW em nome da mãe

do interrogado, em um “rolo” com o revendedor, há quase dois anos. Afirmou que colocou o

veículo em nome da mãe por causa de multas, pois a CNH do interrogado estava suspensa. Que

o carro não foi apreendido, está bloqueado. Que foi apreendido um veículo Fit da esposa do

interrogado. Afirmou que vendia os veículos com conhecidos, algumas agências. Afirmou que

não conhece as testemunhas de acusação. Afirmou que o DEA em nenhum momento citou o

nome do interrogado, nem o apelido que indicaram como sendo do interrogado. Que um dos

policiais afirmou que o interrogado foi responsável pelo lacre, mas o interrogado nem foi citado

no  evento.  Que  outro  policial  afirmou  que  o  interrogado  teria  acompanhado  um  suposto

embarque, mas não foi feita sua prisão, nem há imagem de qualquer câmera do Porto de Santos.

Afirmou que o terceiro policial disse que o acusado foi a Recife, mas nada de suspeito foi

encontrado. Afirmou que conhece os acusado Ronaldo Bernardo, Jamiriton, Dênis e Alessandro,

estes  últimos  não foram denunciados.  Que não conhece Karen,  nem Lucilene,  nem Larissa
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Teixeira. Que conhece a esposa de Ronaldo, Andreza, que é prima do interrogado. Afirmou que

conheceu irmão e  mãe  de Ronaldo em um evento.  Que conhece Ronaldo como músico  de

pagode, não se recordando do nome da banda. Que Ronaldo tinha uma música bem famosa

“Vida Bandida”, alguma coisa assim. Afirmou que não conheceu Marco Randi, mas vendo as

fotos do processo lembrou que teve um encontro ele uma vez no bingo, junto com um amigo de

nome Ricardo. Que Ricardo também mexe com veículos e ofereceu o Ônix do interrogado a

Marco Randi. Afirmou que não possui apelido. Que “Bonito” não é seu apelido. Quanto ao

apelido “Celebridade”, afirmou que desde a infância morava na Cidade Tiradentes, já não mais

mora lá há 15 anos. Que houve um homicídio no hospital da Cidade Tiradentes e falaram que

quem tinha cometido era “Celebridade”. Que este apelido foi vinculado ao interrogado, que foi

preso, mas foi absolvido com outras duas pessoas. Que desde 2009, em qualquer abordagem

policial há o enquadramento do interrogado como “Celebridade”, mesmo não sendo. Que na

Cidade Tiradentes nunca teve este apelido. Que no crime do hospital, tinham as filmagens e

ficou provado que o interrogado não era  a pessoa.  Que não sabe dizer  o  motivo  de terem

confundido “Celebridade” com o interrogado. Que o interrogado encontra-se preso por causa

deste  apelido.  Que  nenhum  diálogo  que  esteja  como  “Bonito”  é  do  interrogado.  Que  já

conversou com os acusados Ronaldo, Jamiriton que conhece por telefone. Afirmou que não tem

muita amizade com Jamiriton, mas já pediu para ele providenciar uns aparelhos de som, já que

ele tem um comércio na Santa Ifigênia. Afirmou que ele também conseguiu para o interrogado

um Iphone mais barato, mas não eram próximos. Afirmou que conhece Jamiriton através de

Ronaldo Bernardo. Afirmou que as filhas do interrogado chamam Stefany, Sofia, Laís e Letícia.

Que  Letícia  tem  um  ano  e  cinco  meses  e  é  fruto  de  seu  relacionamento  com  Carla.  Às

fls.1412/1413  e  fls.1417  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181  constam  diálogos  em  que

“Bonito”  chama  a  filha  de  “Manuzinha”,  “Manuela”,  “Manu”.  Que  o  interrogado não  tem

nenhuma  filha  com esse  nome  e  desconhece essas  conversas.  Que isso se  trata  de  erro da

polícia. Afirmou que seu telefone na época era 993630101. Que reconhece os dados do informe

de inteligência da Polícia Civil e Secretaria da Segurança Pública e sabe que em nenhum deles é

imputado o apelido “Bonito” ao interrogado. Afirmou que foi abordado por policiais em um

bingo, pertencente a um amigo do interrogado de nome Denis. Afirmou que Denis já tinha

comentado que havia uma investigação sobre o bingo. Que na parte de fora, fica um funcionário

do bingo, o qual se desconfiar de algo, não abre a porta do bingo. Que este funcionário afirmou

que havia um rapaz, junto com os alunos da faculdade, filmando. Que o interrogado foi junto

com seu amigo falar com esse rapaz, o qual estava tomando um copo de cerveja com várias

pessoas da faculdade. Que o rapaz falou que não estava filmando, levantou e saiu andando e o
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interrogado falou para ele mostrar o celular. Que o rapaz falou que não mostraria o celular e o

interrogado segurou no braço do rapaz e disse que iria chamar a polícia. Que neste momento

vários  policiais  apareceram,  se  identificaram  como  federais  e  afirmaram  que  estavam

investigando o bingo. Que os policiais pegaram os documentos de várias pessoas que estavam

ali na porta. Que os policiais perguntaram quem era o policial militar que estava trabalhando no

bingo, que pediram para levantarem as camisetas e viram que não tinha ninguém armado. Que

ao verificarem que ninguém era policial militar, devolveram os documentos e foram embora.

Que este foi o único momento em que o interrogado foi abordado por policiais federais. Em

relação às fotos de fls.890, que seriam de um encontro entre Ronaldo Bernardo e o investigado

em um veículo Amarok, o investigado não se reconhece nas fotos, nem se recorda de ter ido a

qualquer encontro em um mercado.  Que a pessoa nas fotos é diversa do investigado, que é

magro.  Afirmou que não conhece qualquer  tripulante ou pessoa que trabalha no porto.  Em

relação às fotos de fls.1836, o investigado se reconhece em uma entrada do bingo; que este local

seria o estacionamento. Que o estacionamento serve o bingo, a faculdade e uma escola do lado.

Em relação às fotos nas fls.1889/1891, o investigado afirmou que seria relacionada a compra de

veículo com o Ricardo. Que este encontro foi numa Pizza Hut, pelo que aparece na foto. Que o

investigado saiu do bingo a caminho da Pizza Hut.  Em relação às  fotos  nas fls.312/314,  o

investigado se reconhece e afirma que era o local em que Ricardo estava levando o rapaz que

estaria interessado em seu veículo Onix.  Que o investigado reconhece Ricardo às  fls.310 e

fls.314. Que em relação às fls.1834, o interrogado afirmou que era um ensaio técnico da escola

de samba, onde havia milhares de pessoas. Que reconhece o acusado Ronaldo Bernardo na foto,

mas não sabe quem é Tomislav. Que o interrogado não conhece Tomislav. Afirmou que não

conhece Karen, nem tem o apelido de “Bonito”. Afirmou que não efetuou nenhuma viagem com

Karen.  Que  na  busca  e  apreensão  efetivada  na  casa  da  mãe  do  interrogado,  na  casa  do

interrogado e  na casa  da mãe  de uma  das  filhas  do  acusado nada  foi  encontrado.  Que  foi

apreendido um telefone com o acusado, de número 993630101. Que o interrogado nunca fez

uso  do  telefone  (11)  982927687,  nem  conhece  este  número.  Que  nunca  foi  para  Santos

encontrar  Marco  Randi.  Que  não  conhece  Artur  Randi.  Que  o  interrogado  foi  a  Recife

acompanhar um jogo, já que é diretor da Independente. Que o interrogado faz parte da torcida

há 20 anos. Que em Recife, o interrogado foi ao jogo, encontrou com uns amigos que foram na

caravana e foram até Porto de Galinhas, onde o interrogado fez mergulho, andou de bugue,

passeou um pouco e retornou. Que não foi abordado em nenhum momento por policiais nesta

viagem. Que o interrogado foi assistir ao jogo São Paulo X Recife...Sport de Recife. Que o

interrogado  não  conhece  ninguém  com  apelido  de  nome  “Judo”  ou  “Judozinho”,  de
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nacionalidade sérvia ou de apelido “Felipe”. Que o interrogado não tem passaporte, nem nunca

viajou para o exterior. Que nunca fez cruzeiro, nem andou de navio. Que não acredita ter se

encontrado com Ronaldo Bernardo em um restaurante japonês. Que é a primeira vez que foi

ouvido, que não participou de audiência de custódia. Que nunca visitou o Porto de Santos ou

qualquer outro porto. Que não conhece ninguém de apelido “Chileno”, nem “Mela. Que não

conhece Marco Antonio Dias Marques, a quem pertenceria o celular imputado ao investigado.

Que no Evento 1, foi imputado o 1415 quilos de cocaína, na ligação há uma afirmação “eu tive

um problema  hoje  ali”,  o  interrogado não  reconhece  esta  ligação.  Que  o  interrogado  acha

estranha a imputação de ele ter providenciado vinte quilos, sendo que há mais de mil quilos

envolvidos.  Que  não  conhece  ninguém de  apelido  ou  nome  “Muchacho”.  Com relação  ao

evento 3, não conhece ninguém de apelido “Cavalo”. Afirmou que das 183 pessoas que foram

presas na Operação, conhece apenas quatro: Denis; Alessandro, que é presidente da torcida,

Ronaldo e Jamiriton.  Que o interrogado não ficou responsável por nenhum contato ou encontro

a pedido de Ronaldo, quando este foi viajar para a Bolívia. Afirmou que, em relação ao evento 9

(apreensão de cocaína no Porto de Valencia) e Tomislav, não conhece Tomislav, nunca falou

com ele.  Em relação  ao  evento  21  (carregamento  no  navio  Ibis  Arrow),  afirmou  que  não

conhece “Tiago Índio”, nem pessoa de apelido “Indio”. Em relação ao evento 20, afirmou que

não tem nenhuma participação neste evento ou em qualquer outro. Afirmou que teve acesso ao

relatório DEA e em nenhum momento o nome do interrogado foi citado, e o apelido “Bonito” já

constava no relatório DEA, sendo que este apelido não é direcionado a pessoa do interrogado.

Afirmou que foi preso, não sabendo de forma exata, uns oito meses antes da deflagração da

Operação. Que após a prisão do interrogado, não sabe dizer se a investigação continuou. Que

após a prisão do interrogado, seu nome não foi citado. Que entende que se fossem amigos, os

demais acusados comentariam a prisão do interrogado, o que não ocorreu. Afirmou que quando

foi preso a primeira vez em 2009, na cadeia, perguntam todos os dados como nome, matrícula, e

apelido “Celebridade”. Que o interrogado se reconhece na foto de fls.312.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Luis de França e Silva Neto negou os fatos narrados na denúncia, asseverando

que o terminal telefônico (11) 982927687 monitorado não lhe pertencia. Afirmou

que conhece Ronaldo Bernardo, Jamiriton e Denis. Negou ainda conhecer Karen

Daniele e Lucilene. Negou ainda possuir os apelidos “Bonito” e “Celebridade”. 
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Tais negativas caem por terra, restando comprovado que Luis de

França possui o apelido de “Bonito” e era o usuário do terminal (11) 98297687,

em face das várias diligências efetivadas pelos agentes policiais no decorrer das

investigações, conforme a seguir pormenorizado:

A identificação do acusado Luis de França deu-se do seguinte

modo: o terminal (11) 982927687, embora estivesse em nome de terceiro (fls.487

dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  era  habitualmente  utilizado  por  pessoa

sempre identificada por “Bonito”, tendo sido interceptado em razão de diálogo

suspeito com terminal utilizado por Jamiriton Marchiori Calmon. Em diálogo de

índice  50507820  (fls.848/849  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  Jamir

explica ao irmão de Ronaldo, Leonardo, que, durante o período da viagem deles

(a confirmada viagem de moto para a Bolívia, realizada por Ronaldo e Jamir),

caso ocorresse algum problema era para falar com “Bonito” (“Jamir-Qualquer coisa

você vai falar com o Bonito, o Bonito, tá por aqui, ele tem o controle daqui também, aí você pega com

ele... Leonardo-Que Bonito? Jamir: O Bonito, é o Celebra...”), indicando que Bonito seria a

mesma pessoa de Celebra (que pode ser diminutivo de “Celebridade”). 

Por  meio  dos  diálogos  de  índices  50570620,  50570826,

50571217 e 50571328 (fls.947/950 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), nos

quais havia menção a um encontro entre Marco Randi, “Bonito” e “Chileno” foi

possível a localização e realização de diligência de campo, no dia 04/10/2016,

para acompanhar e identificar os investigados, cujo relatório original encontra-se

às  fls.1037/1044  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  (reproduzido  às

fls.311/318  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181).  As  imagens  nele  contidas

indicam quatro pessoas: “Bonito” (de camiseta branca), “Chileno” (gordinho e

com feições típicas) na frente e atrás deles Marco Randi (de blusa preta) e Artur

(o  menorzinho),  além destas  imagens  há  também fotos  de  carros,  tendo sido

identificado o veículo Onix, placas FZB1465 de propriedade de Luis de França

e Silva Neto (conforme informação Renajud – fls.102 do Apenso próprio).  O
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próprio acusado, em seu interrogatório judicial,  confirmou ser ele nas fotos e

proprietário  do  mencionado  veículo,  afirmando,  contudo,  que  havia  levado o

carro para vender para Ricardo, versão que não se sustenta em face dos diálogos

acima mencionados, vez que era o próprio “Bonito”/Luis de França que estava

levando Marco Randi ao encontro.

Tal identificação é corroborada ainda pela diligência de campo

realizada  em data  anterior,  13/09/2016,  cujo  relatório  original  encontra-se  às

fls.1027/1034  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  (reproduzido  com

explanações às fls.889/891 dos autos 0010474-96.2016.403.6181). Em face da

captação da ligação de índice 50221104 (fls.590 destes autos) em que Marco

combina encontro com “Bonito”, Ronaldo e Judô, mencionando que iria “subir”

(de Santos/Guarujá para São Paulo) e que o encontro seria no “Pão de Açúcar”,

um  pouco  antes  da  cinco  da  tarde  naquele  mesmo  dia.  A  unidade  do

supermercado  foi  obtida  por  meio  da  localização  das  ERBs  dos  celulares

apreendidos  (fls.888  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181).  O  encontro  foi

acompanhado por agentes policiais, os quais obtiveram o endereço da unidade

por  meio  da  localização  das  ERBs  dos  celulares  monitorados,  tendo  sido

acostadas  aos  autos  imagens  obtidas  junto  ao  próprio  supermercado.  Foram

verificados ainda os veículos utilizados pelos acusados, restando constatado que

Marco  (que  estava  acompanhado  de  Edney  dos  Santos  Neris)  estava  na

VW/Saveiro, cor prata, placas FVV2813, registrada em nome do próprio Marco

Randi;  “Bonito”  estava  acompanhado  de  Ronaldo  Bernardo  no  veículo

VW/Amarok,  cor  branca,  placas  FBR 3525,  em nome  de  Neuza  de  Oliveira

Bernardo (mãe de Ronaldo) e “Judo” (que estava acompanhado de homem não

identificado)  estava na Land Rover/Discovery,  cor  preta,  placas  GII3958,  em

nome de Paulo Nunes de Abreu. Embora o acusado Luis de França afirme não

ser ele a pessoa que acompanha Ronaldo Bernardo (a pessoa de camiseta branca

mais  baixa  e  mais  morena),  há  elementos  a  indicar  que  se  trata  de  Luis  de
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França, pois o porte e barba são muito similares aos da imagem da diligência

posterior, no estacionamento, na qual o acusado se reconheceu. Ademais, é certo

que o acusado tinha porte físico maior,  como de percebe da foto da CNH de

fls.1201 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

Há ainda uma terceira diligência, na qual houve a confirmação

da identificação do acusado Luis de França como “Bonito”. No dia 13/10/2016,

conforme  detalhado no Relatório  de  Diligência  Policial  de  fls.1047/1051  dos

autos 0010185-03.2016.403.6181, a partir do monitoramento da ligação de índice

50727676  (fls.1002  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  foi  realizado

acompanhamento  pelos  policiais  federais  de  encontro  dos  irmãos  Randi  com

“Bonito”/Luis de França, utilizando o veículo Onix FZB1465, no Metrô São

Joaquim e depois na PizzaHut,  onde “Judo” estaria esperando no seu veículo

Discovery, placas GII3958.

No dia 20/10/2016, foi realizada mais uma diligência de campo,

confirmada pelo acusado Luis de França em seu interrogatório judicial, na qual

houve a abordagem dos membros do grupo que estavam em um encontro em um

suposto Bingo, próximo à FMU e seu estacionamento. Conforme se verifica da

Informação  de  Diligência  Policial  de  fls.1276/1279  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181,  foram  identificados  Luis  de  França  (“Bonito”),  Marco

Randi e Vilmar Santana de Souza (“Mela”), só não tendo sido abordado “Judo”

por ele já ter se retirado do local. Foi ainda verificada a presença dos veículos

Onix, placas FZB1465 (de  Luis de França)  e Discovery, placas GII3958 (de

“Judo”). A abordagem policial preocupou o acusado Luis de França, como se

verifica  do  índice  50885931  (fls.1201/1202  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), no qual pergunta se os policiais voltaram ao estacionamento,

como  também  preocupou  outros  acusados,  conforme  índice  50848834

(fls.1204/1205 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 –  “Artur-Chegou, não quer nem

aparecer aqui, o bagulho tá doido lá (risos), o cra pegou documento de todo mundo, mano. Tirou foto.

230



Nicolas- É mesmo. Artur-É caralho. Nicolas- É mermo. Artur- Porra, dele, do Bonito, do, do, do Melinha

e do, diz que foi do Judô, porra...”)

Confirmada a identidade de Luis de França, também se verifica

sua  atuação  junto  aos  líderes  da  organização  criminosa,  formando  o  núcleo

central, a ponto de substituir Ronaldo Bernardo e Jamiriton para a resolução de

problemas quando da viagem que ambos fizeram para a Bolívia (conforme índice

50483405 – fls.829/830 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Ouvidos  em  Juízo,  os  agentes  policiais  confirmaram  a

identificação do acusado Luis de França como “Bonito”, bem como seu papel

de liderança no grupo. O acusado confirmou em seu interrogatório judicial ser

amigo  de  Denis  (Seikei  Inamine  –  acusado  nos  autos  0013470-

67.2017.403.6181), que seria o dono da casa de bingo ao lado da Universidade

FMU,  onde  houve  a  abordagem policial  e  identificação de  Luis  de  França.

Acrescente-se ainda conversa entre Jamiriton e Júnior, na qual Jamiriton conta

que abriria, juntamente com Neguinho (Ronaldo) e  Bonito, uma casa de bingo

com  Denis  (índice  53047545  –  fls.4381/4384  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

O acusado Luis de França, em seu interrogatório judicial, e sua

defesa alegaram que se  Luis de França fosse “Bonito” quando foi preso pela

Justiça  Estadual  de  São  Paulo  (antes  da  deflagração  desta  operação)  haveria

comentários  por  parte  dos  demais  membros  do  grupo.  A  confirmar  a

comprovação de que, de fato, Luis de França utilizava o apelido de “Bonito”,

tais comentários efetivamente ocorreram, conforme se depreende das conversas

de índices 53810860, 53836096, 53836137 (fls.5859/5861 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181),  mantidas  no  terminal  (11)  99363010  (em  nome  da

companheira do acusado e confirmado por ele em interrogatório judicial)  nas

quais se confirma a busca e efetivação da prisão de Luis de França nos dias 15 e
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16/05/2017, bem como pelos índices 53836323 e 53836951 (fls.5861/5863 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181). Frise-se que após esta data não foi captada

mais nenhuma conversa de “Bonito”.

As  alegações  defensivas  acerca  da  realização  de  viagem pelo

acusado para Recife apenas para simplesmente acompanhar jogo de futebol e que

o  diálogo  de  índice  53457444  (fls.1411/1412  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181) no qual há menção sobre “Manuzinha” comprovaria que o

acusado não é Bonito, porque os nomes de suas filhas são outros, não afastam as

provas acima colacionadas acerca do apelido de Luis de França. Ademais, causa

estranheza o acusado não reconhecer o diálogo, haja vista que confirmou que

utilizava o terminal (11) 99363010. 

Quanto à sentença da Justiça Estadual acostada pela defesa às

fls.6943/6953 e os testemunhos realizados neste processo (mídia de fls.5521),

também  não  afastam  o  até  agora  estabelecido,  haja  vista  que  apenas  ficou

reconhecido  que  não  foram  colacionadas  provas  suficientes  de  que  Luis  de

França seja  “Celebridade”,  não tendo surgido o nome “Bonito” na operação

estadual. Há de se destacar o depoimento do Delegado de Polícia, afirmando que

não foi realizado no processo estadual qualquer interceptação telefônica, por se

saber  que  os  números  são  trocados  frequentemente  e  geralmente  estão

cadastrados em nome de terceiros.

De forma mais detalhada, verifica-se, no tocante ao EVENTO 4

(apreensão de  1.495 kg de  cocaína  no  Porto  de  Santos  em 31/08/2016),  que

Ronaldo conversa pelo telefone com Marco Randi (índice 49958039 – fls.528vº)

pedindo informações sobre a tratativa do embarque  No dia seguinte, 26/08/2016,

em nova conversa pelo telefone (índice 49974322 – fls.530v), Ronaldo e Marco

falam mais sobre o estufamento, percebendo-se que Ronaldo não quer perder o

“trabalho”. Neste mesmo dia, um pouco mais tarde, foi captada conversa entre
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Jamir  e  Luis  de França,  em que tratam do pagamento ao pessoal  de  Marco

Randi,  que deve ser  autorizado por Ronaldo e  separado por  Luis de França

(índice 49982115 – fls.533/534 destes autos – “....Jamir-não então. Ele falou que aqui do

lado aqui tá tudo certo pra você separar aí a moeda porque já tão querendo vale [risos] mas que está

correto aqui aí eu te falo pessoalmente é melhor...”). No dia 29/08/2016, há novo diálogo

interceptado entre Marco Randi e Ronaldo (índice 50029337 – fls.541/541vº),

sendo que Marco informa a Ronaldo que ainda não havia sido embarcada a droga

e que o atraso se devia ao fato do container não ter passado no escâner. 

Contudo, a droga pertencente ao grupo de Luis de França não

foi embarcada, em razão do container que seria utilizado já estar estufado com

cocaína, a qual foi apreendida no dia 31/08/2016 pela Polícia Federal.

Dessa forma,  em que pese ter sido demonstrado que  Luis de

França auxiliou  Ronaldo  Bernardo  na  coordenação  das  ações  voltadas  a

concretizar a remessa de cocaína para o exterior,  é fato, conforme asseverado

pelos agentes policiais em seus depoimentos judiciais e pelo próprio Ministério

Público Federal, que a droga apreendida no Evento 4 não pertencia aos acusados

aqui investigados, não podendo Luis de França ser condenado por este crime de

tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.
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No tocante ao EVENTO 5 (apreensão de 1.137 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 09/09/2016), verifica-se que logo depois de desistirem de

embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a procurar uma

nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu poder.

No dia 31/08/2016, foi captada conversa entre Ronaldo e Marco

Randi, nos terminais telefônicos já indicados acima (índice 50070311 – fls.562 –

vol.3 destes autos), na qual se depreende que já há outro navio em vista para

efetivarem a remessa de cocaína.  Ressalte-se que Marco comenta com Ronaldo

que só não faria o carregamento se já houvesse cocaína estufada, clara referência

à tentativa relatada no Evento 4.

No dia seguinte, 01/09/2016, foram captados dois diálogos entre

Marco Randi e Ronaldo, nos quais se verifica mais uma tentativa de embarque da

cocaína no mesmo navio Grande Buenos Aires,  que ainda estava atracado no

Terminal  Deicmar  (índice  50071661  –  fls.563vº  destes  autos)  Acrescente-se

ainda a localização do terminal utilizado por Marco Randi (11-954418758), no

Canal do Porto de Santos, próximo ao Terminal Portuário DEICMAR, conforme

se constata do mapa de localização de ERB (fls.563vº).  No diálogo de índice

50071677 (fls.564-vol.3 destes autos), ocorridos minutos depois, há elementos

que  comprovam  a  estruturação  do  grupo,  sendo  que  Marco  presta  contas  a

Ronaldo e a Judozinho, indicando que a cocaína pertenceria a eles. 

Do  conteúdo  da  conversa  captada  no  dia  04/09/2016,  entre

Ronaldo e Marco (índice 50103237- fls.565vº), verifica-se o consórcio realizado

para  a  composição  dos  carregamentos  de  cocaína,  os  quais  pertenceriam  a

Jumento/Meleca/Mela, Ronaldo e Judo, havendo a menção ainda à participação

de  Bonito/Luis  de  França na  operacionalização  da  obtenção  da  droga
(“...Marquinhos-Então, cê conversou com o Judozinho? Ronaldo-Conversei. Marquinhos-Então, que que

resumiu lá? Ronaldo-Não resumiu que o Bonito ficou de vê lá pro Mutchacho, entendeu? Marquinhos-

Hum, hum! Ronaldo-é,é, é, eu vou conversa com o Mel..., com o parceiro lá, o Jumento lá pra mim pode
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liberar essa sete um aí...  Marquinhos-Hum, rum!  Ronaldo-...e o Judozinho me emprestou vinte e nove.

Marquinhos-Tá!  Ronaldo-Pra dá cem, entendeu? Então, cem lá dá, dá, dá, dá que cê tá na mão lá...

Marquinhos-Hã!  Ronaldo-...que era do Grin...  Marquinhos-Hã!rã.  Ronaldo-...pode tirar vinte e nove,

entendeu? Marquinhos-Tá!Tendi!  Ronaldo-Certo! Cê pode tirar, tá autorizado, certo?  Marquinhos-Tá!

Ronaldo- Aí cê pega sete um...pode usar também, só que eu preciso vê essa divisão, entendeu? Qui qui

vai ficar pra um, pra outro, porque eu, querendo ou não, eu peguei dinheiro du du Jumento, entendeu?

Então eu tenho que envolver ele. Marquinhos-Claro! Mais nada, nada que num seja feito com ele. Cê é

loco? Eu prefiro que faça cum nóis que faça com outro... Ronaldo-Tendeu?Marquinhos-...que tipo assim:

o Bonito ia pegar o do cara lá... Ronaldo-Hum hum! Marquinhos-...o Bonito ia pegar o do cara lá, o

cara é com nóis, tendeu?[...] Ronaldo- Não, num é relaxa! Tõ te passando sabe por que? Tá eu, tá o

Meleca, tá tá o Bonito, aí tá você, uns minino. Entendeu mano?”). No dia 05/09/2016, conversa

de  índice  50105154  (fls.567vº),  entre  Ronaldo  e  Marco  Randi,  comprova  o

embarque de parte da droga relacionada ao Evento 5. Por meio de mapeamento

de  ERB,  foi  possível  verificar  a  localização do terminal  utilizado por Marco

Randi  nas  proximidades  do  Terminal  DEICMAR (fls.568).  Quase  às  três  da

manhã, Marco Randi telefona para Bonito/Luis de França, informando “Tamo

indo  embora,  já  tá  tudo  certo  já.  Já  guardamo  tudo  tamo  indo  embora.”,

referente à introdução de parte do carregamento apreendido neste Evento.

Assim, restou evidente a autoria de Bonito/Luis de França neste

Evento  5,  em  especial  no  embarque  de  126  kg  de  cocaína  no  contêiner

GCNU5006684  em  05/09/2016,  operacionalizando  e  acompanhando  as

atividades para embarque da cocaína no contêiner rumo à Europa.

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  18/09/2016),  também  restou  comprovada  a

participação do  acusado  Bonito/Luis  de  França ao  lado da  célula  principal,

operacionalizando o embarque da droga.

Conforme  anteriormente  consignado,  no  dia  31/08/2016,  foi

captada conversa entre Ronaldo e Marco Randi (índice 50070311 – fls.562), na

qual  há  a  menção  ao  destino  do  navio  em  que  foi  apreendida  a  cocaína
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relacionada a este Evento 6. 

Nos termos detalhados acima, houve também um encontro entre

Ronaldo,  Marco,  Judô  e  “Bonito”/Luis  de  França,  no  dia  13/09/2016,

acompanhado pelos agentes policiais, ocorrido no “Pão de Açúcar”. 

É preciso ressaltar que a localização do terminal portuário e do

navio em que a cocaína foi colocada (por volta da meia-noite do dia 18) só foi

possível por meio dos monitoramentos telefônicos realizados (índices 50312778,

50312852  e  50312879  –  fls.593vº/594vº  destes  autos),  bem  como  da  ação

controlada autorizada que impediu, no caso em tela, a atuação da segurança do

Terminal Santos-Brasil.  Estas mesmas informações foram repassada à Receita

Federal  que,  no  dia  18/09/2016,  realizou inspeção  física  nos  contêineres  que

estavam no convés do navio Cap San Nicolas e localizaram onze bolsas contendo

cerca de 322 kg de cocaína dentro do contêiner CLHU2967645.

A comprovar a ligação de Bonito/Luis de França com a droga

apreendida neste Evento 6, há também o diálogo captado sob índice 50318362

(fls.595/595vº  destes  autos),  entre  Bonito  e  Jamir/Ronaldo  (utilizando-se  do

mesmo terminal), ocorrido por volta das cinco da tarde do dia 18/09/2016, no

qual há a menção sobre problema com o carregamento e sobre o fato de Judo

estar atrás deles querendo explicações sobre o ocorrido (“...Bonito-O Neguinho tá aí?

Jamir-Tá, tamo aqui na, na, na, na obra. Bonito-Ah! Fala com ele faz o seguinte o, o Judozinho tá

ligando e eu não atendi, entendeu? Jamir-Então, mas...avisa... Bonito-Ah?Jamir-É ora acusar ele, não

é? Ele falou que era pra avisar que eu não tenho o telefone do Judozinho aqui. Bonito-Deixa eu falar

com ele  aí.  Jamir-Peraí.  Ronaldo-Oh!Bonito.  Bonito-Oi.  Ronaldo-Então,  a  gente  teve  problema  lá,

entendeu? Bonito-Eh! O que que aconteceu agora ele tá me ligando e eu não atendi. Eu fui ligar para

você e você também não atendeu. Fala que tá ligando e tá mandando mensagem bravão cuzão. Fala

assim fala pro Neguinho se ele vai me atender sim ou não. Ronaldo-Oh fala que seu telefone tô no

trabalho, cuzão. Ah eu tava, ele tá lá pra baixo, filhão e colocou o negócio lá tudo certo só que teve

problema. A gente teve problema. Pode ligar ele, atende ele. Bonito-Vou falar que cê tava lá no serviço e

é o seguinte é teve problema não sei o que que aconteceu direito, não é? Ronaldo-Não, pode falar. Não,
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não, pode falar que colocou onte sim, certo? Que, que você ficou sabendo. Certo? Só que depois de duas

horas hoje  de manhã os  caras  meteram pé,  entendeu? Hoje de  manhã os  caras foram lá e  perdei,

entendeu?...).  O  diálogo  50318564  (fls.595vº),  ocorrido  logo  em  seguida,  dá

continuidade  a  esta  conversa,  mencionando que  quem poderia  dar  explicação

para o problema era Marco Randi/”Magrelo” e seus “meninos”  (“...Jamir-Bonito.

Bonito-Oi, fala. Pode falar, filho, deixa eu falar com ele aí. Ronaldo-Fala, filho. Bonito-E aí, criança?

Ronaldo-Oi? Bonito-Tipo, eu falei com ele, tipo assim acreditar o quê, como? E onde cê tá, vamo se ver

agora e tal. Ai eu falei, amigo, só um minuto deixa pra um entendimento melhor a gente se vê para mim

te passar direitinho. Ele quer se encontrar, quer que eu passe endereço, ele quer vir de tudo quanto é

jeito.  Ronaldo-Bão, pode falar que eu tô  subindo, mano.  Bonito-Hum? Ronaldo-Fala éééé...  Bonito-

Quem tá falando? Eu também não vou saber explicar pra ele, hein cuzão. Ronaldo-Oi? Bonito-Também

não vou saber explicar, né. Ronaldo-Mas você consegue falar com o Magrelo, com o irmão dele aí?

Porque se você for encontrar ele, ele, ele, você pondo ele pra falar com os meninos e os meninos vai

explicar. Bonito-Mas vocês não tem nenhum número de falar com os cara? Que o que eu tenho não

funciona. Ronaldo-Não, mas o que eu tô falando com o Pequeno é o particular, mano, e eu não vou ficar

falando, cara. Entendeu? Bonito- É. Tentei ligar aí agora, normal, seu telefone fez um barulho que não

tava completando,  um barulho feio,  cuzão. Ond cê tá agora? Ronaldo-Tô vindo aqui pra comer um

bagulho que eu não comi nada eu e o Jamir...”)  

Assim, restou evidente a autoria de Luis de França e Silva Neto

neste  Evento  6,  como auxiliar  direto  dos  líderes  do  grupo,  participando  das

decisões de remessa de droga ao exterior, bem como de sua operacionalização. 

No que tange ao EVENTO 7 (apreensão de 384 kg de cocaína

no Porto de Gioia Tauro/Itália em 19/10/2016), também restou comprovada a

participação do acusado  Luis de França,  atuando no comando da remessa da

droga.

No  dia  16/09/2016,  no  índice  50295314  (fls.599/599vº),

depreende-se que Karen e Ronaldo começam a planejar o embarque no navio Rio

de  Janeiro,  chamado  de  “Carioca”  pelos  acusados,  sendo  que  resolvem  se

encontrar  juntamente  com  os  acusados  Mela,  Jamir  e  Bonito.  Nos  dias

subsequentes,  há  várias  conversas  envolvendo  o  navio  Rio  de  Janeiro  e  os
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preparativos para o embarque da droga, como nos índices 50394686 (fls.600/601

destes autos), 50392738 (fls.636vº/639vº), 50428462 (fls.601/602). 

No mesmo dia 24/09/2016, foi captado diálogo (índice 50434870

– fls.603/606 destes autos), no qual Marco Randi fala a Ronaldo, que já havia

preparado o necessário para fazer o embarque no navio. Um pouco mais tarde, no

mesmo dia,  há a conversa de índice 50437200 (fls.606/607),  entre Ronaldo e

Marco Randi, sendo que Bonito está junto a Ronaldo acompanhando os ajustes

finais  para  o  envio  da  droga,  bem  como  problemas  com  pagamento  dos

cooptados e dos próprios membros do grupo.

No dia  27/09/2016,  foi  captada  conversa  entre  Jamir/Ronaldo

(no terminal 11-953556409, utilizando por ambos, mas principalmente por Jamir)

e Artur Randi (índice 50475816 – fls.611 destes autos), no qual se percebe, de

forma clara, a preparação para o embarque da droga (colocação da cocaína em

sacos de lixo para não haver o risco de molhar), supervisionada por Ronaldo, o

qual dá ordens a Artur.  No dia 28/09/2016, há conversa entre Karen e Ronaldo

(índice 50483405 – fls.612vº/613vº), na qual se verifica que Ronaldo iria viajar

no  dia  seguinte,  mas  que  as  pendências  sobre  os  “trabalhos”  poderiam  ser

resolvidas com “Bonito” e “Mela”.

A condição de  Luis de França de substituto de Ronaldo e elo

com ele está demonstrada nos índices 50517482 e 50518520 (fls.615/615vº), nos

quais  Chileno  liga  para  Luis  de  França para  que  este  contacte

Neguinho/Ronaldo,  a  fim  de  verificar  proposta  de  venda  de  alguma  coisa

(supostamente droga),  sendo que logo depois Chileno e Bonito marcam de se

encontrar. 

No dia 30/09/2016, agentes, em diligência de campo relatada no

Relatório  de  Diligência  Policial  de  fls.1035/1036  dos  autos  0010185-
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03.2016.403.6181, constataram que Karen Daniele saiu por volta das 10:00 horas

de  sua  residência  no  bairro  do  Morumbi,  em São Paulo/SP,  utilizando-se  do

veículo  Land Rover/Discovery  4,  cor  branca,  placas  GJC0053.  Neste  mesmo

veículo,  segundo  informações  obtidas  pelos  investigadores  junto  ao  setor  de

segurança  do  Terminal  BTP  (fls.1052/1055  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), três tripulantes do navio Rio de Janeiro, identificados como

Burataake Teisi, Otia Tawanga e Tioti Iotaake teriam embarcado por volta das

22:47 do dia 30, tendo voltado ao terminal por volta das 23:38 do mesmo dia,

conforme imagem das câmeras de monitoramento do terminal BTP. Frise-se que

os três tripulantes, juntamente com outros cinco, foram processados pela Justiça

Italiana,  conforme  documentos  encaminhados  pelas  autoridades  italianas  e

analisados no tópico de materialidade deste Evento 7.  

Os  índices  50532238,  50539706,  50539974,  50540027,

50540068, 50540068, 50540082, 50540097, 50540157 (transcritos às fls.617/619

destes autos) indicam toda a atividade de Marco, Bonito e Karen para que fossem

trocadas as bolsas, a fim de evitar que a droga molhasse.

No dia  19/10/2016,  data  da  apreensão da  droga  na  Itália,  foi

captado diálogo entre  Bonito e Marco Randi (índice 50827709 – fls.621 destes

autos), no qual falam sobre os problemas relacionados à apreensão da droga no

navio Rio de Janeiro,  havendo menção aos  nomes de “Neguinho” (Ronaldo),

Mela e Judozinho.

Resta clara, dessa forma, a autoria de Luis de França no Evento

7,  liderando a atividade delitiva com a tomada de decisões e dando ordens a

outros membros do grupo. 

No que tange ao EVENTO 12 (apreensão de 199 kg de cocaína

no Porto de Valencia/Espanha em 13/03/2017),  também restou comprovada a
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participação do acusado Luis de França, como auxiliar dos líderes e envolvido

na operacionalização da remessa da droga.

Conforme explanado no tópico sobre a materialidade delitiva, a

droga  foi  apreendida  no  interior  do  contêiner  MSCU7890957,  o  qual  estava

sendo  encaminhado  à  Europa  no  navio  MSC  CORUNA.  Depreende-se  de

diálogos  ocorridos  meses  antes  da  apreensão,  a  intenção  dos  acusados  em

“realizar  trabalho”  neste  navio,  bem  como  da  participação  do  estrangeiro

“Tomas”.  Nos  diálogos  de  índices  50295314  (fls.636/636vº)  e  50392738

(fls.636vº/639),  entre  Karen  e  Ronaldo,  datados  de  setembro  de  2016,  há

menções  ao “CORUNA” e  a  “Tomas”.  Verificando-se  a  preocupação de  que

sempre  alguém  da  organização  criminosa,  inclusive  o  acusado  Luis  de

França/Bonito esteja acompanhando Tomas (“...Karen-Engraçado, né. O Judozinho tem

dinheiro para ficar perdendo aí, mas não tem pra colocar na Corona, né? Não to entendendo. Tu fala

que ele não tem que ele não tem, mas cês tão se aventurando aí e tomando no cú né?[...] Ronaldo-Cê

falo com o TOMAS hoje? Karen-Não. Falei... Ronaldo-Falo? Karen-Uhum. Falei fica com o Bonito aí

pelo amor de Deus que hoje eu to ocupada. Ronaldo-Tá. Mas tá tranquilo? Karen-Tá tranquilo poh.

Ronaldo-Ele vai falar pra você se ele gostou ou não. Alguma coisa né Karen... Karen- Ele só falou que o

tradutor é ruim. Que ele quer falar uma coisa sai outra[...].

Diante do conteúdo de alguns diálogos, como por exemplo, os de

índices  50354813  (fls.639vº  -  no  dia  20/09/2016),  50362108  (fls.639vº/640),

50430739  (fls.640/640vº),  este  entre  Karen  e  Bonito,  discutindo  que  iria

acompanhar os estrangeiros até eles embarcarem, e 50435815, no qual  Bonito

coloca Tomas para  conversar  com Karen (fls.641vº/642),  os  agentes  policiais

efetuaram cruzamento de lista de passageiros com horários e datas mencionados

e  conseguiram  identificar  três  indivíduos,  os  sérvios  de  nomes  Tomislav

Jovanovic,  Aleksandar  Vuvicevic  e  o  austríaco  Cedric  Florian  Mutz  (fls.642

destes  autos).  Por  meio  de  consulta  ao  Sistema  de  Tráfego  Internacional,

verificou-se  que  Tomislav,  Aleksandar  e  Cedric  chegaram  no  Brasil  no  dia

21/09/2016  e  retornaram  para  a  Europa  no  dia  25/09/2016  e  Tomislav  teria
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retornado ao Brasil no dia 21/10/2016 e permanecido aqui até o dia 02/03/2017.

Não  há  de  se  falar  que  se  tratava  de  auxílio  a  conhecidos

estrangeiros  no  país,  diante  do  conteúdo  da  conversa  de  índice  50408354

(fls.640vº/641),  ocorrida  em  23/09/2016,  no  qual  Bonito liga  para  Jamir

querendo saber de Ronaldo/”Neguinho” porque os estrangeiros querem falar de

“trabalho” (“...Bonito-Aí, o Neguinho tá ai? Jamir-Tá... Bonito-Fala pra ele assim que o tá falando:

Karen, Neguinho, Trabalho! Quer conversar sobre trabalho, eu não sei o que que é, ai falou a quebrada,

entendeu? Tá aqui em pé na minha frente, os dois, ambos... Jamir-Tá descendo... Bonito-Ahn? Jamir-Pra

você falar que tá descendo...Ronaldo-Leva ele onde eu te falei lá no amigo lá... Bonito-O cuzão, você

entendeu? Ronaldo-O que? Bonito-Eles tá falando aqui, o outro lá: Neguinho, Karen, Trabalho. Quer

falar sobre trabalho...”). Como também no diálogo entre Bonito e Karen, ocorrido no

dia  24/09/2016,  em que  Karen  fala  que  os  estrangeiros  querem  conversar  e

Bonito fala que já conversaram (índice 50434203 - fls.641 - “...Bonito-Tá tudo falado

filha, não precisa ficar falando não, fica moscando, você acha que nós tá moscando aqui, você acha que

nós tá à toa no negócio?...”). 

No  dia  31/10/2016,  em diligência  no  Hotel  Tryp  São  Paulo,

conforme  relatado  às  fls.1543/1545 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  foi

registrado o encontro de Jamir, que chegou ao local em uma moto BMW placas

BMW9116 (registrada em nome de Jamiriton Marchiori Calmon) e Tomislav, os

quais saíram juntos para local não sabido, embora o diálogo de índice 50983360

(fls.642vº/643)  indique  que  foram  encontrar  Karen.  Os  diálogos  de  índices

50989150  (fls.643/643vº),  50991761  (fls.643vº),  50993327  (fls.644/644vº)

comprovam que Jamir manteve contato direto com Tomislav, sendo responsável,

inclusive, por aluguel de um flat para estadia de Tomislav no Brasil.

Embora  houvesse  menções  ao  navio  MSC  CORUNA  desde

setembro de 2016, o carregamento de cocaína foi efetivamente embarcado em

fevereiro de 2017. Em conversa da então namorada de Tomislav, captada em

12/02/2017 (índice 52672382 – fls.646vº), indicou que ele teria ido “à praia”,
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resolver “assuntos de trabalho”.

Em 17/02/2017 foram captados áudios 52736051 (fls.647/647vº)

e 52736569 (fls.647vº/650),  entre os terminais (11) 951041109, adquirido por

Jamir  (cf.  fls.3248/3250 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  mas  utilizado

por Ronaldo e (11) 948908672, utilizado por Marco Randi (cf.fls.3552/3555 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  se  verifica  discussão  acerca  de

carregamentos apreendidos e dívidas pendentes entre os membros do grupo.

Tomislav retornou à Europa dias após a saída do navio MSC

CORUNA do Porto de Santos/SP, tendo os agentes policiais acompanhado sua

saída no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no voo LX0093, da Companhia

Aérea Swiss Air. Houve a inspeção de rotina na mala de Tomislav, quando se

localizou duas folhas de papel com a impressão do Extrato de Conta do Hotel

Tryp Tatuapé, no qual havia alguns números e letras circulados que formavam a

sequência  correspondente  à  unidade  de  carga  MSCU7890957  (conforme

explanado  pela  autoridade  policial  às  fls.3890/3895  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Com esta informação, os investigadores verificaram que tal

unidade de carga existia de fato e que teria sido embarcada no dia 25/02/2017 no

Porto de Santos/SP no navio MSC CORUNA, tendo como destino final o Porto

de Barcelona na Espanha.

As autoridades espanholas foram avisadas e, no dia 13/03/2017,

no Porto de Valência/Espanha, onde o navio fez escala, foram localizadas as sete

bolsas contendo cocaína. 

Diante do narrado, resta comprovada a efetiva participação de

Ronaldo Bernardo na coordenação do embarque de cocaína deste Evento 12.

No  tocante  ao  EVENTO  22,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos entre Karen e Ronaldo que indiquem que teria havido um carregamento
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de droga no navio Cap San Augustin, tais como 50152010, 50187092, 50243241,

50633367 e 50635305 (fls.801vº/807 destes autos), bem como de diálogos que

indicam a participação do acusado Luis de França/Bonito (índice 50633367 –

fls.805vº/806), é certo que não há comprovação da materialidade a justificar a

condenação  do  acusado  por  este  Evento,  haja  vista  que  não  houve  qualquer

apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando a absolvição do acusado Ronaldo Bernardo quanto a

este Evento 22.

No  tocante  ao  EVENTO  23,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos  entre  vários  acusados  que  indicam  a  participação  de  Luis  de

França/Bonito  em  carregamento  de  drogas  no  navio  Ibis  Arrow,  como

responsável pela coordenação do embarque, em substituição a Ronaldo Bernardo

e Jamiriton Calmon, tais como 50899036 (fls.807vº), 50887586 (fls.1222/1224),

é certo que não há comprovação da materialidade a justificar a condenação do

acusado por este Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando a absolvição do acusado Luis de França e Silva Neto

quanto a este Evento 23.

No tocante à tese defensiva de que a interceptação telefônica só
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pode embasar condenação se acompanhada de outras provas, saliento que no caso

dos  autos,  há,  além  dos  elementos  de  prova  oriundos  dos  monitoramentos,

diligências  policiais,  documentos,  além  da  própria  apreensão  das  drogas,

acompanhada  de  laudos  pericias,  não  havendo  qualquer  impedimento  para  a

condenação do acusado Luis de França e Silva Neto nos termos acima expostos.

Quanto ao patrimônio do acusado Luis de França e Silva Neto,

é de se destacar que não se encontra justificado, haja vista que, embora tenha

alegado que seu patrimônio tenha sido obtido com suas atividades de produtor

musical  e  vendedor  de  carros  autônomo,  nada  foi  comprovado.  O  próprio

acusado  confessou  em  seu  interrogatório  a  total  ausência  de  declarações  de

imposto de renda.

JAMIRITON MARCHIORI CALMON

O acusado JAMIRITON MARCHIORI CALMON, interrogado em Juízo

aos 18/07/2018 (mídia de fls.4547), afirmou que é comerciante de eletrônicos, possuindo uma

loja  situada na Rua Santa  Ifigênia,  n.º  480.  Afirmou  que vende equipamentos  de telefonia,

máquina digital, filmadoras, vários eletrônicos. Que a loja chama Star New Telefones Ltda.ME.

Que a loja é do interrogado e de sua ex-esposa, sendo cuidada no momento por sua ex-esposa.

Que o interrogado possui a loja há 15 anos e também vendia lotes de roupas no Brás para os

próprios comerciantes. Que a renda mensal do interrogado variava em torno de quinze e vinte

mil reais, acrescido ainda do valor da venda das roupas. Que às vezes ganhava cinquenta mil

reais, mas o interrogado ficava três ou quatro meses sem ganhar. Que é solteiro e possui duas

filhas, uma de 17 anos e outra de 9 anos, as quais residem com as mães. Que residia em imóvel

alugado, tendo sido entregue após sua prisão. Que o interrogado possui imóveis em seu nome,

sendo dois em seu nome e um na Praia Grande ainda no nome da construtora. Que um imóvel

está em nome junto com o irmão do interrogado e outro junto com a ex-esposa do interrogado.

Que  declara  imposto  de  renda  e  nunca foi  processado criminalmente.  Que  não  conhece  as

testemunhas de acusação. Afirmou que não tem nada a ver com os fatos narrados na denúncia.

Que o envolvimento do interrogado deu-se por ele conhecer algumas pessoas e a polícia deduzir
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que  algumas  coisas  praticadas  pelo  interrogado seriam envio  de  droga,  mas  não  é.  Que  o

interrogado é comerciante e se algum cliente pedisse alguma coisa que não tivesse na loja,

procurava  com  outros  lojistas,  comprava  e  revendia  com  um percentual  em  cima.  Que  o

interrogado conhece os acusados Ronaldo Bernardo, Vilmar Santana de Souza (réu nos autos

0007087-39.2018.403.6181),  Luis  de  França  e  Silva  Neto,  Marcos  Randi,  Artur  Randi  e

Wanderson Machado de Oliveira e Karen Daniele Rodrigues de Souza, vulgo “Peppa” (ré nos

autos  0007135-95.2018.403.6181).  Que  os  U$  386.000,00  encontrados  no  veículo  do

interrogado são fruto do trabalho de toda a vida. Que o interrogado nunca teve dinheiro em

banco e  por  trabalhar  no  centro  era  melhor  ter  dólar,  moeda  de  pagamento  da  mercadoria

vendida na loja do interrogado. Que parte daquele dinheiro não era do interrogado e sim de

outros  comerciantes  do  centro.  Que  às  vezes  fazia  negócio  com dólar.  Que  o  interrogado

comprava para ele e revendia para outros comerciantes. Que o dinheiro foi encontrado em seu

veículo. Que o interrogado possui conta em banco, mas o dinheiro que chegava em espécie na

mão do acusado não era depositado no banco. Que o movimento na loja do acusado variava

entre R$ 130.000,00 e R$ 150.000,00, dependendo muito do mês. Em relação ao diálogo de

fls.630 dos autos 0010474-96.2017.403.6181, afirmou que se recorda e se trata de seu número,

cadastrado em nome da loja. Que o interrogado não se recorda ao certo, mas pelo que consta as

bolsas eram para trazer mercadoria do Paraguai. Que são sacolas quadriculadas do Paraguai.

Que no diálogo o interrogado pediu para sua ex-esposa comprar as bolsas se ela achasse em

algum lugar. Que Tata é sua ex-esposa, de nome Elizângela. Que pelo que o interrogado se

recorda o número 94065687 estava registrado em nome de sua empresa. Em relação a outro

diálogo,  de  fls.1096 dos  autos  0010474-96.2017.403.6181,  entre  o  interrogado e  a  acusada

Lucilene Cardoso, afirmou que já viu Lucilene uma vez. Que o interrogado se recorda que foi

até a casa de Lucilene para entregar um telefone para a filha dela. Que foi até pela localização

no Waze, não conhecia o lugar, só se lembrando que é em Santos. Afirmou Lucilene era amiga

da Karen e foi  por intermédio dela que pediu o telefone.  Que Dayanne era a namorada do

interrogado.  Afirmou  que  sua  ligação  com  Marco  Randi  era  apenas  comercial.  Que  o

interrogado fornecia algumas mercadorias para ele, e o interrogado também vendeu um carro

(uma BMW) para Marco Randi, já que tinha um amigo interessado. Que não conhece Renan

Amotim Peixoto, nem ninguém de nome Nicholas. Que o relacionamento do interrogado com

Ronaldo Bernardo era de amizade. Que conheceu Ronaldo porque um amigo do interrogado

alugou um apartamento para temporada para ele em Santos, e depois fornecia mercadorias para

ele,  como,  por  exemplo,  câmeras,  telefone,  lâmpada,  produtos  eletrônicos.  Que conheceu o

irmão de Ronaldo, chamado Leonardo, por intermédio do primeiro, não tendo o interrogado
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feito qualquer negócio com o segundo. Que os pais de Ronaldo foram à loja de Jamiriton. Em

relação  a  whatsapp  com  cópia  de  documentos  de  parentes  de  Ronaldo  para  Jamiriton,  o

interrogado afirmou que deve ter sido para transferência de automóveis. Que o interrogado não

vendia  carros  para  eles,  mas  tinha  um  amigo,  Adelídio  (réu  nos  autos  0013470-

67.2017.403.6181), que  fazia  os  documentos,  pois  era  despachante.  Que  entregava  os

documentos por Adelídio morar perto da casa do interrogado. Que só conheceu Ronaldo por

este  nome,  não  sabe  de  nenhum apelido.  Que  não  conheceu ninguém chamado  Judo,  nem

Bozidar. Em relação à imagem de fls.635 dos autos 0010474-96.2017.403.6181 (imóvel  que

seria “o abate do Mini”), o interrogado afirmou que foi em um apartamento, que não é o da foto,

em razão da compra que Jamir fez de um carro para pagamento de uma das parcelas. Que o

interrogado foi até o local deu o dinheiro e retornou a sua casa. Afirmou que sabia que Marco

Randi  e  família  tinham  um  ferro-velho.  Não  conheceu  Lucas,  nem  ninguém  chamado

“Exército”. Que conhecia Artur com esse nome e não por nenhum apelido. Que não conhecia

ninguém  com  apelido  “Mini”.  Em  relação  ao  diálogo  de  fls.634  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181, afirmou que não sabe que é. Que em uma das vezes que foi levar uma das

parcelas para Marco, alguém atendeu o telefone dele, mas não se recorda quem é, e quando o

interrogado chegou no local, quem estava era Artur e não Marco, nem esse outro rapaz. Que não

reconhece os números.  Que não sabe dizer  o que é “bote  do Mini”.  Afirmou que não tem

controle remoto da casa de nenhuma dessas pessoas. Em relação aos diversos cartões de créditos

em nome de terceiros apreendidos na residência do interrogado, afirmou que estava na casa há

cinco  meses  e  os  cartões  estavam lá.  Que foram achados em cima  do  telhado,  mas  que o

interrogado não tem nenhuma relação com eles. Que comprou um veículo X6 e uma Porsche

Cayenne da empresa Millé Car, que a Tiguan não, nem Land Rover. Que o interrogado usava

seu telefone pessoal para falar com Ronaldo. Que o terminal 941226305 era do interrogado, mas

não se  recorda se utilizada whatsapp nele.  Que o interrogado não usa Facebook para fazer

negociação em sua loja.  Que conhece uma pessoa de nome  Vilmar,  mas  “Mela” não.  Que

Tomas foi um rapaz que o interrogado conheceu na quadra da escola de samba Independente e

ele estava de passeio no Brasil. Que ele era sérvio. Que não se recorda se o nome dele era

Tomislav. Que ele dizia que queria vir para São Paulo para fazer importação e queria alguém

para fazer distribuição aqui. Que ele foi algumas vezes no centro com Jamir. Que Tomas queria

trazer memória, pen drive, máquina digital, GPS. Que ele traria da Indonésia. Que o interrogado

conversou  poucas  vezes  com Tomas.  Que  não  conhecia  ninguém de  nome  Tabata.  Que  o

interrogado foi uma vez levar Tomas no hotel Tryp, logo depois que o conheceu, já que era

perto  de  onde  morava  o  interrogado.  Que  Tomas  nunca  pediu  dinheiro  emprestado  ao
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interrogado. Afirmou que pode ter recebido documento de carro em nome do irmão de Ronaldo

para encaminhar para o despachante. Que pelo que sabe o veículo era do irmão de Ronaldo, que

trabalhava como Uber. Que não sabe de nenhum apelido do irmão de Ronaldo. Que Maricleide

Ferreira do Santos é ex-cunhada do interrogado e pediu a ela para colocar em seu nome o carro

que adquiriu ano passado, porque sua habilitação estava estourada e estava em processo de

separação. Que durante a vida todas suas coisas sempre ficaram em seu nome. Que Adelídio

Martorano Júnior é o despachante amigo pessoal do interrogado. Que quando passou o carro

para o nome de Maricleide, também conhecida como Mari, explicou para ela as razões. Em

relação ao contido nas fls.3140 dos autos da ação penal, o interrogado afirmou que há havia

explicado para ela. Que afirmou que ajudava ela quando podia. Que conhecia Luis de França de

um  barzinho  perto  da  casa  do  interrogado.  Que  não  conhece  ninguém  com  apelido  de

“Neguinho”. Em relação ao diálogo de fls.3144, em que Karen/Peppa afirma que precisa do

dinheiro  para  os  meninos,  o  interrogado  afirmou  que  não  se  recorda  deste  diálogo,  mas

reconhece o número. Que o interrogado conheceu Karen por meio de Ronaldo, achava que era

namorada dele.  Que Karen é  uma pessoa problemática  e  pediu algumas  ajudas,  fornecendo

mercadorias  também.  Que  não  se  recorda  de  Karen  ter  mandado  o  contato  de  Tomas  por

whatsapp.  Que  Karine  Santos  Gracioli  era  uma  namorada  de  Ronaldo.  Que  não  conheceu

Larissa Teixeira de Andrade. Que, a pedido de Ronaldo, às vezes levava alguma coisa na casa

de Karine, pelo acusado dirigir moto. Que não se recorda de ter pagado qualquer coisa para

Karine.  Que  realizou  umas  transferências  relativas  ao  pagamento  de  condomínio  de  um

apartamento no Guarujá que está no nome dela e que o interrogado iria assumi-lo. Que não se

recorda do endereço. Que o apartamento não tinha documentação. Que a negociação foi com o

Ronaldo, mas o condomínio estava em nome de Karine. Que não sabe se Ronaldo sustentava

Karine, nem sabe se ela mantinha alguma atividade. Que na casa em que estava morando foram

encontrados outros documentos, além dos cartões de crédito e que não tinham nada a ver com o

interrogado. Que o ex-dono do imóvel era Adelídio Martorano Júnior e Wesley era enteado

dele. Que não sabe se o apelido do irmão de Ronaldo era Timbó, que o interrogado só conheceu

como Leonardo ou Leo. Que sabia que Ronaldo tinha uma F100 antiga. Que se recorda de

Tomas ter comentado que sua mãe estava doente em Barcelona, mas que nunca pediu dinheiro

emprestado para o interrogado. Que acha que na Rua Victor Antonio, na Mooca era o endereço

de um flat que o interrogado alugou para Tomas.  Que por sugestão do próprio interrogado,

Tomas achou mais barato alugar um flat, mas como era estrangeiro, pediu para o interrogado

fazer em seu nome. Que não cobrou nada de Tomas. Que quando alugou o flat, Tomas já deu

todo o dinheiro para o interrogado pagar o flat, que foi um favor. Em relação às fls.3158 da ação
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penal,  em que  há  um diálogo  em que  Tomas  pede  dinheiro  para  enviar  para  a  família,  o

interrogado afirmou que nunca fez qualquer empréstimo para Tomas.  Que acha que Tomas

conhecia Peppa/Karen, mas não se lembra do diálogo. Que Tomas falava português trocando

algumas palavras e não entendia direito a língua. Que conheceu Andreza Franco Onofre, era

namorada de Ronaldo. Que o condomínio do Edifício Saint Tropez também seria comprado por

Ronaldo e estava sem documentação, sendo que o condomínio estava em nome de Andreza, e

estava na casa do interrogado, porque Ronaldo, às vezes, pediu para Jamir pagar contas para ele,

por amizade. Que EZ pode ser um outro nome da Millé Car. Que não conhece os manuscritos

encontrado na residência do interrogado, não sabe justificar porque estava em sua casa, com o

nome  de  Andreza,  Timbo,  etc..  Que,  em  relação  à  foto  de  fls.550  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181, provavelmente foi retirada do Facebook. Que não fez nada do que consta na

denúncia, sendo o erro do investigado conhecer algumas pessoas. Que a intenção do interrogado

é sempre ajudar as pessoas. Afirmou que sempre trabalhou, comprou suas coisas, que pode ter

sonegado alguns impostos, mas sempre foi dinheiro trabalhado, suado. Que foi poucas vezes na

casa de Ronaldo, atrás do Carrefour na Zona Norte, na casa de Karine. Que o que o interrogado

comprava para Ronaldo, ganhava uma porcentagem. Que as conversas com Karen era também

para comprar alguma coisa. Que quando conheceu Tomas, ele estava vendendo alguns dólares e

o interrogado comprou dele e quando ele pagava o flat era em dólar. Que não fez a negociação

para a hospedagem de Tomas no Hotel Tryp. Que conhece Alexandre Silvestre Filho, sobrinho

do interrogado, o qual considera Alexandre como um filho. Que o veículo Kombi foi comprado

pelo  interrogado para  transportar  mercadorias  da  sua  loja  e  na  época  colocou no  nome  de

Alexandre.  Que  o  veículo  era  do  interrogado,  que  era  quem  pagava  os  tributos  e  tudo

relacionado a ele. Que o interrogado procurou Alexandre para entregar os rádios, porque estava

ocupado. Os rádios foram vendidos para Helena Soares, que é piloto de rali do sertão. Que

Alexandre só fazia serviços esporádicos, favores, não trabalhava para o interrogado. Em relação

às fls.1161, consta imagens do Porsche, que não era do interrogado e sim da Millé Car. Que

levou o carro para  um cliente ver em um fim de semana.  Que conhece “Batata”,  chamado

Alessandro, que é diretor da escola de samba. Que a foto foi em um bar na Mooca, onde foi

almoçar com Adelídio. Que Ronaldo não foi nesse dia. Que Ronaldo tinha uma motocicleta

BMW verde. Que Tomas conhecia Ronaldo da quadra da escola de samba. Que não sabe se

Ronaldo emprestava carro para Tomas. Que um dia antes da deflagração da operação, um amigo

do centro,  chamado  Kassen,  ligou ao  interrogado para  dizer  que  iria  ter  uma  operação  da

federal,  mas que isso não preocupou o interrogado. Que conheceu Wanderson no centro da

cidade, porque ele faz importação para alguns chineses. Que Wanderson vendeu ao interrogado
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dois mil dólares e como forma de pagamento o interrogado comprou uma passagem no cartão

de crédito. Que iria comprar pela internet, mas como não deu certo, foi até ao aeroporto para

comprar. Que Wanderson só falou que iria passear, mas o interrogado não se lembra para onde.

Que Wanderson conheceu Tomas e trocaram telefone, mas o interrogado não sabe se houve

negócio entre eles.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Jamiriton  Marchiori  Calmon negou  os  fatos  narrados  na  denúncia,  mas

reconheceu como seus os terminais (11) 941266305 e 94065687. Afirmou ainda

conhecer alguns dos acusados, mas não pelos apelidos de “Neguinho” e “Mela”.

Justificou algumas conversas interceptadas, alegando não se tratar de droga, mas

de mercadoria que vendia para Karen,  Ronaldo,  Marco Randi,  Lucilene,  bem

como diversos favores que fazia para Ronaldo e Tomas, mas simplesmente por

amizade.

Além dos terminais  reconhecidos,  também restou comprovado

que  o  terminal  (11)  953556409  também  era  utilizado  de  Jamir,  conforme

identificado no índice 50146348 (fls.570vº destes autos) e no índice 50509308

(fls.613vº destes autos).

Há vários diálogos envolvendo o acusado Jamiriton em que há

menção a “Neguinho” (49948965 – fls.526; 49982115 – fls.533) e “Mela”. Além

disso,  às  fls.3156  foi  verificado  no  whatsapp  de  celular  apreendido  com  o

acusado Jamiriton conversa com o interlocutor “Mela”, não havendo dúvida de

que  eram  pessoas  conhecidas  e  próximas  a  Jamir.  Também  foram  obtidas

conversas pelo aplicativo whatsapp baixados nos telefones apreendidos com o

acusado Jamiriton Marchiori Calmon diversas conversas relativas a tratativas

de  pagamentos,  embarque  de  drogas,  com Artur  Randi  (fls.3160/3171),  com

Marco Randi (fls.3179/3180), Tomislav Jovanovic (fls.3182/3183). Foram ainda

encontrados documentos na mochila apreendida de Jamiriton que consistem em

contabilidade  da  organização  criminosa,  contendo  nomes  e  valores  pagos
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(fls.3236/3239).

Acrescente-se  ainda  ao  quadro  probatório  a  apreensão  na

residência  do  acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon de  aparelho  blackberry

(fls.24 do apenso VIII), cujo conteúdo é de difícil acesso, conforme informado

pelo próprio setor técnico da Polícia Federal às fls.4328/4334, e por tal razão é

muito utilizado na comunicação dos grupos criminosos, como  in casu.  Vários

diálogos  mencionam  a  utilização  de  “black/pretinho”  para  conversas  mais

sigilosas (exemplo: índices 50187092 e 50295026 – fls.802vº/803 destes autos e

fls.626/627 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Depreende-se  dos  diálogos  interceptados  e  dos  documentos

apreendidos que  Jamiriton atuava como um verdadeiro secretário/assessor de

Ronaldo Bernardo, tratando os mais variados assuntos, tais como, por exemplo:

aquisição de troca de números telefônicos para garantir o sigilo das conversas do

grupo  criminoso  (índice  50289589  –  fls.625/626  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181); pagamento de contas para as namoradas/ex-companheiras de

Ronaldo  (conforme  mensagens  de  whatsapp  obtidas  com  a  apreensão  dos

celulares de  Jamiriton -fls.3116, fls.3133 e fls.3149 destes autos); pagamentos

de  tributos  e  contas  em nome  de  familiares  de  Ronaldo  Bernardo  (fls.3196,

fls.3199 e fls.3202 destes autos; índice 51435017 e 52822497 – fls.2297/2298 e

fls.4006/4008 dos autos 0010185-03.2016.403.6181); pagamentos para o próprio

Ronaldo (52849229 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Não se  pode  olvidar  que  foi  apreendido  escondido  dentro  do

farol  do veículo Tiguan do acusado  Jamiriton U$ 368.000,00 (fls.1037/1038

destes autos), não sendo verossímil a versão dada pelo acusado e sua defesa de

que  se  tratava  de  dinheiro  juntado  de  uma  vida,  visto  que  não  há  qualquer

menção em declaração de  imposto  de  renda,  como também se  mostra  muito

temerário ficar andando dentro do carro com tamanha quantia, indicando que o
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valor tem origem ilícita. Isto porque, conforme se depreende do índice 50981755

(fls.1469 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  o  acusado Jamiriton  também

movimentava grandes valores em sua conta corrente. Some-se a isso o contido

em duas conversas captadas de Elisângela Molina Fernandes (Tata), ex-esposa do

acusado  Jamiriton,  nas  quais  ela,  de  forma  expressa,  o  chama  de  traficante

(índices  52659768  e  52671971  –  fls.3517  e  3524  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

Diante do contido nos autos, a versão conferida pelo acusado não

se sustenta, verificando-se que Jamiriton possuía ligação próxima e direta com

os  principais  membros  do  grupo  criminoso,  os  acusados  Ronaldo  Bernardo,

Vilmar Santana de Souza, Luis de França e Silva Neto, sendo um dos principais

coordenadores operacionais das atividades ilícitas do grupo, o que justifica a sua

participação em vários eventos de tráfico. Vejamos:

No  tocante  ao  EVENTO 4,  foi  captado  o  diálogo  de  índice

49949454 (fls.526vº - em 24/8/2016 -“[...] Marco: sou eu...deixa eu falar, o Jamir trouxe o

bagulho? Artur-Porra! Tu é louco! Gigante caralho! Marco-É. Artur-porra! Marco-dá para trabalhar?

Artur-caralho!  Dá para  botar  dez  pessoas  dentro  caralho!  Marco-o  Judozinho é  louco,  né?  Artur-

caralho,  grandão...eu  acho  que  depois  que  meteu...tá  muito  bagulho...  Marco-é  mesmo.  Artur-  seis

metros mas parece ser maior pô... aí é zero, zero, no plástico, bateria zero, tudo zero.[...]”), no qual

se verifica que Jamir levou à célula chefiada por Marco Randi lancha para ser

utilizada  no  embarque  da  droga.  A  atuação  de  Jamiriton,  que  às  vezes  é

apelidado de “James”, também se verifica no índice 49974322 (fls.530vº - em

26/08/2016 –  “[...]Marco-então vou dar uma batida mais tarde porque agora tô resolvendo uma

coisa entendeu? Tem que dá atenção pro cara porque o que acontece o James vai encostar eu vou pegar

eu vou pular já vou lá encontrar com o cara já vou acertar tudo com ele já vou pegar o carro da

empresa dele trazer pra minha empresa preparar o carro dele, por tudo certinho e preciso que ele me

traga aquele o negócio lá. Ronaldo- não, o Jamir vai levar. Marco-Não, o que te pedi as sacolhinhas.

Ronaldo- ah ele  vai  levar também pô.  Marco-então,  mas aí  tu  vai  vir  pra tocar um papo comigo?

Ronaldo-não, aí eu não preciso ir aí não cuzão. Marco-claro que precisa. Eu preciso te explicar os
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bagulhos, quer que eu explique por Jamir pô.[...]”)

Dessa forma, ficou demonstrado que  Jamiriton participou, sob

supervisão e orientação de Ronaldo Bernardo, comprando e entregando bolsas

nas quais foi inserida droga, transportando lancha e parte do carregamento de

cocaína.  Entretanto,  conforme  asseverado  pelos  agentes  policiais  em  seus

depoimentos  judiciais  e  pelo  próprio  Ministério  Público  Federal,  a  droga

apreendida  no  Evento  4 não  pertencia  aos  acusados  aqui  investigados,  não

podendo Jamiriton Marchiori Calmon ser condenado por este crime de tráfico,

já  que  as  condutas  por  ele  realizadas  não  estavam  relacionadas  à  droga

apreendida no dia 31/08/2016. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.

Quanto ao  EVENTO 5 (apreensão de 1137 kg de cocaína no

Porto de Santos em 09/09/2016), verifica-se que logo depois de desistirem de

embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a procurar uma

nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu poder.

O papel operacional do acusado Jamiriton fica claro, conforme

os índices 50146194 (fls.570) e 50146348 (fls.570vº), sendo o primeiro diálogo

entre Jamir e Marco Randi e o segundo entre Jamir e Ronaldo, ocorridos no dia

em que foi estufado o último container, 08/09/2016, um dia antes da apreensão
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da droga (Ronaldo-E ai, deixa eu te falar: falô com o Marquinhos? Jamir- Cabei de falar com ele. Ele

falou para ir lá. Ronaldo-E ai? Jamir-Que vê você, pra passar os negócio. Tá tudo certo e. Ronaldo-Oi?

Jamir-...que tava tudo certo e ele precisava falar com você...prá passar os negócio pra você, só isso. Aé

perguntou se ia lá hoje, eu falei: olha ele acha que vai sair com o Baiano, ai ele comentou que tem que ir

aí mesmo, eu vô vê com ele e qualquer coisa a gente se fala. Ele falô: tá bão, cê me avisa se vocês vão

vim hoje. Aí eu falei: provavelmente vai.  Ronaldo- Mas o negócio num era hoje JAMIR? Jamir-Então!

Ele falô assim: tá tudo certo. Agora, num sei se foi ou se num foi. Ele falô: tá tudo certo. Ronaldo-Não,

Jamir, isso aí já resolveu mano! Jamir-Então, mais o que que ocê quer? O que ele me passou foi isso! Ele

falô...Hã? Ronaldo-...o barato num é hoje Jamir, dia oito Jamir...ta metendo a do louco...”).

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  18/09/2016),  embora  haja  indícios,  não  restou

comprovado, sem sombra de dúvida de participação do acusado Jamiriton.

Nas conversas de índices 50318362 (fls.595/595vº) e 50318564

(fls.595vº/596),  verifica-se que Ronaldo estava sendo procurado por Judo, em

razão da apreensão de droga ocorrida naquele (“problema lá”), tendo sido achado

por Bonito no telefone utilizado por Jamiriton. Contudo, além destes indícios de

ciência  do  problema  da  apreensão  do  carregamento  da  droga,  não  há  outro

elemento de efetivo vínculo do acusado Jamiriton com este Evento. Diante da

dúvida na participação neste evento, a qual não se confunde com a participação

no crime de organização criminosa, a absolvição se impõe.

Quanto  ao  EVENTO 7 (apreensão  de  384 kg de  cocaína  no

Porto  de  Gioia  Tauro,  em  10/10/2016),  também  restou  comprovada  a

participação do acusado Jamiriton, realizando as mais diversas tarefas, visando

viabilizar o embarque da droga para a Europa.

No dia 26/09/2016, foi captada conversa entre Jamir e Ronaldo

(índice  50463093  –  fls.608vº),  no  qual  se  tem  um  exemplo  da  função  de

Jamiriton, atuando como “secretário” de Ronaldo, tanto para falar com os outros

membros  do  grupo,  como  para  resolver  questões  como  os  do  telefone  da
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organização (que para se manterem “seguros” são trocados periodicamente). No

índice 50475629 (fls.610/610vº), verifica-se que Artur liga para o terminal que é

utilizado por Jamir e quem atende é Ronaldo, comprovando o vínculo próximo

dos acusados nas atividades ilícitas do grupo. Já no índice 50475763 (fls.610vº),

Artur informa a  Jamir a conclusão da preparação da droga (“[...]Artur-Deixa eu te

falar,  já foi  concluído lá hein irmão...  Jamir-Ele tá te ligando aí agora... Artur-Quem o Judozinho?

Jamir-É. Ele falou que ia te ligar...Artur-Eu não tô com o telefone que eu falo com ele pô, deixei lá, pô,

eu tô com um monte de telefone no carro, tá eu e o doido do Russo aqui...[...]”). No mesmo dia,

minutos  depois,  há  nova  ligação de  Jamir para  Artur,  na  qual  se  verifica  a

preocupação tanto de  Jamir como de Ronaldo (que mais uma vez dividem o

terminal) em colocar a droga em sacos de lixo para que não molhe quando do

embarque e desembarque (índice 50475816 – fls.611 – “[...] Jamir- Oh, faz um favor

aí...  Artur-Oi...  Jamir-Tá  ouvindo?  Artur-Oi  amigo,  tô.  Jamir-Pra  você  comprar  saco,  peraí.

[...]Ronaldo-Oh, oh, oh, escuta aí, não assusta ele não, fala pra ele: Não amigo, eu já vou resolver de

outra maneira, não vai molhar não. Pede mano, um monte de saco de lixo mano, compra um monte de

saco de lixo amigão e (inteligível) e joga lá, o cara coloca 2, 3 sacos passa fita tudinho, 2, 3 sacos passa

fita tudinho, 2,3 saco, passa a fita tudinho, não molha... Artur-O bonito, o bonito, deixa eu te falar, já tá

fechado o bagulho mano... Ronaldo-Ah, agora fudeu cara, porque, deverdade, eu sempre... Artur- Só se

fizer o seguinte,  comprar,  comprar esses bagulhos e botar o estiva pra subir mano, pra fazer isso...

Ronaldo-É isso aí cara, vai ter que fazer... Artur-A fita, a fita o cara leva na mão e o saco de lixo os cara

pega lá em cima mesmo (em off alguém diz: ele não vai ter que mandar pelos estiva...)...É, ele vai ter que

levar os aparelhos pelos estivas? Ronaldo-Não sei, acho que sim, né? Artur- É pô... (em off alguém

diz:Fala  pra ele  que  tá  no  pente  já...)  Ronaldo-Só  não assusta o Judozinho não,  só não assusta  o

Judozinho não que ele vai ligar aí apavorado que eu passei pra ele, você fala que você vai resolver...

Artur- Não pode ficar tranquilo, vou falar que tá tudo sob controle então mano... Ronaldo-Isso, fala pra

ele  que  tá  sob  controle  que  você  vai  resolver,  vai  mandar...  Artur-  (em  off  Renan  diz  algo

inteligível)...Não, o Renan, o doido do Russo já tá com o cara no pente já pra subir lá pô...”). 

Já  no  dia  30/09/2016,  foram  captadas  conversas  (índices

50509308 – fls.613vº, 50512499 – fls.614 e 50515542 e 50515622 – ambos às

fls.853/854 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), entre  Jamir e seu sobrinho

Alexandre e entre  Jamir e Bonito, nas quais se verifica que Jamir pede para o

sobrinho comprar rádios HT e entregá-los a Bonito e que teriam faltado os GPSs.
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É preciso  salientar  que  pelo que consta  da  documentação encaminhada  pelas

autoridades italianas,  não foi  apreendido rádio com os tripulantes,  apenas um

blackberry,  como  também  há  as  versões  dadas  pelos  acusados  Jamiriton e

Alexandre  de  que  os  rádios  eram para  Helena  Soares  e  a  versão  de  Luis  de

França que teve contato com Jamir apenas para comprar som para seu veículo. A

impossibilidade de vincular este fato ao Evento 7, não afasta a comprovação de

participação  do  acusado  Jamiriton em  face  do  outros  vários  elementos  já

colacionados.

Não é demais destacar conversa ocorrida em 20/12/2016 entre

Karen  e  Jamir (índice  51501457  –  fls.622),  em que  Karen  exige  falar  com

“Neguinho” (Ronaldo),  em razão de dívida com os oito  tripulantes  presos na

Itália (“[...]Karen- Eu falei que tem oito cara na cadeia preso e eu não quero calar a boca, tem que

pagar a dívida dos cara[...]”).

Quanto  ao  EVENTO 9 (apreensão  de  225 kg de  cocaína  no

Porto  de  Santos/SP,  em  05/12/2016),  embora  haja  indícios,  não  restou

comprovado, sem sombra de dúvida de participação do acusado Jamiriton.

Nas  conversas  de  índices  51327568  (fls.629vº)  e  51328546

(fls.630), verifica-se que  Jamiriton  teria viajado com um gringo (Tomislav) e

que foi procurado por Artur para que efetuasse pagamento de auxiliares, ao que

parece. Contudo, além destes indícios, não há outro elemento de efetivo vínculo

do acusado Jamiriton com este Evento. Diante da dúvida na participação neste

evento,  a  qual  não se  confunde com a  participação no crime de  organização

criminosa, a absolvição se impõe.

No que tange ao EVENTO 12 (apreensão de 199 kg de cocaína

no Porto de Valencia/Espanha em 13/03/2017),  também restou comprovada a

participação do acusado Jamiriton.
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Conforme explanado no tópico sobre a materialidade delitiva, a

droga  foi  apreendida  no  interior  do  contêiner  MSCU7890957,  o  qual  estava

sendo encaminhado à Europa no navio  MSC CORUNA.  Salientando-se que a

apreensão só foi possível, em razão de documento encontrado na bagagem de

Tomislav Jovanovic.

Diante do conteúdo de alguns diálogos, como por exemplo, os de

índices  50354813  (fls.639  -  no  dia  20/09/2016,  entre  Karen  e  Ronaldo  –
“[...]Ronaldo-Ham. Fala rapidinho poh. Karen-Só que amanhã o TOMAS chega bonito. Cinco horas da

manhã. Ronaldo-Que horas? Karen-05h50min[...]”), 50362106 (fls.639vº/640 – entre Karen

e  Ronaldo)  5430739  (fls.640/640vº)  e  50435815  (fls.641vº/642),  os  agentes

policiais  efetuaram cruzamento  de  lista  de  passageiros  com horários  e  datas

mencionados  e  conseguiram  identificar  três  indivíduos,  os  sérvios  de  nomes

Tomislav Jovanovic, Aleksandar Vuvicevic e o austríaco Cedric Florian Mutz

(fls.642 destes autos). Por meio de consulta ao Sistema de Tráfego Internacional,

verificou-se  que  Tomislav,  Aleksandar  e  Cedric  chegaram  no  Brasil  no  dia

21/09/2016  e  retornaram  para  a  Europa  no  dia  25/09/2016  e  Tomislav  teria

retornado ao Brasil no dia 21/10/2016 e permanecido aqui até o dia 02/03/2017.

A responsabilidade do grupo criminoso em receber Tomislav e

os  outros  estrangeiros  fica  evidente  no  diálogo  de  índice  50362108

(fls.639vº/640), entre Karen e Ronaldo (“[...] Ronaldo-Eu não falei pra cê ligar pro Bonito e

pro Jamir esses oh... Karen- O Bonito... Eu liguei pra eles. O bonito falou que ia acabar a bateria. Eles

não me atenderam não. Ainda falei o lugar tal, horário tal. Eu acabei de chegar do médico agora.

Ronaldo-Não peguei  não.  Karen-Não acredito.  Ronaldo-Juro por Deus cara.  Não minto.  Não to de

brincadeira. Brincadeira é brincadeira. Cê sabe que isso é sério. Não peguei. Cheguei do interior agora.

Entendeu? Cheguei do interior agora passei a mão no telefone aqui e, de verdade, se você não me ligar

eu ia te ligar agora. Já to mandado mensagem pro Jamir e pra ele aqui...”). 

Vale  salientar  que,  a  afirmação do acusado Jamiriton  em seu

interrogatório de que teria conhecido Tomislav na quadra de samba e só estava
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fazendo favor a um estrangeiro, não se sustenta não só pela apreensão ocorrida,

mas pode ser verificada no diálogo de índice 50408354 (fls.640vº/641), ocorrido

em  23/09/2016,  no  qual  Bonito  liga  para  Jamir querendo  saber  de

Ronaldo/”Neguinho” porque os estrangeiros querem falar de “trabalho” (“...Bonito-

Aí,  o  Neguinho  tá  ai?  Jamir-Tá...  Bonito-Fala  pra  ele  assim  que  o  tá  falando:  Karen,  Neguinho,

Trabalho! Quer conversar sobre trabalho, eu não sei o que que é, ai falou a quebrada, entendeu? Tá

aqui em pé na minha frente, os dois, ambos... Jamir-Tá descendo... Bonito-Ahn? Jamir-Pra você falar

que tá descendo...Ronaldo-Leva ele onde eu te falei lá no amigo lá... Bonito-O cuzão, você entendeu?

Ronaldo-O que? Bonito-Eles tá falando aqui, o outro lá: Neguinho, Karen, Trabalho. Quer falar sobre

trabalho...”). Como também no  diálogo  entre  Bonito  e  Karen,  ocorrido  no  dia

24/09/2016, em que Karen fala que os estrangeiros querem conversar e Bonito

fala que já conversaram  (“...Bonito-Tá tudo falado filha,  não precisa  ficar  falando não,  fica

moscando, você acha que nós tá moscando aqui, você acha que nós tá à toa no negócio?...”)

No  dia  31/10/2016,  em diligência  no  Hotel  Tryp  São  Paulo,

conforme  relatado  às  fls.1543/1545 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  foi

registrado o encontro de Jamir, que chegou ao local em uma moto BMW placas

BMW9116 (registrada em nome de Jamiriton Marchiori Calmon) e Tomislav,

os  quais  saíram  juntos  para  local  não  sabido,  embora  o  diálogo  de  índice

50983360 (fls.642vº/643) indique que foram encontrar Karen.  Os diálogos de

índices  50989150  (fls.643/643vº),  50991761  (fls.643vº),  50993327

(fls.644/644vº)  comprovam que  manteve  contato  direto  com Tomislav,  sendo

responsável, inclusive, por aluguel de um flat para estadia de Tomislav no Brasil.

Embora  houvesse  menções  ao  navio  MSC  CORUNA  desde

setembro de 2016, o carregamento de cocaína foi efetivamente embarcado em

fevereiro de 2017. Em conversa da então namorada de Tomislav, captada em

12/02/2017 (índice 52672382 – fls.646vº), indicou que ele teria ido “à praia”,

resolver “assuntos de trabalho”.

Em 17/02/2017 foram captados áudios 52736051 (fls.647/647vº)
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e 52736569 (fls.647vº/650),  entre os terminais (11) 951041109, adquirido por

Jamir (cf.  fls.3248/3250 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), mas utilizado

por Ronaldo e (11) 948908672, utilizado por Marco Randi (cf.fls.3552/3555 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  se  verifica  discussão  acerca  de

carregamentos apreendidos e dívidas pendentes entre os membros do grupo.

Tomislav retornou à Europa dias após a saída do navio MSC

CORUNA do Porto de Santos/SP, tendo os agentes policiais acompanhado sua

saída no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no voo LX0093, da Companhia

Aérea Swiss Air. Houve a inspeção de rotina na mala de Tomislav, quando se

localizou duas folhas de papel com a impressão do Extrato de Conta do Hotel

Tryp Tatuapé, no qual havia alguns números e letras circulados que formavam a

sequência  correspondente  à  unidade  de  carga  MSCU7890957  (conforme

explanado  pela  autoridade  policial  às  fls.3890/3895  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Com esta informação, os investigadores verificaram que tal

unidade de carga existia de fato e que teria sido embarcada no dia 25/02/2017 no

Porto de Santos/SP no navio MSC CORUNA, tendo como destino final o Porto

de Barcelona na Espanha.

As autoridades espanholas foram avisadas e, no dia 13/03/2017,

no Porto de Valência/Espanha, onde o navio fez escala, foram localizadas as sete

bolsas contendo cocaína. 

Diante do narrado, resta comprovada a efetiva participação de

Jamiriton Marchiori Calmon na operacionalização do embarque de cocaína deste

Evento 12.

No  tocante  ao  EVENTO  22,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos entre Karen e Ronaldo que indiquem que teria havido um carregamento

de droga no navio Cap San Augustin, tais como 50152010, 50187092, 50243241,
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50633367 e 50635305 (fls.801vº/807 destes autos), e que Jamir teria a ciência e

participação nele (índice 50170583 – fls.802vº), é certo que não há comprovação

da materialidade a justificar a condenação do acusado por este Evento, haja vista

que não houve qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio  pro  reo,  implicando  a  absolvição  do  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon quanto a este Evento 22.

No tocante ao EVENTO 23, em que pese a existência de diálogo

entre Karen e Jamiriton que indique não só sua atuação como assessor direto de

Ronaldo Bernardo, mas também como responsável pela operacionalização dos

embarques, tal como 50970207 (fls.816vºdestes autos) 50970271 (fls.1463/1464

dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  e  51026522  (fls.1426/1427  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181), é certo que não há comprovação da materialidade a

justificar a condenação do acusado por este Evento, haja vista que não houve

qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio  pro  reo,  implicando  a  absolvição  do  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon quanto a este Evento 23.

RENAN AMORIM PEIXOTO
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O  acusado  RENAN  AMORIM  PEIXOTO,  interrogado  em  Juízo  aos

18/07/2018 (mídia de fls.4547), afirmou que é amasiado e tem duas filhas de 15 e 8 anos. Que é

microempresário e que tinha uma lanchonete com seu irmão há cinco anos, tendo renda mensal

de dois a três mil reais. Que já foi acusado anteriormente por dois crimes tipificados no artigo

121 do Código Penal e um furto de navio e ainda um crime de receptação, não tendo nenhuma

condenação. Que morava e trabalhava no Guarujá, estando em endereço atualmente, porque sua

companheira  está  atualmente  morando  com  seus  genitores.  Que  não  tem  nada  contra  as

testemunhas  de  acusação.  Afirmou  que  não  tem participação  em fato  nenhum  narrado  na

denúncia, esclarecendo que o que praticava era furto de navio, no costado, na beira do cais, no

Terminal da Santos Brasil. Que não há nenhuma organização criminosa. Afirmou que às vezes

entrava no terminal  utilizando-se de crachá sem saber de quem era e às vezes entrava pelo

costado da Santos Brasil. Afirmou que ninguém do Terminal o ajudava. Afirmou que de todos

os acusados conhece apenas seu irmão, Rodrigo Amorim Peixoto, o finado Marco Randi e o

irmão dele, Artur Randi (réu nos autos 0015510-22.2017.403.6181). Afirmou que cresceu com

Marco Randi, era seu amigo de infância. Que Artur é bem mais novo do que o acusado e que

conhece  também  a  acusada  Tania  Randi,  mãe  de  Artur  e  Marco  (ré  nos  autos  0015510-

22.2017.403.6181).  Que  Marco  tinha  uma  empresa  de  sucata,  de  ferro-velho  e  Artur  é

caminhoneiro.  Afirmou  que  foi  algumas  vezes  ao  ferro-velho.  Que  não  conhece  nenhum

tripulante de navio, nem conhece a acusada Lucilene Cardoso. Que não conhece ninguém com a

alcunha de “Gordinho”.  Sobre os  diálogos constantes  de fls.627,  647,  669 e 681 dos autos

0010474-96.2017.403.6181, o acusado afirmou que não reconhece os diálogos, nem reconhece

nenhum dos números de telefone. Que conhece das pessoas citadas nos diálogos apenas Marco

Randi. Que não se lembra de ter usado qualquer desses números. Que não conhece Nicholas.

Que não conhece Paulo César Pereira Júnior. Que Marco Randi tinha como vulgo “Magrelo”.

Que conhecia uma pessoa que tinha como apelido “Tiago Abravanel”, que era moreno claro,

gordinho, parecido com o ator. Que não teve nenhum encontro nem conversa de cunho pessoal

com os acusados Marcos Eduardo,  Tiago Almeida Leite,  Edney dos Santos Neris,  Denilson

Agostinho Bilro. Afirmou que era comum o empréstimo de carro entre o acusado e seu irmão

Rodrigo, porque Rodrigo sempre ajudava o acusado a carregar “muamba”, caixa de mercadoria

que o acusado pegava nos navios. Que o acusado praticava furtos não só no Terminal Santos

Brasil, mas também na Barra de Santos, no Costado, em outros terminais. Que a embarcação

utilizada pelo acusado e por Marco Randi para a prática dos furtos era alugada. Afirmou que o

papel de Marco Randi na prática do crime de pirataria era de pegar a “muamba” e revender,

depois  passava  o  dinheiro  para  o  acusado.  Que  o  acusado  nunca  conheceu  nenhum  dos
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receptadores.  Afirmou  que  as  mercadorias  furtadas  eram bolsas,  tvs,  sapatos,  roupas  e  na

maioria das vezes perfumes vindos da Europa. Que a obtenção de informações acerca de quais

mercadorias estavam nos contêineres e nos navios era feita com funcionários dos terminais, mas

quem as obtinha era Marco Randi. Afirmou que Marco obtinha o ship planning e repassava para

o  acusado  que  “fazia  a  logística  em cima  do  navio”.  Afirmou  que  junto  com  o  acusado

praticavam também os furtos “Roger”, “Regis”, “Alê”, “Abravanel”, “Nado”. Que o nome de

“Roger” é Rodrigo. Que, em relação a uma conversa com Tania Randi em que ela está muito

brava e procurando Marco Randi, esclarece que era porque Marco Randi estava se envolvendo

com “Wagninho” ou “Cabelo Duro” e que nesse dia, Marco até teria chamado o acusado, mas

este  afirmou  que  não  queria  se  envolver  com tráfico de  drogas.  Afirmou  que  ele  e  Marco

estavam “roubando” navios desde 2006. Em 2012 foram presos pela polícia militar no barco

cheio de mercadorias vindas da China na Libra Terminais e levados para a Polícia Federal de

Santos.  Que ficaram uns dois  anos sem praticar  furtos.  Afirmou  que depois  deste  tempo  o

acusado voltou a praticar furtos, mas não tinha mais muito contato com Marco. Que Marco

chamou o acusado para “trabalhar” com droga, mas o acusado não quis. Afirmou que Tania não

queria que Marco Randi “trabalhasse” com droga, e por isso ela estava com raiva. Que conhecia

Edson Luizinho e que ele é que teria intermediado a conversa entre Marco Randi e “Wagninho”.

Afirmou que era Luizinho que estava levando Marco para o caminho do tráfico. Que na época

da morte de Marco já estava afastado dele, não tinha mais o contato de antigamente. Afirmou

que a única “Ariane” que conhece é a esposa do acusado, que se chama Ariane Mendonça

Santos. Que não conhece Ariane Bispo Vieira. Afirmou que Tania Randi e Artur Randi nunca

“trabalharam” com contrabando, pirataria e furto de mercadorias.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Renan  Amorim  Peixoto negou  os  fatos  narrados  na  denúncia,  afirmando

conhecer  alguns  dos  acusados.  Negou  os  diálogos  interceptados,  não

reconhecendo os números dos terminais indicados. Contudo, não soube informar

quais  eram os  números  dos  terminais  que utilizava.  Confirmou amizade  com

Marco Randi, afirmando que com ele roubava navios, mas que nunca mexeu com

tráfico de droga. Negou que seu apelido seja “Russo”.

Tais  afirmações,  todavia,  não  se  mostraram comprovadas  nos

autos. Por outro lado, Renan Amorim Peixoto já aparecia como suposto auxiliar
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de Marco Randi, líder da celular de logística de embarque da droga nos navios

desde  o  início  da  investigação.  Não  é  demais  salientar  que  Marco  Randi,

juntamente  com  Edson  Luizinho,  Wagner  Santos  Nascimento  e  Nicholas

Gonçalves, faleceu em confronto policial ocorrido em 18/08/2017, quando foram

flagrados fazendo içamento de cocaína em navio (relatado no Evento 21).

Restou comprovado que o terminal (13) 997750980, embora em

nome  de  terceira  pessoa  (fls.167  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  era

utilizado  por  Renan  Amorim  Peixoto,  conforme se  depreende  do  índice

50046405 (fls.227/228 dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  no qual  Renan

fala para Marco Randi que está na loja com Ariane (nome da esposa do acusado),

como  também  do  índice  50103184  (fls.493  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  no qual se houve Renan falando com Nicolas e ao fundo

gritando  para  Ariane  destravar  alguma  coisa.  Há  ainda  ligação  de  índice

49962049 (fls.529), em que Renan fala a Marco que já vai encontrar com ele, só

iria pegar Lavínia antes (Lavínia é o nome de uma das filhas de Renan Amorim

Peixoto,  conforme declaração escrita  de fls.5029/5029vº).  Acrescente-se ainda

que em várias ligações (49954900, 49962049 e 49981061 – fls.528, fls.529 e

fls.532vºdestes autos) deste terminal o interlocutor chama por “Russo”, apelido

de Renan. Confirmando o uso por Renan do vulgo “Russo há o diálogo de índice

50475816 (fls.611 destes autos – “...Artur-Não, o Renan, o doido do Russo já tá com o cara no

pente pra subir lá pô. Ronaldo-Tá bom, fechou...”).

Da mesma forma, comprovou-se que o terminal (13) 996761443,

em nome da esposa do acusado,  Ariane Mendonça Santos  (fls.488 dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  era  utilizado  por  Renan  Amorim  Peixoto,

conforme se depreende do índice 50191448 (fls.583 destes autos e fls.573 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  Tania  chama  seu  interlocutor  de

“Renan”;  do  índice  50191498  (fls.576/577  dos  autos  0010185-
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03.2016.403.6181), em que Tania chama o interlocutor de “Russo”.

Ressalte-se  que  Renan deixou  de  utilizar  o  terminal  (13)

997750980 no curso do Evento 6, passando a utilizar o terminal (13) 996761443,

que estava em nome de sua esposa. Tal fato, assim como a necessidade de se

verificar os telefones do grupo criminoso em geral, foi mencionado em diálogo

entre Karen e Ronaldo, em 16/09/2016 (índice 50289589 – fls.625/626 dos autos

0010185-03.2016.403.6181 –  “...Karen-O Jamir não chegou cara até agora com o dinheiro

meu... Ronaldo-Não foi, é que ontem os caras meteram o pé na casa da mãe do Magrelo, na casa do

Magrelo,  entendeu?...  Karen-Mas qual cara, os mesmos? Ronaldo-Uns caras daqui de cima, não tá

sabendo, ele jogou os telefones fora, o Jamir tá resolvendo uns negócios, entendeu? Bagulho de telefone,

bagulho pa... Karen-Sabe porque... Ronaldo-Acho que o Renan não tava legal, entendeu? Karen-Então,

eu falei pro Bonito que faz uns dias que esses nossos aqui não tá legal porque eu conheço o barulho, né?

Ronaldo-Uhum... Karen-E uma vez eu falei pro Pequeno: Oh, o teu tá ruim. Foi eu falar pro Pequeno

que o dele tava ruim que o meu, que dai deu aquele B.O. aqui comigo, mas a gente sabe também da onde

veio, só que eu já tô pedindo pro Jamir, já faz o que? 15 dias telefone, né amigo? Ronaldo-Não, mas é do

Renan que do Renan que deu problema, tem até gravação, ai nos ta evitando falar um pouco, deixa eu

resolver essas coisas...”).

O terminal (13) 996614139 também é utilizado por  Renan no

Evento 17, estando tal fato comprovado em razão do cadastro do terminal estar

em nome de Ariane Mendonça Santos, esposa do acusado (fls.4868 dos autos

0010185-03.2016.403.6181),  bem como pelo  índice  53339160  (fls.711  destes

autos),  no  qual  o  interlocutor  chama pelo  nome  Renan.  O acusado ainda  se

utiliza do terminal (13) 996943789 (também em nome de terceiro – fls.5793 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181,  com  data  de  habilitação  em  14/04/2017),

conforme índice 53537232 (fls.735), no qual é chamado de “Russo” por Marco

Randi.

Todos esses elementos comprovam a utilização por Renan dos

terminais monitorados supra indicados, afastando a alegação defensiva que não

se comprovou que a voz era de Renan.
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De forma mais detalhada, verifica-se, no tocante ao EVENTO 4,

que Renan mantém diversos diálogos com Marco Randi, desde o dia 24/08/2016,

indicando a preparação para o transporte e embarque de droga: índice 49952003

(fls.527 destes autos),  49960555 (fls.529 -“...Renan-  então,  o  menino  tá  guardando,  já

chegou lá já as caixas,  entendeu?  Marco-Hum hum.  Renan-já tá lá já, mas só que tá passando por

inspeção deles lá, de rotina mesmo, da do terminal deles, entendeu?), 49996530 (fls.536/536vº -
Renan: Oi? Esse agora, do, do, do, do GRI, do GRI. Marquinho-Não esse aí vai ser você lá dentro lá

com os caras lá, né? Renan-Oi? Marquinho-Vai ser você lá dentro, né? Renan-Isso, eu tô falando aqui,

aqui, aqui. Marquinho- Ah mano aqui nós tem que pegar o caminhão cedo e carregar cedo. Esse vacilão

do Tiago aí não arruma tudo, mano. Renan-É. Marquinho-E o Magno que vai? Marquinho-É filho, que

esse cara o Tiago, o Tiago não quer nada, mano[...] Marquinho-Vai carregar o bagulho e vai deixar no

caminhão, entendeu? Renan- Certo. Marquinho-Ah tu é, vai ter quer no Mini mesmo. Renan-É, pô, pra

carregar,  pra  tirar  do  carro  e  carregar  o  caminhão vai  ser  no  Mini,  não  é  isso?”),  50028264

(fls.539vº),  50028656  (fls.540),  50045080  (fls.541vº),  50049738  (fls.545),

50049846 (fls.545vº -  “Nicolas-  Amigo...  liga a Kombi e  vai  indo na moralzinha que eu vou

passar por você com a Doblo...entendeu...e  vem seguindo nós aqui...tá bom? Renan-Calma aí...  fala

devagar que tá cheio de caminhão aqui...essa porra...Nicolas- Eu vou passar do seu lado agora...liga o

carro e vem seguindo nois...nois tamo na Doblo...falou? Renan-Tá bom...mas e os adesivos? Nicolas-

Não...não precia não...não precisa adesivo não né Junior? Renan-Nem capacete nem nada? Nicolas-O

teu tá aqui comigo...vai entrar de boa...sem capacete...quando chegar lá tu pega...pra ficar lá dentro...”),

50050139 (fls.546 – Renan-...então! O bagulho aqui...o bagulho aqui já tá recheiado memo, ô[...]

Renan- É deixa eu te falar! Se for tirar no porto, vai ficar...dá pra tirar, tá ligado, suave. Dá pra botar

nossa  caminhada  aqui,  se  for  tirada  no  porto  lá,  tendeu?...”).  Já  as  ligações  de  índice

50050270 (fls.546vº) e 50050392 (fls.546vº), indicam a desistência do grupo em

embarcar a droga naquele dia.  

Dessa forma, ficou demonstrado que  Renan Amorim Peixoto

transportou e teve em depósito a droga na tentativa de embarque nesse evento.

Entretanto,  conforme asseverado pelos agentes policiais  em seus depoimentos

judiciais  e  pelo  próprio  Ministério  Público  Federal,  a  droga  apreendida  no

Evento 4 não pertencia  aos  acusados aqui  investigados,  não podendo  Renan

Amorim Peixoto ser condenado por este crime de tráfico. 

264



Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a

procurar uma nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu

poder, restando comprovado que Renan Amorim Peixoto era um dos principais

auxiliares dos irmãos Randi na operação logística de embarque da droga. 

No  índice  50050392  (fls.559  destes  autos),  ocorrido  no  dia

30/08/2016,  Renan e Marco Randi conversam sobre conteiner que poderá ser

usado no embarque, após a tentativa frustrada (“...Renan-Ele só quer tirar uma só dúvida,

se deixa para o próximo, agora no 8, dia 8, entendeu. Marco-Dia 8. Renan-Isso. Marco-tem que passar

pro... Renan-Tem uma que é certeza...de que vidro, vidro. Marco-Ham. Renan-Tem uma que é certeza de

vidro já tá na mão Junior? Quase?...vai chegar bem antes do dia 8...”). Frise-se que 716 kg de

cocaína foram apreendidos no conteiner com carga de vidro ACLU9638232.

Do  conteúdo  da  conversa  captada  no  dia  04/09/2016,  entre

Renan e Marco (índice 50104538- fls.567), há comprovação das tratativas para o

transporte  da  droga,  que  seria  embarcada  naquela  madrugada  no  Terminal

Deicmar (“...Marco- A gente vai ter que fazer o bagulho com teu carro lá entendeu, pra jogar tá

tranquilo. Renan- Tranquilo, poh, suave. Marco-Porque é o seguinte. Renan-Ah. Marco-O Tiago deixou

a chave  do  caminhão dentro  do carro dele  e  o  carro  dele  tá  com o  Jamir.  Renan-Putz.  Tranquilo

parceiro é nóis...”). No dia 05/09/2016, conversa de índice 50105154 (fls.567vº-vol3
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destes autos), entre Ronaldo e Marco Randi, comprova o embarque de parte da

droga relacionada ao Evento 5,  (“...Marco-Já subiu cuzão! Já era!  Ronaldo-Tá! Deixa eu te

falar.  Marco-Hã!  Ronaldo-Foi aquilo mesmo que nóis tinha falado ou mais alguma coisa?  Marco-O

cento e cinco! Ronaldo-O Mutchacho te arrumou mais alguma coisa? Marco-Hã rã!...”). Novamente,

por meio de mapeamento de ERB, foi possível verificar a localização do terminal

utilizado por Marco Randi nas proximidades do Terminal DEICMAR (fls.568).

Assim, restou evidente a autoria de Renan neste Evento 5, como

executor  dos  trabalhos  operacionais  (transporte  e  embarque)  da  droga,  sob  o

comando de Marco Randi.

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  18/09/2016),  também  restou  comprovada  a

participação do acusado  Renan Amorim Peixoto no embarque da droga por

meio de içamento.

Conforme  anteriormente  consignado,  no  dia  31/08/2016,  foi

captada conversa entre Ronaldo e Marco Randi (índice 50070311 – fls.562), na

qual  há  a  menção  ao  destino  do  navio  em  que  foi  apreendida  a  cocaína

relacionada a este Evento 6. 

Vários índices indicam a participação de Renan no embarque da

droga,  buscando  informações  para  a  localização  de  conteiner  que  possa  ser

estufado  com  funcionários  do  Terminal  Santos-Brasil,  tais  como  50200080

(fls.585vº - “Renan-Mano, o bagulho é 01:00 da manhã só doido, está chegando na Barra agora o

navio. Nicolas-Então, eu estou ligando aqui no Magrelo e ele não está me atendendo esse viado, mano,

que eu tenho que buscar uns negócios  com ele,  né?...”); 50200533 (fls.587 destes autos –

“...Renan-Tô por perto, tô por perto. E ai tu conseguiu ver alguma coisa pra nós? Cláudio-Então, só

tem, só tem um só, só tem um...Renan-Só um. Claudio-É. Só tem um...Renan-Entendi.Mas tá fácil? Como

que tá? Cláudio- Tá lá já... Renan-Oi... Claudio-Já tá lá... Renan-Mas sabe o que que é o material que tá

dentro? Claudio-Não, ai não tem como a gente ver não, entendeu, mas já está lá... Renan-Tá, o que tá

vindo é esse aqui e pra lá não, né? Claudio-Tá, deixa eu ver aqui, peraí... Renan-Deixa eu falar, vê
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direitinho aqui como que tá, tá lá no começão dele? Na asa lá do... Claudio-Isso, isso... Renan-Tá como?

Cláudio-Tá na asa... Renan-Na asa, tipo assim, aquela que fica pedir pra cair na água? Assim? Claudio-

Isso, isso mesmo. Renan-Puta, ali acho que é ruim, né? Não tem passarela, né? Cláudio-É, ali é ruim...

Renan-Porque ela fica alto assim, né? Ali só o que? Tem varanda que vai até ali? Cláudio-Tem, tem pô...

Renan-Mas só que ela fica que, quem fica na água assim já vê, né? Cláudio-É, já vê. Tem que tomar

cuidado,  né?  Renan-E  ela  tá  com  ela?  Ela  tipo  lado  de  mar  ou  de  terra?...”);  50200572

(fls.587/587vº destes autos – “...Claudio-Não é, não é químico, entendeu, e tá na asa... Renan-

Certo... Claudio-Entendeu? Renan-Mas maior ruim de mexer, né?... Claudio-É, ai é ruim... Renan-Mas

tipo assim, mais dá para subir na passarela e mexer,  não dá? Claudio-Dá... Renan-É ruim porque...

Claudio-É, só que tá na, é isso ai... Renan-Tá lá naquele lugar assim que é distante, né? Na lateralzona

mesmo que da água dá pra ver tudo, né? Claudio-Isso, isso mesmo. Renan-Entendi, entendi. Caralho, ai

é foda, eu vou ter que falar com menino pra ver qual que é irmão, entendeu? Claudio-É lá, vê lá que

qualquer  coisa  eu  já  te  mando  aí...  Renan-E  se  nós  subir,  não  tem  nada?  Claudio-Não,  não...”);

50212588 (fls.589 destes autos – “...Renan-Vai dar pra nóis lá né. HNI-Ó acho que não viu

meu irmão ó... Renan-Por quê? HNI-Tá faltando micharia para taiar. Renan-Mas tá prevista aqui uma

da manhã poh. A saída. HNI-É mais eu to com o menino aqui, o menino aqui. Renan-Ham. HNI-Ele tá

dizendo que tem minharia de container aqui...”). 

E  há  índices  a  comprovar  a  atuação  no  efetivo  embarque  da

droga,  como,  por  exemplo,  os  de  índices  50312683,  50312778,  50312852  e

50312879 (fls.593/595 destes autos), somados às imagens e informações obtidas

junto ao Terminal Santos-Brasil (fls.596/598 destes autos e Informação Policial

de  fls.1979/2008  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  inclusive  com

identificação visual de Renan como “Invasor 4” de fls.2002 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181), nas quais se verifica que Renan Amorim Peixoto coordenou

e realizou a entrada clandestina no terminal, subindo, inclusive, a bordo do navio

Cap San Nicolas, participando do içamento das bolsas contendo a droga.

É preciso ressaltar que a localização do terminal portuário e do

navio em que a cocaína foi colocada (por volta da meia-noite do dia 18) só foi

possível por meio dos monitoramentos telefônicos realizados (índices 50312778,

50312852  e  50312879  –  fls.593vº/594vº  destes  autos),  bem  como  da  ação
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controlada autorizada que impediu, no caso em tela, a atuação da segurança do

Terminal Santos-Brasil. Estas mesmas informações foram repassadas à Receita

Federal  que,  no  dia  18/09/2016,  realizou inspeção  física  nos  contêineres  que

estavam no convés do navio Cap San Nicolas e localizaram onze bolsas contendo

cerca de 322 kg de cocaína dentro do contêiner CLHU2967645.

Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Renan  Amorim Peixoto

neste Evento 6, como responsável pelo embarque da droga.

No que tange ao EVENTO 7 (apreensão de 384 kg de cocaína

no Porto de Gioia Tauro/Itália em 19/10/2016), também restou comprovada a

participação  do  acusado  Renan  Amorim  Peixoto,  efetivando  o  transporte  e

embarque da droga no navio.

No  dia  24/09/2016,  foi  captado  diálogo  (índice  50434870  –

fls.603/606 destes  autos),  no qual  Marco Randi  fala  a  Ronaldo,  que já  havia

preparado o necessário para fazer o embarque no navio. Um pouco mais tarde, no

mesmo dia,  há a conversa de índice 50437200 (fls.606/607),  entre Ronaldo e

Marco Randi, sendo que Bonito está junto a Ronaldo acompanhando os ajustes

finais  para  o  envio  da  droga,  bem  como  problemas  com  pagamento  dos

cooptados e dos próprios membros do grupo.

No  dia  27/09/2016,  foram  captadas  conversas  entre

Jamir/Ronaldo  (no  terminal  11-953556409,  utilizando  por  ambos,  mas

principalmente  por  Jamir)  e  Artur  Randi  (índices  50475763  e  50475816  –

fls.610vº/611 destes autos), no qual se percebe, de forma clara, a preparação para

o embarque da droga (colocação da cocaína em sacos de lixo para não haver o

risco de molhar), supervisionada por Ronaldo, o qual dá ordens a Artur, que é

acompanhado por Renan. 

No dia 28/09/2016, em conversa entre Bonito e Marco Randi,
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este último confirma que a parte dele do trabalho já estava feita (índice 50480720

– fls.611vº/612 destes autos).

Também  restou  demonstrado  que  Renan  Amorim  Peixoto

viajou junto com Marco Randi e outros acusados para o Rio de Janeiro, quando

foi realizado o içamento das bolsas,  conforme se depreende das conversas de

índices  50534544  (fls.935/936  dos  autos  0010185-03.2016.403)  e  50534544

(fls.858/860  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Cumpre  observar,  em

relação  a  este  último  diálogo,  que  Renan  está  utilizando  novo  terminal  (13-

997072086), e repreende sua esposa Ariane para que não faça nenhuma ligação

para este número (“...Lavígnia-Tá.Tu já ta vindo pai? Renan-Não, não, não, ainda tô chegando

aqui no Rio ainda, um beijo, fica com Deus, tá bom? Boa noite, chama sua mãe ai pra mim falar com

ela...[...]  Renan-Ariane,  Ariane...  Ariane-Oi...  Renan-Se liga, não me liga nesse telefone aqui não, é

aquele lá, eu te liguei porque, entendeu, muito tempo sem falar aí tá? Ariane-Tá, não vou ligar não, mas,

tudo bem...Renan-Não me liga, de jeito nenhum, por nada, por nada hein...”). 

Resta clara, dessa forma, a autoria de  Renan Amorim Peixoto

no Evento 7, como um dos acusado que realizou o embarque da droga no navio

Rio de Janeiro.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 01/05/2017), também restou comprovada a participação

do acusado  Renan Amorim Peixoto,  efetivando o  transporte  e  embarque da

droga no navio.

Conforme detalhadamente explanado na denúncia, desde o início

de  abril  o  grupo  criminoso  estava  tentando  realizar  mais  um  embarque  de

cocaína, que por diversas razões acabou por não se concretizar. A participação do

acusado  Renan  Amorim  Peixoto pode  ser  verificada  nos  índices  53287371

(fls.704vº); 53452714 (fls. 717vº);  53457013  (fls.718vº),  53457108  (fls.718vº),

53457760  (fls.720),  53458458  (fls.721vº),  53462804  (fls.723vº),  53463469
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(fls.724vº);  53467012 (fls.725vº),  53467153 (fls.725vº),  53467652 (fls.727vº),

53472013  (fls.728vº),  53473196  (fls.729),  53502678  (fls.732vº),  53537232

(fls.735/735vº), 53540616 (fls.736), 53544562 (fls.736vº), 53544599 (fls.737vº),

53551527 (fls.738), 53552411 (fls.738vº) e 53559719 (fls.745vº), relacionados às

tratativas para realização de embarque, todas fracassadas.

O embarque efetivo da cocaína no navio Cap San Nicolas pode

ser verificado de forma detalhada com a efetiva participação de Renan, por meio

dos índices 53563706, ocorridos a partir da noite do dia 29/04/2017 (fls.747vº -

“...Renan: Como o Mini tava com ele, ele procurasse com o Mini lá. Falou: Vou ver com ele aqui então.

Aí foi isso. Combinamo aqui tudo direitinho, expliquei tudo. Bigode primeiro, depois de uns dez, quinze

minutos passa o Flávio, entendeu? Marco:Uhum. Renan- Aí, na pura calma, sem arriscar, sem botar pra

perder. Ele escutou tudinho e é isso aí mesmo. Entendeu? Agora...Combinamo aqui o horário, pra sair

dali onde a gente ia se trombar, às vinte três e vinte, vinte três e meia. Tá bom? Marco-Aonde a gente ia

se trombar? Renan-Isso. Nós num tava lá parado esperando os cara ontem. Marco-Uhum. Renan-Isso

ali. Sair dali às vinte três e vinte, vinte três e meia, por aí. Entendeu? Marco-Presta atenção no que eu

vou te falar. Renan- Fala ai. Marco-É melhor mandar com a embarcação que vai carregada, é melhor

mandar uma outra embarcação também, pequena, pra tá sempre olhando, por quê? A embarcação vai

carregada, tá bom, legal. E quem vai na frente, olhando pra ela, ir carregada? Renan-Não, mas se liga.

Já falei isso com ele já, pô. Um dos dois parça que for levar o bagulho, que no caso é o mais velho, que

vai levar a caminhada... Marco-Correto. Renan- O outro, o irmão dele, vai na frente toreando, eu falei

isso  pro  Zero  Dois  pô.  Pode  perguntar  ele  lá  doido...”);  53564947  (fls.749);  53565562

(fls.750vº - “...Renan- Tá chegando? Então, tá tudo pronto já. Já tiramo tudo daqui, entendeu? Só

tamo te esperando tu colar aqui pra nós ir de carro pra lá, onde vai descer. Marco-Tá, tá bom. Só que eu

tô com carro baixo viu? Meu carro é ruim de...Não é carro grande não. Renan-Não, tem outro carro

aqui  pra  nós  ir...”);  53566615 (fls.750vº -  “...Marco-Tá.  O  Bigode  por  vir,  presta  atenção.

Quando vocês forem passar aqui...Todo mundo deitado, só o Zero Dois e o Robson em pé, hein? Renan-

Tá, falou, então, é nóis...”); 53566640 (fls.751 – “... Renan-Tamo aqui já...passand do...da ponta

aqui...Marquinhos-Tá...vai passar uma lancha por vocês aí...à esquerda de vocês...é o prático, vai pra

direita...  Renan-Ah...já passou...já passou...já tamo na direita aqui já...ele  já passou por nós já...”);

53577992 (fls.754 –  “...Renan-Oi...Tudo certo lá...  Marquinhos-  É...ele  mandou pra mim aqui

umas fotos. Renan-Hein? Marquinhos-Ele mandou umas fotos aqui pra mim...  Renan-Tá visível  essa

daí...eu tenho duas visível aqui, bem visível... Marquinhos-Tá bem visível? Renan-Tá...Eu acho que foi
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até...tu mandou pra ele agora... Marquinhos-Deixa eu te falar... Renan-ã? Marquinhos- É...como é que

tá  lá...sem  novidade?  Renan-Tranquilo,  tranquilo,  tranquilo...  Marquinhos-Ninguém  vai  trabalhar?

Renan- Não...ninguém...ninguém...o  homem tá lá até as sete lá...  Falein pra ele...  pra ele de vez  em

quando  lá  dá  uma  passada  e  uma  ‘periada’  e  perguntei  se  tem  alguma  movimentação  lá  de...de

trabalho...ele falou que não, tá suave... Marquinhos- Tá...então manda ele ficar tranquilinho né...a que

horas  ele  vai  embora.  Renan-Tá  previsto  pra  treze...”)  53582545  (fls.754vº/755  –
“...Marquinhos-Já foi embora? Renan- Não...só prolongou um pouco...um pouco, as 20 horas ele sai.

Marquinhos-  Puta...Não  acredito...  só  pode...  Renan-ã?  Marquinhos-Essa  porra  tem que  ir  embora

logo[...] Renan- Não...não sobe mais ninguém...e ele só vai sair agora quando a maré tiver boa as oito

horas parece...só até antes ele sai...”). Após a apreensão da droga, já no dia 02/05/2017,

Marco liga para Renan, afirmando que alguém do grupo está “grampeado”, sendo

esta a razão para o “trabalho” não ter dado certo (53587710 – fls.756/756vº -
“...Marco-No jornal tava falando o negócio do...que pode ter sido feito na corda. Renan-Sei. Marco-

Pelo fato da lata vir de longe, né? Renan-De o que ter vindo de longe? Marco- A lata. Vem de longe, né?

Renan-Ah sim, sim, sim. Marco- Por isso que (inaudível) ter colocado na corda. Renan-É. Içado lá fora

lá quando ele tava dormindo, né? Marco-uhum. Renan- Entendi, pode ser também né, mas... Marco-

Mandar a real pra tu, quer que eu te fale? Vou mandar a real pra tu. Isso é grampo mano. Renan-É?

Marco-Isso é grampo mano. Os cara sabia que a lata tava feita, a lata. Renan-É. Marco-Isso é grampo, é

algum telefone no grampo...Uhum. Renan-Deve ser do cara lá, do papel, né? Marco-Não, não, não. Isso

é grampo feinho, sabe por que? Raciocina. Os cara sabe que esse ferrou dormiu lá na barra, entendeu?

Renan-Isso. Marco-Os cara só subiu pra derrubar, só. Renan-É mermo né? Marco-Os cara deixou ele

operar pela metade, quase pela metade, pra depois derrubar. Isso é grampo...”)

Assim,  restou  comprovado  que  Renan  Amorim  Peixoto

participou de todos os arranjos para a concretização da ação criminosa, estando

presente,  inclusive,  em  uma  das  embarcações  utilizadas  para  o  içamento  da

droga.

No tocante ao EVENTO 23, em que pese a existência de diálogo

de índice 50904950 (fls.808vº) entre o acusado Renan e Nicholas, indicando a

participação de  Renan Amorim Peixoto  em carregamento de drogas no navio

Ibis  Arrow,  é  certo  que  não  há  comprovação  da  materialidade  a  justificar  a

condenação  do  acusado  por  este  Evento,  haja  vista  que  não  houve  qualquer
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apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo,  implicando a absolvição do acusado  Renan Amorim Peixoto

quanto a este Evento 23.

Diante  de  todo o  analisado,  verifica-se  que  não se  sustenta  a

afirmação do acusado que  apenas  praticava  furtos  nos  navios,  atuando como

“pirata”. Vários dos diálogos acima transcritos indicam que “bagulho” era levado

e embarcado e não subtraído dos navios. Também não se verifica a afirmação de

que Marco obtinha as informações, haja vista que foram monitorados diálogos de

Renan com o José Lucio, responsável por passar as informações sobre os navios

e contêineres.

Além  disso,  não  é  demais  indicar  uma  conversa  da  acusada

Karen Daniele com uma amiga, que ao comentar sobre a morte de Marco Randi

(no  Evento  21  destes  autos),  afirmou  que  Renan só  não  estava  naquele  dia

porque havia feito uma cirurgia na perna (índice 55070742 – fls.7386/7387 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181).

De forma diversa  da alegada pela defesa,  os agentes policiais

responsáveis pela investigação confirmaram a atuação do acusado Renan como

auxiliar de Marco Randi no tráfico de drogas, além de ser conhecida a atividade

como “pirata”.

Quanto ao patrimônio do acusado Renan Amorim Peixoto, é de

se destacar que não se encontra justificado, haja vista que, embora tenha alegado

que mantém atividade como microempresário, nada foi comprovado. Por outro
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lado,  restou plenamente demonstrada a atuação habitual  no tráfico de drogas,

bem como, conforme análises de fls.1072/1085 e fls.1106/1112 (volume 4 destes

autos), que o acusado ocultava patrimônio em nome de familiares.

RODRIGO AMORIM PEIXOTO

O acusado  RODRIGO AMORIM PEIXOTO,  interrogado em Juízo aos

13/07/2018 (mídia de fls.4304), narrou que é solteiro e tem um filho menor. Que é soldador

autônomo e recebe um mil e quinhentos reais por mês e trabalha desde os 20 anos, tendo 25

anos agora. Que trabalhava em uma transportadora de óleo chamada Imbirá. Que seu endereço é

Rua Itapema, 156, casa 1, sendo imóvel alugado. Que mora com sua mãe e seu pai. Que nunca

foi processado e não conhece as testemunhas de acusação. Que só conhece seu irmão. Que o

interrogado  não  tem envolvimento  com  esses  casos,  que  só  ficou  sabendo  quando  teve  a

operação e invadiram a casa do irmão do interrogado. Que se apresentou lá, assinou o mandado

de busca e apreensão, apresentou sua habilitação e foi embora. Que depois de um tempo ficou

sabendo que estava sendo procurado. Que o irmão do interrogado é Renan Amorim Peixoto.

Que o interrogado não sabia de qualquer envolvimento de seu irmão com tráfico. Que Renan era

pirata, roubava container dentro do navio no Porto de Santos. Que o interrogado não sabe como

o irmão roubava, não era armado. Que seu irmão atracava perto do navio e de dentro do navio

jogavam as mercadorias para baixo. Que o irmão já foi preso por isso. Que conheceu Renato no

CDP, pois estão presos na mesma unidade,  não conhecia antes.  Que não conheceu nenhum

Randi. Que o interrogado tem certeza que foi envolvido por causa de seu irmão. Que falava no

telefone  com  o  seu  irmão,  mas  apenas  coisas  pessoais,  nada  ilícito.  Que  era  comum  o

interrogado usar o carro de Renan e Renan usar o carro do interrogado. Que nenhum número do

interrogado  foi  interceptado  e  o  interrogado  não  teve  contato  pessoal  nenhum com Marco

Randi. 

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Rodrigo  Amorim  Peixoto negou  os  fatos  narrados  na  denúncia,  afirmando

conhecer  dos  acusados  apenas  seu  irmão  Renan  Amorim  Peixoto.  Negou

conhecer  qualquer  um da família  Randi,  confirmando que seu irmão roubava
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navios, atuando como “pirata” e que não sabe de envolvimento de Renan com

tráfico de droga. 

Conforme explicitado no tópico próprio, restou comprovado que

o irmão do acusado, Renan Amorim Peixoto, tinha importante papel na célula

criminosa  responsável  pela  logística  do  embarque  das  drogas.  Também  está

demonstrado nos autos que  Rodrigo Amorim Peixoto auxiliava seu irmão no

transporte  e  embarque  das  drogas,  em que  pese  a  negativa  em interrogatório

judicial.

Não  é  demais  ressaltar  que  em  interrogatório  judicial  Renan

Amorim  Peixoto  confirmou  que  Rodrigo o  auxiliava  no  carregamento  de

mercadorias,  sendo que  Rodrigo confirmou que era  muito  comum os irmãos

utilizarem um o carro do outro.

Restou  comprovado  ainda  a  utilização  pelo  acusado  Rodrigo

Amorim Peixoto do terminal (13) 997742563, embora cadastrado em nome de

terceiro,  diante  do  diálogo de  índice  51087418 (fls.1447 dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

De forma mais detalhada, verifica-se, no tocante ao EVENTO 4,

que Renan mantém diversos diálogos com Marco Randi, entre eles, os de índices

49996350 (fls.537vº - “...Renan-Ah vamo faze sim vamo faze sim. Quem vai falar com a moçada

vai ser eu? Marquinho-É poh caralho, que pergunta. Renan-Tá tá bom então. Marquinho-Alias é tu e

com o Nicolas, filho. Renan-Oi? Eu e o Nicolas né? Marquinho-é, não tem outro, filho, só você e o

Nicolas. Renan-Fecho e da molecada quem vai aí Wagnão, Tiago já vai no piloto. Marquinho-Ah isso aí

eu vou veo o bagulho é nóis aqui filho. Renan-Tá fecho então. Porque eu tava querendo dar um papo no

Rodrigo ali tá ligado pra envolver ele e o Regis lá entendeu?...”), 49996530 (fls.536/536vº -
“...Renan-Firme aí então não precisa ligar pros moleques pra encher o caminhão lá, né? Pra carregar

lá? Marquinho-Não, isso aí tem que ser de manhã, isso aí nos resolve, manda o moleque encostar lá, a

gente joga pra dentro, é o seguinte eu tenho preparar as malas, né, filho, rapidinho. Renan-Então é isso

mesmo que eu tô falando, preparar... Marquinho-Na segunda-feira de manhã, filho, você vai, você vai,
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você vai pros seus compromissos. Renan-Certo. Marquinho-Qualquer coisa a gente liga o Regis, eu ligo

o Rodrigo pra ajudar a carregar os bagulho, pra poder fazer a... e colocar rapidinho. [...] Marquinho-

Vai carregar o bagulho e vai deixar no caminhão, entendeu? Renan- Certo. Marquinho-Ah tu é é, vai ter

quer no Mini mesmo. Renan-É, pô, pra carregar, pra tirar do carro e carregar o caminhão vai ser no

Mini, não é isso?”) e 50048311 (fls.544 – “...Renan-Se liga o Rodrigo vai vim no dele...beleza?

Pode ser? Marco-Pode ser pô...pode deicar que eu me viro...”), os quais demonstram que o

acusado Rodrigo Amorim Peixoto auxiliaria no transporte da cocaína.

Já  as  ligações  de  índice  50050270  (fls.546vº)  e  50050392

(fls.546vº), indicam a desistência do grupo em embarcar a droga naquele dia.  

Dessa forma, ficou demonstrado que Rodrigo Amorim Peixoto

transportou e teve em depósito a droga na tentativa de embarque nesse evento.

Entretanto,  conforme asseverado pelos agentes policiais  em seus depoimentos

judiciais  e  pelo  próprio  Ministério  Público  Federal,  a  droga  apreendida  no

Evento 4 não pertencia aos acusados aqui investigados, não podendo  Rodrigo

Amorim Peixoto ser condenado por este crime de tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a

procurar uma nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu

poder,  restando  comprovado  que  Rodrigo  Amorim  Peixoto era  um  dos
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auxiliares  dos  irmãos  Randi  e  de  seu  irmão  Renan  na  operação  logística  de

embarque da droga. 

No  índice  50050392  (fls.559  destes  autos),  ocorrido  no  dia

30/08/2016,  Renan e Marco Randi conversam sobre container que poderá ser

usado no embarque, após a tentativa frustrada (“...Renan-Ele só quer tirar uma só dúvida,

se deixa para o próximo, agora no 8, dia 8, entendeu. Marco-Dia 8. Renan-Isso. Marco-tem que passar

pro... Renan-Tem uma que é certeza...de que vidro, vidro. Marco-Ham. Renan-Tem uma que é certeza de

vidro já tá na mão Junior? Quase?...vai chegar bem antes do dia 8...”). Frise-se que 716 kg de

cocaína foram apreendidos no container com carga de vidro ACLU9638232.

Do  conteúdo  da  conversa  captada  no  dia  04/09/2016,  entre

Renan e Marco (índice 50104538- fls.567), há comprovação das tratativas para o

transporte  da  droga,  que  seria  embarcada  naquela  madrugada  no  Terminal

Deicmar (“...Marco- A gente vai ter que fazer o bagulho com teu carro lá entendeu, pra jogar tá

tranquilo. Renan- Tranquilo, poh, suave. Marco-Porque é o seguinte. Renan-Ah. Marco-O Tiago deixou

a chave  do  caminhão dentro  do carro dele  e  o  carro  dele  tá  com o  Jamir.  Renan-Putz.  Tranquilo

parceiro é nóis...”). No dia 05/09/2016, conversa de índice 50105154 (fls.567vº-vol3

destes autos), entre Ronaldo e Marco Randi, comprova o embarque de parte da

droga relacionada ao Evento 5,  (“...Marco-Já subiu cuzão! Já era!  Ronaldo-Tá! Deixa eu te

falar.  Marco-Hã!  Ronaldo-Foi aquilo mesmo que nóis tinha falado ou mais alguma coisa?  Marco-O

cento e cinco! Ronaldo-O Mutchacho te arrumou mais alguma coisa? Marco-Hã rã!...”). Novamente,

por meio de mapeamento de ERB, foi possível verificar a localização do terminal

utilizado por Marco Randi nas proximidades do Terminal DEICMAR (fls.568).

A participação de Rodrigo Amorim Peixoto restou demonstrada

por meio dos índices 50159819 (fls.532 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 –
“...  Renan-Quem é  porra? Rodrigo-É o Rodrigo.  Renan-  O Rodrigo o que  foi  o  que aconteceu  ai?

Rodrigo-Tá suave. Renan-Tá fio tamo trabalhando que deixa nóis nervoso caralho...”) e 550160067

(fls.572vº - “...Nicolas-E fala pro Rodrigo ficar aí por perto com o carro dele, que nóis vai precisar

do carro dele também pra ir lá pra coruja...”)
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Assim, restou evidente a autoria de  Rodrigo Amorim Peixoto

neste  Evento  5,  como  executor  dos  trabalhos  operacionais  (transporte  e

embarque) da droga, sob o comando de Marco Randi.

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  18/09/2016),  também  restou  comprovada  a

participação do acusado  Rodrigo Amorim Peixoto no embarque da droga por

meio de içamento.

Conforme  anteriormente  consignado,  no  dia  31/08/2016,  foi

captada conversa entre Ronaldo e Marco Randi (índice 50070311 – fls.562), na

qual  há  a  menção  ao  destino  do  navio  em  que  foi  apreendida  a  cocaína

relacionada a este Evento 6. 

O índice 50312879 (fls.594vº/595 destes autos), no qual se ouve

o acusado Renan dando ordens em todo o procedimento de içamento, inclusive

para o acusado  Rodrigo Amorim Peixoto, somado às imagens e informações

obtidas junto ao Terminal Santos-Brasil  (fls.596/598 destes autos,  Informação

Policial  de  fls.1979/1988 e  ofício do terminal  portuário de  fls.1989/2008 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181, inclusive com identificação visual de Rodrigo

como “Invasor 3” de fls.2002 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), comprova a

participação no içamento das bolsas contendo a droga, após a entrada clandestina

no terminal, e subindo a bordo do navio Cap San Nicolas.

É preciso ressaltar que a localização do terminal portuário e do

navio em que a cocaína foi colocada (por volta da meia-noite do dia 18) só foi

possível por meio dos monitoramentos telefônicos realizados (índices 50312778,

50312852  e  50312879  –  fls.593vº/594vº  destes  autos),  bem  como  da  ação

controlada autorizada que impediu, no caso em tela, a atuação da segurança do

Terminal Santos-Brasil. Estas mesmas informações foram repassadas à Receita
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Federal  que,  no  dia  18/09/2016,  realizou inspeção  física  nos  contêineres  que

estavam no convés do navio Cap San Nicolas e localizaram onze bolsas contendo

cerca de 322 kg de cocaína dentro do contêiner CLHU2967645.

Afasto a alegação defensiva de que não teve acesso às imagens

de identificação, haja vista que elas se encontram nos autos, nas folhas acima

mencionadas.  Há  ainda  quadro  descritivo  da  identificação  às  fls.919/920  dos

autos  0010474-96.2016.403.6181,  sendo que nele  a  foto  do acusado  Rodrigo

Amorim Peixoto foi  numerada como “Invasor  01”,  como também cópia  dos

vídeos de portaria em hiperlinks no arquivo Auto Circunstanciado Final, tendo

todos  estes  documentos  sido  disponibilizados  às  defesas  por  meio  de  mídias

digitais. Não há dúvida acerca da identidade do acusado, bastando cotejar com o

vídeo do interrogatório judicial, para se verificar que, embora mais magro, trata-

se da mesma pessoa.

Observo ainda, afastando alegação da defesa de que não houve

diligência para verificar quem liberou os crachás, diante da identificação supra

mencionada,  a  qual,  inclusive,  propiciou  aos  agentes  policiais,  ao  longo  da

investigação, o reconhecimento em redes sociais do acusado Rodrigo Amorim

Peixoto, conforme afirmado pela testemunha Thiago Alpiste em Juízo.

Assim, restou evidente a autoria de  Rodrigo Amorim Peixoto

neste Evento 6, como um dos responsáveis pelo içamento e embarque da droga.

JOSÉ LÚCIO PAULINO

O acusado JOSÉ LÚCIO PAULINO, interrogado em Juízo aos 17/07/2018

(mídia de fls.4478), afirmou que é casado, possui dois filhos menores, um de 14 e outro de 15

anos.  Que mora com a esposa,  sendo o imóvel  dela.  Que é pescador artesanal  desde 1978,

trabalhando por conta própria. Que não possui barco. Que pesca na região do Porto de Santos e
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como  sendo  pescador  artesanal  só  pode  pesar  na  área  de  manguezal.  Que  é  pescador  de

mexilhão, marisco. Que o interrogado possui renda mensal de R$1.600/1.800. Que não conhece

nem tem nada contra as testemunhas de acusação. Que nunca foi processado criminalmente.

Que foi contatado por Marco Randi para obter informação sobre container que viria da Europa.

Que  o  interrogado  afirmou  a  ele  que  poderia  obter  tais  informações  com  um  conhecido

despachante de nome Marcelo ou José Marcelo. Que, de fato, conseguiram as informações e o

interrogado repassou para Marco. Que ele deu ao interrogado seis mil reais por esta informação.

Que, passados uns dois dias, Marco ligou para o interrogado e disse que a informação não

serviu  para  ele  e  pediu  o  dinheiro  de  volta.  Que  Marco  mandou  uma  pessoa  na  casa  do

interrogado,  para  quem devolveu o  dinheiro.  Que  depois  de  um tempo,  Marco  procurou o

interrogado de novo, pedindo informações, mas o interrogado falou que não queria mais saber

disso ai. Que o interrogado sabia que Marco era envolvido com contrabando, nunca com tráfico

de drogas. Que nunca soube disso. Que o interrogado falou para Marco que não queria mais

fazer  isso,  que  estava  arrependido e  que  poderia  prejudicar  muito  o interrogado,  que  tinha

família. Que foi numa época que o interrogado estava com as finanças muito ruins. Que na

época um galpão de açúcar pegou fogo, e o rescaldo foi para o mar,  e toneladas de peixes

morreram por falta de oxigênio, invadindo o mangue. Que o interrogado ficou quase um ano

sem  poder  trabalhar.  Que  o  advogado  da  colônia  de  pescador  fez  várias  reuniões  com o

Ministério da Pesca, que tinha prometido pagar uma indenização para os pescadores. Que isso

foi em 2014/2015 e até hoje não receberam nada. Que ficou sem ter como levar dinheiro para a

família, por isso aceitou a proposta de Marco. Que o interrogado se arrependeu, que devolveu o

dinheiro e não participou mais de nenhum outro fato com ele. Que conheceu, além de Marco, o

irmão dele, mas só por ter ido ao ferro-velho vender algumas coisas. Que o ferro-velho ficava

na Rua Senador Salgado Filho. Que fez três ou quatro vendas. Que conheceu Marco contatou o

interrogado porque ficou sabendo que trabalhava na área de pesca. Que não sabe se foi  no

evento 14. Que Marco disse que não conseguiu com a informação dada pelo interrogado. Que

também não sabe se foi no evento 17. Que não conhece pessoalmente Renan, mas já ouviu seu

nome. Que não conhece Pen Drive, que só viu o nome deles na teleaudiência. Que não conheceu

nenhuma elas antes. Que não possui nenhum apelido. Que o interrogado não se recorda de ter

conversado no telefone com Artur. Que não possuía o telefone de nenhum dos irmãos Randi.

Que  não  se  recorda  do  telefone  que  utilizada.  Que  não  lembra  se  utilizava  o  terminal

(13)996787324.  Que  nunca  ouviu  o  nome  Carla.  Que  não  conhece  Renan.  Em relação  ao

diálogo  de  fls.1422  (volume  6  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  afirmou  que  não  o

reconhece, nem sabe porque foi atribuído a sua pessoa. Em relação ao diálogo entre Renan e
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Marco  (fls.1425  –  volume  6  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  que  não  entendeu  a

conversa entre eles, nem sabendo do que se trata. Afirmou que se arrependeu, mas que não sabe

se a informação que deu a Marco Randi tem relação a algum desses fatos. Que nunca guardou,

transportou droga. Que nunca teve droga depositada em casa, nem introduziu em container. Que

nunca auxiliou Marco ou outra pessoa a introduzir droga. Que possui um Meriva 2010, que é na

verdade  do  sogro  do  interrogado.  E  uma  bicicleta.  Que  não  possui  nada  de  dinheiro.  Que

quando conheceu Marquinhos, não sabia que era traficante, nem sabia que as informações por

ele dadas eram para tráfico. 

Embora o acusado José Lúcio Paulino não tenha feito qualquer

menção ao acusado Sérgiogil Florentino da Silva, restringindo-se a relatar tão

somente o contato realizado por Marco Randi, é certo que  José Lúcio tornou-se

investigado após a captação de diálogo com o acusado Sérgiogil Florentino da

Silva/”Gil”,  conforme  se  depreende  de  fls.4462  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181.

Aliás, o acusado José Lúcio mantinha relação bem próxima com

o acusado Sergiogil  Florentino da Silva, a quem repassava informações sobre

contêineres e navios, de forma habitual, conforme se verifica do monitoramento

telefônico,  em  especial  no  índice  53525312  (fls.5604  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181) e nos diversos outros índices que confirmam o contato muito

próximo  entre  os  acusados  (índices  53432658-fls.5600,  53448733-fls.5601,

53517023-fls.5602, todos dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

A versão de que foi procurado apenas por Marco Randi por saber

que era pescador não se sustenta, nem se mostra verossímil, haja vista que pesca

artesanal não guarda qualquer relação com informações de contêineres e navios.

Resta claro que José Lucio Paulino era procurado pelas células criminosas por

seus  contatos  com funcionários  de  terminais  portuários,  como,  por  exemplo,

Marcelo  José  da  Silva  (confirmado  pelo  próprio  acusado  em  interrogatório

judicial). 
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Afasto ainda a versão afirmada pelo acusado José Lúcio Paulino

em seu interrogatório judicial de que teria tido apenas contato com Marco Randi

quando prestou informação de navio e esta não serviu, vez que, conforme índice

50830856 (fls.1191/1194 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), Lucio mantinha

relação com Marco Randi, pelo menos, desde outubro de 2016. 

Os agentes policiais foram uníssonos ao afirmar que José Lúcio

Paulino repassava  as  informações  para  mais  de  um  grupo  criminoso.  As

testemunhas de defesa nada sabiam sobre os fatos, apenas afirmando que José

Lúcio  é  uma  pessoa  honesta  e  de  hábitos  simples  e  que  não  atua  como

despachante aduaneiro.

Há comprovação nos autos de que os terminais (13) 996787324

(registrado em nome do próprio acusado, conforme fls.5793 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181) e (13) 991613586 (registrado em nome de Julieta Pereira de

Almeida  Rondon  -  fls.4869  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  eram

efetivamente  utilizados  pelo acusado  José Lúcio Paulino,  conforme o índice

53473196 (fls.729 destes autos), no qual o interlocutor chama por “Lúcio”, forma

como o  acusado  foi  chamado por  todas  as  testemunhas  de  defesa  em Juízo.

Ademais,  a  forma  de  falar  (tratando  o  interlocutor  como  “camarada”)  e  a

tonalidade  da  voz,  muita  característica,  indicam  que  José  Lúcio  usava  tais

terminais e de maneira alternada (dependendo de quem era o interlocutor), como

de depreende dos índices 53472976 (fls.729) e 53473196 (fls.729). 

No que tange ao EVENTO 14 (apreensão de 93 kg de cocaína

no Porto de Santos/SP em 02/04/2017), a participação do acusado José Lúcio

Paulino restou demonstrada por meio do diálogo de índice 53169577 (fls.682vº),

ocorrido no dia 28/03/2017, ou seja, poucos dias antes do embarque da droga.

A  captação  dos  diálogos  de  índices  53169577-fls.682vº,
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53207330-fls.682vº (“...HNI-E aí Gil! Gil-Alô! HNI-Oi, fala ai. Gil-Chega aí. HNI-Tô indo aí com

meu compadre aí agora. Tá limpo aí? Gil-Tá limpo, mas tem que vir sozinho, tu. HNI-Ham! Gil-Tem que

vir  sozinho,  pra  tu  levar  um  bagulho  aí.  HNI-  Caralho,  agora  mesmo?  Gil-É...  HNI-Que  merda

(inteligível) Gil...agora fudeu em. Gil-Por quê? HNI-Porque agora é hora do (inteligível) não vai dar pra

mim fazer isso agora. Gil-É só...é só duas...duas soltas. HN-É em... Gil-Amanhã vai chegar o resto...”),

53214183-fls.683 (“...Gil-Aí, nós queria usar só sua garagem lá, pra tirar os bagulhos e eu levar

embora. Hoje. HNI-Que horas? Gil-De noite, umas 9h. HNI-9h? Gil-É. HNI-É rápido? Tira rápido? Gil-

É. Que o carro tem um carro tem um camuflo...”), 53215395-fls.683vº (“...Gil-Vai lá para a tua

casa lá, o bagulho já chegou, parceiro. HNI-Aí, como que é o bagulho? Quem vai? Gil-É só eu, mano,

vai indo pra lá...”), 53216105-fls.684, 53216161-fls.684 (“...Gil-Campana a rua aí...quando

eu  chegar,  já  abre  o  portão  já,  quando  eu  chegar...”)  demonstrou toda a preparação do

embarque, com o recebimento e transporte da droga, comandada pelo acusado

Sergiogil Florentino da Silva/Gil.

O  acusado  Sergiogil  Florentino  da  Silva/Gil  continuou

coordenando o  embarque  da  droga,  conversando agora  com acusado Rogério

Correia Morais, conforme se depreende dos diálogos interceptados, ocorridos na

madrugada  do  dia  02/04/2017  (transcritos  às  fls.684vº/689  destes  autos)  e

detalhadamente analisados no tópico referente ao acusado Sergiogil Florentino da

Silva. 

Com as  informações  obtidas  nas  conversas  interceptadas  (em

especial  a  contida  no  índice  53219289  –  fls.4483  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), foram realizadas buscas na região das bays 54 a 61, onde a

PT17  teria  operado  e  foi  localizado  um  contêiner  Hamburg  Sud,  com  lacre

divergente do manifestado e ainda solto, sem estar afixado. Tal contêiner estava

na bay 61, em um corredor mais largo, ao lado da área de ponte do navio, que

seria  por  meio da qual  o tripulante  poderia  vigiar,  conforme as conversas  de

índices  53219234  (fls.687vº/688),  53219289  (fls.4483  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).
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Verifica-se a concretização do embarque por meio dos índices

53219963 e 53220000 (fls.4487/4488 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no

qual  o  acusado  Sergiogil/Gil  manda  a  Gordão  tirar  fotos  para  comprovar  o

serviço, tal fata indica que, de fato, Gil não tinha acesso ao terminal portuário e

coordenava  os  embarques  por  meio  de  sua  rede  de  estivadores,  restando

comprovada também a liderança de Gil sobre o grupo.

Em face do exposto,  restou comprovada a autoria do acusado

José Lúcio Paulino no Evento 14.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 01/05/2017), também restou comprovada a participação

do acusado José Lúcio Paulino no embarque da droga, ao fornecer aos demais

acusados as informações sobre contêineres e navios.

Depreende-se dos autos que foram realizadas três tentativas de

embarque  até  a  sua  efetivação,  sendo  que  o  acusado  José  Lúcio  Paulino

participou  na  segunda  e  terceira  tentativa,  indicando  a  assiduidade  em  sua

colaboração com a célula criminosa liderada por Marco Randi.

No  índice  53379282  (fls.4988/4989  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  uma  conversa  entre  Tania  e  Artur  Randi,  ocorrida  em

14/04/2017, em que Tania avisa ao filho que o “Cabelo Branco” havia deixado

um recado (“...Tania-Não, tô na rua, tô te ligando, pra te avisar que cabelo branco passou lá pra tu

pegar as minutas na casa dele que ele já conseguiu. Artur-Eu vou lá pegar, tá bom. Tania-Falou que é

pra tu ir lá, pra tu ir que de repente ele sai, tu adiantar isto daí os documentos...”), verifica-se, pela

aparência física do acusado José Lúcio Paulino, que ele foi o responsável pelas

informações sobre os navios.

Os índices 53451016 (fls.717), 53452714 (fls.717vº), 53454823

(fls.717vº), 53457013 (fls.718vº/719 – “...Marquinho-Já pegar o papel do Coroa e levar pro
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Pen Drive e conferir o papel. Tem que atravessar e mandar ele conferir rapidinho.[...]Renan-Tá? Eu vou

ligar  o  Mini  aqui  nessa  batida  então,  pra  pegar  o  documento  com  o  velho,  se  ele  já  pegou...”),

53457108 (fls.719vº-“...Marquinho-Quando tu pegar o bagulho, lá, com o velho, tá entendendo?

Renan-Sei. Marquinho-Tu confere, porque o Mini não entende porra nenhuma, quem tem que entender,

pra ver se vai tá bom ou se foi de ontem a noite. Renan-Sei, tô aqui chamando ele agora. Põe aí pra mim

na reta dele, já, pegar esse papel e passar pro rascunho, entendeu? Marquinho-Já vai lá no Velho, tu

malandro, quando tu for e já vê esse papel já mano....”), 53457452 (fls.719vº-“...Artur-Tudo bem,

é o Pequeno. Lucio-Fala meu camarada. Artur-Tudo bem, posso passar aí? Lucio-Pode. Artur-Tá bom

então, eu vou passar ai...”), 53458458 (fls.721vº/722-“...Renan-Então, se liga. O Mini foi lá

buscar o documento lá, entendeu? Marco-Hã. Artur-Pô mano, aí o cara foi buscar lá, quando chega lá,

só  quarenta  doido.  Marco-Ah  não,  então,  não.  Não,  não,  não...Renan-Não,  mas  aí  ele  não pegou.

Entendeu? Marco-Nem pagou, né? Renan-Não. Nem pegou, nem pagou. O Velho também não pegou não

lá com o cara, mais cedo ele falou pra mim que o cara já tinha confirmado pra ele pô. Que tinha de

vinte,  entendeu?  O  cara  tinha  confirmado,  pô...”),   53459240  (fls.722vº),  53463469

(fls.724vº), 53467153 (fls.725vº-“...Renan-Deixa eu te  falar...o  Nicolas  que deu o dinheiro

todo na mão do Lúcio?![...]Renan-Falei pra ele, não dá dinheiro na mão não...tu não deu dinheiro não,

né? Ele:Não, ele foi lá buscar, quando ele voltar eu dou...E o Lúcio não falou nada mano, pra nós

malandro...”),  53467224  (fls.726/726vº),  todos  ocorridos  em  20/04/2017  e

21/04/2017,  praticamente  em  sequência,  indicam  que  José  Lucio mantinha

contato com Renan Amorim Peixoto, Artur Randi e Nicolas, a fim de repassar as

informações obtidas com terceiros  sobre navios e contêineres e tendo recebido

dinheiro pelo “serviço”.  Nos dias  22 e 24/04/2017,  foram monitoradas  novas

sequências de conversas entre  José Lucio Paulino e Renan Amorim Peixoto,

verificando-se de forma clara a atuação de  José Lucio na intermediação entre

indivíduos que possuíam informação sobre os navios e a célula de Marco Randi

(53472013,  53472947,  53472976,  53473196,  53473357,  53473391,  53494154,

53495332,  53495767,  53496400  -fls.728vº/731vº).  No  dia  28/04/2017  foram

captadas as últimas conversas entre os acusados,  conforme índices 53551053,

53551527, 5352411 – fls.738/739.

Afasto a alegação defensiva de que não há nos autos informação
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de que as informações repassadas por José Lúcio Paulino teriam possibilitado o

embarque  da  droga,  diante  não  só  das  conversas  acima  mencionadas,  mas

também pelo fato das últimas conversas e encontro ter ocorrido um dia antes da

efetivo embarque da droga, o qual foi detalhado no tópico referente ao acusado

Renan Amorim Peixoto.

Não se sustenta ainda a afirmação de que não sabia que Marco

Randi traficava drogas, conhecendo apenas sua atuação como “pirata”, haja vista

que  a  busca  das  informações  era  por  navios  menores  (índice  53472976-

fls.729-“...Lucio-São quatro...é  uns quatro tanque...  Lucio-Então,  eu  vou  falar  pra pessoa,  depois

qualquer coisa eu dou o retorno... HNI-É...são...são os tanque...de quarentão lá...quarentão né...e tanque

né...  Lucio-Não adianta né?...”), além o destino ser sempre para a Europa. Ademais,

mesmo se assim não fosse, claro está o dolo eventual na conduta do acusado José

Lúcio Paulino.

Assim, restou comprovado que  José Lúcio Paulino participou

da  ação  criminosa  relatada  neste  Evento  17,  repassando  as  informações

necessárias para a localização do navio ideal para o içamento da droga.

MARCOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA

O  acusado  MARCOS  EDUARDO  DOS  SANTOS  BARBOSA,

interrogado em Juízo aos 19/07/2018 (mídia de fls.4581-A), narrou que trabalhava no ferro-

velho no Guarujá/SP, pertencente ao Marco Alberto Santana Randi. Que o interrogado colocava

sucata dentro da caçamba, amassava latinha. Que trabalhou três anos e meio/quatro anos lá. Que

recebia um salário mínimo, às vezes mil reais. Que trabalhou lá até uns dias antes da prisão do

interrogado. Que trabalhavam lá: Marco Randi, o pai dele (Domingos Randi), o interrogado,

Erick e “Xará”. Que o interrogado não possui filhos menores, é solteiro e mantém união estável.

Que seu endereço é Rua Senador Salgado Filho, n.º 495, casa 21, fundos, Vicente de Carvalho,

Guarujá/SP, imóvel  da mãe do interrogado. Que não conhece nenhum dos policiais ouvidos

como testemunhas de acusação. Afirmou que não tinha nenhum envolvimento com os fatos
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narrados na denúncia. Que só trabalhava no ferro-velho. Que conhece, além de Marco Randi,

Tania Randi, Domingos Randi e o cunhado de Marco, Edney. Que só conhece essas pessoas,

mas nenhum acusado. Que o interrogado nunca ajudou Marco Randi a fazer carregamento, nem

nunca desconfiou de nada. Afirmou que já ouviu falar, por boatos, que Marco Randi praticava

pirataria, mas isso teria sido antes de o interrogado morar lá. Que trabalhava das 8:00 às 18:00

horas no ferro-velho. Que não lembra quem frequentava o ferro-velho, porque ia muita gente lá

vender  sucata.  Que  os  apelidos  do  interrogado são  “Dodo”  e  “Eduardo”,  que  não  usava  o

apelido “Barriga”. Que não conhecia Nicholas. Que o interrogado não se lembra do número de

telefone que usava em 2016. Em relação aos diálogos contidos nas fls.793 e seguintes, afirmou

que não reconhece nem os números, nem o diálogo. Que o interrogado dirige carro, mas não

dirigia para Marco Randi, nem para ninguém. Que o interrogado possui um Vectra 1997. Que o

interrogado não sabe atirar, nem nunca usou arma. Que nunca viu arma no ferro-velho.  

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Marcos Eduardo dos Santos  Barbosa negou os fatos narrados na denúncia,

afirmando conhecer apenas a família Randi e Edney dos Santos Neris, por ser

cunhado de Marco Randi. Negou os diálogos interceptados, não reconhecendo os

números dos terminais indicados. Contudo, não soube informar quais eram os

números dos terminais que utilizava. Negou que seu apelido seja “Barriga”.

Tais  afirmações,  todavia,  não  se  mostraram comprovadas  nos

autos. Por outro lado,  Marcos Eduardo dos Santos Barbosa já aparecia como

suposto auxiliar de Marco Randi, líder da celular de logística de embarque da

droga nos navios desde o início da investigação. Não é demais reiterar que Marco

Randi, juntamente com Edson Luizinho, Wagner Santos Nascimento e Nicholas

Gonçalves, faleceu em confronto policial ocorrido em 18/08/2017, quando foram

flagrados fazendo içamento de cocaína em navio (relatado no Evento 21).

Não  se  sustenta  a  afirmação  de  que  o  acusado  não  possui  o

apelido  de  “Barriga”.  Compulsando  os  autos  0010185-03.2016.403.6181,

depreende-se que o terminal (13) 997728339, de início indicado como sendo de

pessoa  de  alcunha  ”Motoboy”,  mostrou-se  de  uso  do  investigado  “Barriga”,
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conforme os índices 50159957,  50159963,  50159345,  50216054 (transcrições,

respectivamente,  às  fls.383,  fls.384,  fls.530  e  fls.711  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  nos  quais  o  interlocutor  assim é  chamado e  se  identifica.

Ademais, no índice 50830856 (transcrito às fls.1191/1194 e contido na mídia de

fls.1288 dos autos 0010185-03.2016.403.6181) há ligação de Marco Randi para o

telefone do ferro-velho,  em que conversa com Tania Randi e com “Barriga”,

havendo indicação clara que “Barriga” trabalharia no ferro-velho.

O fato do telefone registrado em nome de Marcos Eduardo dos

Santos Barbosa ter sido excluído ainda no início da investigação (fls.322 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  não  comprova  que  o  acusado  Marcos

Eduardo não é Barriga e que não participava das atividades ilícitas comandadas

pelos Randi, apenas segue o padrão de comportamento da maioria dos acusados

deste processo de utilizar telefones em nome de terceiros para tratar da prática de

crimes.

Afasto  ainda  a  afirmação  defensiva  de  que  não  ficou

comprovado  que  a  voz  nos  diálogos  era  de  Marcos  Eduardo  dos  Santos

Barbosa, visto que a identificação se deu conforme acima estabelecido. Além

disso, o acusado Marcos Eduardo possui um jeito peculiar de falar, de maneira

mais  “arrastada/mole”,  que  facilmente  percebido  nas  gravações  efetivadas

durante o monitoramento autorizado por este Juízo.

Ademais,  confirmando  de  forma  cabal  a  identificação  do

acusado Marcos Eduardo dos Santos Barbosa como “Barriga”, há o diálogo de

índice  52775983  (fls.3638/3639  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  entre

Tânia Randi e Moisés Mello, no qual ela afirma que se tratam da mesma pessoa

(“...Tânia-Não, vida. Ela veio, ela veio. Eu trouxe ela. Ela veio. Olha, o bagulho é louco. Sabe o que o

Barriga me fez?...Tem uns caras lá da base...Tava reuni, espera o Marquinho. Né? Moisés-Hum.Hum.

Tânia-O Barriga vai, em vez dele dar o telefone pro rapaz do ferro velho, pra, pra ver quando vem pegar

o dinheiro, dá o número do meu celular pro cara. O cara agora tá em 5 em 5 minutos ligando pra saber
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se o Marquinho tá aqui (ininteligível). Moisés-Oh! Ele tá ligando pro Marquinho ou ligando pra você?

Tânia-  Não.  Ééé...Porque ele  (ininteligível)  fui  levar o meu...vestido  (ininteligível)  na costureira,  fui

pegar minhas coisas. Moisés-Ah! Tânia-Aí eu cheguei e o caminhão já tinha ido embora. Aí, daqui a

pouco eu tô fazendo a comida. ‘É, eu queria saber se o... seu  filho há chegou do ferro velho’. Eu fiquei

assim (ininteligível)  meu  filho?  ‘É,  quem me  passou  o  telefone  foi  um dos  funcionários,  o  Marcos

Eduardo. Foi o Barriga...”) 

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de  embarcar  a  cocaína  no  dia  30/08/2016  (tratada  no  feito  como

Evento 4), os acusados começaram a procurar uma nova forma de enviar para a

Europa a cocaína que estava em seu poder, restando comprovado que  Marcos

Eduardo  dos  Santos  Barbosa/Barriga realizou  o  transporte  e  embarque  da

droga, juntamente com outros acusados e comandado por Marco Randi, Renan

Amorim Peixoto e Nicholas Gonçalves.

Todo  o  trâmite  para  a  realização  do  embarque  da  droga  foi

especificado de forma detalhado no tópico referente ao acusado Renan Amorim

Peixoto.

Verifica-se  a  participação  de  Marcos  Eduardo/Barriga  no

transporte da droga referente ao carregamento de 716 kg de cocaína no contêiner

ACLU9638232, por meio dos diálogos entre Barriga e Nicholas, ocorridos na

noite do dia 08/09/2016 e na madrugada do dia 09/09/2016, tais como índice

5015795 (fls.571vº -“...Nicolas-Cadê vocês mano? Barriga-Tamo aqui abastecendo. Nicolas-Tá

abastecendo. Bariga-Isso. Nicolas-Então se liga. Barriga-Oi. Nicolas-O Tiago e o Torinha bem de barco

e tu vem de carra em mano...”), 50158379 (fls.572-  “...Nicolas-E aí  meu filho, cadê tu meu?

Barriga-Nós descemos aqui pô, acabamos de descer o bagulho...”), 50159963 (fls.572-“...Nicolas-

O Barriga. Barriga-Oi. Nicolas-Tu tá com a saveiro verde tá com engate não tá? Barriga-Não, tá lá do

outro lado...”), 50160067 (fls.572vº-“...Nicolas-Deixa eu falar pra tu e a chave da saveiro verde e

a chave da carretinha tá contigo. Barriga-Tá tá. Nicolas-Tu vai ter que ir lá buscar malandro. Barriga-

Vo lá já que eu to chegando aqui e já vou lá...”).
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Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Marcos  Eduardo  dos

Santos Barbosa neste Evento 5, auxiliando no transporte da droga.

No tocante ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 18/09/2016), não restou comprovada a participação do

acusado Marcos Eduardo dos Santos Barbosa/Barriga.

Em  que  pese  a  existência  da  conversa  de  índice  50309696

(fls.592vº), ocorrida no dia 17/09/2016, na qual Denilson Bilro/Bigode pede para

Barriga ir até o porto verificam-se várias tratativas para o embarque da droga,

não há  outro  elemento  de  efetivo  vínculo  do  acusado  Marcos  Eduardo  dos

Santos Barbosa/Barriga com este Evento, não havendo comprovação cabal e

sem sombra de dúvida de que tenha auxiliado no transporte ou embarque droga.

Diante da dúvida na participação neste evento, a qual não se confunde com a

participação no crime de organização criminosa, a absolvição se impõe.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 01/05/2017), também restou comprovada a participação

do  acusado  Marcos  Eduardo  dos  Santos  Barbosa/Barriga,  efetivando  o

transporte e embarque da droga no navio.

Conforme detalhadamente explanado na denúncia, desde o início

de  abril  o  grupo  criminoso  estava  tentando  realizar  mais  um  embarque  de

cocaína, que por diversas razões acabou por não se concretizar. Foram realizadas

três  tentativas  antes  do  efetivo  embarque,  tendo  o  acusado  Marcos

Eduardo/Barriga atuado  quando  da  efetivação  do  carregamento  da  droga,

quando chamado pelo acusado Denilson Bilro para ajudar, após este constatar

que seria necessário mais pessoas para o transporte da droga (índices 53554672-

fls.741-“...Denilson:Então tá bom. Que precisou aqui de mais um, pediram pra chamar ele.  Eu ia

chamar ele agora...”; e 53554801-fls.741/741vº-“...Denilson-Alô! Ô! O Barriga tá po ai? MNI-

Quem gostaria? Denilson-É o primo dele.  MNI-Só um momento. Denilson-Tá. MNI-(in off:  Barriga!
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Telefone para tu) Denilson-(in off: manda ele colar aque né, moleque? Ele já fala ‘como e sai dai e vem

aqui’) Barriga-Oi! Denilson-É o macho, é o seguinte...  Barriga-E aí (ininteligível).  Denilson-Da pra

tu...Dá pra tu colar aqui, no bagulho aqui? No estacionamento? Barriga-Dá. Agora? Denilson-É, agora.

Barriga-Eu tô indo aí já. Denilson-Tá, beleza. To te aguardando aqui. Barriga-De lá nós tira a fita né!

Denilson-Isso.Isso. Cola aqui no estacionamento aqui no (ininteligível) agora, tá ligado....”).

Assim,  restou comprovado que  Marcos Eduardo dos Santos

Barbosa/Barriga participou  do  transporte  da  droga  para  a  efetivação  do

embarque do carregamento de cocaína tratado no Evento 17.

No que tange ao EVENTO 20 (apreensão de 115 kg de cocaína

no Porto de Santos/SP em 11/08/2017), não restou comprovada a participação do

acusado Marcos Eduardo dos Santos Barbosa/Barriga.

Em que  pese  a  existência  das  conversas  de  índice  54964315

(fls.777-“...HNI-O 02 mandou mensagem pro Barriga falando que deu falha... Marco-Deu falha?...”)

e de índice 54964825 (fls.779-“...Barriga-O Doido e o Wagnão tá aqui...  Artur-Tá aí eles?

Barriga-Tá, tu avisa o Magrelo aí... Artur-Ah, então beleza, fala pra esperar aí... Barriga-Falou, eles

dispensaram tudo aqui, falou pra você avisar aí pro Magrelo...”), ocorridas no dia 11/08/2017,

nas  quais  Barriga  passa  recados  entre  os  membros  do  grupo,  não  há  outro

elemento  de  efetivo  vínculo  do  acusado  Marcos  Eduardo  dos  Santos

Barbosa/Barriga com este evento, observando-se que durante todo o tempo da

ação criminosa parece que Barriga permaneceu no Ferro Velho, restringindo-se a

repassar os recados. Diante da dúvida na participação neste evento, a qual não se

confude com a participação no crime de organização criminosa, a absolvição se

impõe.

Diante de todo o exposto, resta afastada a alegação defensiva de

que  o  único  elemento  de  ligação  do  acusado  Marcos  Eduardo  dos  Santos

Barbosa/Barriga com Marco Randi  seria o  fato de  ser  funcionário do ferro-

velho, vez que Barriga, de fato, trabalhava no ferro-velho, mas auxiliava ainda
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Marco Randi e o grupo em várias tarefas relativas ao transporte de carregamento

de cocaína. O fato de não ter sido visto em nenhuma reunião com os membros da

organização criminosa apenas indica que não exercia papel de liderança no grupo

nem participava da arquitetura dos planos de embarque da droga, atuando nas

tarefas mais braçais da atividade ilícita.

EDNEY DOS SANTOS NERIS

O  acusado  EDNEY  DOS  SANTOS  NERIS,  interrogado  em  Juízo  aos

19/07/2018 (mídia de fls.4581-A), narrou que é motorista, estando desempregado atualmente.

Que  trabalhou  por  cinco  anos  como  motorista  autônomo,  recebendo  em  torno  de

R$1.400,00/R$1.600,00.  Que  trabalhava  com  um  carro  particular  e  um  caminhão,  que

pertenciam ao  cunhado  do  interrogado,  Marco  Randi.  Afirmou  que  trabalhava  para  Marco

Randi e para outras pessoas. Que é divorciado. Que vive em imóvel pertencente aos pais do

interrogado. Que possui três filhos menores. Que nunca foi processado. Que não conhece e não

tem nada contra as testemunhas de acusação. Afirmou que não tem nada a ver com os fatos

narrados  na  denúncia.  Que  o  interrogado dirigia  o  carro  particular  de  Marcos  Randi  e  um

caminhão Mercedes 710. Afirmou que possui o apelido “Ney” e que “Cavalo” nunca foi apelido

do interrogado. Que não sabe o paradeiro de Artur e Tania Randi. Afirmou que, em relação ao

diálogo de fls.1490 dos autos 0010474-96.2017.403.6181, desconhece o número interceptado e

nega que tenha feito o diálogo. Afirmou que não conhece Alexandre Silvestre, Renan, Nicolas,

Ronaldo Bernardo, “Judo” ou “Judozinho”. Que viajou a passeio com Marco Randi ao Rio de

Janeiro, mas o interrogado não se recorda a data. Que foi visitar o Cristo, tendo ficado três dias

na cidade.  Que não conhece Jamir.  Afirmou que não lembra  de ter  recebido mensagem de

Marco Randi  pedindo  para  pegar  dinheiro  com “Judo”.  Que  não  conhece  ninguém com o

apelido de “Bonito”. Afirmou que Marco Randi só trabalhava com o ferro-velho. Que quando

alguém pedia a Marco Randi para fazer mudanças, era o interrogado que fazia. Afirmou que

nunca levou a pedido de Marco Randi qualquer coisa para um navio. Afirmou que Marcos

Randi era casado com a irmã do interrogado.

Ao contrário do alegado pelo acusado,  que não reconheceu o

telefone, durante a investigação policial, como se infere de fls. 7143/7145 dos
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autos  0010185-03.2016.403.6181  (quebra  de  sigilo)  restou  confirmado  que

Edney era cunhado de Marcos Randi, em nome de quem foi registrado o veículo

“Space Fox”, objeto de apreensão da polícia com drogas em seu interior. 

Neste  sentido,  é  o  teor  da  ligação  54964507  (fls.777  destes

autos),  em  que  fica  claro  diálogo  entre  Artur  Randi  e  Edney,  em  que  este

confirma o registro do carro em seu nome, conforme documentação constante

dos autos, o que também confirma sua identidade na referida chamada: “Artur: Oi,

ta na onde tio? Tá na onde?.. Edney: Em casa, casa... Artur: Oh, levanta ai que o meu irmão falou que é

pra.. o carro ficar, aquele carro ficar em nome de quem, o novo lá, o (ininteligível).. Edney: Vai ficar no

meu. Artur: O cuzão, falar pra tu, acho que vai ter que gritar o carro que acho deu uma berrada ali.

Edney: Oi? Artur: Acho que deu um berrada, levanta logo do barraco e sai pra sua filho, tô descendo aí

pra rua. Edney: Falou. Artur: Falou”.

Dessa forma, no  EVENTO 6, relativo à apreensão de 322 kg de

cocaína no Porto de Santos/SP, em 18/09/2016, Edney atuou, colaborando com a

logística de embarque da droga. Há o índice 50196944 (fls. 585 destes autos),

durante  os  preparativos  do  grupo  para  o  envio  do  carregamento,  em que  ele

recebe mensagem de texto de Marco Randi,  para que pegasse “um material” com

“02” (alcunha de Nicholas Borges). No dia 13, acompanhou Marco Randi em

encontro com  Bozidar, Luiz França e Ronaldo Bernardo, em um supermercado

para tratar da remessa, conforme índice 5022111 (fls. 590), bem como fotografias

de fls. 590v/591.

No EVENTO 7, relativo à apreensão de 384 kg de cocaína no

Porto de Gioia Tauro, na Itália, em 19/10/2016, foi possível verificar que Marco

Randi e o grupo ligado a ele dirigiu-se até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, com o

objetivo de entregar aos tripulantes do navio  Rio de Janeiro, que haviam sido

cooptados , telefones satelitais, GPS e as bolsas contendo  a droga. Neste sentido,

são  os  diálogos  de  índices  50539706,  50539974,  50540027,  50540068,

50540082, 50540097 e 50540157, de fls. 617v/619 destes autos. Especificamente
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os diálogos de índice 50445453, 50446088 e 50454255 (fls. 607v/608, Vol.III)

comprovam que Edney acompanhou Marco Randi na referida viagem, ajudando

a viabilizar, portanto, o embarque do carregamento de droga.

Assim,  no  EVENTO  9,  relativo  à  apreensão  de  225  kg  de

cocaína  no  Porto  de  Santos/SP,  em  05/12/2016,  a  participação  do  acusado

decorre dos diálogos posteriores ao evento, a demonstrar ter sido ele incumbido

de viajar par São Paulo  a fim de se encontrar com o acusado Jamiriton Marchiori

Calmon e outros integrantes  para tratar do carregamento apreendido (v. índices

51354651, 51354772 e 51354850, fls. 631/632 do Volume III destes autos).

No  EVENTO  20 (apreensão  de  11/08/2017,  de  115  kg  de

cocaína no porto de Santos), fica também evidente a participação do acusado,

pois  foi  quem adquiriu  o automóvel  “Space Fox/VW” de cor  preta,  placa de

licenciamento EMQ-1789 utilizado pelo grupo para o transporte da droga e quem

recebeu  orientações  dos  irmãos  Randi  sobre  como  proceder  para  evitar  a

apreensão. Neste sentido, são os documentos  de fls. 778 do Volume III,  que

reproduz  o  indicado  no  parágrafo  anterior  referente  aos  autos  0010185-

032016.403.6181  (quebra  de  sigilo),  bem  como  os  diálogos  54947137,

54949185, 54949237, 54952560, 54964464 e 54964507 (fls. 769/771v e 777v 0

Vol.III destes autos). No dia 11 de agosto, após desconfiarem da apreensão do

carro pelo polícia,  Edney informa Artur que a chave reserva estava no porta-

luvas, o que restou confirmado  com a apreensão (v. fl. 780 v – Volume III). Ao

chegar no local,  Edney constatou que o veículo já não estava mais no local, ao

que o grupo começou a planejar como fariam para proteger o acusado, pensando

até  em  forjar  um  boletim  de  ocorrência,  tudo  conforme  diálogos  54966486,

54966702,  54966891,  54967466,  54968115,54968140,54968363,54977243,

54977266,54977367 e 54977728, às fls. 781/782 do Volume III).

No EVENTO 21, relativo à apreensão de 273 kg de cocaína no
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Porto de Santos/SP em 18/08/2017, o acusado Edney acompanhou Marco Randi

em  um  encontro  com  Bozidar  Kapetonovic   e  um  terceiro  indivíduo  não

identificado  para  tratarem  de  remessa  de  droga  que  foi  posteriormente

apreendida, ocasião em que Marco Randi faleceu. O diálogo 55044358 (fl. 784 –

Vol.  III),  bem como fotografias de fls.  784/785 – Vol. III comprovavam essa

participação, bem como fls. 7332/7333 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

No que tange ao  EVENTO 23 , como não houve apreensão e

correspondente comprovação da materialidade, não há como se falar de prática

de crime pelo réu.

Ficam assim afastadas  asl  alegações  defensivas  no  sentido  de

que não haveria prova suficiente para a condenação.

PAULO CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

O acusado  PAULO CÉSAR PEREIRA JÚNIOR,  interrogado em Juízo

aos 19/07/2018 (mídia de fls.4581-A), narrou que é amasiado e não possui filhos, mas cuida de

seus  sobrinhos.  Nunca foi  preso  ou investigado.  Não conhece as  testemunhas  de acusação.

Afirmou nunca ter feito nada do que consta na denúncia, que é trabalhador e nunca precisou se

envolver com nada de errado para ter alguma coisa. Afirmou que atualmente é autônomo, mas

que já foi porteiro de uma transportadora de contêineres, chamada Cortez, por mais de um ano.

Que  saiu  da  empresa  em 2014.  Que  entrou  na  empresa  como  ajudante  geral  e  depois  foi

promovido. Que fazia o registro de entradas e saídas dos caminhões, e depois foi para a portaria

social onde fazia o registro de entrada e saída de pessoas. Que recebia em torno de mil reais.

Afirmou que acha que seu nome foi envolvido nos fatos porque em uma ocasião Marco Randi

foi até a empresa perguntar como fazia para conversar com alguém do escritório e o acusado

afirmou  que  não  conhecia  ninguém do escritório,  não  podendo  falar  nada,  nem apresentar

alguém. Afirmou que Marco Randi apareceu apenas nesta vez, não tendo o acusado o visto

mais. O acusado afirmou que Marco Randi queria ter acesso a alguém do escritório, mas o que

exatamente queria o acusado não soube dizer. Afirmou que não conhece os acusados Renan,
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nem Artur  Randi.  Que  não  tem nenhum apelido.  Que  não  conhece  nenhum dos  acusados,

também não sabe  dizer  se  conhece  Nicholas,  mas  pelo  nome  não.  Que  não  conhece  “Pen

Drive”. Afirmou que nunca teve apelido de Djijon, nem Barriga, nem Cupim. Afirmou que não

sabe o que significa “booking” e que só anotava os acessos de caminhões e pessoas, nada mais.

Afirmou  que  não  é  nenhuma  das  pessoas  apontadas  no  processo.  Sobre  o  contido  no

interrogatório em sede policial (lido pelo magistrado – fls.07/08 do Apenso XXI) afirmou que

apenas Marco Randi, e não várias pessoas, perguntou se eu conhecia alguém do escritório e não

sabe se nesta conversa ele aludiu a carregamento de drogas. Afirmou que lembra vagamente de

seu interrogatório policial, pois estava nervoso e os policiais fizeram muitas perguntas, mas que

o acusado nem sabia  o  que  estava  fazendo lá.  Afirmou  que  no  dia  da  prisão,  os  policiais

apareceram às seis horas da manhã na sua casa e explicaram que iriam fazer busca e apreensão,

perguntando também se havia arma, dinheiro e droga na sua casa, tendo o acusado respondido

que tinha apenas cem reais na sua carteira. Afirmou que não acharam nada e nenhum desses

momentos foi acompanhado por advogado. Afirmou que na delegacia policiais mostraram uma

folha de sulfite com várias fotos pequenas, sendo que o acusado afirmou que não conhecia

ninguém.  Afirmou  que não possui  carros,  casa,  jóias.  Afirmou  que nunca foi  chamado por

nenhum dos  vários  apelidos  contidos  nos  autos  e  imputados  a  ele.  Sobre  o  documento  de

fls.2085/2086  destes  autos  afirmou  que  quando  trabalhava  na  portaria  da  empresa,  levava

documentos de registros de acessos dos contêineres para passar a limpo para o computador,

porque na portaria só tinha um computador. Negou que os manuscritos sejam dele. Afirmou que

o documento estava em cima do armário e que havia vários outros registros sobre entrada de

pessoas, mas que a polícia só levou estes documentos. Afirmou que tinha computador em casa,

não tendo mais porque teve que vender para ajudar sua família. Afirmou que saiu da empresa

devido a um corte de pessoal de mais de 60 funcionários.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Paulo César Pereira Junior negou os fatos narrados na denúncia, afirmando ter

visto Marco Randi apenas uma vez, quando este foi até a empresa que o acusado

trabalhava  para  ter  conversa  com  alguém  do  escritório.  Negou  os  diálogos

interceptados, bem como a utilização de qualquer apelido.

Esta versão apresentada pelo acusado não se mostra verossímil,

diante da apreensão na residência do acusado  Paulo César Pereira Júnior de

295



um aparelho celular blackberry (dentro do guarda roupa - fls.15 do Apenso XXI),

cuja  posse  não  se  mostra  compatível  com  alguém  que  não  possui  qualquer

comprovação de renda ou atividade lícita e que, conforme já demonstrado nos

autos, era utilizado de forma habitual por vários membros do grupo criminoso em

razão da dificuldade de acesso aos dados e de interceptação; como também da

apreensão de listagem de terminais e números de contêineres com data de agosto

de 2016 (mês em que ocorreu o Evento 4),  havendo a menção, inclusive,  do

navio Grimaldi onde droga foi apreendida (fls.2085/2086). Além disso, no índice

52239663 (fls.2906 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), depreende-se que PC

utiliza  o celular “bomba”,  ou seja,  com registro falso só para  uso interno da

organização criminosa.

Ressalte-se ainda que, conforme afirmado pelo próprio acusado

em interrogatório judicial,  Paulo César Pereira Júnior teria  se desligado da

empresa transportadora de contêineres em 2014, ou seja, dois anos antes do início

das  investigações  que  apuraram  sua  ligação  próxima  com Marco  Randi.  Da

mesma  forma,  a  justificativa  dada  em  interrogatório  judicial  acerca  dos

documentos de fls.2085/2086 (que seriam documentos de registro da portaria,

levados  para  casa  para  serem passados  para  o  computador)  mostra-se  pouco

crível,  haja  vista  que  só  há  informações  de  contêineres,  dos  mais  variados

terminais portuários de Santos no mês de agosto de 2016 (de extrema utilizada

para a organização criminosa aqui investigada), não havendo qualquer registro de

placa de caminhão ou similar,  que seria a informação de necessidade de uma

portaria de empresa de transportes. 

Também caiu  por  terra  a  afirmação do acusado  Paulo  César

Pereira Júnior em Juízo acerca de não possuir apelido e de não conhecer mais

nenhum dos  acusados.  Durante  a  investigação,  verificou-se  que  Paulo  César

Pereira Júnior era chamado de “PC” e “Dijon/Jonjon”, sendo muito próximo
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da acusada Tania Mara Santa Randi, sendo afilhado dela, conforme se depreende

do  índice  53574589  (fls.5469  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Além

disso,  há  diversos  diálogos  captados  que  demonstram  que  PC  (assim

identificado) falava pelo telefone de Tania com Marco Randi (índice 53612160-

fls.5870  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  conversava  com  Tania

regularmente (índices 53624810-fls.5872 e 54366306-fls.6626, ambos dos autos

0010185-03.2016.403.6181).  Inclusive,  esta  ao  lado  de  Tania  Mara  Santana

Randi quando estava a procura de notícias de Marco Randi e quando soube da

morte de seu filho (índices 55056975-fls.7361 e 55058587-fls.7368, ambos dos

autos 0010185-03.2016.403.6181). Constatou-se também que ao ser chamado de

“Dijon”,  no índice 50836422 (fls.1195 dos autos 0010185-03.2016.403.6181),

estava  utilizando o  terminal  (13)  996066471,  registrado em nome da  própria

Tania  Mara  Santana  Randi  (conforme  fls.1404  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

Em Juízo,  a  testemunha  Fernando Garcia  Maciel  Cardoso foi

muito claro ao diferenciar Paulo César Pereira Júnior, conhecido como PC, mas

também por “Gordinho”, “Júnior” e “Cupim” do acusado Wellington Reginaldo

Faria, que teria a alcunha de “PC Farias” e ainda de Adelídio Martorano Júnior,

também  conhecido  por  Júnior,  mas  que  não  mantinha  contato  com a  célula

criminosa de Marco Randi, Renan e Nicholas.

Todos esses elementos comprovam a utilização por Paulo César

Pereira Júnior dos apelidos mencionados nos Eventos a seguir analisados.

De forma mais detalhada, verifica-se, no tocante ao EVENTO 4,

que  Paulo César Pereira Júnior/PC teria sido responsável pelas informações

sobre os contêineres, conforme índices 49996350 (fls.537vº -“...Renan-Você  louco,

louco na Double, né. Ele te ligou do bagulho lá do perfume o PC. Marco-Ligou falou que tá engatilhando

com o cara. Renan-É só que o cara arrumou um lá pra segunda só que é celulose, não vira ele falou...”)
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Já as ligações de índice 50050270 (fls.546vº) e 50050392 (fls.546vº), indicam a

desistência do grupo em embarcar a droga naquele dia.  

Dessa  forma,  ficou  demonstrado  que  Paulo  César  Pereira

Júnior/PC auxiliou na tentativa de embarque nesse evento. Entretanto, conforme

asseverado pelos agentes policiais em seus depoimentos judiciais e pelo próprio

Ministério Público Federal, a droga apreendida no  Evento 4 não pertencia aos

acusados aqui investigados, não podendo  Paulo César Pereira Júnior/PC  ser

condenado por este crime de tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a

procurar uma nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu

poder, restando comprovado que Paulo César Pereira Júnior era o responsável

pela  obtenção  de  informações  sobre  contêineres  e  navios  viáveis  para  a

efetivação do embarque. 

No  índice  50050392  (fls.559  destes  autos),  ocorrido  no  dia

30/08/2016,  Renan e Marco Randi conversam sobre container que poderá ser

usado no embarque, após a tentativa frustrada (“...Renan-Então, estamos saindo fota já, o

rapaz aqui perguntou se tu quer trocar um papo com ele agora. Marco-O Gordinho. Renan-Isso. [...]
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Renan-Ele só quer tirar uma só dúvida, se deixa para o próximo, agora no 8, dia 8, entendeu. Marco-Dia

8. Renan-Isso. Marco-tem que passar pro... Renan-Tem uma que é certeza...de que vidro, vidro. Marco-

Ham. Renan-Tem uma que é certeza de vidro já tá na mão, Junior? Quase?...vai chegar bem antes do dia

8...”). Frise-se que 716 kg de cocaína foram apreendidos no container com carga

de vidro ACLU9638232. 

Assim,  restou  evidente  a  autoria  de  Paulo  César  Pereira

Júnior/PC/Júnior  neste  Evento 5,  como fornecedor das informações sobre  o

navio e container para embarque da droga.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 01/05/2017), também restou comprovada a participação

do acusado Paulo César Pereira Júnior.

Conforme detalhadamente explanado na denúncia, desde o início

de  abril  o  grupo  criminoso  estava  tentando  realizar  mais  um  embarque  de

cocaína, que por diversas razões acabou por não se concretizar. A participação do

acusado Paulo César Pereira Júnior pode ser verificada nos índices 53287371

(fls.704vº), 53288039 (fls.705vº), 53339160 (fls.711), relacionados às tratativas

para realização de embarque, todas fracassadas.

O embarque efetivo da cocaína no navio Cap San Nicolas pode

ser  verificado  de  forma  detalhada  no  tópico  relacionado  ao  acusado  Renan

Amorim Peixoto, restando demonstrada a participação do acusado Paulo César

Pereira Júnior por meio do índice 53585598 (fls.755vº). 

 Após a apreensão da droga, já no dia 02/05/2017, Marco liga

para  Renan,  afirmando que alguém do grupo está “grampeado”,  sendo esta a

razão para o “trabalho” não ter dado certo (53587710 – fls.756/756vº - “...Marco-

No jornal tava falando o negócio do...que pode ter sido feito na corda. Renan-Sei. Marco- Pelo fato da

lata vir de longe, né? Renan-De o que ter vindo de longe? Marco- A lata. Vem de longe, né? Renan-Ah

sim, sim, sim. Marco- Por isso que (inaudível) ter colocado na corda. Renan-É. Içado lá fora lá quando
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ele tava dormindo, né? Marco-uhum. Renan- Entendi, pode ser também né, mas... Marco-Mandar a real

pra tu, quer que eu te fale? Vou mandar a real pra tu. Isso é grampo mano. Renan-É? Marco-Isso é

grampo mano. Os cara sabia que a lata tava feita, a lata. Renan-É. Marco-Isso é grampo, é algum

telefone no grampo...Uhum. Renan-Deve ser do cara lá, do papel, né? Marco-Não, não, não. Isso é

grampo feinho, sabe por que? Raciocina. Os cara sabe que esse ferrou dormiu lá na barra, entendeu?

Renan-Isso. Marco-Os cara só subiu pra derrubar, só. Renan-É mermo né? Marco-Os cara deixou ele

operar pela metade, quase pela metade, pra depois derrubar. Isso é grampo...”)

Assim,  restou  comprovado  que  Paulo  César  Pereira  Júnior

participou de encontros e praticou várias tarefas para a concretização da ação

criminosa tratada neste Evento 17.

DENILSON AGOSTINHO BILRO

O acusado DENILSON AGOSTINHO BILRO, interrogado em Juízo aos

20/07/2018 (mídia de fls.4739), narrou que é pescador na região de Guarujá. Que o interrogado

trabalha de forma autônoma, recebendo em torno de um mil/um mil e quinhentos reais por mês.

Que trabalha com pesca desde criança, mesmo durante o tempo que trabalhou na Usiminas. Que

a família do interrogado é de pescadores. Que o interrogado vive em união estável há 23 anos e

possui dois filhos menores, um de dezesseis e outro de sete, ainda tem uma filha de 21 anos.

Afirmou que possui barco próprio. Que nunca foi processado. Que não conhece as testemunhas

de acusação, nem tendo nada contra elas. Nega o envolvimento nos fatos narrados na denúncia.

Que o interrogado conhece alguns dos acusados, tais como a família Randi. Que o interrogado

os conhecia de vista, pois moravam na mesma rua, na Avenida Senador Salgado Filho. Que a

mãe do interrogado mora nesta rua até hoje. Afirmou que nunca trabalhou para os Randi, que

são parentes da esposa do interrogado de terceiro grau.  Afirmou que nunca pilotou barco ou

carro para os Randi. Afirmou que já foi ao ferro-velho dos Randi umas duas vezes, para pegar

rodinha para sua embarcação.  Que Randi dava ao interrogado a rodinha. Que o interrogado

possui apenas uma embarcação. Que não conhece ninguém de nome Renan. Que o interrogado

nunca usou o telefone de Marco Randi. Que não conhece ninguém de nome “Barriga”. Que o

interrogado nunca ouviu falar no navio San Nicolas. Que não se recorda de ter dito na polícia

que já tinha ouvido falar neste navio. Que não conheceu o navio “Ibis Arrow”. Que não conhece
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ninguém de nome Nicholas. Afirmou que não possui qualquer apelido. Que “Bigode” nunca foi

apelido do interrogado. Que o interrogado não se recorda do número de seu telefone. Que já

teve  celular.  Afirmou  que  quando  foi  ouvido  na  Polícia,  em  04/09/2017,  não  estava

acompanhado de advogado e não leu seu depoimento antes de assinar. Afirmou que conhece

Adilson. Que o irmão de interrogado chama-se Adilson. Em relação ao diálogo de fls.1459 dos

autos 0010474-96.2017.403.6181, o interrogado afirmou que não se recorda nem do diálogo,

nem do terminal. 

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Denilson  Agostinho  Bilro negou  os  fatos  narrados  na  denúncia,  afirmando

conhecer apenas a família Randi, por serem seus parentes de terceiro grau, além

de  residirem  na  mesma  rua  que  a  mãe  do  acusado.  Negou  os  diálogos

interceptados, não reconhecendo os números dos terminais indicados. Contudo,

não soube informar quais eram os números dos terminais que utilizava. Negou

que seu apelido seja “Bigode”, afirmando não possuir qualquer apelido.

Tais  afirmações,  todavia,  não  se  mostraram comprovadas  nos

autos.  Por  outro  lado,  o  acusado  Denilson  Agostinho  Bilro (terminal  13-

974130910, registrado em nome do próprio acusado – fls.1233 e fls.1405 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181  e  utilizado  efetivamente  por  ele  –  índice

52858475-fls.4122  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  começou  a  ser

investigado  a  partir  de  ligação  suspeita  com  o  terminal  (13)  974047792,

registrado  em  nome  de  seu  irmão,  Adilson  Agostinho  Bilro.  Adilson,

posteriormente, trocou seu terminal para (13) 974164571, também registrado em

seu próprio nome (fls.2550 e fls.2814 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Não é demais salientar que Marco Randi, juntamente com Edson

Luizinho,  Wagner  Santos  Nascimento  e  Nicholas  Gonçalves,  faleceu  em

confronto  policial  ocorrido  em  18/08/2017,  quando  foram  flagrados  fazendo

içamento  de  cocaína  em  navio  (relatado  no  Evento  21).  Foram  captadas

conversas do acusado Denilson Agostinho Bilro com Wagner (índices 51410620
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e 51410629 – fls.2285/2286 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), nas quais se

verifica que tratam de arma de fogo e a utilidade desta para o grupo, já que estava

disparando sozinha.

No  índice  51804627  (fls.2550/2552  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  constata-se  que  o  acusado  Denilson  Agostinho  Bilro

mantinha contato ainda com Artur Randi, o qual mostra ascendência perante o

primeiro  e  para  quem  Denilson pede  dinheiro  para  a  colocação  de  guincho,

indicando que, de fato, Denilson trabalhava para os irmãos Randi conduzindo as

embarcações  com  droga.  Já  os  índices  52365863,  52365780  e  52461380

(fls.2923/2924 e fls.3256 dos autos 0010185-03.2016.403.6181) comprovam que

Denilson  mantinha contato frequente  com o também acusado Tiago Almeida

Leite.

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016 (tratada no evento 4),  os

acusados  começaram a  procurar  uma  nova  forma  de  enviar  para  a  Europa  a

cocaína que estava em seu poder. 

Nos índices 50071249 (fls.563), 50157965 (fls.571vº), a alcunha

“Torinha” é mencionada por Nicholas, que afirma que os barcos seriam pilotados

por  “Torinha”  e  “Tiago”,  assim  como  nos  índices  500158595  e  50159357

(fls.794  e  797  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181),  Renan  dá  ordens  a

“Bigode”, envolvendo a velocidade do barco.

Em que pese ter sido demonstrado que era Denilson quem tinha

contato frequente com Tiago, não restou comprovado que  Denilson Agostinho

Bilro conduziu a embarcação utilizada neste evento. 

Assim, restando dúvida acerca de quem, de fato, teria conduzido

uma das embarcações utilizada pelo grupo criminoso, deve, assim, ser aplicado o
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princípio do  in dubio pro reo,  implicando a absolvição do acusado  Denilson

Agostinho Bilro quanto a este Evento 5.

Da mesma forma, no que tange ao  EVENTO 6 (apreensão de

322 kg de cocaína no Porto de Santos/SP em 18/09/2016), também não restou

comprovada a participação do acusado Denilson Agostinho Bilro no embarque

da droga por meio de içamento.

Foram  captadas  as  conversas  de  índices  50216037

(fls.589/589vº)  e  50309696  (fls.592vº),  nos  quais  se  verifica  que  “Bigode”

utiliza-se de telefone normalmente usado por Renan Amorim Peixoto, bem como

os  índices  50312683  (fls.593)  e  50312879  (fls.594vº/595)  em  que  “Bigode”

recebe ordens, em relação à condução do barco, de Nicholas. Em nenhuma destes

diálogos  é  possível  identificar,  de  forma  precisa,  quem  está  pilotando  a

embarcação, se o acusado Denilson ou seu irmão Adilson.

Assim, restando dúvida acerca de quem, de fato, teria conduzido

uma das embarcações utilizada pelo grupo criminoso, deve, assim, ser aplicado o

princípio do  in dubio pro reo,  implicando a absolvição do acusado  Denilson

Agostinho Bilro quanto a este Evento 6.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto  de  Santos/SP  em  01/05/2017),  restou  comprovada  a  participação  do

acusado Denilson Agostinho Bilro, efetivando o transporte da droga até o navio.

Conforme detalhadamente explanado na denúncia, desde o início

de  abril  o  grupo  criminoso  estava  tentando  realizar  mais  um  embarque  de

cocaína, que por diversas razões acabou por não se concretizar. A participação do

acusado  Denilson Agostinho Bilro pode ser verificada nos índices 53397755

(fls.715);  53466767  (fls.725–“...Denilson-O  nosso  ferro  não  chegou...”);  53475396

(fls.730); 53477534  (fls.731),  relacionados  às  tratativas  para  realização  de
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embarque,  todas  fracassadas.  Observe-se  que há atuação de ambos os  irmãos

Agostinho Bilro.

O embarque efetivo da cocaína no navio Cap San Nicolas pode

ser  verificado  de  forma  detalhada  com  a  efetiva  participação  de  Denilson

Agostinho  Bilro,  por  meio  dos  índices  53552411,  ocorridos  na  véspera  do

embarque (fls.738vº- “...Marco-Tá bom. Falou com os irmão lá? Renan-Oi? Marco-Falou com os

irmão  já?  Renan-É.  Ele  falou  que  pode  deixar  que  ele  vai  agitar  tudo,  PH.  Com  os  pesca  lá,

entendeu?...”),  53553681  (fls.739/739vº),  53554108  (fls.739vº/740),  53554672

(fls.741), 53554801 (fls.741/741vº), 53554904 (fls.741vº), bem como dos índices

ocorridos  a  partir  do  dia  29/04/2017,  53555686  (fls.742),  53560748

(fls.746/746vº), 53562837 (fls.746vº), 53563525 (fls.747), 53563706 (fls.747vº -

“...Renan: Como o Mini tava com ele, ele procurasse com o Mini lá. Falou: Vou ver com ele aqui então.

Aí foi isso. Combinamo aqui tudo direitinho, expliquei tudo. Bigode primeiro, depois de uns dez, quinze

minutos passa o Flávio, entendeu? Marco:Uhum. Renan- Aí, na pura calma, sem arriscar, sem botar pra

perder. Ele escutou tudinho e é isso aí mesmo. Entendeu? Agora...Combinamo aqui o horário, pra sair

dali onde a gente ia se trombar, às vinte três e vinte, vinte três e meia. Tá bom? Marco-Aonde a gente ia

se trombar? Renan-Isso. Nós num tava lá parado esperando os cara ontem. Marco-Uhum. Renan-Isso

ali. Sair dali às vinte três e vinte, vinte três e meia, por aí. Entendeu? Marco-Presta atenção no que eu

vou te falar. Renan- Fala ai. Marco-É melhor mandar com a embarcação que vai carregada, é melhor

mandar uma outra embarcação também, pequena, pra tá sempre olhando, por quê? A embarcação vai

carregada, tá bom, legal. E quem vai na frente, olhando pra ela, ir carregada? Renan-Não, mas se liga.

Já falei isso com ele já, pô. Um dos dois parça que for levar o bagulho, que no caso é o mais velho, que

vai levar a caminhada... Marco-Correto. Renan- O outro, o irmão dele, vai na frente toreando, eu falei

isso  pro  Zero  Dois  pô.  Pode  perguntar  ele  lá  doido...”), 53564918 (fls.748vº),  53565481

(fls.749vº/750), 53565504 (fls.750), 53566615 (fls.750vº - “...Marco-Tá. O Bigode por

vir, presta atenção. Quando vocês forem passar aqui...Todo mundo deitado, só o Zero Dois e o Robson

em pé, hein? Renan-Tá, falou, então, é nóis...”), 53568036 (fls.752).

Após a apreensão da droga,  já no dia 02/05/2017,  Marco liga

para  Renan,  afirmando que alguém do grupo está “grampeado”,  sendo esta a

razão para o “trabalho” não ter dado certo (53587710 – fls.756/756vº - “...Marco-

No jornal tava falando o negócio do...que pode ter sido feito na corda. Renan-Sei. Marco- Pelo fato da
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lata vir de longe, né? Renan-De o que ter vindo de longe? Marco- A lata. Vem de longe, né? Renan-Ah

sim, sim, sim. Marco- Por isso que (inaudível) ter colocado na corda. Renan-É. Içado lá fora lá quando

ele tava dormindo, né? Marco-uhum. Renan- Entendi, pode ser também né, mas... Marco-Mandar a real

pra tu, quer que eu te fale? Vou mandar a real pra tu. Isso é grampo mano. Renan-É? Marco-Isso é

grampo mano. Os cara sabia que a lata tava feita, a lata. Renan-É. Marco-Isso é grampo, é algum

telefone no grampo...Uhum. Renan-Deve ser do cara lá, do papel, né? Marco-Não, não, não. Isso é

grampo feinho, sabe por que? Raciocina. Os cara sabe que esse ferrou dormiu lá na barra, entendeu?

Renan-Isso. Marco-Os cara só subiu pra derrubar, só. Renan-É mermo né? Marco-Os cara deixou ele

operar pela metade, quase pela metade, pra depois derrubar. Isso é grampo...”)

Assim,  restou  comprovado  que  Denilson  Agostinho  Bilro

participou de todos os arranjos para a concretização da ação criminosa, estando

presente,  inclusive,  em  uma  das  embarcações  utilizadas  para  o  içamento  da

droga.

Afasto  a  afirmação  defensiva  de  que,  em  razão  da  alcunha

“Bigode” ser utilizada por ambos os irmãos, Adilson e Denilson, os policiais não

souberam diferenciá-los,  no que se refere ao Evento 17, pois,  conforme supra

explanado,  restou  comprovada  a  participação  de  ambos  os  irmãos  nos  fatos

delitivos.

No que tange ao  EVENTO 23,  em que pese a existência das

conversas  de  índices  50904815/50904898  (fls.1233/1234  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), 50905504/50905505/50905506 (fls.810) e 50905883 entre os

acusados Denilson e Adilson, indicando a participação de  Denilson Agostinho

Bilro  em carregamento  de  drogas  no  navio  Ibis  Arrow,  é  certo  que  não  há

comprovação da  materialidade  a  justificar  a  condenação do acusado por  este

Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de droga.

Embora tenha havido indícios que propiciaram o recebimento da

denúncia,  não houve após a instrução processual,  elementos a comprovar tais

indícios,  restando dúvida acerca do efetivo carregamento de drogas objeto de
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várias  conversas.  Deve,  assim,  ser  aplicado o princípio  do  in  dubio pro reo,

implicando a absolvição do acusado  Denilson Agostinho Bilro quanto a este

Evento 23.

Não é demais ressaltar, contudo, o contido no índice 55062415

(fls.7370/7371 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), diálogo interceptado entre

Denilson Agostinho Bilro e seu sobrinho Felipe Bilro Belém, no qual comentam

a  morte  dos  comparsas,  ocorrida  no  dia  18/08/2017  (Evento  21),  sendo  que

Felipe afirma a Denilson  “pô mas passaram por cima da gente, né...fizeram o

bagulho...”, deixando claro que nos embarques por içamento, em geral, eram os

Bilro que conduziam as embarcações até os navios.

TIAGO ALMEIDA LEITE

O  acusado  TIAGO  ALMEIDA  LEITE,  interrogado  em  Juízo  aos

20/07/2018 (mídia de fls.4739),  narrou que é motorista de caminhão autônomo desde 2006,

sendo a renda mensal em torno de dois/três mil reais. Afirmou que o último caminhão em que o

interrogado trabalhou era próprio, que o interrogado pagava as parcelas, mas não estava em seu

nome. Que estava em nome de Marco Alberto Randi. Afirmou que tinha um outro caminhão,

mas que já havia vendido. Que o interrogado não possui qualquer apelido. Que é amasiado e

possui dois filhos menores, de doze e dez anos. Que não conhecia as testemunhas de acusação,

nada tendo contra eles. Afirmou que não tem nada a ver com os fatos narrados na denúncia, que

é inocente. Que conhece apenas Marco Randi, que é falecido e o irmão dele. Que conhecia só de

vista a mãe de Marco, Tania. Afirmou que não frequentava o ferro-velho, apenas passava lá

para entregar documentação. Que era funcionário de Marco Randi, trabalhava como motorista.

Afirmou que só transportava contêineres do Terminal Santos Brasil até a Local Frio, um local

encostado na outra. Que só fazia este tipo de transporte, que não fazia mudanças. Que Marco

tinha outro caminhão, pequenininho. O interrogado acredita que Marco fazia isso para ganhar

uma renda extra.  Afirmou que nunca foi  processado.  Que o interrogado já ouviu dizer que

Marco trabalhava com pirataria. Que ouviu dizer depois de o interrogado começar a trabalhar

com Marco. Que não se recorda da data. Afirmou que mesmo depois de ouvir dizer sobre a
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pirataria, o interrogado continuou a trabalhar para Marco, porque não tinha nada a ver com a

vida dele, que não tinha nada a ver com o trabalho que fazia para Marco. Afirmou que não

conhece Renan. Afirmou que usa aparelho celular, mas não sabe o número. Que o interrogado

não conhece ninguém com o apelido de “Mini”. Em relação aos diálogos de fls.1416, fls.1420,

fls.1425, fls.1469, fls.1475 dos autos 0010474-96.2017.403.6181, afirmou que não reconhece

nenhum dos diálogos e terminais. Afirmou que quando foi feita a busca e apreensão em sua

residência, foi apreendido um aparelho celular Iphone, cuja senha o interrogado forneceu para a

polícia,  mas  que não se  recorda qual  é.  Que o interrogado não conhece ninguém chamado

“Gordão”, nem “BBAlmeida”. Afirmou que conversava mais pessoalmente com Marco Randi.

Que o interrogado não se recorda de ter conversado por telefone com Marco Randi. Afirmou

que não se recorda quando arrendou o caminhão de Marco Randi, mas o interrogado possui o

contrato de arrendamento. Que era comum o interrogado conversar com Marco Randi sobre as

parcelas, já que atrasava muito.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Tiago Almeida Leite negou os fatos narrados na denúncia, afirmando conhecer

apenas  os  irmãos  Randi,  por  trabalhar  para  Marco Randi  como motorista  de

caminhão. Negou os diálogos interceptados, não reconhecendo os números dos

terminais indicados. Contudo, não soube informar qual era o número do terminal

que utilizava. Afirmou que soube que Marco Randi praticava “pirataria”. Negou

a existência de qualquer apelido.

Tais  afirmações,  todavia,  não  se  mostraram comprovadas  nos

autos. Por outro lado, restou demonstrado, por meio de análise, após a apreensão

do  celular  do  acusado,  de  conversas  gravadas  no  aplicativo  whatsapp

(fls.1427/1443 destes autos), que Tiago Almeida Leite mantinha vínculo estreito

e muito próximo com todos os investigados falecidos no confronto com policiais

em 18/08/2017, após serem flagrados içando grande quantidade de cocaína para

um navio (relatado no Evento 21), quais sejam, Marco Randi, Edson Luizinho,

Wagner Santos Nascimento e Nicholas Gonçalves.  Observe-se que o acusado

Tiago  Almeida  Leite apagou  diversas  das  mensagens  encaminhadas  pelos
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comparsas mortos, conforme afirmado pelo próprio às fls.1441, indicando que

mantinham relacionamento de caráter ilícito também.

Já os índices 52365863, 52365780 e 52461380 (fls.2923/2924 e

fls.3256 dos autos 0010185-03.2016.403.6181) comprovam que Tiago Almeida

Leite  mantinha contato frequente com o também acusado Denilson Agostinho

Bilro, tendo sido este o fundamento inicial para a realização da interceptação no

terminal (13) 974207025, cadastrado no próprio nome de Tiago Almeida Leite

(fls.2923 e fls.3173 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Quanto  ao  EVENTO 1 (apreensão  de  170 kg de  cocaína  no

Porto  de  Kaliningrado  aos  27/08/2015),  embora  possam  ser  consideradas

“coincidências”  muitos  suspeitas  o  fato  de  Tiago  Almeida  Leite ter  sido  o

motorista que transportou o contêiner SUDU6177306, relacionado a este evento,

por  meio  de  “carreta”  (placas  DBM7264)  e  “cavalo”  (placas  CVP1033)  de

propriedade de Marco Alberto Santana Randi (fls.3770/3799 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181) , tal fato não se mostra suficiente para embasar a condenação

do acusado. Isto porque não há qualquer elemento que indique o momento do

carregamento da droga, não podendo se olvidar que o container foi liberado para

embarque sem conferência aduaneira (canal verde), como também não se pode

presumir o dolo na conduta do acusado, diante do fato de que ele efetivamente

trabalha como motorista de caminhão.  Sendo assim, a absolvição do acusado

Tiago Almeida Leite se impõe.

No tocante ao EVENTO 4, verifica-se que Tiago Almeida Leite

atuou no transporte da droga. O diálogo 49996530, entre Marco Randi e Renan,

ocorrido no dia 27/08/2016, indica a preparação para o transporte e embarque de

droga e o envolvimento de Tiago, ainda que de maneira insatisfatória segundo os

líderes da célula criminosa (fls.536/536vº - “...Renan: Oi? Esse agora, do, do, do, do GRI,

do GRI. Marquinho-Não esse aí vai ser você lá dentro lá com os caras lá, né? Renan-Oi? Marquinho-Vai
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ser você lá dentro, né? Renan-Isso, eu tô falando aqui, aqui, aqui. Marquinho- Ah mano aqui nós tem

que pegar o caminhão cedo e carregar cedo. Esse vacilão do Tiago aí não arruma tudo, mano. Renan-É.

Marquinho-E o Magno que vai? Marquinho-É filho, que esse cara o Tiago, o Tiago não quer nada,

mano[...]  Marquinho-Vai  carregar  o  bagulho  e  vai  deixar  no  caminhão,  entendeu?  Renan-  Certo.

Marquinho-Ah tu é,  vai  ter  quer no Mini  mesmo.  Renan-É,  pô,  pra  carregar,  pra tirar  do  carro  e

carregar o caminhão vai ser no Mini, não é isso?...”). O conteúdo do índice 50016044 é no

mesmo sentido (fls.536vº/537 – “...Renan-Tá e se fosse possível nois nem colar lá nesse dia do

bagulho, assim quer dizer, não levar nada pra lá pra empresa estufar lá, entendeu? Marquinho-Ah no

Ferro? Renan-No ferro. Isso longe de lá. Marquinho-Entendeu. Renan- Melhor né. Marquinho-É lógico.

Renan-Porque nóis tá lá querendo estufar o negócio aí chega um, chega outro, chega um, chega outro, aí

é foda. Marquinho-Então mas tem que estufar cedo deixar o bagulho estufadinho cedo. Renan-Isso isso

engatilhado. Marquinho-Tem que vê com aquele filha da puta daquele Tiago lá que tem que lavar o

caminhão senhão eu vou ter que colocar no papel. Renan-Então amanhã é domingo acho que o lava

rápido do Armandinho não abre né? Marquinho-Porque se esse filho da puta não lava o...puta eu não sei

ó mano Russo me dá uma raiva. Renan-Tem que fala com ele mano. Marquinho-Me dá uma raiva do

caralho  vô  ti  fala.  Renan-O  caminhão  tem  que  fica  bem  apresentado  lavadinho  tudo  lavadinho,

engraxado, que é foda malandro todo sujo e sem contar que o caminhão tá parado ali né nem boto pra

funcionar né...”), assim como os índices 49996350 (fls.537vº/538 – “...Renan-Fecho e da

molecada quem vai aí Wagnão, Tiago já vai no piloto...”). Já as ligações de índice 50050270

(fls.546vº) e 50050392 (fls.546vº), indicam a desistência do grupo em embarcar a

droga naquele dia.  

Dessa  forma,  ficou  demonstrado  que  Tiago  Almeida  Leite

transportou e teve em depósito a droga na tentativa de embarque nesse evento.

Entretanto,  conforme asseverado pelos agentes policiais  em seus depoimentos

judiciais  e  pelo  próprio  Ministério  Público  Federal,  a  droga  apreendida  no

Evento  4 não  pertencia  aos  acusados  aqui  investigados,  não  podendo  Tiago

Almeida Leite ser condenado por este crime de tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.
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Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.

No  tocante  ao  EVENTO  5,  verifica-se  que  logo  depois  de

desistirem de embarcar a cocaína no dia 30/08/2016, os acusados começaram a

procurar uma nova forma de enviar para a Europa a cocaína que estava em seu

poder, restando comprovado que Tiago Almeida Leite, novamente, auxiliou no

transporte da droga. 

No  índice  50071249  (fls.563  destes  autos),  ocorrido  no  dia

31/08/2016, Nicholas e Robson/Wagner repassam os passos para a realização do

transporte, indicando a participação de Tiago Almeida Leite na terceira tentativa

de embarque (“...Nicholas-Ô Robi, fica aí que eu ti...que uuu...que uu Torinha vai, vai ligar pro

Tiago aí, vai chamar o Tiago quando for pra vocês vim encostar lá...lá na ponte, tendeu?...”).

Do  conteúdo  da  conversa  captada  no  dia  04/09/2016,  entre

Renan e Marco (índice 50104538- fls.567), há comprovação das tratativas para o

transporte  da  droga,  que  seria  embarcada  naquela  madrugada  no  Terminal

Deicmar (“...Marco- A gente vai ter que fazer o bagulho com teu carro lá entendeu, pra jogar tá

tranquilo. Renan- Tranquilo, poh, suave. Marco-Porque é o seguinte. Renan-Ah. Marco-O Tiago deixou

a chave  do  caminhão dentro  do carro dele  e  o  carro  dele  tá  com o  Jamir.  Renan-Putz.  Tranquilo

parceiro é nóis...”). Frise-se que no índice 50103184 (fls.493 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181),  foi  captada uma conversa entre Renan e Nicholas,  no dia

04/09/2016, em que Nicholas passa para Renan o telefone de  Tiago Almeida

Leite advertindo-o que deve ligar de um celular “bombinha”/de circuito fechado,

para evitar rastreamento (“....Nicolas-Tu vai ligar de um bombinha, né? Renan-Isso bombinha,

pode falar! Nicolas-974. Renan-974. Nicolas-20. Renan-20. Nicolas-70. Renan-70. Nicolas-25. Renan-

25. Nicolas-Isso! Renan-Isso, valeo Nicolas, valeu!...”).
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No dia  08/09/2016,  conversa  de  índice  50105795  (fls.571vº),

comprova  o  transporte  de  parte  da  droga  relacionada  ao  Evento  5,  com

participação do acusado Tiago Almeida Leite (“...Nicolas-O Tiago e o Torinha vem de

barco e tu vem de carro em mano...”).

Assim, restou evidente a autoria de Tiago Almeida Leite neste

Evento 5, como executor do transporte da droga, sob o comando de Marco Randi.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 01/05/2017), também restou comprovada a participação

do acusado Tiago Almeida Leite, efetivando o transporte e embarque da droga

no navio.

O bem sucedido embarque da cocaína no navio Cap San Nicolas

pode  ser  verificado de  forma  detalhada  com a  efetiva  participação de  Tiago

Almeida Leite, por meio dos índices 53555686 (fls.742 – “...Tiago-Boa meu parceiro!

Tudo Bem? Denilson-Já tô aqui no local. QSL. Tiago-Oi como que ele tá heim! Beleza, brigado seu

guarda...”),  53555686  (fls.743vº),  53555855  (fls.744),  53555918  (fls.744),

53555920 (fls.744-“...Tiago-Tu tá onde? Na pontezinha por baixo da pedreira aí? HNI_Marco-

Não, negativo. Na ponte aqui na Embraport aqui na Embraport. Na ponte da Embraport. [...] Tiago-Mas

não vem agora ainda. Segura aí que tu tá muito perto. Nós ainda vamo remover aqui. Eu já te chamo

já...”), 53555951 (fls.745), 53555958 (fls.745), 53562837 (fls.746vº),  53563525

(fls.747), 53562628 (fls.752vº), 53562658 (fls.753), 53568668 (fls.753).

Após a apreensão da droga,  já no dia 02/05/2017,  Marco liga

para  Renan,  afirmando que alguém do grupo está “grampeado”,  sendo esta a

razão para o “trabalho” não ter dado certo (53587710 – fls.756/756vº - “...Marco-

No jornal tava falando o negócio do...que pode ter sido feito na corda. Renan-Sei. Marco- Pelo fato da

lata vir de longe, né? Renan-De o que ter vindo de longe? Marco- A lata. Vem de longe, né? Renan-Ah

sim, sim, sim. Marco- Por isso que (inaudível) ter colocado na corda. Renan-É. Içado lá fora lá quando

ele tava dormindo, né? Marco-uhum. Renan- Entendi, pode ser também né, mas... Marco-Mandar a real

pra tu, quer que eu te fale? Vou mandar a real pra tu. Isso é grampo mano. Renan-É? Marco-Isso é

grampo mano. Os cara sabia que a lata tava feita, a lata. Renan-É. Marco-Isso é grampo, é algum
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telefone no grampo...Uhum. Renan-Deve ser do cara lá, do papel, né? Marco-Não, não, não. Isso é

grampo feinho, sabe por que? Raciocina. Os cara sabe que esse ferrou dormiu lá na barra, entendeu?

Renan-Isso. Marco-Os cara só subiu pra derrubar, só. Renan-É mermo né? Marco-Os cara deixou ele

operar pela metade, quase pela metade, pra depois derrubar. Isso é grampo...”).

Assim, restou comprovado que o acusado Tiago Almeida Leite

participou do transporte da droga relativo a este Evento 17.

Embora  o  acusado  não  tenha  reconhecido  em  interrogatório

judicial  os  diálogos  indicados,  é  certo  que  todos  eles  partiram  do  celular

registrado em nome do acusado, não tendo a defesa acostado aos autos qualquer

elementos  a  afastar  a  utilização  deste  aparelho  pelo  acusado  Tiago  Almeida

Leite.

No que tange ao EVENTO 20 (apreensão de 115 kg de cocaína

no Porto de Santos/SP em 11/08/2017), não restou comprovada a participação do

acusado Tiago Almeida Leite como depositário da droga.

No  índice  54955744  (fls.772vº),  Nicholas  faz  menção  que

“Motoboy”  não  teria  conseguido  falar  com  “os  caras”  para  “guardar  os

negócios”.  Contudo,  analisando  detidamente  o  contido  nos  autos,  não  restou

comprovado,  sem  sombra  de  dúvida,  que  o  acusado  Tiago  Almeida  Leite

utilizava  a  alcunha  “Motoboy”,  o  que,  inclusive,  é  negado  por  ele  em  se

interrogatório judicial.

Assim,  restando  dúvida  da  participação  do  acusado,  deve  ser

aplicado o princípio do  in dubio pro reo, implicando a absolvição do acusado

Tiago Almeida Leite quanto a este Evento 20.

MOISÉS MELLO AZEVEDO
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O  acusado  MOISÉS  MELLO  AZEVEDO,  interrogado  em  Juízo  aos

23/07/2018 (mídia de fls.4945), narrou que é guarda portuário baseado na Base do Bombeiro,

atendendo o porto e o município. Que o interrogado e um colega ficam em uma sala com rádio e

telefone e só saem de lá em caso de emergência. Que o interrogado não faz ronda, nem patrulha,

só sai para atender eventual sinistro. Que o interrogado possui renda de mais de quatorze mil

reais por mês, somada a aposentadoria e seu salário. Que o interrogado é casado com dois filhos

maiores. Afirmou que o imóvel em que reside é próprio e possui um automóvel Tracker 2017,

financiado, o qual foi apreendido. Que nunca foi processado. Que não conhece as testemunhas

de acusação. Afirmou que nunca mexeu com droga. Que o interrogado conhece Tania Maria, a

qual foi sua amante por doze anos; conhece os dois filhos dela, Artur e Marco Randi. Que o

interrogado já queria terminar com Tania Randi há muito tempo, mas ela ameaçava pedir uma

pensão pelo tempo que estavam juntos. Que o interrogado deixou um cartão de crédito com

Tania Randi para fazer compras e as coisas estavam tão ruins que o interrogado teve que fazer

um empréstimo consignado no benefício do INSS. Que o envolvimento do interrogado era com

Tania, apenas conhecendo os filhos dela. Afirmou que Tania era separada, tem 55 anos e o

interrogado não sabe do paradeiro dela.  Afirmou que desde que conheceu Marco sabia que

mexia com coisa errada, que ele é conhecido nos meios policiais como “Marco Pirata”, porque

mexia com “muamba”. Afirmou que Tania nunca se envolveu em nada errado. Afirmou que

tanto Marco como Artur tem carretas e eles pediam ao interrogado para olhar as carretas, a fim

de evitar roubo de diesel e estepe. Que Artur tinha quatro carretas e Marco tinha duas. Afirmou

que conhecia de vista Nicolas e Tiago, que trabalhavam para os irmãos, como motoristas. Que

também conhecia de vista Renan, porque viviam no ferro-velho de Marco Randi. Que os jovens

se reuniam no ferro-velho. Afirmou que Marco  deu o apelido de “Comandante” ao interrogado

e  este  chamava  Marco  de  “Marcelo  Rezende”.  Afirmou  que  não  faz  parte  de  organização

criminosa, nem tem qualquer cargo ou função que justifique o apelido. Afirmou que o terminal

(13)  997149218  pertence  ao  interrogado  há  treze  anos.  Indagado  sobre  diálogo  em que  o

interrogado falava que não poderia conversar sobre o assunto no telefone com Marco Randi,

afirmou que se refere a brigas entre os irmãos por causa do ferro-velho; que Marco reclamava

que Artur não ficava no ferro-velho e Tania pediu ao interrogado conversar com eles. Afirmou

que Tania sabia das coisas erradas, mas que o interrogado não ia muito na casa dela. Indagado

sobre os diálogos constantes de fls.1073 e fls.1099/1100 dos autos 0010474-96.2017.403.6181,

afirmou que no primeiro diálogo, a respeito da carreta, uns dias antes houve uma ocorrência em

que um marginal foi assaltar um motorista e o motorista acabou baleando dois meliantes e um

veio a óbito. Em represália, foram queimadas carretas no dia do diálogo, foi quando bombeiro
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pediu apoio da base do interrogado e este saiu para fazer ronda. Afirmou que ficou preocupado

com as carretas de Artur e ligou para ele para avisá-lo. No que se refere ao outro diálogo,

afirmou que foi ver com um amigo despachante o documento de um veículo de Marco Randi.

Em relação aos diálogos de fls.1372/1382 dos autos 0010474-96.2017.403.6181, afirmou que

em relação ao primeiro diálogo, o terminal com final 9218 é do interrogado e a conversa com

Marco Randi trataria de pedido deste para que o interrogado ficasse de olho em suas carretas,

porque Marco achava que o interrogado trabalhava tanto na margem direita como na margem

esquerda, na área toda, o que não ocorre de fato. Que a margem direita é Vicente de Carvalho e

Guarujá e a margem direita é Santos. Que a preocupação de Marco era acerca de furtos de óleo

e estepe.  Afirmou  que o serviço que  os  Randi  faziam para  a  Santos-Brasil  era  de carreto,

retirando da Santos-Brasil e levando para a Local Frio e vice-versa. Afirmou que pelo que se

recorda quem dirigia os caminhões era Nicolas e Tiago. Que Nicolas faleceu e andava muito

pelo ferro-velho. Que Tiago também. Afirmou que o segundo diálogo é conversa com Tania,

falando que não poderia encontrar com o interrogado, porque precisava ficar com seus filhos.

Que o interrogado enganava sua esposa, afirmando que trabalhava 12 horas por dia, sendo que

só trabalhava seis horas e as outras seis horas ficava com Tania, nem todos os dias. Que se

encontravam em um quarto desativado no trabalho do interrogado,  dentro da CODESP,  em

Vicente de Carvalho (Avenida Bartolomeu Gusmão, 157). Que este quarto possuía geladeira,

micro-ondas, e o interrogado ficava lá aguardando Tania. Afirmou que não sabe o por quê de

Tania ter que ficar com seus filhos. Que Tania tinha uma netinha, filha de Artur. Afirmou que

não se recorda de diálogo em que Tania fala que precisa esperar o “menino louco” e não sabe

quem seria o “menino louco”. Afirmou que Tania falava muita besteira, que não dava para

entender. Afirmou que não se recorda de diálogo em que o interrogado fala que está no ônibus.

Afirmou que no diálogo parece que Tania iria resolver alguma coisa no ferro-velho e na parte de

baixo Tania está falando de seu relacionamento com o interrogado, que Tania não queria ser

mais amante do interrogado, queria ser mulher. Que Tania ficava ameaçando o interrogado. O

interrogado afirmou que não sabia como ia acabar seu romance com Tania, que acabou com o

interrogado preso e Tania foragida. Afirmou que quando dormia na casa de Tania, ficava com

um olho aberto e outro fechado. Afirmou que Tania falava que ia matar o interrogado, que “ia

passar a faca no seu bucho”. Afirmou que no dia de sua prisão, falou ao policial federal que não

sabia de Tania, que tinha ficado com ela até meia-noite do dia anterior e ela tinha ficado em sua

casa. Afirmou que Tania era separada. Nega qualquer envolvimento com as atividades de tráfico

de drogas, que só soube depois que leu a denúncia. Que não conhece mais nenhum acusado,

nem  mesmo  aqueles  que  trabalhavam  no  porto.  Afirmou  que  sua  função  era  auxiliar  os
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bombeiros do Guarujá, devido a um convênio. Que atuou em vários incêndios em casas, lancha,

na estrada de Bertioga. Que é concursado da CODESP, aposentado como guarda portuário e

continua  trabalhando  como  guardo  portuário.  Afirmou  que  os  guardas  portuários  podem

trabalhar nos gates/portões (os antigos postos fiscais), nos quais há as entradas para onde os

navios ficam atracados. Afirmou que há tempos atrás trabalhou nestes postos. Que trabalhavam

em cada posto dois guardas portuários. Afirmou que,  além disso, guardas portuários podem

fazer patrulhamento de toda a área alfandegada e área externa do porto. Afirmou que trabalha

desde os 14 anos e que todos os seus bens têm origem em seu trabalho. Que o carro, o único

bem do interrogado,  foi  adquirido com dinheiro lícito,  de forma financiada.  Afirmou que é

inocente e não tem nenhum envolvimento com o tráfico. Afirmou que não sabe que se Marco

Randi tinha uma lancha. Afirmou que a última vez que viu Tania foi até meia-noite no dia

03/09/2017. Afirmou que no dia em que Marco Randi foi morto também esteve com Tania e

não pareceu preocupada. Afirmou que possui duas armas e que tinha munição de 380 e calibre 9

mm. Que a munição que apreenderam na residência do interrogado foi achada em uma troca de

tiros na favela e que o interrogado acabou pegando e levando para casa. Afirmou que a munição

deflagrada  é  de  38,  realizada  na  própria  CODESP.  Afirmou  que  o  tablete  e  o  notebook

apreendidos no quarto do casal são de sua esposa; que os celulares são do interrogado. Afirmou

que o cartão de crédito que deixou com Tania era do Carrefour. Afirmou que a testemunha

Felipe Santos Almeida ficava baseado com o interrogado no Bombeiro. Que o interrogado não

tem autonomia para sair da base, só pode sair com chamado de sinistro ou incêndio. Que o

interrogado  não  tem acesso  a  nenhum controle  sobre  os  contêineres  e  onde  eles  atracam,

veículos, etc. Afirmou que reconhece o local de sua base, que fica a quase 2 km do porto e

terminal Santos-Brasil. Afirmou que a fatura do cartão que ficava com Tania ia para a casa de

Felipe, o qual repassava ao interrogado todo mês para pagamento. Afirmou que acredita que

Tania sabia das atividades de Marco Randi como “pirata” e que tinha medo dele ser preso ou

morto.

O acusado admitiu ser o usuário da linha telefônica objeto das

interceptações policiais, daí porque não há necessidade de justificar ser ele o real

usuário.  Suas  versões  apresentadas  em  interrogatório  não  condizem  com  a

dinâmica dos fatos e com o que foi apurado nas interceptações telefônicas.

Em que pese a declaração da testemunha de defesa Felipe Santos
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Almeida,  no  sentido  de  que  no  posto  de  bombeiro,  Moisés não  tinha  visão

privilegiada  da área  portuária,  não  afasta  o  papel  do acusado na  organização

criminosa, haja vista que como guarda portuário experiente, o qual, inclusive, já

havia trabalhado nos mais diversos postos, conforme afirmado em interrogatório,

obtinha com grande facilidade informações internas do terminal portuário (vide

(índices  50061024,  50905303,  50910755,  50910810  –  fls.252/253,  fls.1237,

fls.1249/1250,  fls.1252/1253  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Exemplo

disso é o diálogo em que Moisés é cobrado por Randi acerca de uma informação

e responde que ainda não conseguira falar com um colega (índice 50911032 –

fls.1253/1254 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Resta claro o envolvimento do acusado no  EVENTO 6  . Com

efeito,  Moisés auxilia o grupo criminoso, utilizando-se de suas informações que

detém como guarda portuário. Importante frisar, conforme dito pelo acusado em

seu interrogatório,  que era amante de Tânia,  conhecendo,  portanto,  os irmãos

Randi,  com quem convivia,  sabedor inclusive do envolvimento de Marco em

crimes. É possível ter segurança a partir do teor dos diálogos sucessivos mantidos

com Artur Randi, Tânia Randi e Nicholas Borges, antes de 12 de setembro de

2016,  bem como dos  diálogos  50310781  e  50312723  (fls.712/713  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  que  auxiliava  o  grupo.   Nesses  dois  últimos

diálogos,  ainda  que  se  utilize  de  linguagem cifrada,  é  nítido  que  aludem ao

evento ilícito resultante na apreensão ocorrida em 18/09/2016. Nítido ainda que

na maioria dos diálogos, o acusado Moisés diz o tempo todo que não pode falar

senão pessoalmente, o que se, de per si, não configure prática de ato criminoso,

no contexto dos fatos, permite assegurar o envolvimento ilícito.

Importante  notar  que  Artur  avisa  Nicholas  que  Moisés lhe

encontraria para transmitir alguma informação que gerou  o cancelamento de um

embarque naquela ocasião (50200545, fl. 587v – Volume III e 50216054 – fl.
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589v). 

No  diálogo  50200270,  fl.  586v,  Moisés afirma  que  precisa

conversar pessoalmente para “falar  um negócio que não dava pra falar  pelo

telefone”, diálogo esse que se coaduna com o de número 50200545, fl. 587v –

Volume III, em que Arthur afirma para Nicholas que “Comandante”, apelido de

Moisés passaria  explicar  que  deu  um  “QTA”,  expressão  alusiva  a  um

carregamento que não teria dado certo. No contexto dos diálogos e na dinâmica

própria  de  um  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  em  que  evidentemente  os

envolvidos não dirão claramente que estão a praticar o crime, é possível concluir

que Moisés participou desse evento.

No EVENTO 8, Moisés informa Artur Randi da apreensão  dos

224 kg de cocaína do grupo que haviam sido introduzidos em contêiner do Cap

San  Artemissio,  ocorrida  naquela  madrugada  de  27  de  novembro  de  2016,

conforme diálogo 51241365 (fls. 626v/627 – Volume III). A versão apresentanda

pelo acusado de que o aviso se referia a furto ou incêndio a carretas não tem

sentido, pois se percebe que, na realidade, a menção a incêndio é um artifício

para ocultar a real intenção da conversa, comprovada pelo fato de o acusado, ao

final, dizer que conversará depois pessoalmente. Contudo, apenas este diálogo

não  se  mostra  suficiente  para  comprovar  a  atuação  do  acusado  neste  evento

especificamente, impondo-se sua absolvição.

No que tange ao EVENTO 9,  em que foram apreendidos 225kg

de  cocaína  no  Porto  de  Santos/SP,  em  05/12/2016,  Moisés,  conforme  se

depreende do diálogo 51342930,  forneceu ao grupo informações privilegiadas

utilizando-se de sua posição, em que Tania, sua amante e mãe de Marco Randi,

questiona  sobre  um  “documento”,  aguardado  pelo  grupo  para  realizar  o

embarque da droga, conversa essa que restou conformada pelo diálogo mantido

momentos  seguintes  com  Marco   Randi,  em  que  Moisés confirma  o
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encerramento das atividades de fiscalização no navio Cap San Lorenzo, local em

que o entorpecente foi, de fato, localizado (v. 51343113, fl. 631 – Volume III).

O  mesmo  modus  operandi pode  ser  visto  no  EVENTO  17  ,

relativo à apreensão de 332 kg de cocaína no Porto de Santos/SP, em 01/05/2017,

ficando claro que  Moisés participou desde as primeiras tentativas de embarque

da droga, conforme se verifica do diálogo 53285557 (fl. 703 – Volume III), em

que se percebe que Marco Randi solicita informações a respeito das condições do

terminal,  confirmando-se  no diálogo 53286905 (fl.  704,  Volume III),  quando

Moisés explica  quais  seriam  as  condições  do  terminal  portuário.  O  mesmo

conhecimento  teve  o  acusado  na  terceira  tentativa  de  embarque  da  droga,

ocorrida entre 17 e 21 de abril (índice 53459589, fl. 723 – Volume III), inclusive

de sua apreensão ( índices 5358646 e 53586965, fls. 755 v/756 – Volume III).

                            Já no EVENTO 20, relativo à apreensão, em 11/08/2017, de 115

kg  de  cocaína  em  veículo  da  organização  estacionado  próximo  ao  porto  de

Santos, há os diálogos de índices 549967518 e 54969048 (fls. 782/783v, Vol.

III), todavia, não vislumbro do teor dos diálogos elementos suficientes, além de

qualquer  dúvida  razoável,  para  condenar  o  réu  por  este  evento,  devendo  ser

absolvido.

     Por fim, no EVENTO 23, relativo à remessa não apreendida de

230 kg  de  cocaína  no  navio  Ibis  Arrow,  em 24/10/2016,  à  vista  da  falta  de

comprovação de materialidade, absolvo o acusado.

Indefiro o pedido de desclassificação das condutas para o crime

tipificado no artigo 37 da Lei n.º 11.343/2006, formulado pela defesa do acusado,

haja vista, conforme se verifica de todo o acima exposto, Moisés Mello Azevedo

não atuava como mero informante, mas mantinha vínculo estreito com vários

membros da organização criminosa, sendo informado, constantemente, acerca da
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realização ou não dos embarques de droga. A atuação do acusado foi mais do que

a de um mero colaborador ou de um “fogueteiro” do tráfico, por exemplo, como

já  reconheceu  o  Supremo  Tribunal  Federal,  como  passível  de  receber  a

desclassificação  referida  (HC 106155/2011).  No   caso  em análise,  diante  do

modus  operandi,  a  própria  participação  do acusado no  crime  de  organização

criminosa,  seu vínculo estreito  com a família  Randi,  cujos  membros estavam

todos envolvidos, estando Tania ainda foragida, não restam dúvidas de que não

era  um  simples  colaborador,  nem  que  sua  participação  fosse  de  menor

importância, até porque toda a participação teve relevante contribuição causal e

finalista para o cometimento dos crimes em tela. 

LUCILENE CARDOSO

A acusada LUCILENE CARDOSO, interrogada em Juízo aos 12/07/2018

(mídia de fls.4266), narrou que é acompanhante, trabalha na noite. Que recebe mensalmente

oito a dez mil reais. Que trabalha nesta profissão desde os 15 anos. Que é solteira e possui uma

filha de doze anos, que mora com a interrogada. Que atualmente está na companhia da filha

mais  velha da interrogada que tem 25 anos.  Que reside em imóvel  financiado e possui  um

veículo Fox.  Que nunca foi  processada criminalmente.  Que não conhece as testemunhas  de

acusação.  Que  os  fatos  narrados  na  denúncia  não  são  verdadeiros.  Que  conhece  apenas  a

acusada Karen, quando ela era garota de programa. Que nunca viajou com Karen. Que Karen

pediu a interrogada que apresentasse alguns clientes tripulantes. Que a interrogada apresentou

um tripulante para ela. Que Karen prometeu um dinheiro à acusada, mas não deu. Que por isso e

pelo fato do tripulante ter ficado nervoso, a interrogada não apresentou mais ninguém a Karen.

Que  este  tripulante,  que  era  cliente  da  interrogada,  por  ter  conhecimento  sobre  a  vida  da

interrogada, começou a ameaçá-la. Que como teve este problema, não apresentou mais nenhum

tripulante cliente para Karen. Que Karen diz que trabalha no navio, retira óleo do navio. Que

este tripulante começou a ameaçar a interrogada, porque entendeu que ela era culpada por algo

muito grave que aconteceu. Que este tripulante era filipino. Que a interrogada mantinha relações

com outros tripulantes, de todas as nacionalidades. Que a interrogada trabalhava na ABC House

e depois, quando fechou, começou a trabalhar no bar ao lado. Que a interrogada nunca entrou a
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bordo de um navio. Que a interrogada fala inglês e tagalo. Que a interrogada já morou nas

Filipinas. Que na Polícia Federal a interrogada não respondeu a nenhuma das perguntas, eles é

que teriam respondido por ela. Que na polícia, afirmou que só responderia na presença de seu

advogado, e eles acabaram colocando o que quiseram no depoimento. Que a interrogada morou

quatro  anos  nas  Filipinas,  que  morava  com  um  filipino.  Que  a  interrogada  nega  cooptar

tripulantes para o tráfico de drogas. Que não sabe dizer porque foram atribuídos estes fatos a sua

pessoa.  Que sempre conversava com Karen,  conhece ela há muitos  anos.  Que não conhece

Marcos Randi, nem ninguém da família Randi. Que não conhece Chileno. Que não tem cliente

no navio Ibis Arrow. Que tem clientes em vários navios. Que não tem cliente nos navios Rio de

Janeiro,  nem Cap  San  Augustin.  Que  não  se  recorda  de  conhecer  Jamir.  Que  não  falou  a

ninguém que era dona de um navio, só que tinha clientes. Que comentou com outras garotas de

programa. Que a interrogada possui um apartamento na periferia de Santos e uma casa na favela

em São Vicente  há  20  anos  e  aluga  estes  imóveis.  Que  a  filha  mais  velha  da  interrogada

trabalhava. Que quem sustenta as filhas é o genro da interrogada, que é engenheiro químico.

Como se depreende das declarações acima transcritas, a acusada

Lucilene  Cardoso negou  os  fatos  narrados  na  denúncia,  asseverando  que  é

garota de programa e não cooptava tripulantes de navios para realizarem tráfico

de drogas. Afirmou apenas conhecer Karen Daniele Rodrigues de Souza e ter

apresentado um tripulante filipino para ela, mas sem saber para qual motivo.

Contudo,  tais  negativas  caem  por  terra,  diante  dos  diálogos

captados que comprovam que Lucilene conhecia e mantinha relação de negócio

com  Karen  Daniele  Rodrigues  de  Souza  (índices  50635305  –  fls.806  destes

autos),  Ronaldo  Bernardo/Neguinho  (índice  50338701  –  fls.725  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  Jamiriton  Marchiori  Calmon (índice  51324684 –

fls.629/629vº destes autos e índice 52034176 – fls.2580/2581 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181), Luis de França/Bonito (índice 50648620 – fls.975 dos autos

0010185-03.2016.403.6181).  Além  disso,  o  acusado  Marianito  Rona  Elesis

confirmou, em interrogatório judicial, que conhecia Lucilene.

Confirmando a identificação de  “Lucilene”, há o diálogo entre
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Karen e Luis de França/Bonito, no qual eles a descrevem (índice 50180944 –

fls.567  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Frise-se  que  a  acusada  e  sua

defesa  confirmaram,  em  interrogatório  judicial  e  em  petições  e  documentos

acostados no pedido de liberdade provisória n.º 0013268-90.2017.403.6181, que

a acusada Lucilene Cardoso é portadora de moléstia grave há muito tempo e é

garota de programa desde os 15 anos de idade.

Embora o terminal (13) 981351461 esteja em nome de terceiro

(fls.166 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 – Liliane Menezes Cabrera),  há

característica de que seja em nome de “laranja”, visto que embora o DDD seja de

Santos/SP, o endereço de cadastro é de Duartina/SP. Ademais, verifica-se que é

utilizado por  Lucilene Cardoso no índice 52672716 (fls.3611/3612 dos autos

0010185-03.2016.403.6181). Já o terminal (13) 981183802 está cadastrado em

nome da própria acusada.

Nos índices 50163422 e 50180944 (fls.538/546 e fls.564/568 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181),  encontram-se  extensos  diálogos  em  que  a

acusada Karen Daniele explicita a função de cooptação de tripulantes exercida

por Lucilene Cardoso, assim como o de índice 50659737 (fls.986/987 dos autos

0010185-03.2016.403.6181)

Quanto  ao  EVENTO 7 (apreensão  de  384 kg de  cocaína  no

Porto  de  Gioia  Tauro,  em 10/10/2016),  restou  comprovada  a  participação  da

acusada  Lucilene,  cooptando  os  tripulantes  que  auxiliaram  no  embarque  da

droga para a Europa.

No dia 22/09/2016, foi captada conversa entre Karen e Ronaldo

(índice 50394686 – fls.600/601),  na qual se verifica que estão no aguardo de

pagamento oriundo de Felipe e Judô, inclusive de valor devido a  Lucilene por

trabalho já feito e por um que estava para ser feito. No dia 24/09/2016 foram
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captadas mais outras duas conversas sobre as mesmas questões de dinheiro e o

“trabalho no Carioca” (navio Rio de Janeiro) (índices 50428462 – fls.601/602vº e

50437200 – fls.606/607). Destaque-se, neste último diálogo entre Marquinho e

Ronaldo, a importância de Karen e Lucilene para que o “trabalho” (embarque da

droga) pudesse sair:  “[...]  Ronaldo- O que eu te falei agora é o que está acontecendo, ela e a

Lucilene quase saíram na mão, me ligaram, eu tive que embaçar nas duas, você não tá entendendo, não

veio 1 real ainda, ela tá, as duas tá revoltada com os caras. Qual parte você não entendeu que o trabalho

está brecado enquanto elas não receber? Marquinho-É, mais é assim mesmo, com esses caras tem que

fazer assim mesmo. Ronaldo-Entendeu? Então fica tranquilo que eu entendi já o que você falou, mas, pra

matar esse cara no ninho, fala pra ele: Não amigão, pode ser segunda-feira mesmo porque se for esse

problema eu vou arrumar mais um cascalho aqui ou então eu te dou em carro amigão, poucas, fala pra

esse cara aí mano...”. 

Conforme detalhadamente analisado nos tópicos referentes aos

acusados Ronaldo Bernardo, Jamiriton Calmon, Renan Peixoto e Luis de França,

o  embarque  foi  concretizado  e  a  droga  foi  posteriormente  apreendida  por

autoridades  italianas  após  alerta  oriundo  da  Polícia  Federal,  tendo  havido,

conforme já consignado, a prisão de diversos tripulantes.

Quanto  ao  EVENTO 9 (apreensão  de  225 kg de  cocaína  no

Porto  de  Santos/SP,  em  05/12/2016),  embora  haja  indícios,  não  restou

comprovado,  sem  sombra  de  dúvida  de  participação  da  acusada  Lucilene

Cardoso.

Na  conversa  de  índice  51328546  (fls.629),  verifica-se  que

Lucilene teria encontrado Jamiriton na tarde de 03 de dezembro para ir a algum

lugar, provavelmente para encontrar tripulantes, haja vista que foram localizados

lacres sobressalentes em uma das bolsas contendo a droga. Contudo, além destes

indícios,  mesmo considerando a  confirmação pelo  acusado Jamiriton,  em seu

interrogatório judicial,  do efetivo encontro,  não há outro elemento de efetivo

vínculo da acusada  Lucilene Cardoso com este Evento. Diante da dúvida na
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participação neste evento, a qual não se confunde com a participação no crime de

organização criminosa, a absolvição se impõe.

No  tocante  ao  EVENTO  22,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos que indiquem que teria havido um carregamento de droga no navio Cap

San Augustin, tais como 50152010, 50187092, 50243241, 50633367 e 50635305

(fls.801vº/807 destes autos), e que Lucilene Cardoso teria atuado na cooptação

de  tripulantes  (índices  50635305  –  fls.806/806vº;  50635126  e  50644501  –

fls.961/965 e fls.965/967 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), é certo que não

há comprovação da materialidade a justificar a condenação do acusado por este

Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando a absolvição da acusada Lucilene Cardoso quanto a

este Evento 22.

No  tocante  ao  EVENTO  23,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos  que  indiquem a realização de  carregamento  de  droga  no  navio  Ibis

Arrow,  tais  como  50899036  (fls.807vº),  50904950  (fls.808vº),  50905603

(fls.810vº) e 50970207 (fls.816vº) e as mensagens de fls.813/816 e que Lucilene

seria a responsável pela cooptação dos tripulantes, conforme diálogos de índices

50887589,  50888628  e  50888647  (fls.1222/1226  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181) , é certo que não há comprovação da materialidade a justificar

a condenação do acusado por este Evento, haja vista que não houve qualquer

apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o
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recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando a absolvição da acusada Lucilene Cardoso quanto a

este Evento 23.

Por  fim,  é  preciso  salientar  que  o  monitoramento  telefônico

possibilitou a verificação da ligação de Lucilene Cardoso com o PCC, conforme

índice 52737200 (fls.3612/3616 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual

ela utiliza de “irmãos” para tentar cobrar a dívida que Neguinho, Bonito e Mela –

líderes  da  organização  criminosa  –  mantinham  com  ela.  Além  disso,  seu

envolvimento com o tráfico de drogas também pode ser constatado por meio do

índice 54558945 (fls.6620/6626 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual

ela oferece drogas para venda (maconha, crack).

No  tocante  ao  patrimônio  da  acusada  Lucilene  Cardoso,

verifica-se  que  foi  adquirido  tão  somente  com  a  prática  de  atividade  ilícita

(fls.2036/2070),  não havendo nos autos qualquer documento que justifique os

bens em nome da acusada.

MARIANITO RONA ELESIS

O  acusado  MARIANITO  RONA  ELESIS,  interrogado  em  Juízo  aos

10/07/2018  (mídia  de  fls.4189),  com  acompanhamento  de  intérprete,  narrou  que  entende

português  mais  ou  menos.  Que  o  interrogado  sabe  que  está  sendo  acusado  de  tráfico  e

conversou com a Defensora Pública da União. Que o interrogado trabalha em um disco bar em

Paranaguá. Que entrega propaganda e convida as pessoas para ir no bar. Que às vezes cozinha

especialidades filipinas. Que é casado no Brasil. Que veio para o Brasil em 1990 e tem um filho

de  24  anos.  Que  o  imóvel  em que  reside  é  alugado  por  quinhentos  reais.  Que  nunca  foi

processado nem no Brasil  nem nas  Filipinas.  Que o interrogado conhecia  o policial  que o
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prendeu em Paranaguá. Que não conhece as testemunhas de acusação nem tem nada contra elas.

Que as acusações são falsas, não sabe porque está sendo acusado. Que mora em Paranaguá. Que

o interrogado conhece Karen e Lucilene. Que as conheceu em Santos em uma boate na qual elas

trabalhavam como garotas de programa. Que o interrogado mudou de Santos para Paranaguá

porque não tinha trabalho em Santos. Que às vezes Karen pedia para o interrogado ajudá-la para

comprar fraldas para a filhinha dela. Que não fazia mais nada com elas. Que o interrogado foi

marinheiro até 1978. Que em Santos não tinha contato com os navios. Que o interrogado nem

podia entrar no porto porque não tinha autorização. Que apenas trabalhava nas boates e ia para

casa. Que o interrogado falava no telefone com Karen para ajudá-lo com o aluguel, porque uma

das  boates  havia  fechado.  Que  o  interrogado não  falava  no  telefone  com Lucilene.  Que  o

interrogado ficou surpreso quando foi preso. Que o interrogado pediu ajuda para Karen porque

antes ajudou Karen a comprar leite e fraldas.

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Marianito Rona Elesis negou os fatos narrados na denúncia, asseverando que

trabalhava em boates e arranjava clientes para Karen Daniele Rodrigues de Souza

e Lucilene Cardoso, que eram garotas de programa.

Todavia,  tais  negativas  caem  por  terra,  diante  dos  diálogos

captados  que  comprovam que  Marianito,  chamado  de  “Joseph” ou  “Japa”

pelos  demais  membros  da  organização  criminosa,  de  fato,  cooptava  os

tripulantes,  obtinha  contatos/pessoas  dentro  dos  navios  para  que  fizessem  o

embarque  da  droga  pertencente  à  organização,  conforme  índice  50170583

(fls.565 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 –  “...Karen-Você sabe quanto vale  cada

uma lá  fora,  Bonito?  Eu  sei  de  tudo.  Mas  a  partir  do  momento  que  o  Felipe  está  pagando,  está

aumentando os custos. E eu que trago os bagulhos pra cá vou pagar os custos? Eu nunca reclamo, sou

compreensivo, mas eu não vou brincar com o dinheiro de ninguém. Bem ou mal eu ganho um dinheiro

com essa brincadeira. Eu fico dois, três dias sem dormir, Bonito. Ele me disse que o Joseph tem pessoas

novas  dentro  do  Rafa.  Mas  aí  você  dá  pra  menina  e  pro  Joseph.  Você  tá  brincando...”);  índice

50483405 (fls.830/831 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 –  “..Ronaldo-Não, vou

ver se eu mando o Mela, como eu dei do meu ai pra você, vou ver se eu mando o Mela dar um do dele

pra dar um vale pra ela aí...Karen-E ela quer que não desconte aqueles 10 mil dela... Ronaldo-Esquece!

Vai descontar os 10, vai descontar tudo... Karen-Eu tô fudida quando eu for receber...[...] Ronaldo-Mas
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você não pegou 5 mil, você pegou 10, 20 mil... Karen-Ontem? Ronaldo-É. Karen-Ah, nem sei, então, vou

mandar um pro Joseph também que ele falou que tá cansado de tomar água, ele quer tomar café, ele

falou... Ronaldo-É 20 mil que tem aí...”). Ademais, foram captadas conversas do acusado

Marianito com os investigados Marco Randi (índices 51153483-fls.624/624vº e

51197149-fls.625) e Chileno (índice 51323402-fls.628vº), além de Karen, o que

indica a participação na organização criminosa. 

De  fato,  assiste  razão  à  Defensoria  Pública  da  União  quando

afirma que não há prova de que o acusado tenha estado no interior de qualquer

embarcação ou que tenha sido apreendido com drogas. Contudo, tais fatos não se

mostram  necessários  para  a  configuração  da  participação  do  acusado  na

cooptação dos tripulantes, a qual está cabalmente demonstrada nos autos.

Restou  comprovado  nos  autos  que  os  apelidos  “Joseph”  e

“Japa” referiam-se ao acusado  Marianito Rona Elesis, por meio dos índices

50286892  (fls.623/624  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual  Karen

menciona  que  Japa  vem  de  outro  Estado  e  Marianito,  de  fato,  reside  em

Paranaguá/PR;  50289534  (fls.633  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  que

indica a chegada de Joseph/Marianito a São Paulo. O terminal (41) 97561285,

embora esteja em nome de terceiro (fls.703 dos autos 0010185-03.2016.403.6181

–  Filael  Lopes  Alves),  é  utilizado  por  Marianito  Rona  Elesis/Joseph/Japa,

conforme  se  verifica  do  diálogo  do  índice  50518547  (fls.857/858  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181), no qual Marianito fala com seu filho Ramom Elesis

(o nome do filho foi confirmado no interrogatório policial do acusado – fls.17 do

Apenso XI).

O acusado alegou ainda que não tinha autorização para entrar no

Porto  e  não  tinha  contato  com  os  navios.  Contudo,  como  se  depreende  da

investigação,  a  função  do  acusado  dentro  da  organização  criminosa  era  a

cooptação de tripulantes, visto que o acusado Marianito já foi marinheiro e fala
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inglês e tagalo, língua falada por muitos marinheiros de origem filipina, além

disso trabalhava em boates frequentadas por eles.

Não  é  demais  ressaltar  que,  durante  as  investigações,  foram

captadas  conversas  de  índices 51368948 e 51407723 (fls.2269 e fls.2270 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181), nas quais uma pessoa de nome Ethan procura

Joseph/Marianito,  informando  a  prisão  de  Garry  (posteriormente  os

investigadores verificaram a efetiva prisão de Garry Marco Elesis na Holanda em

razão de uma investigação relacionada à tráfico de drogas).

Quanto  ao  EVENTO 7 (apreensão  de  384 kg de  cocaína  no

Porto  de  Gioia  Tauro,  em 10/10/2016),  restou  comprovada  a  participação do

acusado  Marianito  Rona Elesis,  cooptando os  tripulantes  que  auxiliaram no

embarque da droga para a Europa.

No dia 16/09/2016, foi captada conversa entre Karen e Ronaldo

(índice 50295314 – fls.599/599vº), na qual se verifica que Karen quer adiantar

uma quantia em dinheiro para Joseph/Marianito para garantir a participação dos

tripulantes no embarque da droga (“...Ronaldo-Fazer o quê. Vamo resolver as coisas aqui e já

te falo pra te encontrar. Deixa eu ver se eu tomo um dinheirinho aqui. Pra ver se mando alguma coisa.

Karen-Então cê toma três que eu já dou 500 pra cada um... Ronaldo-Não é toma três. Eu vo ve aqui.

Karen-Aí eu dou 500 pro Joseph que eu já dei do meu bolso aqui pra ele. Ronaldo-Uhum...o...amigo cê

marcou alguma coisa com o Felipe de pegar dinheiro. Que ela quer dinheiro aqui pra esse trabalho

novo, pro menino dar uns 3 cruzeiros pra eles aí, 500 pra cada. Entendeu? Então já manda pra esse cara

aí.  Fala  que  eu  vou,  eu  ou  Jamir  vai  lá  buscar...”).  Observe-se que,  embora resida em

Paranaguá/PR, neste dia viajou para São Paulo, conforme consignado por Karen

nos  índices  50286892 e  50289534 (fls.623/624 e  fls.633 dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

Conforme detalhadamente analisado nos tópicos referentes aos

acusados Ronaldo Bernardo, Jamiriton Calmon, Renan Peixoto e Luis de França,
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o  embarque  foi  concretizado  e  a  droga  foi  posteriormente  apreendida  por

autoridades  italianas  após  alerta  oriundo  da  Polícia  Federal,  tendo  havido,

conforme já consignado, a prisão de diversos tripulantes.

No tocante ao EVENTO 8 (apreensão de 234 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP,  no dia 27/11/2016),  restou comprovada a participação da

acusada  Marianito  Rona Elesis,  cooptando os  tripulantes  que  auxiliaram no

embarque da droga para a Europa.

Nos  diálogos  de  índices  51153483  (fls.624/624vº),  51197149

(fls.625),  entre  Marco  Randi  e  Joseph/Marianito,  há  a  menção  a  um novo

trabalho.  Já  nos  índices  51155888  (fls.625vº),  51155979  (fls.626),

Joseph/Marianito fala  com  um  interlocutor  não  identificando  com  a

preocupação  de  ir  a  um  lugar  com  bastantes  filipinos,  mesma  origem  dos

tripulante do navio Cap San Artemissio.

Não  é  demais  observar  que  após  a  apreensão  da  droga,  foi

captado um diálogo entre a mulher de Marco Randi e uma amiga, no qual elas

comentam sobre a apreensão do evento (fls.627/627vº - 51250653).

Quanto  ao  EVENTO 9 (apreensão  de  225 kg de  cocaína  no

Porto  de  Santos/SP,  em  05/12/2016),  embora  haja  indícios,  não  restou

comprovada, sem sombra de dúvida, a participação do acusado Marianito Rona

Elesis/Joseph.

Embora a apreensão das drogas tenha partido de comunicação da

Polícia Federal, em razão da atuação em maior escala do grupo investigado no

Terminal  Santos-Brasil,  nos  navios  da  Hamburg  Sud,  o  índice  captado  sob

número  51323402  (fls.628vº),  no  qual  se  verifica  o  contato  entre

Joseph/Marianito e  “Chileno”,  não  se  mostra  suficiente  para  comprovar  o

efetivo vínculo do acusado Marianito Rona Elesis com este Evento. Diante da
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dúvida na participação neste evento, a qual não se confunde com a participação

no crime de organização criminosa, a absolvição se impõe.

No  tocante  ao  EVENTO  23,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos  que  indiquem a realização de  carregamento  de  droga  no  navio  Ibis

Arrow,  tais  como  50899036  (fls.807vº),  50904950  (fls.808vº),  50905603

(fls.810vº)  e  50970207  (fls.816vº) e  as  mensagens  de  fls.813/816 e  que

Marianito/"Joseph”  teria  auxiliado  na  cooptação  dos  tripulantes,  conforme

diálogos de índices 50887589, 50888628 e 50888647 (fls.1222/1226 dos autos

0010185-03.2016.403.6181),  nos  quais,  inclusive,  há  menção a briga  ocorrida

entre Marco Randi e Lucilene, é certo que não há comprovação da materialidade

a justificar a condenação do acusado por este Evento, haja vista que não houve

qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio  pro  reo,  implicando  a  absolvição  do  acusado  Marianito  Rona  Elesis

quanto a este Evento 23.

Afasto a afirmação defensiva de que as conversas interceptadas

são meras informações e não provas, visto que as conversas fazem parte de todo

um  conjunto  probatório  acima  analisado,  constituídos  não  só  pelos  vários

diálogos interceptados, mas pela própria apreensão das drogas.

Afasto ainda a alegação de que não há indicação por quem foi

feita a tradução das mensagens em tagalo, haja vista que consta dos relatórios

policiais que foi feita pelos próprios investigadores por meio de Google Tradutor.

Ademais,  como  se  observa,  embora  estejam em consonância  com as  demais
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provas  supra  indicadas,  as  mensagens  nem  precisaram  ser  utilizadas  para  a

comprovação dos fatos.

Indefiro  ainda  o  pedido  de  desclassificação  para  a  figura  do

artigo 33,§2º da Lei n.º 11.343/2006, pois embora não haja o núcleo “cooptar” no

caput do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é certo que o acusado concorre para a

consecução  de  vários  dos  núcleos  lá  contidos,  haja  vista  que  os  tripulantes

arregimentados pelo acusado Marianito/Joseph realizam o transporte da droga.

Devendo, assim, responder na medida de sua culpabilidade.

ARIANE BISPO VIEIRA

A acusada ARIANE BISPO VIEIRA, interrogada em Juízo aos 12/07/2018

(mídia  de  fls.4266),  narrou  que  trabalha  com  comércio  exterior,  na  parte  operacional  e

comercial.  Que  a  parte  comercial  é  entrar  em  contato  com  clientes  e  a  operacional  é  o

acompanhamento de carga. Que trabalha com diversos despachantes e faz captação de clientela.

Que sua renda é  variável,  pode ser  dois,  três,  quatro mil.  Que mora  em imóvel  alugado e

mantém união estável, possuindo duas filhas menores, uma de 11 e outra de 15 anos. Que no

momento elas estão morando com o pai. Que vive em união estável com outra pessoa diversa do

pai das meninas. Que nunca foi processada criminalmente e não conhece as testemunhas de

acusação. Que a interrogada não faz parte de nenhuma organização, não conhece os demais

acusados. Que não participou de nenhum dos eventos. Que só conhece o acusado Carlos Renato,

o qual procurava a interrogada para fazer serviços de estufagem, desova e acompanhamento de

carga.  Que  não  conhece  Karen.  Que,  em relação  ao  embarque  de  224kg  de  cocaína  pelo

Terminal  Deicmar  em 2016  no  navio  Grande  São  Paulo  da  Grimaldi  Lines,  a  interrogada

afirmou que desconhece este evento, nem atuou em desembaraço, porque não faz desembaraço.

Que não fez nenhum tipo de serviço nele. Que conhece RMS Trade, porque já fez trabalho pelo

Carlos Renato. Que não conhece Raul Santos. Que em relação à apreensão de 11 kg de cocaína

no Porto de Navegantes, a interrogada afirmou não ter feito serviço para o navio. Que conhece

ainda  acusados  de  outros  feitos  desmembrados,  o  despachante  Alessandro  Bonfim.  Que  a

interrogada conhece Adilson (de Oliveira Bento), mas não tinha muito contato, só tirava dúvidas
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com ele. Que a interrogada colocou currículo no Linkedin e depois um rapaz chamado Wagner

a chamou para fazer a parte comercial e operacional na empresa LB. Que fez tratativas com

Wagner e Leonardo. Que chamava Carlos Renato pelo nome ou de “Azul”. Que trabalhou com

Carlos Renato para fazer acompanhamento de carga, não faz despacho de carga. Que Carlos

Renato foi o despachante da carga. Que a interrogada não está entendendo porque está sendo

processada.  Que  tanto  para  Carlos  Renato  como  para  outros  despachantes,  a  interrogada

prestava serviço que consistia arrumar Terminal para estufagem ou desova. Que a interrogada

entrava em contato com os Terminais,  porque tem muito conhecimento neles,  verificava os

valores e acompanhava a estufagem ou a desova da carga. Que a interrogada, se fosse para fazer

a desova, acompanhava os contêineres e se fosse para fazer a estufagem, acompanhava a carga e

a parte de lacração. Que a interrogada não mexia com trâmite documental, não fazia a parte de

documentação. Que não trocou e-mails com a empresa Redex JY. Que conhece a empresa, mas

não trocou e-mails.  Que,  conforme  consta  do  interrogatório  policial,  de  fato,  a  interrogada

trocou e-mails com JY, assim como com outros terminais. Que ficou sabendo da apreensão da

carga, porque a empresa ligou para a interrogada. Que confirmou o contido no interrogatório

policial. Que trocou e-mails para recebimento do container, armazenagem e posterior entrega da

unidade. Que Carlos Renato nunca pediu para a interrogada alguma coisa fora do usual. Que

nota,  mencionada  no  interrogatório  policial,  é  a  nota  fiscal  da  carga.  Que  os  valores  são

tabelados, os terminais cobram uma taxa e a interrogada cobrava 35% pelos seus serviços, que

podiam ficar entre um mil e quatrocentos e um mil e setecentos reais.

Conforme  se  depreende  dos  autos  (fls.2989/3013  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  os  investigadores  federais  chegaram ao nome de

Ariane Bispo Vieira, em razão de sua atuação funcional, na operacionalização

de  estufamento  de  contêineres,  sendo  que  nestes  foram  apreendidas  drogas.

Observe-se o reiterado envolvimento da acusada em vários eventos em que, ao

final, se verificou a existência de drogas estufadas juntamente com mercadoria de

caráter lícito.  

Ressalto  ainda  que  há  diálogos  interceptados  envolvendo  a

acusada  Ariane  Bispo  Vieira que  se  mostram  duvidosos,  (inclusive  com  a

menção que é melhor falar pessoalmente do que por telefone),  indicando que
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alguns dos “trabalhos” da acusada teriam caráter ilícito, como por exemplo, o de

índice  54495288  (fls.6696/6697  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),

54599686  (fls.6875/6880  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Há  ainda  a

sequência  de  diálogos  de  índices  55027001,  55042577,  55042583,  55043179,

55043314, 55046092 (fls.7325/7328 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), nos

quais  se depreende,  claramente,  a  busca de lacres  de  contêineres  por  Ariane

Bispo Vieira,  o que não é regular,  nem padrão para quem exerce as funções

declaradas pela acusada.

O terminal telefônico em que foram captadas todas as conversas

aqui mencionadas é o (13) 97404.9511, cadastrado em nome da própria acusada

Ariane Bispo Vieira, conforme fls.3173 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

Frise-se  que  foi  ainda  encontrada  no  computador  pessoal  da

acusada Ariane Bispo Vieira imagem de conversa pelo Whatsapp em que a ré

procura informações sobre um container, que, segundo pesquisa efetivada pelos

investigadores, também foi apreendido com cocaína (fls.1139/1140 destes autos).

Além de conduta suspeita da acusada quando da realização de busca e apreensão

em sua residência ao arremessar pela janela o montante de R$ 3.900,00 em notas

de cinquenta reais (fls.1141 destes autos e fls.16/20 do Apenso XXIII).

Quanto  ao  EVENTO 1 (apreensão  de  170 kg de  cocaína  no

Porto  de  Kaliningrado  aos  27/08/2015),  embora  possa  ser  considerada  uma

“coincidência” muito suspeita o fato da empresa LogicLine, na qual trabalhava a

acusada  Ariane  Bispo  Vieira,  tenha  sido  a  transportadora  do  contêiner

relacionado a este evento (fls.3770/3799 dos autos 0010185-03.2016.403.6181),

não se mostra suficiente para embasar a condenação da acusada. Isto porque não

há qualquer documento que indique a atuação efetiva da acusada nas tratativas

relacionadas ao container. Sendo assim, a absolvição se impõe.
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No tocante ao EVENTO 4 (apreensão de 1495 kg de cocaína em

31/08/2016), as informações iniciais obtidas pelos investigados (fls. 2989/3013

dos autos 0010185-03.2016.403.6181) foram confirmadas com os documentos

apreendidos  no  notebook  apreendido  na  residência  da  acusada.  Conforme  se

depreende  de  fls.1128/1134  destes  autos,  a  acusada  Ariane  Bispo  Vieira

mantinha armazenado em seu computador pessoal: cópia do e-mail trocado com

a Redex JY Potencial – Terminais e Serviços de Containers acerca da remoção

dos  contêineres  nos  quais  foi  apreendida  a  droga;  cópia  dos  documentos  de

transporte de ambos os contêineres (efetuados por dois motoristas diversos), bem

como foto dos mencionados contêineres. Afasto, assim, a alegação defensiva de

que a acusada não teve qualquer atuação no caso.

Afasto  também a  afirmação  da  defesa  de  que  os  contêineres

foram estufados depois de chegar no terminal, haja vista que foi constatado pelos

membros  da  organização  criminosa  (e  acompanhados  por  meio  do

monitoramento  telefônico)  que  eles  já  estavam estufados  com a  cocaína  não

pertencente ao grupo na madrugada do dia 30/08/2016.

Contudo,  não  entendo  que  tais  informações  sejam suficientes

para vincular a acusada Ariane Bispo Vieira a este evento a ponto de justificar

sua  condenação,  haja  vista  que,  atuando na  empresa  Logic  Line  nas  funções

operacionais de comércio exterior, tais documentos são naturais e essenciais para

esta atividade lícita.

Observo ainda que, embora o Ministério Público Federal tenha

mencionado que Renan e Marco Randi teriam contato com Ariane Bispo Vieira,

indicado o diálogo de índice 50046405 (fls.542vº destes autos), verifica-se que a

esposa do acusado Renan também se chama Ariane (Mendonça Santos). Não há

prova, assim, de que os acusados Renan (e Marco Randi) e Ariane Bispo Vieira

se conheciam ou mantinham contato.
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Diante deste quadro probatório, em relação a este  Evento 4, a

absolvição da acusada se impõe.

No que tange ao EVENTO 11 (apreensão de 11 kg de cocaína

no Porto de Itajaí/SC em 02/02/2017), foi encontrado no computador pessoal da

acusada  Ariane Bispo Vieira,  conforme se verifica de fls.1138/1139, arquivo

(apagado,  porém  recuperado  pela  perícia)  de  rastreio  do  container

MSCU7423382, no qual foi encontrada a droga.

Além disso, foram interceptados diálogos em que se constata que

Ariane Bispo Vieira auxiliou nos trâmites logísticos de exportação, viabilizando

o  envio  de  carregamento  de  cocaína  para  o  exterior,  tendo  a  ciência  disto.

Observe-se que não há duvida acerca da identidade da acusada, haja vista que o

terminal (13) 97404-9511 está em nome da própria acusada (fls.3173 dos autos

0010185-03.2016.403.6181). Os termos contidos nos diálogos indicam que não

se tratava de mero problema logístico.  Ademais,  a investigação só chegou ao

mencionado carregamento  por  meio  dos  dados  obtidos  nos  diálogos  entre  os

acusados  (fls.3755/3769  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181).  Na  conversa

52573066 (fls.633vº/634 destes autos),  ocorrida no dia 03/02/2017,  a acusada

Ariane conversa com Sandro sobre um problema na documentação de uma carga

(“... Sandro-E o mais legal é que ele ficou com o dinheiro, né? Ariane-Ah!Então...eu sei que não fiquei

com nada, graças a Deus, o menino que ficou, ficou porque ele fez o que foi pedido, se não era o que...se

o que tava no papel não era o que o cara queria ler, aí já é outro problema, esse não, esse é o vinte de

três, você entendeu? Só que é o que eu tô te falando, a minha parte eu fiz sem saber pra que que era, se

tivessem me explicado desde o princípio, já teria resolvido isso, esse bafafá tá desde dezembro.  Ah! O

cara vai morrer, o cara vai morrer, o cara vai morrer...porra, o cara já tá morto pra falar a verdade.

Desculpa eu falar, desculpa eu falar [...] Sandro- Um documento, um documento inventado... Ariane-[...]

Aí ela falou: Ariane, isso aqui é exatamente o que consta, tanto que ela colocou lá realmente SEARA e o

produto é frango, não é fruta, por isso que tô te falando, quem vai perder...é quem? As pessoas que

fizeram  o  lance  errado.  Porque  é  que  eu  falei  pra  você,  eu  não  montei,  será  que  os  outros  não

montaram?...”). Duas horas mais tarde, na conversa 52574359 (fls.634/635), Ariane
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e  Sandro  ainda  está  tentando  resolver  o  problema  com  o  documento,

mencionando ainda Negão/Carlos Renato (“...Sandro-Hunrum. E o Negão, sumiu né,  ele

sabe que tô falando contigo né, direto. Ariane-Não sei se sabe, porque não falei nada de você pra ele.

Sandro-Hunrun. Não, tá certo! Ariane-De você pra ele, de você pra ele, eu não falei nada e nem vou

falar, entendeu? Eu tô esperando ele me procurar, a última vez que ele falou comigo foi dia 28, até hoje

ele não falou nada, ele só mandou uma mensagem pra mim e falou: Pô! Tem que correr aí, que aqueles

documentos que tu me deu não é válido. E eu falei: Como não? Eu te dei o documento da numeração que

você me pediu. Eu falei com ele assim: Mas que isso é impossível, agora...Ah! mas não tá certo. Eu falei,

peraí, eu tô pegando o documento de dentro do armador, tá errado? Aí respondi pra ele: Será que o

armador tá envolvido em alguma coisa errada? Não, corre aí, corre aí. Eu falei: Vou tentar de novo e

volto contigo. Ok, to esperando ele me responder até hoje. Juro por Deus, se você quiser depois eu printo

a tela e te mando. E até hoje nada, até hoje nada... eu quero entender. Sandro-Ele já disse pra mim que

tava no Paraguai... Ariane-Oi? Sandro-É...mandou até a foto, que tava no Paraguai, na outra semana,

na outra semana que eu te mandei ele tava no interior... Ariane-Fazendo o que? Sandro-Não...ele tá

fugindo, velho. Tu não sabe que ele tá fugindo? Ariane-De quem? Sandro-De mim, caralho. Ariane- Ah,

de você, de você. Sandro-Ele tá fugindo de tu também. Ariane-Não...o que que eu fiz, ele me res...a única

coisa eu falei pra ele foi...que eu ia de novo tentar fazer alguma coisa, ai ele me deu o OK, e depois ele

não me falou mais nada. A última vez que ele falou comigo foi dia 28, eu tô esperando ele me retornar,

ele não me retornou, se ele me retornar eu vou falar: Bem com o MSC eu não tenho mais o que fazer,

que todas as informações que eu tenho eu entrego pra você, você fala que não bate, não possa fazer

nada. Aquilo que falei pra você, eu juro por Deus, ***fala as coisas pra mim eu ainda não entendi,

Sandro. É assim, existem duas pessoas perto, uma pessoa tá falando a verdade outra tá metendo, né

isso? Sandro-Isso... Ariane-Ai que tá... Sandro-Só que uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa

a que vendeu o documento ela tem a DDE e a SD na mão, tem a DDE que é o documento do despacho e

RE na mão, porque é de um terminal pra ele, então se eu apresentar BL aqui e o número do SD for

diferente do que ele tem, aí to com o documento errado, concorda comigo? Ariane-Eu posso te falar uma

coisa, quem vai ficar bem chateado e quem vai...como é que se fala...*** Sandro-Hã! Ariane-Eu vou ser

bem clara pra você!***não dá pra falar por telefone, tem que ser pessoalmente, mas eu vou ser bem

clara pra ti...[...]Sandro-Então, se ela tem , se ela tem os dados lá do embarque lá da... lá de Navegantes,

se ela tem o número da DDE e da RE, ninguém vai falar que o documento não é legítimo...”).

No termo de depoimento do servidor do MAPA – Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Gustavo Balena Pinto (fls.3755 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181), constam os dados do navio e carregamento

que comprovam que acusada Ariane Bispo Vieira estava nos diálogos acima, de
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fato,  tratando  de  container  com  carga  de  frango,  embarcado  no  Porto  de

Navegantes no navio MSC, no qual foram apreendidos 11 kg de cocaína. 

Há  também  o  diálogo  53331159  (fls.5082/5084  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  entre  Ariane e  Alessandro,  os  quais  ainda  não

receberam o dinheiro que Carlos Renato está devendo para eles em relação ao

“serviço” relacionado a este evento. Mais uma vez, pelos termos empregados,

não se pode concluir pela licitude do “trabalho” (“...Alessandro-e eu já...já dei também os

detalhes do Renato pra rapaziada também, Então, eu já...já tô começando a...malandro...pode cobrar

mesmo e já era, entendeu. Agora ele tá vendo com o sócio dele lá se ele me levanta dinheiro pra me

trazer.  Ariane-Que  confusão  gente...  Alessandro-é...é...muita  gente  envolvida.  Que  nem  eu  te  falei

cara...é...esse cara...tão todo mundo se aventurando pra dentro do bagulho, entendeu.[...]Alessandro-É

então, mas tem gente que tem dinheiro e tem gente que não tem dinheiro, então...gente que não tem

dinheiro se envolveu com quem tem, pra poder ganhar as coisas. Ariane-Fez errado né! Alessandro-é,

então... esse moleque, ontem, hoje ele falou que ia voltar no meu barraco. Espero que ele volte com

dinheiro, senão eu vou lá nos cara que eu não gosto de fazer isso, vou lá nos caras e vou cobrar dos

caras, entendeu. Ariane-Ah, mas aí você vai se prejudicar, não concorda? Alessandro-Não, não vou não.

Que eu conheço os caras, eu sei quem são. Eu vou com meu primo que também é do bagulho, que é do

partido...e  chegar  lá  mano,  vai  ter  que  pagar  meu  dinheiro  e  já  era,  atendeu...”).  No  índice

53635593  (fls.5956/5957  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  Alessandro

conversa com Renato que ainda não acertou sua dívida (“...Alessandro-mas tá errado o

que cê fez comigo né irmão... Renato-Não...Vamos lá...vamos lá...não é que tá errado o que tu tá falando

o que  eu  fiz  contigo...tu  me  passou  todas  as  informação...Concorda!?  Eu  tenho tudo  aqui  no  meu

telefone, tudo que tu me passou, bate com o que eu te passei, então, eu não olhei... Concorda comigo?

Todo...tudo o que tu me passou, número de...de carga, container, número de tudo...tá de acordo com o

documento que eu te entreguei pô... Alessandro-Não...aquele documento não tinha nada a ver e depois

ela teve que fazer um outro documento aqui...ela pá e não era aquilo...é....é era um embarque de dez

container e tu me passa um BL que não bate um container...Tá ligado como é que funciona isso, a gente

trabalha nisso de mão dada...Cê tá ligado que foi tudo feito nas coxas e eu tomei um come back... eu

quero  saber  o  seguinte...quando  é  que  vai  ficar  aquele...trecho  inteligível...ficou  contigo...acabou...

Renato-Cara...fala...o que ficou comigo eu te devolvo cara...deixa eu dar um jeito ai e eu te devolvo...”)

Acrescente-se  ainda  a  divergência  contida  nos  interrogatórios

judiciais de  Ariane Bispo Vieira e Carlos Renato Souza de Oliveira, vez que
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enquanto  a  primeira  afirma  ter  trabalhado  com  Carlos  Renato  em

acompanhamento de carga, o acusado afirmou nunca ter trabalhado com Ariane,

só respondido a ela acerca de algumas dúvidas.

Afasto a afirmação da defesa de que a acusada só teria atendido a

uma solicitação de um antigo conhecido, realizando tão somente consultoria para

verificação de desaparecimento de carga e obtenção de novo BL, vez que nada

foi  acostado aos  autos (nenhum documento ou mesmo oitiva  de testemunha),

comprovando a alegação. Com efeito, a teor do art. 156, primeira parte, do CPP,

a prova da alegação incumbirá a quem o fizer.  Assim, cabe também a defesa

comprovar  sua  alegação.  Se  não  apresenta  elementos  de  provas  verossímeis

capazes  de  causar  uma  dúvida  razoável,  ao  passo  que  a  acusação  consegue

apresentar provas ou um conjunto robusto de indícios coordenados entre si, nos

termos do art. 239 do CPP, a condenação penal é medida que se impõe no tocante

ao Evento 11.

Quanto ao  EVENTO 19 (apreensão de 218 kg de cocaína no

Porto  de Salvador  aos  16/07/2017),  restou  comprovada  a  atuação da acusada

Ariane Bispo Vieira no acompanhamento logístico de carregamento de cocaína.

Por meio dos diálogos monitorados da acusada, ocorridos no período de 10 a

14/07/2017, de índices 54565825 (fls.763vº destes autos – “...Ariane-Tira uma dúvida

pra  mim...tira  uma  dúvida  não...responde  uma  pergunta  pra  mim...Quando  os  container  vão  de

cabotagem pra Manaus...container de piso...eles fazem a desova direto no terminal ou o caminhoneiro

vai lá, pega o container e vai entregar em algum lugar? HNI-Não...vai entregar em algum lugar lá.

Ariane-Não faz desova? HNI-Se o navio...trecho inteligível...tiver no...no porto não...geralmente ele faz

desova...tem...material  de  construção,  antes  de  vir  então...  Ariane-Então...Ele...não...não...Não

descarrega nada no Porto? Não desova nada no porto? HNI-Trecho inteligível...depende de como o

cliente fechou com ele...Ariane-Entendi... HNI-Ele pode ter fechado...pode ele usar o porto...lá tem um

monte terminal lá também ....faz... Ariane-Entendi. HNI-Geralmente no porto, eles não fazem e a perda é

muito alta...”), 54569427 (fls.763 –  “...Ariane-Cê não tem trabalho pra levar  lá  pra...Santos

Brasil...pra tirar  da Santos  Brasil?  HNI-Hoje não...hoje não...  Ariane-Nadinha...hoje  nada? HNI-Cê

precisava pra hoje...é isso? Ariane-Precisava tirar uma...umas coisas que tem que tirar lá dentro...que
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não tem nada pra ir pra lá... HNI-E o que tá dentro? Ariane-Hum...”), 54601044 (fls.764vº – “...

Ariane-É que eu...deixa eu sair com a minha filha...deixa eu falar...com pressa...Quê que acontece...uma

operação  lá  foi  feita  no  Guarujá...quando  você  cai  por  cabotagem...relaxa,  não  passa  pelo

scanner...beleza...aquele  negócio  lá  dentro,  o  cara  ia  tirar  de  lá,  ia  coloca  no  pra  ir

embora...Beleza?...Beleza HNI-Tá... Ariane-O cara não conseguiu fazer isso...ponto...fudeu tudo...só que

precisa  tirar  essa  merda  de  lá...Porquê?...Porque...ti...não...precisa  tirar  de  lá...ok...tirar  de  dentro

do...mandar  trazer  de  volta...Então,  assim  tá  todo  mundo  se  responsabilizando  de  cance...de

cancelamento...pagar o cancelamento  e precisa vim por Rodoviário...que que tá pegando...o  cara...o

cara que fez pela gente não tem na...ninguém tem nada a ver com isso...agente de carga e nem nada...só

que ninguém sabe como é que vai fazer pra pedir cancelamento pra aliança, porque se a aliança, por

exemplo, se o terminal passa...e já tem...eles tem que passar um e-mail pra alguém da aliança dizendo

que teve...um...um..que a estufagem foi errada...lá...lá...lá...lá...pedindo a can...o cancelamento de...do

destino pra Manaus e falar que vai fazer o retorno da carga via rodovia...aí [...]Ariane-Não...Fica in off,

entendeu...eu tô pedindo ajuda pra todo mundo...HNI-Fudeu...isso vai dar merda... Ariane-Ah..vai dar

merda  não...o  problema  é  o  seguinte...que  que  acontece...perder...pode  até  perder  a  carga  que  tá

dentro...que que acontece, pelo o que eu entendi...eles conseguem abrir no Rio de Janeiro pra ver de

boa...o que eles não conseguem...é que nem você falou...dá pra mim até ir pra Manaus pra tentar ver

alguma coisa...mas...trecho inteligível...ele falou...em Manaus lá, é o seguinte...quem manda lá é os cara

do  Nordeste...trecho  inteligível...se  alguém  mexer  em  alguma  coisa  lá,  os  caras  manda  matar  na

hora...não  tem  essas  moleza,  entendeu...”),  54610938  (fls.766/766vº),  54618614

(fls.766vº/767 –  “...Ariane-Ah  falou  que...quem  falou  foi  o  Tio...o  próximo  porto  é  Salvador,

amanhã. Eu pedi para baixar em Salvador...”), verificou-se que o carregamento de cocaína

foi realizado em um container embarcado em um navio de cabotagem, e que

deveria ter sido realizada uma transferência para navio com destino à Europa

dentro  do  Terminal  Santos  Brasil.  Contudo,  houve  falha  no  “serviço”,  e  o

container seguiu viagem para dentro do Brasil mesmo, cabendo à acusada Ariane

Bispo Vieira viabilizar a retirada da droga, restando clara sua atuação, bem como

sua  liderança  exercida  perante  outros  indivíduos  nas  diligências  visando  a

remoção da cocaína.

Não é demais ressaltar que a identificação do container (SUDU

655718-4, embarcado no navio Bartolomeu Dias, da armadora Aliança) para a

realização  da  apreensão  no  Porto  de  Salvador/BA,  bem  como  a  troca  de
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informação  com  a  Polícia  Federal  da  Bahia  só  foi  possível  em  razão  dos

elementos colhidos nos diálogos interceptados (54610883-fls.765vº e 54618614-

fls.766vº/767),  conforme  detalhadamente  explicitado  pelos  investigadores

policiais às fls.6891/6896 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

Afasto  a  afirmação da  defesa  de  que  a  acusada  só  teria  sido

procurada por uma pessoa que se identificou como dona da mercadoria para que

trouxesse ao Porto de Santos a mercadoria estufada de maneira errada, vez que

nada  foi  acostado  aos  autos  (nenhum  documento  ou  mesmo  oitiva  de

testemunha), comprovando a alegação. Com efeito, a teor do art. 156, primeira

parte,  do  CPP,  a  prova  da  alegação  incumbirá  a  quem o  fizer.  Assim,  cabe

também a defesa comprovar sua alegação. Se não apresenta elementos de provas

verossímeis capazes de causar uma dúvida razoável,  ao passo que a acusação

consegue  apresentar  provas  ou  um conjunto  robusto  de  indícios  coordenados

entre si, nos termos do art. 239 do CPP, a condenação penal é medida que se

impõe no tocante ao Evento 19.

No tocante ao EVENTO 25 (apreensão de 224 kg de cocaína no

Porto de Santos em 18/10/2016), verifica-se, conforme informação policial de

fls.2989/3013  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  e  ofício  e  documentação

instrutória  oriunda  da  Receita  Federal  de  fls.4606/4648  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181,  que  neste  evento,  de  forma diversa  dos  demais,  a  cocaína

estava escondida dentro da mercadoria que seria exportada (compressores de ar

comprimido  de  duas  marcas  diversas).  A  estufagem  do  contêiner  deu-se  no

“Redex Transtec World – TSL Transportes Scatuzzi” contratado, por intermédio

da  acusada  Ariane  Bispo  Vieira,  pela  empresa  RMS  Trading.  Conforme

assinalado pelo investigador policial, foram verificadas diversas anormalidades

na condução da operação de estufagem: retirada dos produtos pela empresa RMS,

sendo que o padrão é  a  entrega da mercadoria  diretamente  no Redex (o  que
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acarretou um intervalo de quatro dias entre a retirada do produto e a entrega ao

Redex  em  Santos);  apresentação  de  nota  fiscal  com  destinatário  diverso  da

empresa participante da transação comercial de exportação; substituição de nota

fiscal,  além  de  ser  oriunda  de  empresa  com  ramo  comercial  diverso  de

compressores;  utilização  de  caminhão  da  empresa  RMS e  não  do  Redex  no

transporte do contêiner já estufado até o operador portuário. Além disso, foram

apontados pelo investigador policial dados suspeitos em relação à empresa “RMS

Trading Company Eireli EPP”: não apresenta histórico de negócio; possui uma

única pessoa no quadro societário; a nota fiscal emitida no caso é de número dez,

indicando baixíssimo número de transações comerciais.

Embora a intermediação tenha sido feita  pela acusada  Ariane

Bispo Vieira, é certo que todas as tratativas e condutas fora do padrão foram

realizadas  pelo  endereço  eletrônico  contato-rms@outlook.com,  com  o

interlocutor Raul Santos, não havendo nos autos nenhum elemento que vincule a

acusada  a  este  endereço,  mostrando-se  verossímil  a  versão  dada  em

interrogatório  judicial  que  apenas  intermediou  a  contratação  da  Redex  pela

empresa.

Diante deste quadro probatório, em relação a este Evento 25, a

absolvição da acusada se impõe.

No que tange ao EVENTO 26 (apreensão de 590 kg de cocaína

no Porto  de Santos/SP em 18/01/2017),  as  informações  iniciais  obtidas  pelos

investigados  (fls.  2989/3013  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  foram

confirmadas  com  os  documentos  apreendidos  no  notebook  apreendido  na

residência da acusada. Conforme se depreende de fls.1127/1128 destes autos, a

acusada Ariane Bispo Vieira mantinha armazenado em seu computador pessoal

cópia da nota fiscal da carga de amendoim, a qual foi encontrada em contêiner

estufado com cocaína. Observe-se que a droga, conforme apuração no IPL em
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apenso, foi estufada durante o transporte até o terminal.

Também  foi  apurado,  por  meio  de  análise  das  chamadas

efetuadas  e  recebidas  no  período  de  dezembro  de  2016  a  janeiro  de  2017

(fls.4650/4667 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), que Ariane Bispo Vieira

manteve  contato  estreito  com  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira,  usuário  do

terminal  (13)  981068630,  e  que  este  terminal  foi  usado  ainda  para  obter

informações  perante  o  Terminal  BTP acerca  do  contêiner  relacionado  a  este

evento (fls.3023 e fls. 4184 dos autos 0010185-03.2016.403.6181). 

Embora a intermediação tenha sido feita  pela acusada  Ariane

Bispo Vieira, assim como as tratativas da troca de lacres (juntamente com outra

funcionária da empresa LogicLine de nome Helena), é certo que o agendamento

da  exportação  da  carga  foi  feito  por  meio  do  endereço  eletrônico  contato-

rms@outlook.com, assinado por Renata Moraes dos Santos,  não havendo nos

autos  nenhum elemento que vincule  a acusada a este endereço,  mostrando-se

verossímil  a  versão dada em interrogatório  judicial  que apenas  intermediou a

contratação da Redex pela empresa.

Tais  elementos  não  se  mostram  suficientes  para  embasar  a

condenação da acusada, impondo-se sua absolvição em relação a este Evento 26.

Afasto a tese defensiva de que as condutas da acusada Ariane

Bispo Vieira não se subsomem ao crime de tráfico. Isto porque as condutas da

acusada subsomem-se diretamente aos núcleos exportar e remeter, conforme de

depreende de todo o acima exposto. 

LUCAS GONÇALVES DA SILVA

O acusado LUCAS GONÇALVES DA SILVA, interrogado em Juízo aos
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13/07/2018 (mídia de fls.4304), narrou que é lavador de carro, desde 1º de fevereiro de 2018 e

antes disso trabalhava com o irmão do interrogado por nove meses em uma marcenaria e em um

restaurante. Que é solteiro e não possui  filhos.  Que mora em imóvel  pertencente ao pai do

interrogado.  Que  nunca  foi  processado  e  não  conhece  as  testemunhas  de  acusação.  Que  o

interrogado conhecia uma pessoa e não sabia que ela estava envolvida com isso e nunca se

envolveu com isso. Que acha que por conhecer ela por telefone foi envolvido, não entendendo o

por quê. Que o interrogado conhecia Artur Randi do tempo de escola. Que não conhecia nem

Marco Randi, nem a mãe deles. Que Artur morava perto da casa do interrogado, que sempre

quis conhecer o Paraguai. Que um dia Artur o chamou para viajar, o interrogado perguntou ao

pai se podia ir e que seu pai ajudou com dinheiro. Que o interrogado foi com Artur para o

Paraguai, conheceram também Foz do Iguaçu. Que o interrogado comprou um perfume, umas

maquiagens para a namorada. Que Artur também comprou algumas coisas. Que não foram de

carro, foram de ônibus. Que o interrogado não fazia transporte para ele, nem usava o carro de

Artur ou de qualquer outro amigo dele. Que nunca teve contato com nenhuma arma. Que não

conhece Ronaldo. Que acha que pode ter sido envolvido por algumas ligações telefônicas. Que

pelo que o interrogado ouviu as ligações a ele imputadas não é a voz do interrogado. Que em

18/9/2016 (data de apreensão de 322 kg no Porto de Santos) foi o chá de casamento da irmã da

namorada do interrogado, que o interrogado permaneceu na casa da namorada arrumando os

enfeites feitos por eles mesmos. Que sua cunhada é Julia Pires Lima, que o chá de cozinha foi

no dia 18 e no dia 17 o interrogado permaneceu na casa da namorada arrumando enfeites,

comida para levar ao local da festa. Que o interrogado dormiu na casa da namorada e a sogra do

interrogado estava lá. Que em relação ao evento do dia 31/08/2016, o interrogado afirma que

ficou na madrugada do dia 30 conversando com a namorada pela webcam. Que começaram a

conversar  às  nove  da  noite  e  ficaram a  madrugada  toda  conversando.  Que  nunca  viu  ou

desconfiou que Artur pudesse fazer algo ilegal. Que Artur possui caminhões. 

Como se depreende das declarações acima transcritas, o acusado

Lucas Gonçalves da Silva negou os fatos narrados na denúncia,  asseverando

que apenas conhecia o acusado Artur Randi dos tempos de escola e que realizou

com ele uma viagem ao Paraguai.

De fato, a identificação do acusado Lucas Gonçalves da Silva

adveio  da  ligação  de  índice  51365299  (fls.2267/2268  dos  autos  0010185-
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03.2016.403.6181), na qual Artur Randi,  por meio do telefone 13-997175641,

cadastrado em nome próprio, convida Lucas Gonçalves da Silva para viajar ao

Paraguai  juntamente  com  Nicholas,  no  dia  07/12/2016.  Observo  que  não  se

verifica nos autos a indicação do numero de telefone utilizado por Lucas, não se

mostrando suficiente a identificação supra mencionada para vincular o acusado

aos eventos de tráfico a ele imputados na denúncia. Vejamos:

No tocante ao EVENTO 4 (apreensão de 1.495 kg de cocaína no

Porto de Santos em 31/08/2016),  a participação de “Lucas” estaria comprovada

por meio dos índices 49996350 (fls.537vº) e 49996530 (fls.536/536vº), nos quais

Marco Randi fala a Renan Amorim Peixoto que estava acompanhado de “Lucas”

e que “Lucas” auxiliaria no transporte da droga.

Contudo, a droga pertencente ao grupo de Marco Randi não foi

embarcada,  em razão  do  container  que  seria  utilizado  já  estar  estufado  com

cocaína, a qual foi apreendida no dia 31/08/2016 pela Polícia Federal. Tal fato foi

confirmado, inclusive, pelos agentes policiais em seus depoimentos judiciais e

pelo próprio Ministério Público Federal, não podendo Lucas Gonçalves da Silva

ser condenado por este crime de tráfico.

Além disso, não restou comprovado que  Lucas Gonçalves da

Silva  seria  o  “Lucas”  mencionado  por  Marco  Randi  nos  diálogos  acima

mencionados,  haja vista que não há nada que o identifique naquela data.  Por

outro lado, a informante Camila Pires afirmou em Juízo que teria passado toda a

madrugada do dia 30/08/2016 conversando com o acusado, que é seu namorado

(cf.foto contida na mídia de fls.2626).

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da
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constatada ausência de materialidade.

Quanto ao  EVENTO 5 (apreensão de 1137 kg de cocaína no

Porto  de  Santos  em  09/09/2016),  segundo  o  Ministério  Público  Federal,  a

comprovação de participação do acusado Lucas Gonçalves da Silva estaria no

diálogo de índice 50075105 (fls.564vº), datado de 31/08/2016. Contudo, também

em relação  a  este  Evento  não  restou  comprovada  a  participação  do  acusado

Lucas Gonçalves da Silva. 

Isto  porque o terminal  (13)  997852942,  utilizado na conversa

supra  mencionada,  está  cadastrado  em  nome  de  terceiro  (Matusael  Alves

Bianquini  –  fls.166  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  e  foi  imputado  a

Marcos Randi  (fls.28 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).  Contudo,  não há

qualquer indicação nos autos de quem o efetivamente utilizava. Por outro lado, a

perícia de confrontação de voz realizada com o acusado  Lucas Gonçalves da

Silva (Laudo  n.º  4139/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP  –  fls.6181/6190)

concluiu pela incompatibilidade da voz fornecida pelo acusado e a contida no

índice  50075105.  Assim,  diante  da  dúvida  na  participação  neste  evento,  a

absolvição do acusado Lucas Gonçalves da Silva se impõe.

No que tange ao EVENTO 6 (apreensão de 322 kg de cocaína

no Porto de Santos/SP em 18/09/2016), não restou comprovado, sem sombra de

dúvida, a partipação do acusado Lucas Gonçalves da Silva.

Na conversa de índice 50191452 (fls.583/583vº), entre Marco e

Artur Randi, há a menção do nome de “Lucas”, que teria saído com Nicholas

para  resolver  algum  problema.  Contudo,  além  desta  menção,  não  há  outro

elemento de efetivo vínculo do acusado Lucas com este Evento. Por outro lado,

as  informantes  Lucirene,  Julia  e  Camila  Pires  Lima afirmaram em Juízo que

Lucas  Gonçalves  da Silva teria  permanecido durante  todo o dia  17/09/2016
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(data  em  que  teria  sido  efetivado  o  embarque  da  droga  neste  evento)  na

companhia delas, nos preparativos para o “chá de cozinha” de Julia (há fotos do

evento na mídia de fls.2626).  Diante da dúvida na participação neste evento, a

absolvição do acusado Lucas Gonçalves da Silva se impõe.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto  de  Santos/SP  em  01/05/2017),  também  não  restou  comprovada  a

participação do acusado Lucas Gonçalves da Silva.

Segundo  o  órgão  ministerial,  os  índices  53554672  (fls.741),

53554904  (fls.741vº)  e  53564918  (fls.748vº),  nos  quais  o  acusado  Denilson

Agostinho Bilro procura e chama “Lucas” para auxiliar no transporte e embarque

da droga no navio, comprovariam a participação dele. Contudo, não há qualquer

elemento que demonstre que “Lucas”, interlocutor destas conversas, seja Lucas

Gonçalves da Silva,  haja vista que não há qualquer informação, nem mesmo

cadastral, do terminal (13) 974126696, utilizado nas conversas.

Diante do exposto, a absolvição do acusado  Lucas Gonçalves

da Silva se impõe.

ROGÉRIO CORREIA MORAIS

O acusado  ROGÉRIO CORREIA MORAIS,  interrogado em Juízo  aos

16/07/2018 (mídia de fls.4345), narrou que é técnico em refrigeração e recebia de dois mil e

trezentos a três mil reais. Que trabalha como técnico desde 2011. Que é casado e possui dois

enteados com 17 e 13 anos. Que moram com a esposa do interrogado. Que mora em imóvel

próprio.  Que  nunca  foi  processado  criminalmente.  Que  não  conhece  as  testemunhas  de

acusação.  Que não tem nada a ver com o primeiro fato a ele imputado.  Que no tocante ao

segundo fato a ele imputado (Evento 18 – Porto de Shibori), no qual a esposa do interrogado

também está denunciada, ela não tem nada a ver, e o interrogado teve participação como olheiro

e  não  introduzindo a  droga.  Que  no  terceiro  fato,  não  conhece  nem Binha,  nem Caverna,
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associaram o vulgo do interrogado apenas. Que neste dia estava em outro terminal, nada a ver.

Que a esposa do interrogado não tem nada a ver, ela é deficiente e não tem como entrar em

terminal alfandegado. Que a esposa do interrogado tem osteoporose e possui trinta e quatro

pinos na perna esquerda. Que conhece três “Gil”: o Sergiogil, o Gilmar (motorista do Terminal

Santos Brasil) e o Gilberto (policial militar). Que conhece Sergiogil, como “Gil”, do campo de

futsal na Arena da Ilha. Que “Gil” fazia Uber e levava às vezes o interrogado para casa. Que

sabe que além de Uber, ele vende Natura e Avon. Que o interrogado trabalhou na Santos-Brasil,

Embraporche,  Libras  Terminais  e  Brasil  Terminais  Alfandegados.  Que  não  se  recorda  se

utilizou o terminal  (13)  991088270.  Que conhece Edson Nascimento  de vista,  que conhece

Marcos Vinícius da área reefer (área de refrigeração) da Santos Brasil,  ele trabalha lá.  Que

nunca usou o telefone de Marcos Vinícius, mas conversava com ele, geralmente para avisar de

algum atraso para  chegar  no terminal,  que mantinha  contato com “os meninos”  da Santos-

Brasil. Que não conhece “Binha”. Que não se recorda de diálogo com sua esposa em que estaria

bravo com Sergiogil, que estaria devendo ao interrogado, pode ter falado alguma besteira, mas

sabe que sua esposa não tem nada a ver com isso. Que não reconhece tal diálogo. Que o enteado

mais novo do interrogado chama-se Alexandre. Que não se recorda de ter utilizado o terminal

(13) 981594464. Que não sabe dizer se o terminal (13) 981594535 é utilizado por sua esposa

Elaine  Cristina  Tiriba  Morais.  Que  o  terminal  de  sua  esposa  era  (13)  982160554  e  do

interrogado era (13) 981167099.  Que o interrogado nunca teve problema com Gil.  Que em

relação ao ter dito que poderia ter falado alguma besteira, o interrogado afirmou que não se

recorda, que pode ter no momento do stress falado algo para sua esposa e acabou prejudicando

ela, no tocante ao segundo evento em que o interrogado serviu de olheiro e que sua esposa não

tem nada a ver. Que não houve nenhum aborrecimento nesta atividade. Que o interrogado não

usa nenhum tipo de arma. Que possui apelidos, um é “Alemão” e outro é “Gringo”. Que nunca

foi cobrado por um paraguaio, máfia ou PCC. Que o interrogado não tem envolvimento. Que

não conhece ninguém com apelido “Francês”, “Cabeludo”. Que não reconhece o diálogo com o

terminal (13) 981594464, o qual termina com “fala para o Alexandre que eu amo ele”, mas que

Alexandre seria o enteado do interrogado. Que só reconhece participação no evento de Londres,

que não chegou a ver se havia alguma marca nos pacotes. Que a atuação do interrogado era só

olheiro, só olhar o container. Que não conhece ninguém dos acusados. Que no carregamento do

navio  Cap  San  Augustin,  o  interrogado  só  subiu  a  bordo  para  trabalhar  como  técnico  de

refrigeração. Que também no Cap San Rafael, Cap San Nicholas, que era obrigado a subir em

toda a frota da Hamburg Sud, o interrogado era o primeiro a subir e o último a desembarcar.

Que sobre diálogo do terminal (13) 997597099, atribuído ao Alemão e ao Sergiogil, no qual há
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afirmação de que estaria serrando uma lata, o interrogado afirmou que seria impossível serrar

uma lata no terminal,  por causa das câmeras  de segurança.  Que,  em relação ao diálogo de

fls.1276  dos  autos  0010474-96.2017.403.6181,  afirmou  que  desconhece  a  conversa,  só

reconhece o número. Que o interrogado afirmou que perdeu este aparelho, tendo sido um erro

não ter feito o b.o. Que o interrogado possui esta linha desde 2009. Que o interrogado entrou no

navio Cap San Augustin para fazer reparo em container reefer,  em maquinário. Que é bem

provável que no dia 27/5 tenha entrado no navio para fazer reparos, juntamente com Junior,

eletricista. Que não conhece mais ninguém dos acusados, fora Sergiogil. Que citaram o nome de

Jonathan da Silva, que trabalhou na Portimar, mas ele não tem envolvimento com nada. Que

trabalhava mais ou menos próximo de Marcos Vinícius, sendo que o interrogado trabalha em

terra e no mar, e Marcos Vinícius apenas em terra. Que o interrogado trabalhava um período só,

enquanto Marcos Vinícius trabalhava intercalado, que o interrogado via Marcos Vinícius uma

vez por mês. Que trabalha na Portimar desde 2015 e na Santos-Brasil desde 2011, atuando em

outras áreas também. Que nesta atividade começou como auxiliar em 2015 até a data dos fatos

como técnico, com carteira assinada. Que no segundo evento, pediram para olhar o container da

MSC, mas não disseram o que tinha dentro. Que só depois de um tempo o interrogado ficou

sabendo que tinha coisa dentro do container. Que o interrogado não recorda o nome de quem

pediu. Que o estivador é trabalhador avulso, enquanto o técnico recebe mensalmente. Que o

estivador apia e loca os contêineres, já o técnico mexe apenas no maquinário, na parte da frente

do container.  Que o estivador tem acesso a mais  contêineres do que os técnicos,  já que os

estivadores têm acesso aos refrigerados e aos secos e os técnicos apenas aos refrigerados. Que a

esposa do interrogado não sabia dos detalhes do trabalho dele, sabia apenas de forma genérica.

Que o interrogado atuou como olheiro apenas uma única vez. Que o interrogado conhece outras

pessoas  com o apelido de Alemão,  nos  próprios  autos  têm um réu de nome  Roberto,  cujo

apelido é Alemão. Que o interrogado perdeu o aparelho de número (13) 997597099 dentro do

terminal e ninguém nunca achou. Que nunca trabalhou com Sergiogil, nunca esteve no terminal

com ele.

Embora  o  acusado  Rogério  Correia  Morais tenha  afirmado

conhecer Sergiogil/Gil apenas do campo de futsal e porque este último prestava

serviços de Uber, é certo que o acusado Rogério tornou-se alvo da investigação

após a captação de diálogos suspeitos com o acusado Sergiogil  Florentino da

Silva,  conforme  se  depreende  de  fls.4467/4469  dos  autos  0010185-
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03.2016.403.6181.

Conforme afirmado pelos agentes policiais em Juízo, o acusado

Rogério  Correia  Morais aproveitou-se  de  sua  função  como  técnico  de

refrigeração para atuar no embarque de droga em contêineres.

Foram captadas conversas, por exemplo, a de índice 53610716

(fls.5944/5945 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), nas quais se constata que,

de fato, o acusado Rogério Correia Morais atuava na logística de embarque da

droga, incluindo na busca de contêineres e navios que pudessem ser utilizados na

atividade ilícita. Depreende-se ainda do contido no diálogo que não se trata de

conversa sobre o trabalho como técnico de refrigeração e sim sobre prospecção

de contenedores para o tráfico de drogas (“...Rogério-tá descarregando ainda pra ir pra

quadra. Entendeu...ainda tá descarregando pra ir pra quadra e eu só vou...é...eles...a posição concreta

dele, só amanhã de manhã, tipo umas 12 horas tá na tua mão. HNI1-a do...ado chão ainda não tem não,

ai? Rogério-nem...não desceu ainda. Não desceu ainda. HNI1-ham! Rogério-só amanhã de manhã. 11

horas tá na tua mão. HNI1-ah, tá bom então. Rogério-porque naquela, que nem semana passada, é a

mesma coisa, entendeu...tô ligado. HNI1-tá bom. Rogério-é o mesmo esquema. Nós vamos fazer o mesmo

esquema. HNI1-tá bom. Rogério-o outro lá, já deixei engatilhado, que também não tem nada. HNI1-tá

bom. Rogério-Deixa...deixa eu só te falar uma coisa...o outro lá...é só seco ou gelado também? HNI1-

não, só seco o outro. Rogério-mas...tanto de 20...tanto de 40? HNI1-A lata tem que ser maersk e num

pode tá boca com boca né. Rogério-não, então mas tem que ser... HNI1-preferência de 40 né. Rogério-

Ah, melhor. Tá bom. HNI1-tá. Rogério-Falou então. HNI1-Posição boa lá em cima, né...”).

No que tange ao EVENTO 14 (apreensão de 93 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  02/04/2017),  a  captação  dos  diálogos  de  índices

53169577,  53207330,  53214183,  53215274,  53215395,  53216105,  53216161

(fls.682vº/684 destes autos) demonstrou que Sergiogil/Gil estava se preparando

para realização de um embarque, recebendo e transportando a droga.

A  participação  do  acusado  Rogério  Correia  Morais na

introdução  da  droga  em container  restou  comprovada,  por  meio  de  diálogos
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interceptados, ocorridos na madrugada do dia 02/04/2017. No índice 53217342

(fls.684 – “...Gil-E aí, Alemão? Alemão-Pô, eu vou serrar a lata aqui, eu já achei aqui, vou serrar a

lata para colocar os bagulhos aqui e já vou subir. Gil-Tem que ser logo esse bagulho aí, mano, tá muita

demora, meu irmão, tu tá louco? O bagulho não vai dar tempo. Alemão-A culpa não é minha. Gil-Não é

o que, mano? Já tinha que ter visto isso daí faz tempo. Já tinha que tá vendo esse bagulho aí, meu irmão.

Pô, esse bagulho não é assim não, caralho, o bagulho tem que ser rápido, fio. Alemão-Eu tô ligado, pô.

Deixa eu procurar aqui, vou separar as coisas para cortar. É que tenho uma quadra entre uma e outra,

entendeu? Tem que tomar cuidado aqui embaixo. Gil-Pô, tu nem achou não? Ainda tá com a folha,

mano, nem abriu o bagulho, mano. Alemão-Acho que é na esquina 2F29. Gil-Que horas é que ela vai

subir? Alemão-Ela tá pra subir três horas. Gil-Olha aí, ó, tu falou que era duas e pouco e agora já é três,

caralho, o bagulho atrasa, vai pra quatro horas, como é que os caras vai fazer? Alemão-Então, mas não

depende de mim, depende da hora que eles vão puxar, entendeu?...”), verifica-se de forma clara

que o acusado Sergiogil/Gil está cobrando de Rogério Correia Morais agilidade

na realização do serviço. Segundo apurado, Quadra 2F29 é um dos quadrantes no

pátio do Terminal Santos Brasil, onde estavam armazenados apenas contêineres

refeers (frigoríficos), exatamente os mesmos em que o acusado Rogério Correia

Morais trabalha como técnico de refrigeração. Ademais, conforme se verifica do

termo depoimento do auditor fiscal Oswaldo Souza Dias Júnior (fls.07 do apenso

IPL 1023/2017-2),  “abriram tal contêiner e verificaram que perto da porta se

encontravam 4 bolsas de tecido contendo tabletes de substância que aparentava

ser cocaína; que o stabletes continham dois logos diferentes (floral e o símbolo

da ‘Playboy’); que três das mochilas (que continham o logo da ‘Playboy’) se

encontravam úmidas e com temperatura mais baixa”.

O  terminal  utilizado  por  Rogério  Correia  Morais nesta

conversa é o (13) 997597099, cadastrado em nome do réu (fls.4869 dos autos

0010185-03.2016.403.6181)  e  reconhecido  pelo  acusado  como  sendo  o  seu.

Embora em seu interrogatório judicial só tenha reconhecido o número da linha,

mas não a conversa, é certo também que o diálogo se inicia com Gil chamando o

interlocutor de  “Alemão”,  apelido utilizado pelo acusado,  confirmado em seu

interrogatório em Juízo. A alegação feita em interrogatório de que teria perdido o
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seu  aparelho  no  terminal  e  que  não  o  teria  achado,  nem  feito  boletim  de

ocorrência não se mostra crível, até porque, além de não ter vindo acompanhada

de qualquer elemento de prova, apresenta-se vaga, sem precisão de data. 

A partir  de  uma hora mais  tarde,  ainda na madrugada do dia

02/04/2017,  foram  captadas  diversas  conversas  entre  Gil  e  Alemão/Rogério

(índices  53217439-fls.685;  53217508-fls.685;  53217658-fls.686;  53217696-

fls.686), que agora estava utilizando o terminal (13) 991088270. A mudança de

terminal é, inclusive, mencionada nos diálogos, comprovando que quem estava,

de fato, utilizando o terminal era o acusado  Rogério Correia Morais (índices

53217701-fls.686vº-“...Gil-Tu pegou o teu telefone ou tu vai ficar nesse aí mesmo? Alemão-Era

pra mim ter entregado, o mano tá puto da vida comigo. Ou tu me liga nesse aqui ou tu liga no meu...”  e

53217715-fls.687- “...Gil-Tu vai pegar teu telefone ou tu vai ficar esse aí mesmo? Alemão-Eu vou

pegar meu telefone aqui no contêiner e vou sair...”). Este terminal, embora não reconhecido

pelo acusado,  pertence ao também acusado Marcus Vinícius Correia da Silva

(fls.4869  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  que  trabalha  com  Rogério

Correia Morais também como técnico de refrigeração, conforme declarado pelo

próprio acusado em Juízo.

Com as informações obtidas nas conversas interceptadas, foram

realizadas buscas na região das bays 54 a 61, onde a PT17 teria operado e foi

localizado um contêiner Hamburg Sud, com lacre divergente do manifestado e

ainda solto, sem estar afixado. Tal contêiner estava na bay 61, em um corredor

mais largo, ao lado da área de ponte do navio, que seria por meio da qual o

tripulante  poderia  vigiar,  conforme  as  conversas  de  índices  53219234

(fls.687vº/688), 53219289 (fls.4483 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

O fato de terem sido encontrados tabletes com selos diversos e

com temperaturas diversas confirma o contido nos diálogos de índices 53219041

e 53219234 (fls.687vº e 688), nos quais se verifica briga entre Sergiogil/Gil e
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Binha na colocação da droga no container.

No tocante ao EVENTO 18 (apreensão de 200 kg de cocaína no

Porto de Shibori/Londres/Inglaterra, em 16/06/2017), em que pese os diálogos

envolvendo Rogério  Correia  Morais que  indicam  a  realização  de  um

carregamento  de  droga  e  que  Rogério seria  responsável  pelo  pagamento  dos

demais membros do grupo, bem como sobre a função de logística no embarque

da droga e de sua condição de membro de grupo criminoso (índices 54096271–

fls.757vº-“...Rogério-caralho, eu tô quase tendo um enfarte hoje, tõ me segurando para não dá um

tiro na cabeça do Gil e do...[...] Rogério-Tô, tô indo pra São Paulo, ouve aí...aiii tô com o dinheiro

todinho no carro, mano...to com o cu na mão pegando (inteligível) porque que o bagulho éé de playboy o

caralho a quatro...[...]Rogério-Não mano já falei vou fazer a do bibelô vou tirar todo mundo, bibelô que

é meu não é de ninguém não e eu já paguei do (inteligível), tu viu, ele colocou ele colocou o Marcola por

ter advogado ele, entendeu, vem falar metade prá cada um, falei beleza...ele,ele tem cinco mil pra tu e

pra ele, sessenta pra mim, não foi feito, o nosso acordo não é esse, e a gente coloca as peças dentro e

cabou mano, táá se ele é do crime eu também sou do crime, entendeu? É assim que funciona e mar é pra

isso,  então  agora  a  gente  bate  de  frente...”;   54100226  –  fls.759,  54100246-fls.759;

54105265- fls.759vº/760 e índice 54105353-fls.760/760vº-“...Eliane-É...aquilo que eu

te falei, se é o da vez encosta pra dentro do...do carro que eles precisam, quando você não puder mais

entrar lá naquele carro, cê não vai ter utilidade... Rogério-Vou, eu continuo, não tem como sair fora, é

maçonaria  essa  porra.  Elaine-Não,  então,  mas  mesmo  assim...cê  vai...trecho  inteligível...Rogério-

Continua...não...continua porque eu vou trabalhar com logística....na minha função, a minha função aqui

é  logística...”),  como  também  outras  conversas  captadas  (índices  54254981-

fls.760vº/761 e 54261500-fls.761vº), as quais possibilitaram aos investigadores

policiais  localizar  o  container  MWCU6980572 embarcado no navio  Cap San

Augustin,  no  qual  o  acusado  Rogério  Correia  Morais teria  ingressado  para

trabalhar como técnico de refrigeração em 27/05/2017 e no qual também foram

encontradas 8 bolsas contendo supostamente cocaína em 16/06/2017 no Porto de

Shibori,  é  certo  que  a  inexistência  de  qualquer  confirmação  acerca  de  qual

substância foi apreendida, impede a condenação do acusado  Rogério Correia

Morais. 
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Observo que mesmo a afirmação de Rogério Correia Morais de

que teria servido como “olheiro” neste evento, não é suficiente para demonstrar,

sem dúvida alguma, a materialidade delitiva do crime de tráfico. Até porque tal

afirmação não está em consonância com as conversas captadas, as quais indicam

que o acusado, de fato, pertenceria a uma quadrilha armada e com ligações com o

PCC  (índices  54105265-fls.759vº,  54105353-fls.760/760vº  e  54254981-

fls.760vº/761).

Afasto as afirmações do acusado Rogério Correia Morais, não

reconhecendo o uso do terminal (13) 981594464, nem a utilização do terminal

(13)  981594535 por  sua esposa  Elaine,  uma vez que  restou  confirmado pelo

próprio acusado que seu enteado mais  novo chama-se Alexandre  e no índice

54096271 (fls.757vº), Elaine fala a Rogério que está falando no celular antigo de

Alexandre,  bem como no índice  54105265 (fls.759vº/760).  Rogério chama a

interlocutora várias vezes de Elaine. Além disso, no diálogo de índice 54254981

(fls.760vº/761),  Rogério pergunta se Alexandre não foi para a escola e ao final

diz para Elaine que a ama e que é para ela falar para Alexandre que também o

ama.  Acrescente-se  ainda  que  foi  captada  conversa  entre  Rogério e  Elaine

(índice 53598352 – fls.5609/5610 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual

Rogério pede a sua esposa para colocar crédito para o celular (13)98159.4464, a

qual justificou o iniciou do monitoramento do terminal.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar a materialidade delitiva, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo,  implicando a absolvição do acusado  Rogério Correia Morais

quanto a este Evento 18.

No  tocante  ao  EVENTO  24,  em  que  pese  a  existência  de

diálogos  indicando  a  realização  de  um  carregamento  de  droga  no  Porto  de
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Santos/SP  com participação  de  Rogério  Correia  Morais  (índices  54064255,

54067158,  54070730,  54070915  (fls.817vº/818vº),  é  certo  que  não  há

comprovação da  materialidade  a  justificar  a  condenação do acusado por  este

Evento, haja vista que não houve qualquer apreensão de droga.

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar  tais  indícios,  restando  dúvida  acerca  do  efetivo  carregamento  de

drogas objeto de várias conversas, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio pro reo, implicando na absolvição do acusado  Rogério Correia Morais

quanto a este Evento 24.

CARLOS RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

O acusado CARLOS RENATO SOUZA DE OLIVEIRA, interrogado em

Juízo aos 16/07/2018 (mídia de fls.4345), narrou que é despachante aduaneiro, mas seu registro

já estava suspenso perante a Receita Federal, porque em 2012 teria emprestado sua senha para

um rapaz em Santos para que ele fizesse consulta de carga que vinha do aeroporto de São Paulo,

que vinha da China e nacionalizava no Porto de Santos, e parece que uma das cargas não foi

nacionalizada  no  Brasil  e  foi  entregue  diretamente  ao  cliente  dele,  sem o  pagamento  dos

impostos federais correspondentes. Afirmou que foi desmembrado o processo em relação ao

acusado, mas não recebeu condenação, nem foi citado. Afirmou que sua renda mensal variava,

vez  que  é  autônomo,  em  torno  de  três  mil  reais,  às  vezes  um  pouco  mais.  Continuou

trabalhando, mesmo com o registro suspenso, até o dia de sua prisão. Começou a trabalhar na

área de comércio exterior em 1999, primeiro como ajudante e depois como despachante, Não

terminou o curso superior, mantém união estável e possui quatro filhas menores (5, 11, 13 e 15

anos), que estão com a mãe,  e um filho maior,  sem nenhuma deficiência. Afirmou que seu

endereço atual é Rua Silva Jardim, 351, Macuco, Santos/SP, alugado e pago por sua esposa.

Afirmou nunca ter estado em Itajaí. Não conhece Rogério Correia Morais. O acusado Sérgiogil

é  amigo  de  seu  cunhado.  Negou  envolvimento  em  qualquer  evento  criminoso.  Afirmou

conhecer Wagner Rogério  (de Souza - réu nos autos 0007135-95.2018.403.6181), seu primo,
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inclusive  trabalhavam  juntos;  Alan  de  Lucena  (Souza  - réu  nos  autos  0007087-

39.2018.403.6181), irmão de sua esposa e uma menina que só trabalha com transporte, que é

Ariane (Bispo Vieira), asseverando que não tem a amizade, mas a conhece da área do comércio

exterior,  em  frente  a  Alfândega,  onde  se  concentram  os  autônomos.  Também  conhece

Alessandro Bonfim Ferreira (réu nos autos 0013470-67.2017.403.6181), que é despachante, da

área de despacho aduaneiro. Afirmou não ter sido responsável nem exercido qualquer atividade

em container  embarcado  em navio  no  Porto  de  Navegantes  para  a  Rússia,  nem em outro

embarque. Afirmou não ter trabalhado com Ariane, nem Alessandro, esclarecendo que recebeu

uma ligação de Ariane, indagando sobre procedimentos de importação e quais os documentos

necessários,  não se  recordando da data,  talvez em 2016/2017.  Afirmou  que  varia  o  quanto

recebe  por  cada  trabalho,  já  que  hoje  já  não  há  valor  mínimo  e  máximo  estipulados  pelo

sindicato. Afirmou que na Alfândega tem gente que pega serviço por cinquenta ou cem reais,

tem gente que cobra trezentos reais,  um salário mínimo, depende muito do acordado com o

cliente.  Afirmou  que  quando  precisava  fazer  algum  trabalho  de  documentação,  fazia  no

escritório de seu primo, em Santana. Em Santos ficava na Praça da República (Alfândega), não

tinha escritório fixo. Afirmou não se recordar do telefone (13) 981068630. Afirmou que seu

cunhado passou uma mensagem,  pedindo que o acusado os levasse até o “Pé na Bola”, um

futebol  society  em  Santos/SP,  já  que  seu  cunhado  não  conhecia  Santos/SP,  pois  é  do

Guarujá/SP. Afirmou que eles foram até a balsa e o acusado os pegou lá e os levou até o society.

Afirmou que sobre trabalho nunca conversou com Sergiogil e que seu cunhado teria feito uma

primeira ligação e depois Sergiogil, não se recordando a data. Conhecia Sergiogil deste dia e do

aniversário de sua sobrinha. Afirmou conhecer “Marcão” que trabalhava com pé de frango e que

conversou com ele muitas coisas, como carga de pé de frango, da BRF que estava indo para a

China. Afirmou que Marcos tem bastantes conhecidos na BRF e que quando tinha algum cliente

que queria embarcar carga de frango, procurava Marcos porque ele conhecia gente que tinha

contêineres com carga de frango. Afirmou que não se recorda se o número (13) 981024880 era

por  ele  utilizado.  Afirmou,  em relação  aos  diálogos  de  fls.1313/1316  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181, que reconhece o diálogo com o seu cunhado e a conversa com Marcão sobre

carga de frango e o primeiro número (13) 981068630, mas o número da última conversa (13)

98112371 não reconhece. Afirmou ainda que trabalhar de despachante aduaneiro é muito difícil,

pois qualquer conversa por telefone fala-se de peso e quilo e parece que tudo envolve tráfico,

dependendo da maneira como se expressa no telefone. E como o acusado é autônomo, acaba por

falar com diversas pessoas, muitas sem conhecê-las. Afirmou também que nunca esteve em

Itajaí, sequer tem acesso ao Porto de Itajaí, até porque sua credencial, que é da 8ª Região, não dá
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poderes ao Porto de Itajaí, no máximo ao aeroporto, mas sem acessar o armazém do aeroporto.

Afirmou que muitas vezes não tem acesso à mercadoria que está entrando de importação ou

saindo de exportação, porque o despachante tem contato visual com a mercadoria quando tem

conferência física. Quando ela não tem conferência física, o despachante só dá o nome, o CPF e

a senha. Muitas vezes não dá para saber o que realmente tem no container. Até funcionários que

trabalham com empresas  registradas,  a documentação é feita no nome do despachante,  mas

muitas vezes ele não sabe da mercadoria. Afirmou também que no Porto de Santos já não tinha

muito acesso, por causa da suspensão de sua carteirinha. O acesso era dentro da Receita Federal,

para falar com algum fiscal, mas não dentro do Porto, porque exigem passcode, com digital, e o

acusado não a possui. 

O acusado Carlos Renato era contato de Ariane e Sergiogil, ex-

despachante aduaneiro, com licença vencida, passava informações ao grupo de

contêineres  disponíveis.  As testemunhas de acusação,  ouvidas  sob o crivo do

contraditório, foram uníssonas em descrever essas características e em confirmar

as interceptações telefônicas. 

A  participação  de  Carlos  Renato no  EVENTO  11 está

demonstrada  pelos  diálogos  52573066,  52574359,  52599720,  52628920  e

52721070 (fls. 633v/635 – Volume III).

Já no EVENTO 15,  relativo à apreensão de 420 kg de cocaína

no Porto de Santos/SP, em 12/04/2017, atuou identificando um contêiner com

carga de miúdos suínos que atenderia aos fins da quadrilha para a inserção da

droga, como de fato ocorreu, tendo cooptado pessoas e tentado recuperar a carga

ilícita após apreensão, v. diálogos 52929254, 52982895, 52982990, 53314005 e

53368821 (fls. 691/692 – Volume III), inclusive a droga só foi apreendida em

razão das informações contidas nesta última conversa. 

Importante  frisar  que  o acusado reconhece parte  dos  diálogos

como  aqueles  provenientes  do  número  (13)  981068630,  no  entanto,  não

apresentou uma versão verossímil para os diálogos mencionados. Com efeito, a
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teor do art. 156, primeira parte, do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem o

fizer. Assim, cabe também à defesa comprovar sua alegação. Se não apresenta

elementos  de  provas  verossímeis  capazes  de  causar  uma dúvida  razoável,  ao

passo que a acusação consegue apresentar provas ou um conjunto robusto de

indícios coordenados entre si, nos termos do art. 239 do CPP, a condenação penal

é medida que se impõe.

SERGIOGIL FLORENTINO DA SILVA

O  acusado  SERGIOGIL  FLORENTINO  DA  SILVA,  interrogado  em

Juízo aos 16/07/2018 (mídia de fls.4345), narrou que é amasiado, possui dois filhos menores,

um com três anos e outro com dez meses. Que sua companheira vende cosmético. Que reside

em imóvel próprio e trabalha como Uber, já foi pintor e entrega produtos cosméticos, há uns

três anos. Que sua renda é de mil e trezentos a mil e quinhentos reais. Que foi processado pelo

crime  de  furto  e  uso  de  maconha.  Que  não  conhecia  as  testemunhas  de  acusação.  Que  o

interrogado desconhece todos os fatos. Que apenas conhece o Rogério Alemão, porque jogava

bola com ele, já tendo feito Uber para ele. Que conhece Alan, que é cunhado de Carlos Renato,

mas não tem nenhuma ligação com Carlos Renato, só tendo o encontrado em uma festa e em

uma carona para Santos. Que não conhece Adriano, vulgo “Xuxo”. Afirmou que não tem como

colocar cocaína porque não trabalha no Porto. Que conhece vários dos acusados, mas afirmou

que não vai se comprometer, porque se encontra preso, mora em uma favela, onde a família do

interrogado  mora.  Que  não  vai  comprometer  sua  vida,  nem de  sua  família.  Que  conhece

algumas pessoas,  mas não tem nada para falar delas.  Que não conhece Valmir,  nem Edson

Nascimento “Gordão”. Que não conhece Lucio, mas conhece César. Que nunca viu a esposa de

Rogério Correia Morais. Que conhece Rogério como Alemão. Que nunca ficou devendo para

Rogério ou ele para o interrogado. Que nunca praticou nenhuma atividade com Rogério. Que

nunca utilizou o terminal (13) 982163481. Que em relação a um diálogo em que há a menção de

“serrar lata” e bagulho, com Alemão, afirmou que não se recorda. Que o encontro com Renato

não foi nada combinado, que o interrogado mora no Guarujá e iria jogar bola em Santos. Que o

interrogado e o cunhado de Carlos Renato iriam pegar a catraia para atravessar, e o cunhado

dele pediu uma carona. Que não se recorda se o cunhado de Carlos Renato utilizou o telefone do
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interrogado para ligar. Que não falou com Carlos Renato em momento algum. Que não conhece

ninguém  de  nome  Marcão.  Que  em  relação  ao  diálogo  de  fls.1276  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181,  o  interrogado não  se  recorda  dos  números  de  telefone  e  afirmou  que  o

diálogo não é do interrogado. Que nunca ficou devendo dinheiro para ele. Que o interrogado

mora em Vicente de Carvalho, em uma comunidade/favela muito grande e perigosa. Que nunca

foi envolvido com nada disso. Que mora com a mãe, seu irmão, mulher e duas crianças. Que o

interrogado fala com diversas pessoas por causa de seu trabalho por telefone.

Embora o acusado Sérgiogil Florentino da Silva tenha afirmado

que não tem qualquer ligação com o acusado Carlos Renato Souza de Oliveira, o

conhecendo apenas  por  amigo do cunhado de Renato,  é  certo que o acusado

Sérgiogil/Gil tornou-se  alvo  da  investigação  após  a  captação  de  diálogos

suspeitos  com  o  acusado  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira,  conforme  se

depreende de fls.4181/4182 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

Cai por terra a afirmação do acusado  Sergiogil/Gil de que não

era próximo do acusado Carlos Renato também em razão da conversa, ocorrida

no dia 07/04/2017, captada entre Carlos Renato e seu cunhado Alan (amigo de

Sergiogil), na qual Renato pede para Alan avisar Gil para não mais ligar naquele

número  de  Renato  (índice  53268051-fls.5121/5122  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181 –  “...Renato-Não mano, não...se liga...falar pro Gil, presta atenção. Não me

chama mais nesse número aí, naquele que tava me chamando. Deixa eu habilitar um novo, porque não

adiante  vocês  mudar  e  ficar  me  chamando  naquele...”).  O diálogo  também comprova  o

procedimento  usual  entre  os  investigados  de  alteração  habitual  de  terminais

telefônicos, conforme restou constatado, poucos dias depois, ao se verificar que

Sergiogil  havia  trocado  seu  número  para  (13)981270699  (fls.5131  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181).  Embora  este  terminal  esteja  em  nome  terceiro

(fls.5280 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), restou confirmado que pertence

a  Sergiogil,  em  razão  dos  índices  53511003,  53511531  e  53515670

(fls.5597/5598 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), os quais demonstram mais

um encontro entre os acusados Sergiogil, Carlos Renato e Alan.
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O acusado Rogério Correia Morais em seu interrogatório judicial

confirmou  que  conhecia  Sergiogil pela  alcunha  “Gil”.  No  índice  53043908

(fls.4460  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  o  usuário  do  terminal  (13)

982163481 se  identifica  como  “Gil”  ao falar  com o acusado Carlos  Renato,

assim como nos índices 53207330 e 53214183 (fls.682vº e fls.683 destes autos) o

usuário da linha é chamado de “Gil”. A confirmação de que “Gil” é  Sergiogil

Florentino da Silva deu-se, segundo os investigadores policiais, com base em

conversas  do  alvo  com  familiares  (fls.4461  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181) e foi  ratificada em Juízo pela testemunha Fernando Garcia

Maciel Cardoso.

O fato de o acusado Sérgiogil Florentino da Silva ter afirmado

que não tem acesso ao terminal portuário por não trabalhar no porto não afasta as

informações coletadas durante a investigação, haja vista que, conforme afirmado

pelos agentes policiais em Juízo, o acusado mantinha uma rede de estivadores

que faziam o embarque da droga por rip on.

O monitoramento telefônico possibilitou ainda a comprovação

de que, de fato, Sergiogil mantinha relação com José Lúcio Paulino também para

buscar  informações  acerca  de  contêineres,  conforme  se  verifica  do  índice

53525312 (fls.5604 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), Além dos diversos

outros índices que confirmar o contato muito próximo entre os acusados (índices

53432658-fls.5600,  53448733-fls.5601,  53517023-fls.5602,  todos  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181).

Frise-se  também  que  foram  apreendidos  na  residência  do

acusado Sergiogil Florentino da Silva/Gil quatro aparelhos celulares, sendo que

três são de propriedade do acusado (fls.23 do Apenso LXXXI). Realizada perícia

nos aparelhos, verificou-se a existência de diversas imagens de bolsas de viagem,

lacres, dinheiro e de substância que aparenta ser cocaína (fls.1986 destes autos),
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como  também  do  acusado  segurando  uma  submetralhadora  (fls.1989/1990).

Foram capturadas ainda conversas do aplicativo whatsapp em que há a menção

sobre lacres e grande quantidade de dinheiro (fls.1987/1988), incompatível com a

alegada  situação  financeira  do  acusado.  Toda  esta  documentação,  aliada  às

demais  provas,  comprova  o  envolvimento  do  acusado  em  grupo  criminoso

voltado para a prática de crime de tráfico internacional de droga.

No que tange ao EVENTO 14 (apreensão de 93 kg de cocaína

no  Porto  de  Santos/SP  em  02/04/2017),  a  captação  dos  diálogos  de  índices

53169577-fls.682vº, 53207330-fls.682vº (“...HNI-E aí Gil! Gil-Alô!  HNI-Oi, fala ai. Gil-

Chega aí. HNI-Tô indo aí com meu compadre aí agora. Tá limpo aí? Gil-Tá limpo, mas tem que vir

sozinho,  tu.  HNI-Ham! Gil-Tem que vir  sozinho,  pra tu  levar um bagulho aí.  HNI- Caralho,  agora

mesmo? Gil-É... HNI-Que merda (inteligível) Gil...agora fudeu em. Gil-Por quê? HNI-Porque agora é

hora do (inteligível) não vai dar pra mim fazer isso agora. Gil-É só...é só duas...duas soltas. HN-É em...

Gil-Amanhã vai chegar o resto...”), 53214183-fls.683 (“...Gil-Aí, nós queria usar só sua garagem

lá, pra tirar os bagulhos e eu levar embora. Hoje. HNI-Que horas? Gil-De noite, umas 9h. HNI-9h? Gil-

É. HNI-É rápido? Tira rápido? Gil-É. Que o carro tem um carro tem um camuflo...”), 53215395-

fls.683vº (“...Gil-Vai lá para a tua casa lá, o bagulho já chegou, parceiro. HNI-Aí, como que é o

bagulho? Quem vai? Gil-É só eu,  mano,  vai  indo pra lá...”), 53216105-fls.684, 53216161-

fls.684 (“...Gil-Campana a rua aí...quando eu chegar,  já abre o portão já,  quando eu chegar...”)

demonstrou que o acusado Sergiogil/Gil estava se preparando para realização de

um embarque, recebendo e transportando a droga.

Frise-se que o interlocutor do acusado Sergiogil/Gil em todos os

diálogos acima foi posteriormente identificado como Cesar dos Santos Campos

(fls.4869 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), quem o acusado  Sergiogil/Gil

confirmou conhecer em seu interrogatório judicial.

O acusado  Sergiogil/Gil continua coordenando o embarque da

droga,  conversando  agora  com  acusado  Rogério  Correia  Morais/Alemão,

conforme se depreende dos diálogos interceptados, ocorridos na madrugada do
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dia 02/04/2017 (transcritos às fls.684vº/689 destes autos.  No índice 53217342

(fls.684 – “...Gil-E aí, Alemão? Alemão-Pô, eu vou serrar a lata aqui, eu já achei aqui, vou serrar a

lata para colocar os bagulhos aqui e já vou subir. Gil-Tem que ser logo esse bagulho aí, mano, tá muita

demora, meu irmão, tu tá louco? O bagulho não vai dar tempo. Alemão-A culpa não é minha. Gil-Não é

o que, mano? Já tinha que ter visto isso daí faz tempo. Já tinha que tá vendo esse bagulho aí, meu irmão.

Pô, esse bagulho não é assim não, caralho, o bagulho tem que ser rápido, fio. Alemão-Eu tô ligado, pô.

Deixa eu procurar aqui, vou separar as coisas para cortar. É que tenho uma quadra entre uma e outra,

entendeu? Tem que tomar cuidado aqui embaixo. Gil-Pô, tu nem achou não? Ainda tá com a folha,

mano, nem abriu o bagulho, mano. Alemão-Acho que é na esquina 2F29. Gil-Que horas é que ela vai

subir? Alemão-Ela tá pra subir três horas. Gil-Olha aí, ó, tu falou que era duas e pouco e agora já é três,

caralho, o bagulho atrasa, vai pra quatro horas, como é que os caras vai fazer? Alemão-Então, mas não

depende de mim, depende da hora que eles vão puxar, entendeu?...”), verifica-se de forma clara

que  o  acusado  Sergiogil  Florentino  da  Silva/Gil está  cobrando  de  Rogério

Correia  Morais  agilidade na realização do serviço.  Segundo apurado,  Quadra

2F29 é um dos quadrantes no pátio do Terminal Santos Brasil,  onde estavam

armazenados apenas contêineres refeers (frigoríficos), exatamente os mesmos em

que o acusado Rogério Correia Morais trabalha como técnico de refrigeração.

Ademais, conforme se verifica do termo depoimento do auditor fiscal Oswaldo

Souza Dias Júnior (fls.07 do apenso IPL 1023/2017-2), “abriram tal contêiner e

verificaram que perto  da  porta se  encontravam 4 bolsas  de  tecido  contendo

tabletes de substância que aparentava ser cocaína; que o stabletes continham

dois logos diferentes (floral e o símbolo da ‘Playboy’); que três das mochilas

(que continham o logo da ‘Playboy’) se encontravam úmidas e com temperatura

mais baixa”.

Com as  informações  obtidas  nas  conversas  interceptadas  (em

especial  a  contida  no  índice  53219289  –  fls.4483  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), foram realizadas buscas na região das bays 54 a 61, onde a

PT17  teria  operado  e  foi  localizado  um  contêiner  Hamburg  Sud,  com  lacre

divergente do manifestado e ainda solto, sem estar afixado. Tal contêiner estava

na bay 61, em um corredor mais largo, ao lado da área de ponte do navio, que
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seria  por  meio da qual  o tripulante  poderia  vigiar,  conforme as conversas  de

índices  53219234  (fls.687vº/688),  53219289  (fls.4483  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181).

Verifica-se a concretização do embarque por meio dos índices

53219963 e 53220000 (fls.4487/4488 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no

qual  o  acusado  Sergiogil/Gil  manda  a  Gordão  tirar  fotos  para  comprovar  o

serviço, tal fata indica que, de fato, Gil não tinha acesso ao terminal portuário e

coordenava  os  embarques  por  meio  de  sua  rede  de  estivadores,  restando

comprovada também a liderança de Gil sobre o grupo.

O fato de terem sido encontrados tabletes com selos diversos e

com temperaturas diversas confirma o contido nos diálogos de índices 53219041

e 53219234 (fls.687vº e 688), nos quais se verifica briga entre  Sergiogil/Gil e

Binha na colocação da droga no contêiner.

O diálogo interceptado no dia 03/04/2017, após a apreensão da

droga, confirma a introdução da droga pelo grupo criminoso investigado (índice

-53224986-fls.690-“...HNI-Tem como...tem que encostar aqui 3 horas ali no Xuxo, os cara todo

pra vim aqui, que tava na operação. Gordão-Ah!E aí deu a coisa lá? HNI-Deu merda. Gordão-Sério?

HNI-Sério, saiu na televisão já...”)

Em face do exposto,  restou comprovada a autoria do acusado

Sergiogil Florentino da Silva no Evento 14.

Quanto ao  EVENTO 15 (apreensão de 420 kg de cocaína no

Porto de Santos/SP em 12/04/2017), verifica-se a participação direta de Carlos

Renato de Souza Oliveira no embarque de droga em container, conforme índice

53314005  (fls.691vº/692).  Inclusive  a  droga  só  foi  apreendida  em razão  das

informações contidas na conversa.
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Contudo, em que pese a existência de comprovação de contatos

anteriores entre Carlos Renato e o acusado  Sergiogil/Gil, bem como o fato de

que os tabletes de cocaína apreendidos terem o mesmo selo existente nos tabletes

apreendido  no  Evento  14,  tais  elementos  não  se  mostram  suficientes  para

embasar uma condenação, não restando devidamente comprovado o vínculo de

Sergiogil  Florentino  da  Silva e  o  carregamento  de  droga  apreendido  neste

evento.

No tocante ao EVENTO 18 (apreensão de 200 kg de cocaína no

Porto de Shibori/Londres/Inglaterra, em 16/06/2017), em que pese os diálogos

entre  Rogério  Correia  Morais  e  sua  esposa,  que  indicam a realização de  um

carregamento  de  droga  com  o  envolvimento  de  Sergiogil  Florentino  da

Silva/Gil,  de  quem  Rogério  está  com  raiva  (índices  54096271–

fls.757vº/758-“...Rogério-caralho, eu tô quase tendo um enfarte hoje, tõ me segurando para não dá

um tiro na cabeça do Gil e do...[...] Rogério-Tô, tô indo pra São Paulo, ouve aí...aiii tô com o dinheiro

todinho no carro, mano...to com o cu na mão pegando (inteligível) porque que o bagulho éé de playboy o

caralho a quatro...[...]Rogério-Não mano já falei vou fazer a do bibelô vou tirar todo mundo, bibelô que

é meu não é de ninguém não e eu já paguei do (inteligível), tu viu, ele colocou ele colocou o Marcola por

ter advogado ele, entendeu, vem falar metade prá cada um, falei beleza...ele,ele tem cinco mil pra tu e

pra ele, sessenta pra mim, não foi feito, o nosso acordo não é esse, e a gente coloca as peças dentro e

cabou mano, táá se ele é do crime eu também sou do crime, entendeu? É assim que funciona e mar é pra

isso,  então  agora  a  gente  bate  de  frente...”;  54100000-fls.758vº;  54100226  –  fls.759;

54105265-  fls.759vº/760,  como  também  outras  conversas  captadas  (índices

54254981-fls.760vº/761  e  54261500-fls.761vº),  as  quais  possibilitaram  aos

investigadores  policiais  localizar  o  contêiner  MWCU6980572  embarcado  no

navio  Cap  San  Augustin,  no  qual  o  acusado  Rogério  Correia  Morais  teria

ingressado para trabalhar como técnico de refrigeração em 27/05/2017 e no qual

também  foram  encontradas  8  bolsas  contendo  supostamente  cocaína  em

16/06/2017  no  Porto  de  Shibori,  é  certo  que  a  inexistência  de  qualquer

confirmação acerca de qual substância foi apreendida, impede a condenação do
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acusado Sergiogil Florentino da Silva/”Gil”. 

Em  que  pese  a  existência  de  indícios  que  propiciaram  o

recebimento da denúncia,  não houve após a instrução processual, elementos a

comprovar a materialidade delitiva, deve, assim, ser aplicado o princípio do  in

dubio  pro  reo,  implicando a  absolvição  do acusado  Sergiogil  Florentino  da

Silva/Gil quanto a este Evento 18.

PATRÍCIO DA SILVA FAUSTO

O acusado  PATRÍCIO DA SILVA FAUSTO,  interrogado em Juízo aos

17/07/2018 (mídia de fls.4478), afirmou que é ajudante geral e cordeiro (limpador de prédio na

corda), há uns dez anos. Que sua renda é entre mil e mil e duzentos reais; que é autônomo, não

trabalha para nenhuma empresa. Que é casado e possui uma filha de oito anos. Que mora em

imóvel alugado. Que já foi processado, há 15 anos, por roubo, que cumpriu cinco anos de pena.

Que saiu em 2009 e em 2010 foi processado de novo por tráfico, tendo sido absolvido, pois o

interrogado estava na hora e lugar errado. Que em 2009 estava procurando uma casa para morar

em uma comunidade mais  carente  em Cubatão e  acabou sendo levado pelos  policiais,  mas

acabou sendo absolvido por não estar envolvido com tráfico. Que não conhece nem tem nada

contra as testemunhas de acusação. Que não sabe o por quê de estar sendo acusado, porque o

container  ficou  48  horas  no  terminal  marítimo  monitorado,  nenhuma  pessoa  indevida  se

aproximou (não está nos autos), o interrogado nunca foi ao cais, o container foi para o navio às

oito e pouco da manhã e o navio ficou atracado no Porto de Santos até às 18:00 horas, nenhuma

embarcação se aproximou no navio. Que consta que possivelmente a droga foi embarcada no

Rio de Janeiro e o interrogado nunca foi para o Rio de Janeiro, nunca saiu do estado de São

Paulo. Que conhece apenas o acusado Maxwell. Que pelo que o interrogado sabe, Maxwell é

estivador. Que eles se conheceram porque moravam no mesmo bairro, Vila Nova, em Santos.

Que se viam poucas vezes. Que só conhece “Max”, Maxwell. Que não sabe para onde o navio

ia. Que tudo que falou foi porque leu os autos. Que nunca conversou pelo telefone com ele, só

pessoalmente, quando encontrava com ele, pois o interrogado ainda tem família em Santos e

quando vai visitar, às vezes, encontra Maxwell. Que pelo que se recorda seu número 97421...,

mas não se lembra do resto. Que nunca usou o terminal (13)991585640. Que não sabe qual é o

363



telefone do Max. Que, em relação ao diálogo de fls.1192/1194 (volume 5 dos autos 0010474-

96.2017.403.6181), afirmou que nunca teve esta conversa com ele. Que afirmou que não tem

nada a ver com isso. Que está sendo acusado de uma grande quantidade de cocaína, mas o

interrogado não  possui  casa,  carro,  não  tem onde  morar,  tem conta  bancária  no  zero.  Que

afirmou que já pagou pelo que cometeu quando era novo, mas hoje só quer trabalhar. Que só

conhecia Maxwell, só foram criados no mesmo bairro. Que nunca trabalhou com ele, nunca

falou com ele no telefone. Que não possui o apelido de “Bacalhau”, que não possui apelido,

nem faz parte do PCC. Afirmou que se fosse do PCC não teria ficado mais de dez anos na rua.

Que foi absolvido pelo crime de tráfico imputado ao interrogado.

Muito  embora  tenha  o acusado negado os  diálogos e  alcunha

pela  qual  foi  qualificado  ao  longo  da  investigação,  bem como os  frequentes

contatos  com  Maxwell,  verdade  é  que  consoante  relatório  de  investigação

policial  de  fls.  2946/2950  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181,  foi  possível

concluir que  Patrício da Silva Fausto é a pessoa de vulgo “Bacalhau” e que

conversava com Maxwell, conforme diálogo 52139428 (fls.2950/2952 dos autos

0010185-03.2016.403.6181):  “Com  referência  a  outra  situação,  a  qual

PATRÍCIO  tinha  abandonado  um  veículo  e  saiu  escondido,  ele  diz  para

MAXWELL  que  jogaram  no  carro  26  pinos,  mais  dois  tabletes  (que  vai

responder pelo art. 33). MAXWELL diz, então, que ele está pedido, PATRÍCIO

diz que ainda não e que o advogado vai lá na quinta-feira para ver como está a

situação dele. Cabe neste ponto destacar que foi possível identificar a pessoa de

PATRÍCIO,  vulto  BACALHAU.  Como  já  mencionado  antes,  BACALHAU,

segundo informações  de inteligência, é um dos membros importantes do PCC –

Primeiro Comando da Capital, na Baixada Santista.  Ocorre que, tendo em vista

tal  diálogo  de  que  em  30/12/2016,  PATRÍCIO  teria  fugido  de  policiais,

abandonando seu carro, e que lavraram um BO contra o mesmo perante o 4 DP,

por terem encontrado no interior do veículo 26 pinos (que seriam cocaína) e

dois tabletes, pesquisas foram efetuadas buscando confirmar a veracidade dos

fatos e identificar plenamente BACALHAU. E, de fato, foi encontrado o Boletim
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de  Ocorrência  1432/2016,  ondo  consta  tudo  da  forma  como  descrito  por

PATRÍCIO na conversa”.   Portanto, tendo em vista os elementos acima, bem

como as demais circunstâncias indicadas pela autoridade policial, no sentido de

identificar o acusado, não resta dúvidas de se tratar de Patrício da Silva Fausto,

com a qualificação de fl. 2949 dos autos 0010185-03.2016.403.6181.

A participação do acusado Patrício no EVENTO 12, relativo à

apreensão  de  199kg  no  Porto  de  Valência/Espanha,  em  13/03/2017,  está

comprovada pelo teor do diálogo 53119902 (fls. 657/658v – Vol. III), ocorrido

poucos dia após a apreensão em que menciona que “a menina”, referindo-se à sua

chefe, teria dito que não ia “molhar”, mas que “molhou”, em evidente menção à

perda da droga. Em seguida, conversam sobre dívidas e custos da “subida”, isto

é,  içamento  para  o  navio.  Há  também  outro  diálogo  entre  Karen  Daniele

Rodrigues  e  Ronaldo  Bernardo  no  dia  24  de  setembro  de  2016  (  índice

50428462,  fls.  601/602v – Volume III),  em que Patrício é mencionado como

“padrinho” de uma mulher não identificada que, pertenceria a um grupo rival,

podendo causar sua exclusão do PCC.

Os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais federais,

foram coerentes e uníssonos em corroborar o quanto apurado na fase policial,

bem como a prova colhida por interceptação telefônica, asseverando que Patrício

era contato frequente de Maxwell, aduzindo que o mesmo participava de tráfico,

em consórcio, com organização criminosa detalhada nos presentes autos.

Em suma, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a

condenação  penal,  uma  vez  que  deflui  dos  autos  certeza  acima  de  qualquer

dúvida razoável quanto à participação do acusado no EVENTO 12 e também no

crime de organização criminosa.
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ALEXANDRE SILVESTRE FILHO

O acusado ALEXANDRE SILVESTRE FILHO, interrogado em Juízo aos

19/07/2018 (mídia de fls.4581-A), narrou que é motoboy e barbeiro e tem renda mensal  de

R$1.500,00.  Afirmou  que  trabalha  na  barbearia  de  sua  namorada,  na  Avenida  Cangaíba.

Afirmou que tem moto próprio. Que trabalha como motoboy há algum tempo e a função de

barbeiro estava apenas começando quando foi preso. Afirmou que é solteiro e não possui filhos

menores.  Que  reside  em  imóvel  pertencente  a  avó  do  interrogado.  Que  foi  processado

anteriormente pelo crime de receptação de uma moto e que “respondeu dois anos assinando”.

Afirmou que não conhece as testemunhas de acusação, não tendo nada contra eles. Afirmou que

não tem nada a ver com os fatos narrados na denúncia. Afirmou que dos acusados conhece

Jamiriton, tio do interrogado. Que o tio do interrogado é conhecido como Jamiriton mesmo, sem

apelido.  Afirmou  que  quando Jamiriton  não  tinha  à  disposição  um motoboy  de  confiança,

chamava o interrogado. Que Jamiriton pediu para o interrogado entregar uma caixa em uma

loja, que se tratava de dois rádios-celulares. Que levou essa caixa para uma mulher, cujo nome o

interrogado não sabe. Que só entregou a caixa que a StarNew estava enviando. Afirmou que foi

apreendido um telefone apple do interrogado, cuja senha foi fornecida aos policiais federais.

Que possuía uma moto e um carro, cuja documentação foi também apreendida. Afirmou que

nunca fez qualquer entrega em Santos, nem dirigiu uma Kombi para Jamir, nem fez nenhum

serviço no Porto de Santos. Afirmou que possui como apelido “Nene”, não possui apelido de

“Junior”.  Afirmou que já utilizou o jet ski de Jamiriton. Que não conhece ninguém com apelido

“Cocada”.  Que  Walter  Caetano  Júnior  é  padrasto  do  interrogado  e  mora  junto  com  o

interrogado. Que não conhece Nicolas, nem ninguém com sobrenome Randi. Que não conhece

Ronaldo Bernardo. Que o imóvel em que mora o interrogado possui duas vagas de garagem,

sendo que os carros da mãe e avó do interrogado é que ocupam as vagas. Que antes de adquirir

o veículo em leilão só possuía uma moto. Afirmou que, em relação ao veículo Kombi, um ou

dois meses antes da prisão do interrogado já não estava mais em seu nome. Que a Kombi é de

propriedade de Jamiriton e o interrogado não tinha nenhum acesso a ele. Que a transferência da

Kombi se deu em razão das diversas multas que vinham em nome do interrogado, o qual quase

perdeu sua habilitação. Que, inclusive, o interrogado brigou com Jamiriton por causa das multas

e ele colocou em nome de outra pessoa. Que nunca trabalhou para Jamiriton ou para a loja dele.

Que os trabalhos que Jamiriton passava ao interrogado, esporadicamente, eram sempre para a

loja  StarNew.  Afirmou  que,  em  relação  ao  diálogo  de  fls.1007  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181, não reconhece nem o número, nem o diálogo, não sabendo dizer se um dos
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números pertenceria a Jamiriton. 

Em relação à participação desse acusado tanto no  EVENTO 4

quanto  no  EVENTO  7 não  se  logrou  juntar  provas  suficientes  para  sua

condenação.  Com  efeito,  o  simples  fato  de  o  veículo  Kombi  placa  de

licenciamento  FDV-2569 estar no seu nome e ter sido utilizado no EVENTO 7,

por si só, não permite, com segurança, concluir por seu envolvimento no crime,

uma vez que o acusado alegou ter registrado em seu nome o veículo em razão de

multas  que  estariam  indo  para  Jamiriton,  seu  tio,  trazendo  inclusive  prova

testemunhal neste sentido (fls. 3502). No que tange ao  EVENTO 4, da mesma

forma,  não  restou  comprovada  sua  participação,  pois,  consoante  o  diálogo

50509308 (fls.613 do Volume III), o que se verifica que é que Jamiriton pede

para que o réu Alexandre leve rádios HT’s, mas não se infere do referido diálogo

que este tivesse realmente ciência qual seria a destinação dos mesmos. Não se

pode  simplesmente  deduzir  isso,  sendo  necessário  que  o  órgão  de  acusado

comprove que o réu tinha plena ciência da destinação dos aparelhos, ainda que

diante do contexto das provas produzidas no curso do processo.  Importante frisar

que Jamiriton possuía uma loja de eletrônicos, sendo possível, em tese, concluir

que Alexandre pensasse que os referidos aparelhos teriam outra destinação que

não a  utilização em crime de tráfico de entorpecentes.  No mesmo sentido,  o

trecho do diálogo que se refere ao recebimento de dinheiro pode também, em

tese, tratar dos aparelhos propriamente ditos e não de algum outro pagamento

relacionado ao tráfico de entorpecente.

Em  suma,  a  acusação,  no  que  se  refere  a  esse  acusado,  não

conseguiu trazer aos autos provas robustas acima de qualquer dúvida razoável,

que  permitam  concluir  pela  responsabilização  penal.  É  inadmissível  a

condenação penal por mera responsabilidade objetiva ou sem provas conclusivas.

Além disso, o acusado trouxe prova testemunhal que comprova parcialmente sua

versão no que se refere,  por exemplo, ao registro do veículo Kombi, o que é
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suficiente para criar uma dúvida razoável, que milita em favor do réu, face ao

princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição medida que se impõe.

MAXWELL GALVÃO DA CUNHA

O acusado MAXWELL GALVÃO DA CUNHA, interrogado em Juízo aos

20/07/2018 (mídia de fls.4739), narrou que é estivador, há 8/10 anos, tendo como renda mensal

de um a três mil reais. Afirmou que trabalha para a OGMO. Afirmou que é amasiado e tem uma

filha de oito anos. Afirmou que foi processado anteriormente pelo crime tipificado no artigo 180

do CP, em razão de um carro que era dublê. Afirmou que reside na casa de seu sogro. Afirmou

que não tem nada a ver com os fatos narrados na denúncia. Que dos acusados conhece Patrício,

Juliana e Kristian. Que Juliana é esposa do interrogado; que Kristian é tio de Juliana e Patrício o

interrogado conheceu no bairro onde moram. Afirmou que não conhece ninguém com nome

Randi. Que o interrogado não sabe o que Patrício faz. Que o interrogado nunca trabalhou com

Patrício, que nunca falou no telefone com Patrício, nem tem o telefone dele. Que o interrogado

tem amizade com Patrício da rua, de jogar bola. Que não conhece Tiago, vulgo “Índio”. Que

não conhece ninguém com o vulgo “Gordinho” ou “Bacalhau”, nem Ronaldo ou Jamir. Que o

interrogado nunca trabalhou em um navio chamado “Ibis Arrow”. Afirmou que como estivador,

faz serviços gerais, loque de container. Que o serviço é no navio. Que o interrogado não se

recorda de seu número de telefone.  Que o terminal  (13) 99172869 não era  do interrogado.

Afirmou que, em relação aos diálogos constantes de fls.1116 e fls.1192 dos autos 0010474-

96.2017.403.6181, nunca falou com estas pessoas, que o interrogado não reconhece os diálogos.

Afirmou que não sabe por quê foi atribuído a sua pessoa os fatos. Em relação aos manuscritos

encontrados na casa do interrogado quando da busca e apreensão, o interrogado afirmou que só

tem um veículo Fox, que é do interrogado e de sua esposa; que não reconhece o manuscrito e

que  não  sabe  como  foi  aparecer  em sua  residência.  Afirmou  que  a  esposa  do  interrogado

também vende bolo,  e  vai  muita  gente  na casa  deles.  Que a letra  do manuscrito  não é  do

interrogado,  nem de sua esposa.  Que o interrogado não utiliza os  vulgos “Alf”,  “Alfie” ou

“Max”. Que na família é conhecido com “Ma” ou “Mamá”. Que o interrogado não se recorda de

ter utilizado o número (13) 991493334. Que o veículo Fox do interrogado é ano 2010. 

Em relação a esse acusado, o Delegado de Polícia Federal que
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conduziu  as  investigações  assim  concluiu,  em  auto  circunstanciado  às  fls.

1754/1755 dos autos 0010185-03.2016.403.6181:  “Conforme já relatado neste Auto

Circunstanciado Final, durante a investigação foi possível identificar uma célula criminosa que

também  teria  contato  com  o  grupo  criminoso  de  RONALDO,  MELA,  JAMIR,  JUDO,

FELIPE,  KAREN,  MARCO e  ARTUR  RANDI.Referida  célula  criminosa  seria  composta

basicamente por MAX, PATRÍCIO, TIAGO ÍNDIO, KRISTIAN, JULIANA e ALEXANDRE

BRUNO,  afora  a  aparente  chefe  de  MAX,  alguém chamada  por  “menina”,  sendo esta  a

investigada  LUCILENE  CARDOSO.Conforme  devidamente  apurado  perante  os  sistemas

disponíveis, bem como através da análise de todos os diálogos monitorados, constatamos que

MAX  corresponde a  pessoa de  MAXWELL GALVÃO DA CUNHA – CPF:  316.307.058-

29.MAX seria estivador no Porto de Santos, mas em nenhum momento demonstrou trabalhar

neste tipo de serviço, estando constantemente circulando em seu veículo, encontrando-se com

diversas pessoas no transcorrer de todos os dias.Através da análise das  ligações (50428462,

50887586, 50888628, 50888647, 53119902, 53619132) foi possível inferir que a identidade da

“menina”, até pela forma que MAX se refere a ela em muitas outras conversas, como alguém

de difícil trato, louca, e com contatos para subir drogas em navios, com prostitutas da área do

Porto de Santos/SP, utilizadas para a cooptação e diálogos com os tripulantes filipinos, seria a

investigada  LUCILENE  CARDOSO.Afora  isso,  de  acordo  com  os  próprios  eventos

relacionados as apreensões, como também de acordo com os diálogos interceptados,  MAX e

PATRÍCIO, vulgo  BACALHAU,  mantiveram  contato  com  TIAGO  ÍNDIO

(52375109,51355489), e, por meio deste, com MARCO RANDI e KAREN (50428462). Seria

com essa intermediação que os “serviços” dos navios IBIS ARROW e MSC CORUNA foram

realizados em cooperação entre as duas células.Até  mesmo porque  MAX também manteve

conversas com o investigado CHILENO, conforme indicam os diálogos (50873849, 50781846)

o qual, por sua vez, conversou várias vezes, inclusive em encontros acompanhados por Equipes

de  Policiais  Federal,  com  principais  membros  das  células  de  RONI e  MARCO  RANDI,

conforme fotos apresentadas neste Auto Circunstanciado Final.Ainda relacionado ao conteúdo

da  ligação  (50428462),  o  investigado  PATRÍCIO  DA  SILVA FAUSTO  –  vulgo

“BACALHAU”  seria  um  dos  principais  líderes  da  facção  PCC  (Primeiro  Comando  da

Capital) na Baixada Santista. É citado ainda o nome de  “MAX”  como sendo o auxiliar de

BACALHAU.  Diante  dos  fatos  descritos  acima,  conjugados  com  as  inúmeras  ligações

monitorados, ficou demonstrado de maneira clara a participação e a relevância de  MAX no

esquema criminoso investigando”.
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  A análise dos diálogos mencionados revela que o acusado era

chamado pelo apelido de “Max” ou “Alfie”, sendo contato direto e frequente de

Patrício da Silva Fausto, vulgo “Bacalhau”. É de se notar ainda que a própria

esposa do acusado, Juliana Carolina dos Santos, identificada à fls. 2573 dos autos

0010185-03.2016.403.6181, em um diálogo, chama-o pelo apelido de “Alfie”,

conforme inclusive restou informado pela testemunha Thiago Alpiste,  em seu

depoimento judicial.

Para não restar dúvidas sobre a identificação da Polícia Federal

no sentido de que Maxwell é o real usuário das linhas interceptadas, passando-se

por  “Max”  ou  por  “Alfie”,  é  a  ligação  de  fls.1445  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181  (índice  51035975),  em  que  é  identificado  pelo  seu  nome

Maxwell.

Assim, sua participação no  EVENTO 10, relativo à apreensão

de 27 kg de cocaína no Porto de Antuérpia/Bélgica, em 08/02/2017, não restou

comprovada, à vista da ausência de materialidade delitiva, conforme consignado

acima no tópico referente à análise dos eventos e correspondentes materialidades.

No mesmo sentido, sua participação no EVENTO 12, relativo à

apreensão de 199 kg de cocaína no Porto de Valência, Espanha, em 13/03/2017,

decorre do extenso diálogo 53119902 (fls. 657/658v – Volume III) entre ele e

Patrício da Silva Fausto,  em que ele afirma que “a menina” não iria “molhar”,

mas que “molhou”, em alusão à perda da droga, em seguida conversam sobre as

dívidas e custos da “subida”, isto é, o içamento da droga para o navio.

Em  relação  ao  EVENTO  23, conforme  já  mencionado

anteriormente,  em razão da ausência de apreensão da droga,  não há falar em

materialidade delitiva. 
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WELLINGTON REGINALDO FARIA

O acusado WELLINGTON REGINALDO FARIA, interrogado em Juízo

aos 23/07/2018 (mídia de fls.4945), narrou que é divorciado e vive em união estável e possui

um filho de três anos e sua companheira está grávida, também possui uma filha de sete anos do

outro casamento. Afirmou que é supervisor de segurança e sua esposa é analista financeira. Que

possui casa própria financiada, um veículo Jeep Renegade, o qual foi apreendido e uma moto.

Afirmou que nunca foi processado e que não conhece nenhuma das testemunhas da acusação.

Afirmou que trabalhava na empresa  Deicmar  na época dos fatos.  Em relação ao Evento 4,

ocorrido no dia 30/08/2017, afirmou que consta dos autos que o container já estava “trampado”

(já continha droga), fato confirmado pela testemunha de acusação Thiago Alpiste. Afirmou que

o  interrogado  está  sendo  acusado  por  fornecer  informações  acerca  dos  contêineres  e  seus

destinos, mas indagou o porquê levaria veículos e drogas até os contêineres se eles já continham

droga. Afirmou que há uma portaria da Receita Federal que exige que todos os contêineres com

destino à Europa sejam escaneados. Questionou ainda que se eles foram escaneados, como não

saberia que eles continham droga, e se eles estavam “trampados” porque não foi acusado no

momento do escaneamento. Afirmou que entende que havia uma ou mais do que uma quadrilha

atuando dentro do Terminal, porque se passou pelo scaner e a droga não foi detectada, alguém

colocou depois disso. Afirmou que a própria Polícia Federal não identificou de quem seria os

1.450 kg,  e estão sendo atribuídos ao interrogado.  Nas fls.221 e fls.259 há informações do

Ministério Público Federal juntamente com a Polícia Federal comprovando de que havia duas

organizações atuando no terminal. Afirmou ainda que existia um funcionário de nome Felipe,

que o interrogado não conhecia, mas consta na investigação de que era funcionário do Terminal

Deicmar, que era irmão do Wagner, “braço-direito” da quadrilha, sendo que Wagner foi morto

junto com Marcos Randi no evento em que houve troca de tiros com a polícia (nas fls.233/235

há menção do nome de Felipe). Afirmou que não constatou nenhuma interceptação telefônica de

terminais  em  seu  nome.  Que  tinha  quatro  terminais  Nextel,  sendo  que  um  ficava  com  o

interrogado, um com sua esposa, um com seu pai e outro com sua mãe. Afirmou que nenhuma

destas quatro linhas estavam interceptadas,  não havendo nenhum áudio sobre o interrogado,

com exceção do áudio 50028264 (fls.232), consistente em uma conversa entre Marco e Renan e

um terceiro atribuído à pessoa do interrogado. Afirmou que insistiu na realização de perícia para

comprovar que não é o interrogado no áudio, porque nunca conversou com essas pessoas, nem

por telefone, nem pessoalmente. Porém, o laudo foi inconclusivo, devido a ruído, quantidade de

minutos,  não dá para saber quem é o interrogado. Afirmou que considera isto muito grave,
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porque num primeiro momento afirmam que é o interrogado e depois não dá para saber se é.

Que a perícia não foi realizada por causa da baixa qualidade do áudio, não chegaram a colher a

voz do interrogado, que está à disposição para tanto. Afirmou que não conhecia Marco Randi,

que só veio a conhecer pelo processo e através de fotos. Afirmou que conhece apenas as pessoas

que trabalhavam com o interrogado no Terminal Deicmar e não todos. Que conhecia Eduardo

Dipp e o Adriano dos Santos, os demais,  mesmo trabalhando na Deicmar,  não os conhecia

pessoalmente,  nem pelos  nomes.  Com relação  ao  controle  de  acesso  na  empresa  Deicmar,

afirmou que todo recinto alfandegado é regido por normas da Receita Federal e elas têm que ser

cumpridas à risca, sob pena de perda da concessão pelos terminais.  Que no TPD, além das

regras da RF, havia as regras do IS PASSCODE (código de segurança para terminais e navios),

pois o terminal que não segue tais regras não pode enviar carga para outros países. Assim, para

que um veículo ou um pedestre visitasse o terminal era preciso que fosse enviado um e-mail

com 24 horas de antecedência ao CRC (Central de Relacionamento do Cliente), informando os

dados da pessoa, do veículo, do motivo da visita e o nome da pessoa a ser visitada. Que o CRC

entrava em contato com a pessoa que iria ser visitada e se tudo tivesse de acordo, encaminhava

e-mail para o setor de segurança para realização de um pré-cadastro como visita agendada. Que

o controlador de acesso possuía informação das visitas agendadas para o dia, realizando “cara-

crachá”. Que os visitantes eram levados a um estacionamento que havia antes da portaria e as

pessoas  eram levadas  à  portaria  para  a  conclusão  do  cadastro,  entregando documentação  e

realizando foto e biometria. Que todo este procedimento não era da Deicmar e sim da RF e do

ISPASSCODE. Porém, afirmou que, na prática, não era isso que estava acontecendo, conforme

constou da investigação. Afirmou que depois do ocorrido, o interrogado verificou que não era

seguido tal procedimento, em muitos casos nem havia a identificação, não sabendo dizer a razão

disso. Afirmou que era o responsável pela segurança de quatro instalações e que não conseguiu

finalizar o processo, não podendo dizer a razão dos procedimentos de segurança não terem sido

observados, já que não pode acusar alguém ou afirmar qualquer coisa sem provas. Afirmou que

constatou que os veículos estavam entrando sem identificação, verificando, inclusive, imagens

de  dias  anteriores.  Afirmou  que  as  imagens  ficam  registradas  por  90  dias.  Afirmou  que

constatou as falhas após o dia 31/08/2016. Que antes disso não havia percebido as falhas, só

percebeu depois da ocorrência, por meio das imagens. Negou que tenha dado ordem a Eduardo

Dipp (acusado na ação penal  n.º 0007087-39.2018.403.6181).  Afirmou que, com relação ao

departamento de segurança da empresa Deicmar, o organograma e a hierarquia tinha a seguinte

configuração: havia uma diretoria geral; um gerente de segurança, que era administrativo e era

responsável por outras áreas, e era para quem o interrogado se reportava; um supervisor de
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segurança, que era o interrogado e abaixo um grupo de coordenadores – eram quatro na Central

de Monitoramento, sendo responsáveis pela segurança no dia a dia e após o fim do expediente

do interrogado; e abaixo deles estavam os inspetores dos terminais – do Terminal  Portuário

Deicmar (que fica no Cais de Sabuoca), o Terminal da Marginal Direita (CLIA – Centro de

Logística  Industrial  Aduaneiro,  que  fica  bem na  entrada  de  Santos),  o  Terminal  da  Boris

Kauffmann e o Terminal Marítimo do Valongo (que fica perto do TPD e destinado apenas para

exportação de veículos).  Afirmou que Eduardo Dipp era  inspetor  de segurança que recebia

ordem do interrogado, mas não de forma constante. Afirmou que Eduardo Dipp, como todos os

inspetores, tinha que se reportar aos coordenadores da Central de Monitoramento, os quais, por

sua vez, reportavam-se ao interrogado. Afirmou que Eduardo Dipp tinha o contato do Nextel do

interrogado, para que numa emergência, não conseguindo falar com os coordenadores, falasse

diretamente  com  o  interrogado.  Afirmou  que  só  falava  com  Eduardo  Dipp  caso  ele  não

conseguisse  falar  com o  coordenador.  Afirmou  que  o  coordenador  ficava  no  Terminal  da

Marginal Direita. Afirmou que Eduardo Dipp tinha liderança sobre os vigilantes e controladores

de acesso. Afirmou que no TPD eram dois vigilantes, um ficava na portaria e outro fazia a ronda

de moto.  Que a ronda era  eletrônica,  realizada a  cada trinta  minutos,  não havia  papel.  Era

utilizado um bastão chamado guardiã que era passado em botões que ficavam na parede. Que no

final  de  cada  turno,  o  inspetor  de  segurança  é  responsável  por  baixar  estas  informações  e

reportar ao coordenador de segurança, comunicando se houve alguma alteração. Que por turno,

eram dois vigilantes e no total eram oito vigilantes por terminal,  quatro inspetores em cada

terminal,  e  quatro  coordenadores  (uma  para  cada  terminal).  Afirmou  que,  por  contrato  de

trabalho, seu horário era de segunda a sexta das 08:00 às 17:48 horas, mas sempre excedia o

horário. Afirmou que por meio de seu advogado, tomou conhecimento da afirmação do acusado

Eduardo Dipp que teria gravado uma conversa com o interrogado, mas desconhece tal conversa.

Afirmou que o relatório da Deicmar apresentado à Polícia Federal é tendencioso e imprestável.

Que trata da rotina do interrogado na empresa: chegando para trabalhar, fazendo procedimento

de segurança, conversando com o inspetor de segurança, fazendo a ronda no pátio. Afirmou que

o terminal possuía pelo menos oitenta e duas câmeras, todas regradas pela Receita Federal e no

relatório  constam apenas  imagens  de  no  máximo  dez  câmeras.  Que  não  há,  por  exemplo,

imagem da sala de operações, que ficava colado ao armazém. Afirmou que tem um momento

das imagens que o interrogado simplesmente some da tela, havendo a alegação no relatório de

que o interrogado teria apagado os refletores, mas as imagens têm uns 500 metros de distância,

não conseguindo o interrogado reconhecer que pessoa estava nela. Afirmou que nunca apagou

refletores,  nem  determinou  para  que  fossem  apagados.  Afirmou  que  o  relatório  é  muito
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tendencioso, porque as imagens em que o interrogado está na sala de operações e na sala da

gerência não aparecem. Afirmou que acredita que no relatório só há imagens que interessaram a

“eles”.  Perguntado  se  há  alguma  razão  para  alguém querer  prejudicá-lo  com um relatório

tendencioso, até porque o interrogado exercia um cargo de confiança, respondeu que pessoas

que também possuíam cargo de confiança e acima do cargo do interrogado tinham medo de

perder o cargo, porque não tinham conhecimento específico, não eram gerente de segurança,

mas gerente administrativo. Que afirmou que está falando de Nelson Ricardo Júnior, que era um

excelente gerente de RH, mas não como gerente de segurança. Que várias vezes o interrogado

“bateu de frente” com Nelson, pois a rotina na área de segurança é diferente. Que fez relatórios

sobre o que estava acontecendo e remetia para seus superiores e isso não agradava a Nelson.

Afirmou que não sabe dizer quem elaborou o relatório para a Polícia Federal, mas foi feito pela

Deicmar. Em relação ao contido às fls.708, afirmou que não sabe dizer se estava olhando um

celular com Eduardo Dipp ou alguma informação. Que pela imagem parece que estão de pé o

interrogado e  Dipp de pé e mais  uma pessoa sentada em uma cadeira.  Que as imagens do

relatório  nada  mais  são  que  a  rotina  do  interrogado.  Afirmou  que  estava  em seu  local  de

trabalho,  quanto ao horário,  afirmou que,  apesar de constar  um horário fixo no contrato de

trabalho, o interrogado excedia o horário, tanto que o Nextel dado pela empresa ficava 24 horas

com o interrogado. Que até chegou a ter problemas familiares por causa dos horários. Que já

chegou de madrugada no terminal, por causa de carga tombada que precisava de registro de

boletim de ocorrência. Afirmou que, em relação às fls.738, o MPF fala que supostamente o

interrogado teria apagado os refletores, como ocorreu em algumas outras vezes na denúncia,

mas nega que tenha sido o interrogado. Afirmou que, no tocante ao Evento 5, que teria ocorrido

entre os dias 07/09 e 08/09/2016, não trabalhou no terminal  nestes dias, já que era feriado.

Afirmou que, no tocante ao evento 4, não foi chamado para emergência, estava na sua rotina.

Que seu “ponto de origem” era o terminal  do CLIA e era lá que iniciava as atividades do

interrogado.  Depois  se  dirigia  para  o Terminal  da Boris  Kauffmann,  que era  do lado.  Que

quando não precisava ir para os escritórios da empresa no centro, dirigia-se ao TPD e ao TPV.

Que em outros  dias,  fazia  o  caminho  inverso.  Afirmou  que,  em relação  ao  Evento  4  e  as

imagens constantes do relatório Deicmar, o interrogado chegou ao TPD por volta das 16:33

horas e teria permanecido no terminal em hora extra. Afirmou que, como faz um bom tempo,

não se recorda do motivo específico para ter ficado no TPD além de seu horário normal. Que

sempre tinha muita ocorrência. Que saiu do terminal por volta das 19:47 horas. Afirmou que

nunca teve o apelido “PC FARIAS” e nunca foi chamado por este vulgo. Afirmou que seu nome

de guerra desde a época do exército é “FARIA” e na Deicmar alguns chamavam o interrogado
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de “Faria” e outros de “Wellington”. Afirmou que o Delegado Aguinaldo foi irresponsável em

dizer em depoimento judicial que todos chamavam o interrogado como “PC Farias”. Afirmou

que, em relação ao Evento 4 e à apreensão ocorrida em 31/08/2016, a droga foi implantada por

algum grupo criminoso, mas não sabe por que foi imputado ao interrogado e não foi investigado

a quem pertenceria esta droga. Afirmou que não conhece Paulo César Pereira Júnior, Renan,

nem ninguém da família Randi. Afirmou que acompanhou a abertura do container pela Polícia

Federal.  Que  acompanhava  as  aberturas  de  container  pela  Receita  Federal,  que  elaborava

relatório e assinava a documentação. Afirmou que não era comum a apreensão de cocaína. Que

trabalhou por nove anos e deve ter acompanhado umas três a cinco apreensões. Afirmou que

quando havia suspeita pela Receita Federal, ela comunicava o terminal que era responsável em

posicionar o container em frente à câmera da Receita Federal, depois de passar nos scanners.

Afirmou  que antes  do container  ir  para  o CLIA,  era  “estufado” e  lacrado em um terminal

chamado  “Redex”,  que  é  um recinto  de  exportação.  Que  depois  de  lacrado,  o  container  é

transportado por caminhão até o CLIA, onde é escaneado. Que todo container passava antes

pelo CLIA da Marginal  Direita,  que é onde havia o scaner,  em um caminhão rastreado da

própria empresa Deicmar.  Que todo operador de máquina trabalha com um conferente,  que

relata  a  posição  específica  do  container,  sendo que  toda  vez  que  ele  é  movimentado  deve

constar  no relatório.  Que o scaner pertencia à Deicmar,  mas  era operado por uma empresa

terceirizada  de  nome  EBCO.  Que  qualquer  anomalia  verificada  no  scaner,  deveria  ser

comunicado em um grupo de e-mail (formado pelo setor de segurança, pelo gerente da unidade

que pertencia o container e pela diretoria),  como procedimento de segurança. Que anomalia

pode ser tamanho, tonalidade, etc. Que só a Receita Federal pode abrir os contêineres, sob pena

de multa e lacração do próprio terminal. Que a ida da Receita Federal para verificação do alerta

de scaner de container, é bem comum. Que nos nove anos em que o interrogado trabalhou na

Deicmar,  a Receita Federal deve ter ido umas cinquentas vezes ao terminal.  Afirmou que a

Deicmar é uma empresa familiar, havendo uma diretora geral com um “braço-direito” e abaixo

deles uns seis gerentes. Afirmou que o interrogado reportava-se à diretora geral Maria Beatriz

Estrada e havia o senhor Gerson Florato, mas foi demitido um ano e meio antes da saída do

interrogado da empresa. Afirmou que quando foi aberto o container contendo a droga, a Polícia

Federal foi chamada. Afirmou que a apreensão ocorreu em 31/08/2016 e o interrogado saiu da

empresa em 13 de setembro de 2016. Afirmou que após a apreensão elaborou relatórios e os

levou  ao  gerente  da  área,  Nelson  Ricardo  Júnior.  Que  não  ficou  com  nenhuma  cópia  de

segurança destes relatórios, mas foi pessoalmente entregar o relatório para a Polícia Federal.

Que levou à gerência as suas desconfianças, também em relação à apreensão de 09/09/2016.

375



Afirmou que o clima ficou muito ruim entre o interrogado, o gerente e os funcionários. Que

todos os funcionários começaram a ser tratados como bandidos pelo gerente Nelson, inclusive o

interrogado. Que o interrogado nunca ganhou nada ilícito. Que já não estava fácil trabalhar com

o gerente. Que o interrogado é formado em administração, com MBA em logística e cursos em

segurança, inclusive do exército. Que o interrogado foi sargento do exército por cinco anos. Que

o problema  na identificação na entrada do terminal  foi  reportado apenas a  Nelson,  não foi

copiado à diretoria. Que a empresa estava passando por um momento difícil e estava fazendo

cortes nos cargos com salários mais altos. Que ficou sabendo que ele foi desligado da empresa

posteriormente, em razão de corte. Que a esposa do interrogado recebia em torno de dois mil e

quinhentos reais.  Em relação aos quatro mil  reais apreendidos na residência do interrogado,

afirmou que além do trabalho na Deicmar, o interrogado mantinha uma empresa de cosméticos,

e  precisava  de dinheiro em caixa.  Que a  empresa  foi  aberta  no  endereço  da  residência  do

acusado e vendia o produto para salões de beleza em Santos e São Vicente, após a saída da

Deicmar,  além  de  trabalhar  em  outro  terminal.  Afirmou  que  o  interrogado  após  fazer  a

verificação  das  imagens  das  câmeras  de  segurança  percebeu  movimentação  estranha  no

terminal, mas não poderia ir à Polícia Federal com a sua simples suspeita, por isso acionou o

alerta de scaner da Receita Federal no dia 05/09/2016 e na fiscalização nada foi constatado. Que

após  a  fiscalização,  conversou  com  os  agentes  e  falou  suas  dúvidas  e  tudo  que  estava

acontecendo no bate-papo informal. Afirmou que tinha 99% de certeza que tinha droga nos

contêineres com destino à Europa e por isso acionou o alerta. E por isso, no dia 09/09/2018,

quando os agentes chegaram lá pediram para posicionar os mesmos contêineres mais outros seis

ou sete contêineres com destino à Europa naquele dia, quando foi constatada a existência de

droga. Afirmou que seu alerta não foi para burlar a fiscalização e sim alertar as autoridades. Que

foi um dos responsáveis por esta apreensão, porque se não fosse o alerta do interrogado, a droga

não teria sido apreendida. Que o alerta de scaner é procedimento padrão para verificação de

irregularidades. Que o interrogado não foi ao Terminal Deicmar nos dias 07 e 08/09/2016, não

tem nenhum registro de seu acesso, até porque era feriado. Que o login do interrogado permitia

a  verificação  específica  das  câmeras,  mas  não  permitia  apagar  os  arquivos.  Que  verificou

cinquenta e cinco vezes a mesma câmera para entender o que estava acontecendo no terminal,

após o evento 5. Que o interrogado pediu demissão da empresa. Que acessou as demais câmeras

também, todas as câmeras. Que o TPD continha 82 câmeras, TMV continha 33 câmeras, Boris

Kauffmann 78 e no CLIA quase 200 câmeras. Que o interrogado ficou intrigado porque no

relatório da Deicmar só houve menção a determinadas câmeras e isso era, na verdade, obrigação

do interrogado. Afirmou que a desconfiança do interrogado é na pessoa de Felipe Conceição,

376



por conta do contido no processo e por ele ser irmão de Wagner. Que não conhecia Felipe

Conceição. Em relação ao contido às fls.873 dos autos, sobre o pedido ao almoxarifado, afirmou

que tinha desconfiança sobre a obtenção de lacres, por isso fez o pedido por e-mail para saber se

alguém  daria  falta  dos  lacres,  porque  eles  ficavam  guardados  no  almoxarifado,  mas  os

responsáveis eram de uma operação. Que os lacres eram numerados e pegando uma numeração

no meio, a intenção do interrogado era verificar se dariam conta da falta deles. Que mudei de

ideia  e  há  e-mail  do  interrogado  devolvendo  os  lacres  ao  almoxarifado.  Afirmou  que  o

interrogado queria entender quem eram os responsáveis e teria que ir a todos os locais e não só

na operação. Afirmou que como já estava com a ideia de ir embora, devolveu os lacres. Afirmou

que os lacres não saíram do terminal Boris Kauffmann, tudo confirmado por e-mail. Afirmou

que realizou estas diligências, reportando-se ao gerente, copiando-o nos e-mails. Afirmou que

não sabe por quê as câmeras foram apagadas, mas o relatório de fls.838 feito pela Deicmar foi

não conclusivo acerca de quem teria apagado os arquivos, apenas apresentando quem seria o

administrador do sistema que mexeu no sistema nos dias 09, 13, 14 e 17/09/2016, período este

em que o interrogado não estava mais na empresa, apenas no dia 09, já que sua demissão foi no

dia 13/09 pela manhã. Afirmou que na fls.270 do inquérito consta que Reinaldo teria feito a

manipulação dos arquivos. Afirmou que Reginaldo Santana de Abreu era vigilante condutor da

moto, e em seu interrogatório não há menção ao nome do interrogado. Que Reginaldo falou que

ficou quarenta minutos na portaria por determinação do interrogado, mas causou estranheza ao

interrogado tal afirmação, já que a ronda é eletrônica com desconto em folha se não for feita a

cada meia hora. Afirmou que não constou no relatório qualquer anormalidade na ronda neste dia

e que a única justificativa plausível para a não realização da ronda era Reginaldo fazer refeição

ou alguma ocorrência. Afirmou que, em relação às fls.2078/2152, o interrogado esclareceu que

possuía uma casa e um veículo financiados, sendo que o interrogado e sua mulher tinham renda

em torno de treze mil reais, os quais demonstram plena capacidade para pagamento destes bens.

Afirmou que nunca recebeu dinheiro ilícito,  tudo está registrado em seu imposto de renda.

Afirmou que a arma apreendida possuía autorização para ficar em sua residência. Afirmou que

não há qualquer cópia dos e-mails e relatórios enviados à empresa. Afirmou que, em relação ao

evento 4, na hora em que os refletores foram apagados e estava havendo movimentação no

pátio,  o interrogado estava na sala de operações ou na sala da gerência,  as quais possuíam

câmeras e não constam no relatório apresentado à Polícia Federal. Afirmou que ninguém apurou

como os contêineres foram “estufados”, antes do dia 30/08/2016, nem a Deicmar, nem nenhum

órgão público. Afirmou que há documento às fls.40/41 dos autos informando que o interrogado

não tinha autorização para apagar as imagens. Afirmou que não apagou, nem mandou ninguém
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apagar tais imagens.

Conforme se verifica dos autos, o acusado Wellington Reginaldo

Faria era supervisor de segurança do Terminal Portuário DEICMAR na época da

ocorrência dos Eventos 4 e 5, tendo se valido de sua função, a fim de facilitar o

acesso às dependências do terminal para que a droga fosse ocultada, buscando

camuflar ou suprimir os vestígios da atividade ilícita do grupo criminoso.

De forma mais detalhada, constata-se, no tocante ao  EVENTO

4, que, de fato, não há como atribuir ao acusado Wellington Reginaldo Faria a

alcunha  “PC  Farias”,  apenas  com  base  nas  menções  ao  apelido  dos  índices

49996350 (fls.537vº) e 50016674 (fls.538) e no curto diálogo captado de índice

50028264  (fls.539vº).  Conforme  consignado  pelo  setor  técnico  da  Polícia

Federal,  o  material  obtido  é  insuficiente  para  a  realização  da  perícia  de  voz

(fls.4103/4109).  Assim,  não  restou  comprovado  sem  sombra  de  dúvida  que

Wellignton Reginaldo Faria seria o responsável por repassar informações sobre

os contêineres e navios embarcado no Terminal DEICMAR.

Todavia,  verifica-se  que,  efetivamente,  o  acusado  Wellington

Reginaldo  Faria facilitou  o  acesso  irregular  de  membros  da  organização

criminosa ao terminal portuária, visando o embarque da droga em contêineres. O

índice 50049846 (fls.545vº - “Nicolas- Amigo... liga a Kombi e vai indo na moralzinha que eu

vou passar por você com a Doblo...entendeu...e vem seguindo nós aqui...tá bom? Renan-Calma aí... fala

devagar que tá cheio de caminhão aqui...essa porra...Nicolas- Eu vou passar do seu lado agora...liga o

carro e vem seguindo nois...nois tamo na Doblo...falou? Renan-Tá bom...mas e os adesivos? Nicolas-

Não...não precisa não...não precisa adesivo não né Junior? Renan-Nem capacete nem nada? Nicolas-O

teu tá aqui comigo...vai entrar de boa...sem capacete...quando chegar lá tu pega...pra ficar lá dentro...”),

no qual se verifica que os membros do grupo sabiam do acesso facilitado, tanto

que não precisariam de adesivos para “camuflar” os veículos, nem mesmo de

capacetes,  porque  iriam  “entrar  de  boa”.  Neste  índice  ainda  se  confirma  os

veículos utilizados pelo grupo, quais sejam, Fiat Doblo de placas PWB-7067 e
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VW/Kombi  de  placas  FDV-2569,  os  mesmos  que  aparecem  nas  imagens,

conforme  apuração  detalhadamente  relatada  na  Informação  Policial  de

fls.1891/1896 dos autos 0010185-03.2016.403.6181 e no Relatório do Terminal

Deicmar  de  fls.1921/1926  e  mídia  de  fls.1920  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181. 

Na mídia de fls.1920, encaminhada pelo Terminal DEICMAR,

no Evento02 observa-se a chegada do acusado Wellington Reginaldo Faria ao

terminal,  vestindo camisa roxa escura e calça preta.  No Evento04 (câmera da

portaria),  Wellington está vestindo sobre sua roupa,  coleta laranja e capacete

branco.  Já  no  Evento08,  no  qual  se  verifica  o  desligamento  dos  refletores,

observa-se  pessoa  do  porte  do  acusado  Wellington usando  roupas  escuras,

capacete branco e colete. Conforme consignado no próprio relatório, a pessoa

que  apagou  os  refletores  aparentava  o  acusado.  No  Evento18,  é  possível

acompanhar a chegada e movimentação da Kombi e da Doblo, podendo ainda ser

percebido que havia uma pessoa na espera dos veículos vestindo capacete branco

e de roupa escura. Nos Eventos 10 e 11, há a liberação do cone e da cancela para

a  entrada  dos  carros,  desrespeitando  o  protocolo  de  segurança,  indicado  no

relatório de fls.1922 e confirmado pelo acusado em interrogatório. Frise-se que o

auxiliar de monitoramento Adriano Santos Andrade, que liberou a entrada de um

dos veículos, não deveria estar na portaria (fls.1922). No Evento 15, constata-se

que os veículos dirigiram-se à área de contêineres, o que não é permitido aos

visitantes (fls.1923), tudo sendo acompanhado pelo auxiliar de monitoramento

Adriano Santos Andrade. Após a saída dos veículos, fora de seu turno de trabalho

e de forma irregular (fls.1924), o acusado Wellington Reginaldo Faria é visto

tentando  acessar  a  central  de  monitoramento  (Evento21)  e  no  Evento24

acompanha justamente o auxiliar de monitoramento Adriano Santos Andrade em

reposicionamento  de  câmeras.  Frise-se  que  em  seu  interrogatório  policial

(fls.10/12 do Apenso XXVIII), o acusado Adriano Santos Andrade (que responde
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à ação penal n.º 0013470-67.2017.403.6181) afirmou que Wellington Reginaldo

Faria teria  dado ordens  para  que  liberasse  a  cancela  para  os  veículos  e  não

filmasse a operação deles no terminal, porque seriam da Receita Federal. Nesse

mesmo sentido, é o interrogatório judicial do acusado Eduardo Dipp dos Anjos

(que  responde  à  ação  penal  n.º  0007087-39.2018.403.6181),  cuja  mídia  foi

acostada  aos  autos  em  razão  de  pedido  formulado  pela  defesa  do  acusado

Wellington Reginaldo Faria.

Dessa  forma,  ficou  demonstrado  que  Wellington  Reginaldo

Faria  facilitou o acesso ao terminal e aos próprios contêineres na tentativa de

embarque de droga nesse evento. Entretanto, conforme asseverado pelos agentes

policiais  em  seus  depoimentos  judiciais  e  pelo  próprio  Ministério  Público

Federal,  a  droga  apreendida  no  Evento  4 não  pertencia  aos  acusados  aqui

investigados, não podendo Wellington Reginaldo Faria ser condenado por este

crime de tráfico. 

Todavia,  os  fatos  acima  narrados  fazem  parte  do  conjunto

probatório do crime de organização criminosa,  o  qual  será  tratado em tópico

próprio,  além é  claro  por  estabelecerem vinculação  e  maior  compreensão  ao

Evento 5, a seguir tratado.

Afasto a tese ministerial de ocorrência de tentativa de tráfico de

drogas, não só porque o tipo do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por se tratar de

crime multinuclear,  dificilmente admite a tentativa,  mas também em razão da

constatada ausência de materialidade.

No tocante ao EVENTO 5, restou confirmada a participação do

acusado  Wellington  Reginaldo  Faria facilitando  o  acesso  e  viabilizando  o

embarque da droga em contêineres, em especial no contêiner ACLU2180446.

Depreende-se da Informação Policial de fls.1927/1946 dos autos
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0010185-03.2016.403.6181, que a fiscalização efetivada pela Receita Federal no

dia 09/09/2016 foi baseada em solicitação da própria Polícia Federal, em face de

diversos elementos coletados durante a investigação, tendo sido observado, desde

então (a informação é datada de 08/11/2016), que, de fato, foi emitido alerta de

scanner por Wellington Reginaldo Faria em 03/09/2016, mas que seria falso, ou

seja, propositadamente provocado para que não se efetuasse nova fiscalização, já

que nada foi encontrado na fiscalização efetivada em 05/09/2016. 

No  que  se  refere  à  emissão  do  alerta  no  dia  03/09/2016,  o

acusado Wellington Reginaldo Faria afirmou em seu interrogatório judicial que o

teria feito, em razão de suspeitas recaídas na movimentação estanha no terminal.

Contudo, tal afirmação não se sustenta, primeiro porque o acusado não esclarece

qual  seria  a  movimentação  suspeita  de  que  desconfiou;  segundo,  porque  as

alterações nas câmeras de segurança só ocorreram em data posterior; terceiro,

sendo  supervisor  de  segurança,  qualquer  movimentação  suspeita  deveria  ser

reportada à própria empresa, com averiguação de funcionários e não por meio de

alerta de scanner de determinado contêiner.

O Relatório do Terminal Portuário DEICMAR de fls.1948/1978

e  mídia  de  fls.1947  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  é  detalhado  nas

diversas  condutas  irregulares  dos  funcionários  do  setor  de  segurança  na

madrugada  do  dia  07  para  o  dia  08/09/2016.  Não  é  demais  salientar  que  as

condutas irregulares são exatamente as mesmas realizadas no dia 30/08/2016,

quais sejam, desligamento de refletores e liberação da cancela/cone para alguns

veículos, contrárias ao protocolo de segurança, conforme relatado pelo próprio

acusado.

Embora o acusado Wellington Reginaldo Faria afirme que não

estava trabalhando nos dias 07 e 08/9/2016 (e de fato, não há registro de seu

acesso  ao  terminal,  conforme  fls.1951  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),
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verifica-se dos áudios apresentados pelo acusado Eduardo Dipp dos Anjos (fls.16

do Apenso XXIX), bem como de seu interrogatório judicial (mídia de fls.7740),

que Wellington Reginaldo Faria tinha plena ciência destas condutas, que teriam

sido determinadas  por  ele,  com a justificativa  de que  seria  uma operação da

Polícia Federal. Neste mesmo sentido também são os interrogatórios policiais dos

acusados  Alex  Silva  Vieira  (fls.09/10  do  Apenso  XXXI)  e  Allan  Aparecido

Rodrigues dos Santos (fls.09/11 do Apenso XXX), ambos acusados nos autos

0013470-67.2017.403.6181. Note-se que há muita semelhança com o afirmado

pelo acusado Adriano Santos Andrade, em interrogatório policial, em relação ao

ocorrido no Evento 4.

A  despeito  do  acusado  Wellington  Reginaldo  Faria  ter

afirmado em seu interrogatório judicial que desconhecia o diálogo gravado por

Eduardo  Dipp  dos  Anjos,  não  há  razões  para  não  considerá-lo,  visto  que

facilmente  se reconhecem as  vozes  dos  interlocutores;  o  uso de rádio Nextel

pelos acusados foi confirmado por Wellington; e ainda mencionam exatamente

os veículos utilizados neste Evento.

Acrescente-se ainda que,  embora o relatório da Digifort  tenha

concluído  que  imagens  das  câmeras  de  segurança  (em  especial  a  de  n.º  53

relativa  ao  Armazem,  onde  estavam  os  contêineres)  tenham  sido  apagadas

intencionalmente, não conseguiu identificar quando ou quem teria deletado os

arquivos.  Contudo,  é  certo  que  Wellington  Reginaldo Faria  realizou diversos

acessos  exatamente  à  câmera  n.º  53.  Ressalte-se  que  estes  acessos  foram

realizados antes da apreensão da droga, não podendo ser, então, justificados, por

ela e eventual investigação dela decorrente. 

Todos  estes  elementos  foram  confirmados  em  Juízo  pelos

agentes policiais, os quais não observaram qualquer irregularidade no relatório

apresentado pelo Terminal DEICMAR. 
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A impugnação  defensiva  do  relatório,  considerando-o  parcial,

em razão de não constar todas as câmeras existentes no terminal não se sustenta,

vez  que  não  se  vê  qualquer  irregularidade  nesta  utilização parcial,  diante  do

interesse apenas nos locais em que se deu a entrada e a permanência dos veículos

não autorizados. Ademais, o acusado e sua defesa foram incapazes de demonstrar

quais razões qualquer funcionário do terminal teria para incriminar o acusado.

Além disso, a versão apresentada pelo acusado em interrogatório

judicial  acerca  de  realização  de  “investigação  particular”  após  suspeitas  de

irregularidade não convence, não só pelo seu pedido de demissão sem motivo

aparente apenas quatro dias depois da segunda apreensão, como também pela

total ausência de qualquer documento a fundamentá-la, embora o acusado seja

um experiente profissional na área de segurança, com MBA inclusive, conforme

declarou. Some-se a isso a resposta do terminal DEICMAR às fls.4141 de que

não  foi  possível  localizar  nenhuma  mensagem  eletrônica  do  acusado

comunicando “inconformidades”.

Diante deste conjunto probatório, restou demonstrada a autoria

de  Wellington Reginaldo Faria neste Evento 5, como facilitar da entrada no

terminal portuário da droga embarcada.

WANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA

O acusado WANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA, interrogado em

Juízo aos 23/07/2018 (mídia de fls.4945), narrou que é empresário e trabalha com comércio

exterior, possuindo uma consultoria e uma trading, abertas em 2016 e final de 2016/início de

2017.  Que  sempre  trabalhou  na  área  de  exportação,  com  planejamento  de  mercados

internacionais.  Que  quando saiu  de  uma  das  empresas  que  trabalhava,  abriu  a  sua  própria

empresa de consultoria para trabalhar com as exportadoras e depois abriu a trading para tentar

entrar no mercado sozinho. Afirmou que trabalha desde os quinze anos, começando no Campis
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(uma  ONG de Santos)  e  trabalhou em duas outras  empresas,  mas  sempre  com os mesmos

clientes, os quais foram arrolados como testemunhas. Afirmou que recebia de quinze a vinte mil

reais  por  mês  e  é  formado  em  comércio  exterior  com  MBA  em  gestão  de  mercados

internacionais.  Que  nunca  foi  processado.  Que  não  conhece  as  testemunhas  de  acusação.

Afirmou que mora em Santos, no bairro de Estuário, em casa própria, financiada pela Caixa

Econômica  Federal.  Que  comprou  sua  casa  em 2012.  Que  desde  que  começou  a  trabalhar

sempre foi muito centrado em suas finanças. Que é noivo, mantém união estável. Que iria se

casar em junho passado e que possui um filho de um ano e nove meses, que reside com sua

esposa. Que sua esposa não trabalha atualmente por causa do filho, mas é dentista. Afirmou que

eles  estão  se  mantendo com economias  que  o  casal  tinha  e  que  sua  esposa  está  buscando

trabalho,  mas que está difícil  por causa do filho pequeno.  Afirmou que no dia 04/09/2017,

policias federais chegaram na casa do acusado às 06 horas da manhã, fortemente armados e com

balaclavas.  Afirmou que os policiais ficaram muito pouco tempo na casa do acusado e que

chamaram dois vizinhos e fizeram uma varredura. Que não foi mostrado nenhum mandado, nem

de busca, nem de prisão. Que o delegado entrou na casa do acusado, falando que havia uma

investigação da Polícia Federal e que precisava fazer uma busca por documentos. Que após a

rápida busca, o delegado falou ao acusado que precisava de sua cooperação. Que o delegado

falou para o acusado colocar uma roupa, mas ao ser indagado pelo acusado se ele iria ser preso,

não disse nada. Que o delegado afirmou que dependeria o que o delegado iria dizer, que iria até

a delegacia conduzido coercitivamente e depois iria saber se voltaria para casa ou não. Afirmou

que  saiu  apenas  com a  roupa  do  corpo  e  o  acusado  pediu  a  sua  esposa  para  chamar  um

advogado. Que logo após saírem da casa do acusado, pararam em um posto, tomaram café,

falaram sobre assuntos aleatórios. O acusado afirmou que achava que iria ser ouvido em Santos,

e que percebeu que estavam se dirigindo para São Paulo. Que seu advogado demorou um pouco

a chegar e que mesmo após iniciado seu depoimento, que não foi informado ao acusado sobre a

acusação, apenas foram sendo feitas algumas perguntas, às quais o acusado respondeu. Afirmou

que o advogado chegou já no final do depoimento e que foi negado ao advogado conversar com

o acusado. Que o delegado perguntou que tipo de negócio o acusado tinha com Jamir e que o

acusado  respondeu  que  não  conseguiu  concluir  nenhum  negócio  de  importação  com  ele,

contudo, que havia feito alguns negócios envolvendo carros. Afirmou que explicou a respeito de

como o acusado entendeu a forma de aquisição dos carros por Jamir. Afirmou que a Polícia

Federal não encontrou os carros e que foi o acusado que indicou onde estavam os veículos. Que

havia comprado uma Tiguan com ele, cujos documentos foram apreendidos pela Polícia Federal

na casa do acusado. Que foram apreendidos também documentos de importação, das empresas
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dos acusados e dos carros,  afirmando o acusado que nunca trabalhou com exportação.  Que

perguntaram sobre carros que pertenceram ao acusado no passado,  mas que já haviam sido

vendidos. Que foi perguntado sobre uma Tiguan, mas ela já havia sido vendida, porém ainda

estava em nome do acusado, não havia sido transferida ainda. Que foram ainda apreendidos

uma Santa  Fé branca e uma BMW X6,  tendo sido ambos  entregues à Polícia Federal  pelo

próprio acusado, pois no final do depoimento o delegado perguntou sobre estes veículos e o

acusado apontou o local onde estavam (a Santa Fé estava em frente à casa do acusado e a BMW

X6 estava em uma concessionária Agencia Prime em Santos). Afirmou que o acusado comprou

a Tiguan do acusado Jamir, sendo que toda a negociação está no Whatsapp do acusado (seu

aparelho celular foi apreendido e o acusado afirmou ter dado todas as senhas aos policiais). Que

Jamir possibilitou o pagamento diretamente para ele, de forma parcelada, mas o veículo saiu

com nota fiscal em nome da Millé Car, uma concessionária no Tatuapé. Afirmou que quem

apresentou esta concessionária ao acusado foi Jamir, o qual encaminhava fotos de veículos e

caso o interrogando estivesse interesse visitava a concessionária.  Que o próprio Jamir retirava e

preparava os documentos. Que o interrogado não tem conhecimento de atividade irregular desta

concessionária. Afirmou que Jamir tinha uma espécie de crédito com a concessionária. Que o

interrogando conheceu Jamir no centro de São Paulo. Afirmou que trabalha com importação

com muitos coreanos, chineses e conheceu Jamir quando estava com um chinês. Que trocaram

cartões e visitou algumas vezes a loja de Jamir.  Que tudo isso foi depois de ter viajado. O

interrogado informou a existência dos carros Santa Fé e BMW aos policiais, após terem lhe

perguntado  que  tipo  de  negócio  mantinha  com Jamir.  Que  seu  relacionamento  com Jamir

restringe-se  a  negociação  dos  veículos.  O  interrogado  afirmou  que  vendeu  a  Tiguan  para

comprar a Santa Fé e a BMW X6 foi oferecida por Jamir ao interrogando e este, por sua vez,

ofereceu para outra pessoa em Santos/SP. Que trouxe o carro de São Paulo para Santos, mas

quando chegou na cidade a pessoa não estava mais interessada. Afirmou que “ficou com uma

bomba na mão”, porque o carro não é do padrão financeiro do interrogado e que achou por bem

deixar em uma concessionária. Que isso aconteceu poucos dias antes da prisão. Que tanto a

BMW  como  a  Santa  Fé  foram  pagos  com  dois  cheques  pré-datados  nos  valores  de  R$

190.000,00 (BMW) e R$ 140.000,00 (Santa Fé). Que Jamir deu ao interrogado prazo de 90 dias

para pagar os carros. Que acredita que os cheques não foram compensados, pois na data do

vencimento o interrogado e Jamir já estavam presos. Que o interrogado só teria dinheiro para

pagar a Santa Fé, por causa da venda da Tiguan. Que o cheque da BMW seria pago com a venda

dela. Que quando do seu interrogatório em sede policial, só estavam na sala o interrogado e o

delegado, que preparou o termo e disse que o interrogado não poderia mudar de endereço sem
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comunicar a Polícia Federal. Afirmou que assinou sem ler, não por ingenuidade, mas porque

entendeu que não estava sendo acusado de nada, porque foi apenas lido algumas perguntas, as

quais o interrogado respondeu. Que depois de uns quinze minutos, foi informado pelo delegado

que o delegado responsável pela operação não havia autorizado a saída do interrogado e foi

apresentado  o  mandado  de  prisão.  Afirmou  que  tentou  por  diversas  vezes  com que  Jamir

contratasse  seus  serviços  de  importação,  que  visitou  algumas  vezes  o  box  dele.  Que  as

mercadorias vendidas por Jamir são compradas no Paraguai, por meio de excursão até Foz do

Iguaçu,  sempre  com  o  risco  da  Receita  Federal  fiscalizar.  Que  tal  forma  de  aquisição  é

instantânea, diferente da importação da China pelo porto que demora pelo menos 45 dias. Que

por tal razão não conseguiu fechar negócio com Jamir. Que o interrogado foi viajar para Europa

em 2016 e tinha dois mil dólares guardados em casa, sobra da viagem, e Jamir pediu para o

interrogado vender os dólares para ele porque tinha uma carga para pagar. Que as empresas

C2M Fast,  Soleil  Trading, For Solution, Colmex, SLS Trading são tradings e o interrogado

trabalhava com ela com a empresa de consultoria. Que a empresa trading do interrogado é nova

e tem cota de cinquenta mil dólares, para a liberação de um RADAR pela Receita Federal é

preciso apresentar a origem dos recursos (no caso, a empresa de consultoria do interrogado).

Que ainda não realizou importação com a trading. Que antes importava mercadorias, tais como

piso de borracha, roupa, LED, utilizando-se de outras importadoras. Que o interrogado poderia

importar produtos de interesse para a loja de Jamir. Que emprestou os dois mil dólares a Jamir,

e passou a cobrá-lo e ele dizia que iria dar em dinheiro, mas não dava; iria fazer transferência,

mas não fazia. O interrogado afirmou que emprestou o dinheiro para ele porque sabia onde

encontrá-lo, já que estava todos os dias na loja, de fácil acesso e que acreditou que iria fazer

negócios com ele. Que não via Jamir todos os dias, só esporadicamente, mas frequentava o

centro  de  São  Paulo  duas  ou  três  vezes  por  semana.  Que  o  interrogado  começou  a  ficar

preocupado e para receber o valor propôs a Jamir que pagasse sua passagem para Europa no

cartão de crédito. Que uma passagem daqui para Lisboa custa em torno de U$ 1,200.00. Que o

gasto no cartão de Jamir foi em torno de R$ 1.900,00. Que viajou de primeira classe entre

Lisboa  e  Barcelona  para  receber  o  dinheiro  de  volta.  Que  a  compra  foi  realizada  pelo

interrogado na internet, sendo que Jamir passou os dados do cartão de crédito. Que foi viajar

sozinho, tendo como destino Lisboa. Que em 2016 viajou para Europa, para Madri, com um

amigo chamado Saulo. Que a companheira do interrogado não foi junto porque trabalhava. Que

estão juntos há quatro anos. Esclareceu que é apaixonado por futebol e em 2016 foi para Europa

também  para  verificar  a  possibilidade  de  importar  algum  produto  europeu  para  o  Brasil,

aproveitando para assistir a dois jogos da Liga dos Campeões. Que durante os jogos conheceu
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Bruno Guerreiro, português, o qual enviou o convite para ir a uma Feira em Lisboa e verificou a

existência de jogos para assistir, o que foi feito em Lisboa e em Barcelona. Que não viu Thomas

em Barcelona, apenas em São Paulo, umas três vezes. Que foi Jamir quem apresentou Thomas

em uma das vezes em que o interrogado foi na loja de Jamir. Que Thomas é estrangeiro, mas

fala português muito bem.  Que Thomas falou que era russo ao interrogado e que estava no

Brasil já há um ano, prospectando negócios, inclusive com importações. Afirmou o interrogado

que  Thomas  lhe  disse  que  havia  residido  na  Tailândia  por  cinco  anos.  Esclareceu  que  a

Tailândia não produz nada e que produtos importados de lá são normalmente falsos e que por tal

razão estas importações figuram em black list. Que o interrogado não fez nenhum negócio com

Thomas, que as três vezes que o interrogado o viu foram sempre na loja de Jamir. Que nunca

marcou encontro com Thomas. Que viajou sozinho e não encontrou Thomas em Barcelona. Que

o interrogado viu uma única vez Artur Randi na loja Millé Car, tendo Jamir comentado que

Artur trabalharia com transporte em Santos e que Artur teria lhe pedido para arranjar frete para

Porto de Santos. Que tal conversa está gravado no seu aparelho celular apreendido. Que não

conhece Ronaldo Bernardo, nem Marco Randi. Que nunca teve apelido de “Pen Drive”, que o

apelido  do  interrogado é  “Deco”,  desde  infância.  Que  o  interrogado adicionou Thomas  no

Facebook por curiosidade, já que os conhecidos do interrogado chineses e coreanos não usam

rede social americana. Que tem mais de mil amigos no Facebook. Que não sabia que Thomas

era sérvio, até porque ele havia se apresentado ao interrogado como russo e não havia motivo

para desconfiar que não era. Que o interrogado apresentou seu cartão de crédito porque não

havia necessidade de ser financiado por alguém. Que nunca foi ao porto de Barcelona. Que

viajou do dia 16 ao dia 29/03/2017, voltando a tempo de comemorar seu aniversário junto com a

família.  Que foi  para Barcelona no dia do jogo (19/03).  Que jamais  participou de qualquer

tráfico  de  drogas  ou  organização  criminosa.  Que  a  linha  (13)  981857485  pertence  ao

interrogado há 12 anos. Que, segundo a Polícia Federal, a identificação do interrogado como

“Pen Drive” foi por meio de uma ligação em que o interrogado teria marcado um encontro com

uma pessoa chamada Karen, contudo, afirma o interrogado que não conhece ninguém com esse

nome e não marcou encontro algum. Que na ligação Karen afirma que estava esperando uma

pessoa  de  nome  Roni,  que  não  é  o  interrogado.  Que  na  ligação  53265190  há  a  seguinte

conversa; ”Oi. Onde eu pego ele?” – ou seja, “ele” não poderia ser o interrogado e sim terceira

pessoa.  Que  na  conversa  consta  que  o  interrogado  estaria  fazendo  compras,  contudo,  o

interrogado afirmou que nunca encontrou Jamir no período noturno, esclarecendo que para não

pegar o transito de São Paulo, sempre saía antes das cinco da tarde. Que não se recorda da

ligação,  nem  do  conteúdo  dela.  Que  na  ligação  seguinte  (53265391),  Jamir  fala  “estou
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esperando ele”, que parece ao interrogado que seria ele, só que em seguida ele fala que a pessoa

estaria lá com ele, o que parece ao interrogado contraditório. Que o interrogando não esteve

neste encontro, nem em outros indicados no Evento 15 (17) e que bastaria verificar a ERB do

telefone do interrogado. Que no evento 15 (17) não se fala em Wanderson, apenas em “Pen

Drive”. Que antes dos eventos imputados ao investigado, houve uma apreensão em Gioia Tauro,

onde foram presos tripulantes e depois houve uma apreensão de droga dispensada no mar perto

do Porto  de  Roterdã.  Que  se  o  tripulante  joga  na  água,  ele  precisa  de  um telefone,  GPS,

sinalizador. Que segundo a denúncia, a quadrilha estava falando sobre o navio MSC CORUNA

desde setembro de 2016 e nesta época o interrogado nem conhecia o Jamir. Que conheceu Jamir

entre outubro e novembro de 2016. Que é imputado ao interrogado auxílio no embarque da

droga e que em relação a este evento a denúncia indica que a droga não foi embarcada em

Santos e sim no Rio de Janeiro.  Que no diálogo 53265190, em que há a menção de que o

interrogado estaria fazendo compras, o interrogado afirma que estaria em Santos, junto com sua

esposa e as demais pessoas mencionadas são de São Paulo. Que na própria denúncia há diálogo

entre  Karen e  Henrique,  no qual  Karen fala  que passou todos os  dados para  realização do

embarque da droga apreendida no Porto de Valencia, sendo que para o interrogado, ele não teria

qualquer  atuação.  Que em suas  funções,  o  interrogado não tem acesso a  qualquer  dado de

exportação, que nem pela trading tem acesso a dados, necessitando de autorização da Receita

Federal para tanto. Que o perfil do interrogado é apenas de importador. Que não sabe que tipo

de  informação  o  interrogado  poderia  fornecer,  já  que  a  rota  do  navio  seria  conhecida  da

organização por se utilizar de tripulantes. Que já existia um histórico de eventos anteriores a

inclusão do interrogado nos fatos. Que se o interrogado fosse importante deveria estar desde o

começo. Que a denúncia indica que o interrogado teria ido para Barcelona para receber a droga,

contudo  o  interrogado  não  tem  nenhum  acesso  ao  Porto  de  Barcelona.  Que  a  droga  foi

apreendida no dia 13/03 em Valencia e o interrogado viajou apenas no dia 16/03 e como o

destino era Barcelona, o container foi descarregado fora de rota, o que o interrogado saberia e

não  sairia  do  Brasil  para  ira  atrás  da  droga.  Que  o  interrogado  juntou  aos  autos  vários

documentos sobre os motivos da viagem. Que os conhecimentos técnicos do interrogado não

teriam serventia à organização, porque saberiam que saiu o container saiu da rota. Que no dia

13/03/2017 o interrogado estava na sua casa em Santos. Que o interrogado pediu para fazer

pesquisa  da  rota  do  navio  e  que  esta  informação  é  pública.  Que  o  rastreamento,  chamado

tracking, é just in time, o container só é localizado quando ele sai do porto. Que o sistema só é

atualizado quando o navio sai do porto e entra em águas internacionais, e se consegue consultar

na internet em base de dados pública. Que o fato de ter Thomas no Facebook do interrogado não
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quer dizer que seja seu amigo, até quanto maior número de adicionados maior é o status hoje em

dia.  Que  foi  pedido  informação  para  o  MSC  Shipping  e  para  a  Hamburg  Sud,  porque  o

interrogado não tem login e senha capazes de acessar informações no site do armador. Que não

fez  nenhum  tipo  de  consulta  no  site  do  armador.  Que  nas  funções  do  interrogado,  as

informações são públicas, as outras são fornecidas pelo exportador na China. Que quem tem

acesso a este tipo de informação é quem trabalho no terminal portuário e na Receita Federal.

Que o interrogado não entende o porquê estar sendo acusado de participação de organização

criminosa,  porque  o  grupo já  tinha  toda  a  metodologia,  faz  uso  de  telefones  em nome  de

terceiros, e seu terminal é usado há 12 anos, diferente dos demais. Que não sabia que Thomas

estava em Barcelona, que nunca frequentou a casa de Jamir, nunca saiu para tomar cerveja com

ele e com Thomas menos ainda.   Que nunca tirou foto com Thomas  e não encontrou com

Thomas  em Barcelona.  Que  nunca  falou  com Artur,  apenas  pelo  whatsapp  sobre  frete  de

containers.  Que  no  evento  15  (17),  só  há  menção  de  “Pen  Drive”  e  há  três  tentativas  de

embarque, sendo que só na terceira há suposta participação de “Pen Drive”. Que nunca foi a

catraia encontrar Artur, não conhece Marco, que nunca foi a casa do interrogado. Que quem tem

informações importantes são os funcionários do terminal portuário, onde estão aos contêineres e

não imagina  que tipo  de consulta  poderia  fazer  para  auxiliar  a  quadrilha.  Que os  policiais

federais deveriam ter feito diligências para verificar que o interrogado não se encontrou com os

demais acusados na forma da denúncia. Que tem renda em torno de quinze mil reais e comprei a

BMW X6 para revendê-la, não para uso próprio. Que o advogado do interrogado não leu o seu

depoimento em sede policial antes do interrogado assinar. Que os cheques estão na posse de

Jamir. Que nunca soube que Jamir fizesse nada relacionado com tráfico, ele se vestia de maneira

simples. Que Jamir tinha uma Tiguan preta.

Como  se  depreende  de  seu  interrogatório  judicial,  o  acusado

Wanderson  Machado  de  Oliveira nega  os  fatos,  negando,  em  especial,  a

utilização da alcunha “Pen Drive”. 

Deu-se início à identificação do acusado Wanderson Machado

de Oliveira por meio da ligação com o acusado Jamiriton Marchiori Calmon,

conforme índices 53265190 e 53265391 (fls.4925 e fls.4926 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181), ocorridas em 06/04/2017. O acusado afirmou desconhecer as

conversas. Contudo, elas partiram do celular (13) 981857485, o qual pertence ao
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acusado,  segundo  o  próprio,  há  mais  de  doze  anos  (registrado  em nome  de

Wanderson  Machado  de  Oliveira,  conforme  fls.5281  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Ademais, pode-se reconhecer a voz do acusado claramente,

basta cotejar com a gravação de seu interrogatório judicial.

Percebe-se  destas  conversas,  em conjunto  com a  conversa  de

índice  53265348  (fls.4925/4926  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  que

Wanderson estaria  com  mais  alguém,  a  quem  Jamiriton  iria  pegar  para  se

encontrar com Karen. Em razão do afirmado por Karen (“...Tenho horário meu, já era

pra  mim  tá  lá,  cassete,  caralho,  fala  para  o  Roni  que  eu  estou  muito  puta  da  vida,  viu...”),

provavelmente,  a  pessoa  que  estaria  com  Wanderson seria  “Roni”/Ronaldo

Bernardo.

Outros  elementos  coletados  durante  as  investigações  foram

sendo somados, visando confirmar a identidade entre “Pen Drive” e Wanderson

Machado de Oliveira: a) nos índices 53383081 e 5338945 (fls.388 destes autos),

verifica-se  que  “Pen  Drive” mora  em  Santos,  assim  como  Wanderson

Machado de Oliveira; b) foi detectado contato telefônico entre Wanderson e o

acusado  Artur  Randi  (fls.5430  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181);  c)  o

acusado  Tomislav  Jovanovic,  assim  como  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon, ambos envolvidos no Evento 12, eram amigos de Wanderson Machado

de Oliveira na rede social Facebook e estava em Barcelona no dia 21/03/2017,

conforme  informação  obtida  na  rede  social  (fls.1197  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181); d) o acusado Wanderson Machado de Oliveira viajou para

Portugal e Espanha no período de 16/03 a 29/03/2017, tendo sido informado pela

TAP que Wanderson saiu de Barcelona no dia 29/03/2017 em direção a Lisboa e

de  lá  para  São  Paulo/SP  (fls.3833/3834)  e  confirmado  pelo  acusado  em

interrogatório  judicial  que  no  dia  19/03/2017  estava  em  Barcelona;  e)  as

passagens aéreas desta viagem foram pagas por meio de cartão de crédito em
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nome  de  Jamiriton  Marchiori  Calmon  (fls.5430  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), fato confirmado pelo acusado Wanderson em interrogatório

judicial;  f)  o  acusado  Wanderson afirmou  em  seus  interrogatórios  em  sede

policial (fls.09/11 do Apenso LXII da ação penal) e judicial que recebe quinze

mil reais por mês. Contudo, foram apreendidos em seu poder Hyundai Santa Fé,

o  qual,  segundo  a  Polícia  Federal,  teria  pertencido  ao  acusado  Luis  de

França/Bonito  (fls.6616  e  fls.7310  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181)  e

BMW X6, a qual pertenceria ao acusado Jamiriton Marchiori Calmon (fls.6407

dos autos 0010185-03.2016.403.6181).  Além disso, há menção em mensagem

SMS acerca de um Audi Q3 que também pertenceria ao requerente (fls.6182 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181); g) em conversa captada entre Marco Randi e

“Bonito”  (índice  53450452  –  fls.5361/5364  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), há menção de que “Pen Drive” teria ido à loja de veículos

utilizada pelo grupo criminoso.

Todavia, mesmo diante destes vários indícios, não há nos autos

prova  cabal  de  que  o  acusado  Wanderson Machado de  Oliveira seja  “Pen

Drive”. Isto porque, embora se constate que Wanderson tinha contato com vários

acusados, não há elemento que indique de forma indubitável a utilização pelo

acusado da referida alcunha, visto que: em nenhum dos diálogos interceptados do

terminal pertencente ao acusado se verifica o uso do apelido; não há nos autos

nenhuma verificação de ERB para  confirmar maior  precisão à localização do

acusado, quando de reunião com Marco Randi, por exemplo. 

Frise-se  ainda  que  foi  apreendido  com o  acusado  apenas  um

celular, o qual não foi periciado, embora tenha Wanderson fornecido a senha e

tenha afirmado que o teor de suas conversas com Jamiriton e Artur poderia ser lá

encontrado.  Ressalte-se  que  o  material  foi  enviado  diretamente  ao  Depósito

Judicial, sem a realização da perícia por opção da autoridade policial (fls.4364
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destes  autos).  Além  disso,  a  documentação  apreendida  em  sua  residência

comprova a afirmação acerca do tipo de trabalho realizado em comércio exterior

(importação de bens, principalmente da China), conforme fls.2211/2291 destes

autos.

No que tange ao EVENTO 12 (apreensão de 199 kg de cocaína

no  Porto  de  Valencia/Espanha  em  13/03/2017), não  restou  comprovada  a

participação do acusado Wanderson Machado de Oliveira.

Embora  possa  se  considerar  “coincidência”  muito  suspeita  a

viagem paga por Jamiriton Marchiori Calmon para Wanderson para o mesmo

local e na mesma época em que houve um carregamento de droga, resta dúvida

sobre a atuação do acusado na Europa. Em que pese o Ministério Público Federal

ter afirmado que “diálogos monitorados durante as investigações demonstravam

que uma pessoa ligada à organização criminosa se encontraria em Barcelona

com o sérvio Tomislav Jovanovic”(fls.6072vº), não há qualquer indicação efetiva

de qual conversa trata de tal assunto, não havendo a comprovação deste fato.

Além  disso,  o  acusado  apresentou  versão  verossímil,

acompanhada  de  alguns  documentos,  que  justificam a  realização  da  viagem,

quais sejam: ingresso de jogo de futebol em Lisboa no dia 18/07/2017 (fls.1022)

e convite para participação de evento comercial (fls.1023/1024). Acrescente-se

ainda  que  a  versão  dada  por  Wanderson  Machado  de  Oliveira  foi  também

confirmada  por  Jamiriton  Marchiori  Calmon  em  seu  interrogatório  judicial,

justificando que fazia transação com compra e venda de dólares.

No tocante ao EVENTO 17 (apreensão de 332 kg de cocaína no

Porto  de  Santos/SP  em  01/05/2017), também  não  restou  comprovada  a

participação do acusado Wanderson Machado de Oliveira.

Os  índices  53383081  (fls.388),  5338945  (fls.388),  53457013
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(fls.398/400),  53457108  (fls.398/400),  53457452  (fls.398/400),  53457760,

53537232 (fls.431/433)  e  53552411 (fls.438)  indicam a  participação de  “Pen

Drive”  na  revisão  e  confirmação das  informações  sobre  navios  e  contêineres

passíveis  de  serem  utilizados  no  embarque  da  droga,  não  havendo  qualquer

menção ou indicação da pessoa de Wanderson Machado de Oliveira.

Não há de se falar que tal conduta não tem caráter delituoso, uma

vez que é necessária e essencial para a efetivação do embarque, que, como se viu,

não  se  realiza  de  forma  fácil,  tendo  a  investigação  acompanhado  em  vários

eventos a sucessão de tentativas até o efetivo embarque.

Contudo, conforme acima salientado, a acusação não conseguiu

comprovar  sem  sombra  de  dúvida,  a  identidade  de  Wanderson  como  “Pen

Drive”, impondo-se a sua absolvição, em relação a este Evento 17. Com efeito,

seria temerário uma condenação penal baseada tão somente em conjecturas ou

indícios muito tênues.

No tocante aos veículos apreendidos, assiste razão o Ministério

Público Federal ao afirmar que o acusado não possuía capacidade financeira para

a aquisição dos veículos de luxo encontrados em seu poder, haja vista que, como

afirmado em seu interrogatório judicial, o acusado recebe em torno de quinze mil

reais  por  mês.  Além disso,  conforme  já  anteriormente  assinalado,  os  índices

54185721 e 55045902 (fls.6407 e fls.7310 dos autos 0010185-03.2016.403.6181)

e  os  documentos  de  fls.2175/2291  e  fls.3939  comprovam  que  os  veículos

pertenciam à organização criminosa.

Assim, em que pese a absolvição do acusado pelos crimes de

tráfico,  em  face  da  aplicação  do  princípio  do  in  dubio  pro  reo,  restou

demonstrado que os veículos encontrados com Wanderson Machado de Oliveira

pertenciam, de fato, aos líderes da organização criminosa, devendo ser objeto de
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perdimento.

MARK DALE AVELINO BARNAJA

O acusado  MARK DALE AVELINO BARNAJA,  interrogado em Juízo

aos  10/07/2018  (mídia  de  fls.4189),  com  acompanhamento  de  intérprete,  narrou  que  é

marinheiro há mais de quatro anos. Que trabalha em uma empresa norueguesa, mas a agência

era nas Filipinas. Que recebe entre um mil e seiscentos e um mil e setecentos dólares. Que faz

várias atividade no navio, uma delas é ajudar no carregamento dos navios, que também ajuda

nas manobras e que maneja a direção do navio. Que o interrogado faz também a limpeza e

manutenção do navio. Que enquanto o navio está no mar obedece aos outros marinheiros e

quando está no porto, há outros procedimentos e há turnos, horas de plantão. Que o horário de

plantão do interrogado é de oito da manhã até meio-dia e da oito da noite até à meia-noite. Que

em cada plantão há um segundo oficial que é superior aos marinheiros e passa as atividades para

eles. Que é solteiro e não tem filhos. Que nunca morou no Brasil. Que nunca foi processado nas

Filipinas. Que não sabe a quantidade de quilos eles trouxeram, o interrogado apenas pegou as

bolsas  para  eles.  Que  o  interrogado fez  sozinho,  que  Michael  Dinopol  e  Mark  Joseph são

inocentes. Que o interrogado é marinheiro experiente e não usa força e sim correias que são

usadas para puxar cordas. Que naquela ocasião utilizou um equipamento que fazia com que em

10 ou 15 segundo as bolsas subissem a bordo. Que o interrogado utiliza esse procedimento para

qualquer tipo de mercadoria. Que o interrogado admite ter usado para subir com as bolsas. Que

o interrogado sabia que havia droga nas bolsas, mas não era do interrogado. Que o interrogado

estava escondendo as bolsas dentro do navio. Que encontrou com essa pessoa nas Filipinas e ela

deu as informações sobre as bolsas. Que o interrogado não sabe quem é essa pessoa. Que ele

disse se chamar “Domdom”. Que essa pessoa perguntou se o interrogado gostaria de ter uma

grana extra no navio. Que o interrogado tem problemas familiares e a pessoa deu um número de

telefone e pediu para o interrogado avisar quando tivesse uma viagem do Brasil para a Europa.

Que quando estava a bordo, o interrogado avisou essa pessoa e ela disse para pegar as bolsas e

esconder no navio, sendo que era tudo o que deveria fazer e prometeu ao interrogado cinco mil

dólares.  Que  era  muito  dinheiro  para  o  interrogado,  que  tem problemas  familiares.  Que  o

interrogado não pegou o dinheiro, porque a pessoa disse que estaria dentro das bolsas, mas não

houve tempo porque a polícia estava lá. Que o interrogado ficou em choque porque houve uma
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troca de tiros entre a polícia e os homens no barco. Que todas as informações e direções foram

dadas pela pessoa nas Filipinas. Que o interrogado não teve contato com ninguém no Brasil, o

interrogado não fala português. Que o navio estava no Brasil havia três dias. Que não conhece

nenhum dos acusados, nem conhece ninguém no Brasil. Que o interrogado esteve no Brasil uma

vez antes em um navio em uma viagem do Brasil para o Canadá. Que o interrogado estava

sozinho carregando as bolsas. Afirmou que é possível carregar as bolsas sem ninguém ver. Que

o interrogado ficou com medo de outras pessoas, colegas ou o capitão ver o que estava fazendo,

porque sabia que era errado, que era crime. Que foi a primeira vez que o interrogado fez este

tipo de trabalho. Que não era o turno do interrogado. Que era mais ou menos quatro horas da

manhã. Que era o turno de Michael Dinopol e Mark Joseph e o terceiro oficial. Que Michael e

Mark  Joseph  só  estavam trabalhando,  foi  coincidência  ser  no  plantão  deles.  Que  eles  não

podiam ver  o  interrogado porque  estavam ocupados  no  plantão  deles.  Que  quando se  está

fazendo as atividades do navio, não há tempo para fazer nada além daquelas. Que o interrogado

carregou as bolsas na proa do navio. Que o interrogado fez isso para ajudar seus pais a ter uma

nova casa, porque a antiga casa foi destruída pelo terremoto em 2013. Que a mãe do interrogado

tem uma doença de pele, psoríase. Que o interrogado também tem uma tia muito próxima que

sofreu um acidente em que houve o desvio de coluna e o interrogado queria ajudá-los, porque é

o  único  provedor  da  família.  Que  o  interrogado se  arrepende  do  que  fez.  Que  era  para  o

interrogado ter se casado em janeiro passado, mas estava preso. Que o interrogado se arrepende

por ter envolvido a família em problemas, só queria ajudá-los. Que é a ultima vez que fará isso e

se desculpa. 

A autoria delitiva do crime de tráfico internacional de drogas em

relação  ao  acusado  Mark  Dale  Avelino  Barnaja no  Evento  21  restou

plenamente demonstrada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de

fls.02/29 dos autos em apenso 0004751-36.2017.403.6104; dos interrogatórios

judiciais  dos  corréus  Mark  Joseph  Lesanque  Alberto  e  Michael  Hermosilla

Dinopol  e  do  próprio  interrogatório  judicial  do  acusado  Mark Dale  Avelino

Barnaja, que confessou o cometimento do delito.

Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, o acusado

Mark Dale Avelino Barnaja não estava escalado para trabalhar no horário em

que foi surpreendido pelos policiais federais, logo após içar para o convés do
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navio Mozu Arrow três bolsas contendo cerca de 70 kg de cocaína cada.

Observe-se ainda que o acusado  Mark Dale Avelino Barnaja

confessou que receberia cinco mil dólares pelo “trabalho”.

Assim, a condenação do acusado pela prática do crime previsto

no artigo 33 c/c artigo 40, I, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

Quanto  às  teses  contidas  nos  memoriais  da  defesa,  todas

relacionadas à dosimetria da pena, serão analisadas no tópico próprio.

MARK JOSEPH LESANQUE ALBERTO

O acusado  MARK JOSEPH LESANQUE  ALBERTO,  interrogado  em

Juízo aos 11/07/2018 (mídia de fls.4227), com acompanhamento de intérprete, narrou que é

marinheiro desde 2009. Que o interrogado trabalha para a companhia Gerbau, norueguesa. Que

sua renda mensal varia mais em média é de mil e oitocentos dólares. Que mora na casa dos pais

nas Filipinas. Que é casado e possui uma filha de dois anos. Que nunca foi processado nas

Filipinas. Que não conhece as testemunhas de acusação. Que estava trabalhando com Michael

Dinopol das 4 até as 8 da manhã. Que um homem que estava trabalhando no porto pediu para

colocar as coisas que estavam lá para dentro do navio. Que no dia não sabia quem era a pessoa,

mas agora sabe quem é. Que esta pessoa era Ricardo Alves, que foi testemunha no processo.

Que o interrogado chamou pelo rádio o terceiro oficial e ele disse para o interrogado descer para

checar o que estava acontecendo. Que ele checou o conteúdo do container e viu que era álcool

usado  para  operações  e  canos.  Que  o  terceiro  oficial  mandou  que  o  interrogado  subisse

novamente e operasse o guindaste. Que o terceiro oficial chama-se Gande. Que o terceiro oficial

mandou que ele fizesse isso porque os dois contêineres de álcool eram pesados. Que Ricardo

Alves estava no porto. Que as únicas coisas que foram carregadas foram álcool e os canos. Que

só houve esse carregamento nesta hora. Que depois que o terceiro oficial mandou que acionasse

o guindaste, Michael desceu para ajudar Ricardo Alves. Que o interrogado ficou dirigindo o

guindaste. Que não sabe do carregamento de cocaína, nem quem teria feito o carregamento. Que

o interrogado não viu a polícia, mas ouviu o segurança avisar o terceiro oficial que a polícia

estava lá. Que o interrogado ouviu no rádio que a polícia estava lá. Que o interrogado não ouviu
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nenhum tiro. Que o interrogado conhece Mark Dale Barnaja, ele era da mesma tripulação do

interrogado. Que neste dia o interrogado estava trabalhando com Michael e o terceiro oficial.

Que o interrogado nega qualquer envolvimento neste carregamento. Que não viu nenhum navio

navegando por perto porque estava trabalhando dentro do navio, que é fechado e se está dentro

não se consegue ver fora. Que é um navio de carregamento. Que só se consegue ver o porto por

uma porta, não se vê o lado do mar. Que da proa se consegue ver o mar. Que não viu ninguém

fazendo içamento de mercadorias. Que o interrogado viu Mark Dale quando o terceiro oficial

mandou que fosse ver o que estava acontecendo quando a polícia chegou. Que o interrogado

abriu a porta viu Mark Dale suando e respirando rapidamente. Que o interrogado acha que foi

envolvido porque quando a polícia chegou estava junto a Mark Dale. Que Mark Dale não estava

trabalhando, não era seu turno. Que o interrogado só o viu na proa. Que quando estava checando

o nível da água, o interrogado ouviu pelo rádio Michael chamando o terceiro oficial e foi ai que

o terceiro oficial mandou checar na frente do navio, na proa. Que nem o terceiro oficial, nem o

interrogado sabiam o que estava acontecendo, só quando foi para a proa e abriu a porta é que

viu Mark Dale  suando e respirando rápido.  Que o interrogado não sabe porque Mark Dale

estava nessa situação e depois disso a polícia chegou. Que a polícia chegou pela frente e por

dentro do navio.  Que  o  interrogado não  sabe quantos  policiais  eram.  Que  os  policiais  não

falaram nada, apenas prenderam o interrogado. Que o interrogado não se lembra se falaram

alguma  coisa  em português.  Que  estavam trabalhando o  interrogado,  Michael  Dinopol  e  o

terceiro oficial, só Mark Dale não estava trabalhando. Que o interrogado viu as bolsas sendo

apreendidas e não viu o que tinha dentro. Que o interrogado não ouviu o que Mark Dale falou.

Que o interrogado fazia  várias  tarefas,  como conduzir  o  guindaste,  navegar,  limpar  e  fazer

qualquer coisa que peçam. Que naquele momento não sabia quem era Ricardo Alves, agora

sabe. Que o interrogado ficou sabendo da acusação por meio de intérprete em Delegacia de

Santos. Que a língua oficial das Filipinas é o tagalo, mas a acusação não foi traduzida para a

língua nativa do interrogado. Que o interrogado fala inglês e o inglês é falado nas Filipinas se

você  está  na  escola,  senão não.  Que a  língua oficial  é  tagalo e  há vários  dialetos.  Que  as

Filipinas foram colonizadas pela Espanha, América e Japão. Que o intérprete na Delegacia falou

em inglês. Que não recebeu a denúncia traduzida e quem traduziu foi um prisioneiro em Itaí.

Que na Delegacia assinou os documentos em português sem entender. Que havia uma intérprete

na Delegacia,  mas  não entendeu tudo o que foi  traduzido.  Que a  companhia  contratou um

advogado,  que os visitou em Pinheiros e  Itaí.  Que o advogado explicou a acusação para  o

interrogado.

397



Conforme asseverado pelas partes nos memoriais escritos,  não

restou suficientemente demonstrada, no curso da instrução, a efetiva participação

no  içamento  da  droga,  tampouco  que  o  acusado  Mark  Joseph  Lesanque

Alberto teria sido um dos tripulantes cooptados pela organização criminosa para

a concretização do envio da cocaína para a Europa no Evento 21.

O  acusado  Mark  Joseph  Lesanque  Alberto,  assim  como  o

corréu Michael Hermosilla Dinopol, cumpria seu turno de trabalho no momento

da ocorrência, tendo sido inocentado pelo corréu Mark Dale Avelino Barnaja,

que admitiu ter atuado sozinho no içamento da droga, por meio de um sistema de

roldanas.  Sua  versão  dos  fatos  manteve-se  coesa  desde  a  fase  do  inquérito

policial, mostrando-se coerente, ainda, com o depoimento do terceiro oficial do

navio  John  Ric  Gabasa  Gange  (fls.76/77  dos  autos  em  apenso  0004751-

36.2017.403.6104).

Por outro lado, as suspeitas na conduta do acusado Mark Joseph

Lesanque Alberto  observadas pelos policiais federais na ocasião do flagrante,

não foram confirmadas em Juízo.

Assim,  não  havendo  nada  nos  autos  a  infirmar  cabalmente  a

versão  do  fato  dada  pelo  acusado  Mark  Joseph  Lesanque  Alberto,  em

consonância com o interrogatório judicial de Mark Dale Avelino Barnaja, sua

absolvição por insuficiência de provas se impõe.

MICHAEL HERMOSILLA DINOPOL

O acusado MICHAEL HERMOSILLA DINOPOL, interrogado em Juízo

aos 11/07/2018 (mídia de fls.4227), com acompanhamento de intérprete, narrou que sabe que

foi preso pela Federal e o advogado do interrogado informou que ele foi acusado de carregar

drogas em um navio. Que é marinheiro e trabalha há um ano e dois meses nesta profissão. Que a
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companhia é norueguesa. Que recebe mil  reais.  Que é solteiro e não possui filhos. Que não

conhece as testemunhas de acusação. Que só conhece Mark Dale e Mark Joseph. Que o plantão

do interrogado era das quatro às oito da manhã e das quatro da tarde às oito da noite. Que foi

designado  pelo  oficial  principal  para  trabalhar  como  vigilante.  Que  o  interrogado  tem  a

obrigação de avisar o terceiro oficial acerca de qualquer pessoa que entra ou saia do navio. Que

também tem responsabilidade de ficar em uma escada na popa, tanto na maré baixa ou alta. Que

a entrada de qualquer pessoa que não seja da tripulação deve ser assinalada em um livro, como a

presença de Ricardo Alves no dia. Que Ricardo Alves trabalha para uma companhia de sucos.

Que Ricardo Alves entrou e saiu do navio. Que o terceiro oficial chamou o interrogado no rádio

para  ele  ajudar  Ricardo  Alves  a  levantar  o  álcool  com  guindaste.  Que  depois,  quando  o

interrogado viu que estava tudo seguro, deixou Ricardo Alves e voltou a seu posto. Que depois

disso  viu  a  polícia  chegar  e  ouviu  murmúrios  na  parte  de  trás  do  navio.  Que  os  policiais

perguntaram qual era o caminho para a proa. Que então o interrogado chamou o terceiro oficial,

dizendo que a federal estava lá e se ele não poderia ajudar o interrogado. Que depois um policial

mandou o interrogado mostrar onde era a parte da frente do navio. Que pediu para os policiais

para que os levasse até o terceiro oficial,  que era o responsável pelo plantão. Que depois o

terceiro oficial  chamou ainda Mark Joseph para acompanha-los porque ele teria a chave da

frente. Que então o interrogado, os federais e o terceiro oficial foram até a parte da frente e

viram Mark Dale Barnaja. Que terceiro oficial perguntou o que havia acontecido e o policial foi

bastante duro e colocou todos na frente. Que o interrogado então viu as bolsas e o policial

afirmou que eles eram traficantes. Que depois eles foram algemados e colocados em um canto.

Que um policial chamou o interrogado, mostrou uma fotografia e perguntou se o interrogado era

a pessoa na foto segurando um rifle, e o interrogado afirmou que não era ele. Que foram todos

para a delegacia e o terceiro oficial perguntou ao interrogado o que estava acontecendo e o

interrogado falou  que  não  sabia  e  que  Mark  Dale  devia  estar  descansando.  Que  o  plantão

daquela hora era feito pelo terceiro oficial, o interrogado e Mark Joseph. Que o terceiro oficial

chama-se Gerick Gande. Que o interrogado só falou pelo rádio com o terceiro oficial, não falou

com Mark Dale. Que o interrogado apenas avisou ao terceiro oficial que os policiais federais

estavam embarcando. Que os policias federais perguntaram sobre o caminho para ir até a proa e

o interrogado pediu para o terceiro oficial vir ajudá-lo. Que os policiais federais falaram que o

interrogado  estava  avisando  os  outros.  Que  os  policiais  federais  estavam  na  frente  do

interrogado quando usou o rádio. Que o policial falou em inglês com o interrogado e apenas

perguntou qual era o caminho para ir para frente do navio. Que o policial não pediu para avisar

o terceiro oficial. Que o interrogado falou em tagalo com o terceiro oficial. Que o interrogado

399



não sabe se o policial pensou que ele estava envolvido por ter falado no rádio, mas sabe que o

policial ficou bravo, mandando até o interrogado deitar no chão. Que um policial de cabelo

cumprido falou em inglês com o interrogado perguntando como ir para a parte da frente do

navio. Que quando aconteceu isso o interrogado não havia visto Mark Dale ainda, só o viu

quando foi  para  a  proa,  junto  com o terceiro oficial  e  os  policiais.  Que então  os  policiais

mandaram que todos fossem para cima, abriu a porta da frente, mostrou as bolsas e mandou que

fossem para um canto e algemou o interrogado, Mark Dale, Mark Joseph e o terceiro oficial.

Que o interrogado e os policiais é que foram até o terceiro oficial, e depois disso o terceiro

oficial chamou pelo rádio Mark Joseph, o qual tinha a chave da proa, para ir para a frente do

navio. Que o terceiro oficial estava na parte de baixo do posto onde ficava o interrogado. Que

viram Mark Dale quando chegaram na frente do navio. Que Mark Dale estava nervoso e suava.

Que então o terceiro oficial perguntou o que ele estava fazendo lá, porque ele deveria estar

descansando. Que era horário de folga de Mark Dale, que cumpria os turnos das 8 da manhã até

meio-dia e das 8 da noite até meia-noite. Que o interrogado não viu Mar Dale carregando algo,

mas ele estava na porta da proa, suando. Que não sabe o que passou na cabeça do policial

federal, mas ele mandou que subissem e quando abriram a porta, viram as bolsas. Que foi neste

momento que os policiais mandaram todos para um canto. Que ficaram surpresos porque Mark

Dale não deveria estar no navio, apenas o interrogado, Mark Joseph e o terceiro oficial estavam

no turno. Que o interrogado, Mark Joseph, Mark Dale e o terceiro oficial foram presos e levados

para a Polícia Federal, depois soltaram o terceiro oficial e o interrogado não entende porque não

sabe de nada.

Conforme asseverado pelas partes nos memoriais escritos,  não

restou suficientemente demonstrada, no curso da instrução, a efetiva participação

no içamento da droga, tampouco que o acusado  Michael Hermosilla Dinopol

teria  sido  um  dos  tripulantes  cooptados  pela  organização  criminosa  para  a

concretização do envio da cocaína para a Europa no Evento 21.

O acusado Michael Hermosilla Dinopol, assim como o corréu

Mark Joseph Lesanque Alberto, cumpria seu turno de trabalho no momento da

ocorrência, tendo sido inocentado pelo corréu Mark Dale Avelino Barnaja, que

admitiu ter atuado sozinho no içamento da droga, por meio de um sistema de

roldanas.  Sua  versão  dos  fatos  manteve-se  coesa  desde  a  fase  do  inquérito
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policial, mostrando-se coerente, ainda, com o depoimento do terceiro oficial do

navio  John  Ric  Gabasa  Gange  (fls.76/77  dos  autos  em  apenso  0004751-

36.2017.403.6104).

Por  outro  lado,  as  suspeitas  na  conduta  do  acusado  Michael

Hermosilla Dinopol observadas pelos policiais federais na ocasião do flagrante,

não foram confirmadas em Juízo. Não há qualquer prova concreta nos autos de

que o acusado Michael Hermosilla Dinopol teria utilizado seu equipamento de

rádio  para  fins  ilícitos,  mostrando-se  verossímil  sua  conduta  de  contatar  o

terceiro oficial (chefe do acusado) quando da entrada de pessoas estranhas no

navio, haja vista que os agentes policiais não estavam fardados na ocasião e o

acusado não se expressa na língua portuguesa.

Assim,  não  havendo  nada  nos  autos  a  infirmar  cabalmente  a

versão do fato dada pelo acusado Michael Hermosilla Dinopol, em consonância

com o interrogatório judicial de Mark Dale Avelino Barnaja, sua absolvição por

insuficiência de provas se impõe.

III. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O  novo  crime  de  organização  criminosa,  criado  pela  Lei  nº

12.850/2013, é um importante instituto na busca de maior eficiência no combate

ao crime, no entanto, é também um instrumento garantista, na medida em que

exige requisitos para sua configuração, diferenciando-se do crime de associação

criminosa e também da coautoria ou participação.

O art.  1º,  §  1º,  da  Lei  nº  12.850/2013  define:  “Considera-se

organização  criminosa  a  associação  de  4  (quatro)  ou  mais  pessoas

estruturalmente  ordenada e  caracterizada pela  divisão de  tarefas,  ainda que
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informalmente,  com objetivo  de  obter,  direta  ou  indiretamente,  vantagem de

qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas

sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Tratando-se de uma lei recente, por certo, a jurisprudência ainda

não teve oportunidade de dimensionar com exatidão os devidos contornos de tal

modalidade criminosa, de perigo abstrato.

No  entanto,  isso  não  afasta  que,  em  cada  caso  concreto,  se

analise a situação fática à luz dos parâmetros legais acima indicados.

Com efeito, o sistema penal criou, no que toca ao envolvimento

de mais do que uma pessoa na prática de crimes, uma escala de gravidade, em

escala  de  maior  ofensividade ao bem jurídico tutelado,  em que se  tem como

crime de maior gravidade o de organização criminosa, diminuindo de intensidade

para o de associação criminosa (art. 288 do CP), ou no caso em tela, crime de

associação para fins de tráfico (art.35 da Lei  n.º  11.343/2006) e findando na

coautoria ou participação (art. 29 do CP).

Assim, não se pode, sob pena de violar essa gradação imposta

pelo  legislador,  tratar  as  situações  acima  mencionadas  como  se  fossem  as

mesmas. Cabe ao intérprete diferenciar - para melhor classificar - as diferentes

condutas, consoante o disposto acima.

É necessário que se diferencie a organização criminosa da mera

associação ou coautoria e participação: “Como em toda associação criminosa, é

imprescindível que a reunião seja efetivada antes da deliberação dos delitos (se

primeiro identificam-se os crimes a serem praticados e depois reúnem-se seus

autores, haverá mero concurso de agentes). O crime é punido a título de dolo,
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sendo imprescindível  ‘animus’ associativo,  aliado ao fim específico de obter,

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza (não necessariamente

econômica), mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam

superiores a 4 anos ou de caráter transnacional, não importando, nesse caso, a

pena máxima em abstrato prevista no tipo. Consuma-se o delito com a ‘societas

criminis’,  sendo  indispensável  estrutura  ordenada  com  divisão  de  tarefas.

Infração  permanente,  a  sua consumação se  protrai  enquanto  não  cessada  a

permanência. Isso  significa que o agente pode ser preso  em flagrante delito

enquanto não desfeita (ou abandonar) a associação (art. 303 do CPP)(...)”2.

Muito  embora  a  divisão  de  tarefas  não  precise  ser  formal,

constando em anais, documentos, por exemplo, é importante que exista, de modo

que  cada  um  possua  uma  atribuição  particular,  respondendo  pelo  seu  posto.

Como se trata de uma atividade criminosa, portanto, clandestina, a informalidade

deve ser a tônica. O STF, no julgamento da AP 470, confirmou a necessidade de

que a “’affectio societatis’ deveria ser qualificada pela intenção específica de

delinquir  ou o dolo de participar  de associação criminosa e autônoma para

praticar crimes indeterminados” (Informativo STF 737).

Por fim, nesse ponto, a hierarquia não precisa ser rígida, nem

muito  menos  as  funções:  “Em  outras  palavras,  a  hierarquia  aqui  deve  ser

entendida dentro do contexto da dinâmica criminal, aliada à ideia de rede e de

busca do lucro. O grupo ou organização criminal dificilmente irá dominar toda

a escala de produção, transporte e distribuição de um determinado produto ou

serviço,  de  modo  que  precisará  aliar-se  a  outros  indivíduos  ou  grupos,

especializados  em  certas  etapas  da  atividade,  de  acordo  com  o  já  referido

modelo da rede, que não é isento de conflitos (Mingardi:85): ‘Parece, por fim,

que hoje a descentralização do crime organizado e a fluidez de sua estrutura são
2 SANCHES CUNHA,  Rogério  e  outro.  Crime  Organizado-Comentários  à  nova  lei  sobre  o  Crime
Organizado – Lei nº 12.850/2013),Editora  Juspodivm, 2ª. edição, 2014,  Salvador,  pág. 18.
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elementos  indispensáveis  à  sua  rápida  adaptação  e,  portanto,  sobrevivência

(Barkan, 2001)’ (Rocha:90)”3.

Ninguém admite participar de um crime como o de envergadura

daqueles retratados na denúncia, com certa sofisticação, a envolver uma enorme

quantidade de droga e operação de embarque que envolve várias pessoas, sem

que soubesse participar do crime de organização criminosa.

Foram interceptadas conversas ocorridas diuturnamente, em que

os acusados se comunicavam, alguns diariamente até, com o único objetivo de

praticar crimes, fazendo da atividade criminosa um verdadeiro trabalho, como se

isso  pudesse  ser  admitido. Se  apurou  uma  estrutura  destinada  à  prática

reiterada de crimes com esses acusados específicos, havendo liame subjetivo

entre os mesmos para fins de organização criminosa.

É  necessário  observar  que  a  denúncia  descreve  o  modus

operandi que restou comprovado ao longo da instrução probatória.

Já  se  decidiu:  “Por  conseguinte,  o  contingente  probatório  se

mostra  suficiente  a  comprovar  os  requisitos  da  estabilidade  e  permanência,

imprescindíveis para a configuração desta espécie criminosa, sendo certo que

foram produzidos elementos de prova aptos a demonstrarem a presença de um

duradouro e habitual liame subjetivo jungindo o apelante e outros integrantes

da ‘societatis sclereis’ (AP nº 0024452-14.2015.8.19.0206/TJRJ).

Em suma, seja diante das características do grupo criminoso, seja

diante da grande quantidade de crimes praticados, com comprovação nos autos,

as provas são suficientes para a condenação pelo crime de organização criminosa.

3 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. Saraiva, 2015, 10ª edição, SP, págs. 1254 e 1255.
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Por fim, sobre o tema, a contrario sensu, há decisão do Tribunal

Regional Federal da 4ª Região: “(...) 16. Não constatado um ânimo associativo

entre os acusados, resta ser mantida a absolvição dos réus quanto ao delito de

pertinência a organização criminosa”(TRF4, ACR 5023121-47.2015.4.04.7000,

Oitava  Turma,  Relator  João  Pedro  Gebran  Neto,  juntado  aos  autos  em

08/06/2017). 

Há  nos  autos,  portanto,  prova  da  materialidade  delitiva  e  de

autoria do crime de organização criminosa em relação aos acusados  Ronaldo

Bernardo/Neguinho,  Bozidar  Kapetanovic/Judo,  Miroslav  Jevtic/Felipe,

Jamiriton Marchiori Calmon,  Luis de França e Silva Neto, Renan Amorim

Peixoto,  Tiago  Almeida  Leite,  Denilson  Agostinho  Bilro,  Paulo  César

Pereira Júnior, Marcos Eduardo dos Santos Barbosa,  José Lucio Paulino,

Rodrigo Amorim Peixoto,  Edney dos Santos Neris, Moisés Mello Azevedo,

Lucilene  Cardoso, Marianito  Rona  Elesis,  Maxwell  Galvão  da  Cunha,

Patrício  da  Silva  Fausto,  Wellington  Reginaldo  Faria,  Paulo  Nunes  de

Abreu, e Renato Júnior Barreto Gonçalves.

Depreende-se dos autos,  apenas no que se refere aos acusados

que figuram na presente ação penal, que a organização criminosa tinha estrutura

organizada  e  com  divisão  de  tarefas,  sendo  que  os  acusados  Ronaldo

Bernardo/Neguinho,  Bozidar  Kapetanovic/Judo,  e  Miroslav  Jevtic/Felipe

eram os líderes do principal grupo criminoso investigado, sendo os responsáveis

pela obtenção e pagamento de todo o processo de transporte e logística da droga.

Estes  líderes  eram  assessorados  diretamente  pelos  acusados  Jamiriton

Marchiori  Calmon (braço  direito  do  acusado  Ronaldo  Bernardo),  Luis  de

França e  Silva Neto (principal  colaborador e  substituto do acusado Ronaldo

Bernardo na sua ausência), principalmente nos contatos com a célula criminosa

responsável pela logística do embarque da cocaína, comandada pelo investigado
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falecido Marco Alberto Santana Randi, o qual tinha como principais auxiliares os

acusados  Artur  Santana  Randi,  Renan  Amorim  Peixoto  e  os  investigados

falecidos Nicholas Gonçalves Borges e Wagner Santos do Nascimento. 

Em relação a  Ronaldo Bernardo, encontram-se nos crimes de

tráfico internacional de drogas supra analisados, bem como nos diversos diálogos

captados que demonstram não só a liderança de Ronaldo, mas a existência de

grupo  estruturado  e  hierarquizado,  como,  por  exemplo,  índice  50152010

(fls.801vº destes autos – “[...] Karen-Não, diz que não sabe de nada. Que ele num tá por dentro

de preço, que ele num sabe de preço de Índio de porra nenhuma. Quer que eu tire uma foto e te mande?

Ronaldo-Não, num é que cê tire uma foto, cê mande. Ó, eu vou ligar pra ele e eu vou falar assim: cê

pode falar, pode ficar à vontade, se ela tá te perguntando é porque eu dei autorização, ela nunca vai

tomar uma atitude amigo sem falar com a gente. Que ele tá ai e tá com medo de falar alguma coisa e

achar  que  depois  eu...na  hora ela  falar  alguma coisa pra ele  só  que...[...]”);  índice 50187092

(fls.802vº/803 – “[...]Karen-Eu não tenho como ligar para o Oliver, que tu é o patrão, tu mandou

desligar o número do Oliver e eu desliguei...  Ronaldo-É, mas você vai começar de novo, né mano?

Ronaldo-Começar não! Tu não mandou eu tirar o telefone dele? [...]”), índice 50295314 (fls.636

–  “...Ronaldo-E como que ele vai fazer o Carioca se ele não falou nada comigo? Apesar que Mela

marcou ele amanhã e o Felipe pra falar. Tá aqui comigo ele que marcou...”), índice 52737200

(fls.3612/3616 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual Lucilene  utiliza

de “irmãos” do PCC para tentar cobrar a dívida que Neguinho, Bonito e Mela –

líderes  da  organização  criminosa  –  mantinham  com  ela.  Além  do  índice

54745976  (fls.6841/6844  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  no  qual,

expressamente, Ronaldo fala de sua “sociedade” com “Mela”.

Em  relação  a  Bozidar  Kapetanovic/Judo,  encontram-se  nos

crimes  de  tráfico  internacional  de  drogas  supra  analisados,  bem  como  nos

diversos diálogos captados que demonstram não só a liderança de Bozidar/Judo,

mas a existência de grupo estruturado e hierarquizado, como, por exemplo, índice

50071677 (fls.564 -“...Marco-Quem mandou, mandou, quem não mandou só no próximo, hein?

Ronaldo-É?  Marco-Chegou o rebocador agora aqui. Já tá saindo fora.  Ronaldo-É?  Marco-Entendeu?
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Chegou, chegou os dois rebocador aqui, quer que eu tire foto para mandar para você.  Ronaldo-Não,

não, não, não, não precisa não. Marco-Eu tô na frente da criança aqui. Ronaldo-Hum? Marco-Eu tô na

frente da criança, chegou os dois rebocador agora.  Ronaldo-Entendi. Marco- Pra puxar ele.  Ronaldo-

Entendi.  Marco-Entendeu? Ronaldo  -Tira a foto mostra pro Judozinho, manda pro Judozinho pra ele

ver que cês tava aí para resolver...só para não falar besteira. Ronaldo-Pra mandar pros cara. Marco-Tá

bom. Ronaldo-Entendeu? Pros cara ver que tava aí e não, não deu pra ir por causa disso...”)  e índice

50648620 (fls.973/977 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual Lucilene

afirma  que  não  pode  ter  acesso  a  Judo e  Felipe,  indicando  a  hierarquia  e

estrutura da organização (“...Lucilene-Então,  por gentileza,  meu querido,  você  vai  fazer  esse

favor, você vai chamar Felipe, Judô, todo mundo. Eu quero sentar. Aqui acabou a conversa porque se eu

for pra cadeia, já falei pra ela, pode preparar tuas três casas que você tem, cinc, seis, sete casas, você

tem uma casa que só guarda dinheiro, certo, e eu não tenho, amigo, 15 mil reais para fazer rematrícula

da minha filha amanhã no colégio, você sabia disso. Você sabia que eu não tenho 15 mil pra pagar a

rematrícula da minha filha. E eu não vou pra cadeia assim não, chará. Num vou mesmo. Tá todo mundo

coçando no bagulho, certo, e eu quero sentar com esses gringos aí...Os gringos que é safado, eu quero

saber porque faz dois anos que tô proibida de chegar perto deles. Não pode chegar perto dos gringos,

não pode falar com os gringos, não pode nem cheirar os gringos, certo. Tá bom. Só que agora já não é

mais  comigo,  agora é o dinheiro dos caras que  tramparam...”). Some-se ainda o fato de o

acusado Paulo Nunes de Abreu servir como secretário do acusado, para questões

lícita e ilícitas, conforme analisado no tópico próprio, indicando o nível alto de

Judo na  hierarquia  da  organização  criminosa.  Resta,  assim,  demonstrado  de

forma cabal, a associação permanente e estável, por pelo menos um ano e de

forma habitual, tal como exige o tipo penal.

Em  relação  a  Miroslav  Jevtic/”Felipe”,  encontram-se  nos

crimes  de  tráfico  internacional  de  drogas  supra  analisados,  bem  como  nos

diversos  diálogos  captados  que  demonstram  não  só  a  liderança  de

“Felipe”/Miroslav, em razão de ser ele o financiador para a compra das drogas e

pagamentos dos serviços prestados à organização, como, por exemplo, índices

50648620  (fls.973/977  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  50394686

(fls.601),  50295314 (fls.636 – “...Ronaldo-E como que ele vai fazer o Carioca se ele não falou

nada comigo? Apesar  que Mela marcou ele  amanhã e o Felipe  pra falar.  Tá aqui  comigo ele que
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marcou...”), 50295314 (fls.636vº - “...Ronaldo-Uhum o...amigo cê marcou alguma coisa com o

Felipe de pegar dinheiro. Que ela quer dinheiro aqui pra esse trabalho novo, pro menino dar uns 3

cruzeiros pra eles aí, 500 para cada. Entendeu? Então já manda pra esse cara aí. Fala que eu ou Jamir

vai  lá  buscar.  Karen-Quem  tá  aí  contigo?  Ronaldo-Mela...”).  Não se  sustenta  a  alegação

defensiva de que não há comprovação do animus associativo, vez que, diante do

modus operandi utilizado pela organização criminosa, é intrínseca a necessidade

da “reunião de esforços” para a efetivação dos embarques de droga.

Em  relação  ao  acusado  Luis  de  França  e  Silva  Neto,

encontram-se nos crimes de tráfico internacional de drogas supra analisados, bem

como nos diversos diálogos captados que demonstram a atuação habitual e seu

papel substituindo o líder Ronaldo na sua ausência, como, por exemplo, o índice

50483405 (fls.829/830 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), 50507820 (fls.848

dos autos 0010185-03.2016.403.6181),  50517482 (fls.855 dos  autos 0010185-

03.2016.403.6181),  50648620  (fls.973/977  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181) e 50434203 (fls.641 destes autos).

Em  relação  ao  acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon,

encontram-se nos crimes de tráfico internacional de drogas supra analisados, bem

como nos diversos  diálogos captados que demonstram a atuação habitual  e  a

atribuição  de  tarefas  operacionais  como,  por  exemplo,  obtenção  de  telefones

(índice 50463093 – fls.608vº destes autos e 50289589 – fls.625/626 dos autos

0010185-03.2016.403.6181),  fazer  todas  as  tratativas  para  hospedagem  de

parceiro estrangeiro da organização (índices 50963385, 50989150, 51003655 –

fls.1449, fls.1452, fls.1461 dos autos 0010185-03.2016.403.6181). Além disso,

sua  atuação  como  “secretário”  de  Ronaldo  Bernardo,  conforme  já  analisada,

restou  demonstrada  também  pelos  diversos  diálogos  em  que  várias  pessoas

(acusados  ou  não)  ligam  para  o  acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon,

querendo  contato  com  Ronaldo  Bernardo  (índices  50318362  e  50318564  –

fls.595/596  destes  autos;  5047816  –  fls.611;  51501457  –  fls.622;
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50970207/50970271  –  fls.1463/1464  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181  e

51041378 – fls.1476/1477 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Em relação ao acusado  Renan Amorim Peixoto, encontram-se

nos crimes de tráfico internacional de drogas supra analisados, bem como nos

diversos diálogos captados que demonstram a atuação habitual e a atribuição de

coordenação das tarefas operacionais sob o comando de Marco Randi como, por

exemplo,  no  índice  53182590  (fls.4405/4406  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), índices 53287463 e 53288039 (fls.4962/4963 e fls.4963/4964

dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  índice  53457013  e  53457760

(fls.5370/5371 e fls.5375/5376 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

A  célula  criminosa  comandada  por  Marco  Alberto  Santana

Randi,  por  sua  vez,  contava  também  com  auxiliares  habituais,  como  o

investigado falecido Edson Roberto dos Santos Júnior, bem como os acusados

Tiago Almeida Leite, Denilson Agostinho Bilro, Paulo César Pereira Júnior,

Marcos Eduardo dos Santos Barbosa, José Lucio Paulino, Rodrigo Amorim

Peixoto,  Edney dos Santos Neris e Moisés Mello Azevedo, dentre outros réus

que  figuram  no  pólo  passivo  de  outras  ações  penais  desmembradas.  A

habitualidade  da  ação  está  comprovada  com  os  eventos  de  tráfico  acima

analisados, já a hierarquia do grupo, pode ser constatada, não só pela obediência

à ordens e comandos (analisados nos tópicos relativos a estes acusados no tocante

aos crimes de tráfico de drogas), mas também em vários diálogos monitorados

em  que  os  auxiliares  pedem  “valores  e  favores”,  muitas  vezes  de  forma

dissimulada, tais como no índice 51503567 (fls.2545/2546 dos autos 0010185-

03.2016.403.6181),  51804627  (fls.2550/2552  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  53856829  (fls.5875/5876  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). 

Afasto a alegação defensiva de atipicidade da conduta, diante da
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comprovação,  sem sombra de dúvida,  do elo entre os acusados, as  tarefas de

responsabilidade de cada um, bem como a estabilidade da conduta,  diante da

reiteração dos eventos ao longo do tempo.

Não se  sustenta  a  alegação da defesa  do acusado  José Lúcio

Paulino acerca de ausência de prova da estabilidade e de  animus associativo,

diante da reiteração da conduta. Ademais, como restou consignado nos diálogos

captados, as tratativas da venda das informações de navios e contêineres, obtidas

pelo  acusado  José  Lúcio com  funcionários  de  terminais  portuários,  eram

realizadas  não só  com Marco  Randi,  mas  também com Artur  Randi,  Renan

Amorim Peixoto e  Nicholas  Gonçalves,  o  que  demonstra  a  ciência  de  José

Lúcio do tamanho do grupo criminoso ao qual era associado.

Não  é  demais  ressaltar  que  foram  coletadas  provas  de  que

Denilson  Agostinho  Bilro,  além  de  auxiliar  habitual  da  célula  criminosa

comandado por Marcos Randi, também mantinha contato com outro grupo, mas

com o mesmo objetivo, obtenção de informações para a realização de embarque

de droga, conforme se constata, por exemplo, do índice 53939008 (fls.5881/5882

dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Há ainda a considerar a situação peculiar do acusado Wellington

Reginaldo  Faria.  Embora  não  haja  comprovação  de  contato  telefônico  com

Marco Randi ou com os acusados Renan Amorim Peixoto ou Paulo César Pereira

Júnior, é certo que tal vinculação se deu, haja vista toda a conduta do acusado

Wellington Reginaldo Faria, analisada no tópico relativo ao crime de tráfico,

facilitando o acesso de membros da organização criminosa nas dependências do

Terminal  Deicmar,  em  duas  ocasiões,  sendo  que  em  ambas,  foi  realizada  a

entrada  de  pelo  menos  dois  veículos  conduzindo  vários  membros  do  grupo

criminoso, o que indica habitualidade e tarefa específica, comprovando o crime

de organização criminosa também em relação ao acusado Wellington Reginaldo
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Faria.

Ainda fazendo parte da estrutura da organização criminosa, com

uma atuação própria, de cooptação de tripulantes, há a célula criminosa composta

por Karen Daniele Rodrigues de Souza,  Lucilene Cardoso e  Marianito Rona

Elesis. Restou comprovado que estes acusados prestavam serviço à organização

criminosa,  respondendo  diretamente  ao  acusado  Ronaldo  Bernardo,  por

intermédio  de  Karen,  ou  a  Marco  Randi,  conforme  se  verifica  dos  índices

50428462 (fls.601/602vº); 50437200 (fls.606/607); 52737200 (fls.3612/3616 dos

autos  0010185-03.2016.403.6181);  50170583  (fls.565  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181);  50295314  (fls.599/599vº);  50887589/50888628/50888647

(fls.1222/1226 dos autos 0010185-03.2016.403.6181).

Não  se  sustenta  a  afirmação  da  defesa  da  acusada  Lucilene

Cardoso de que a ré não possui padrão de vida compatível com um membro de

organização criminosa, haja vista que não se trata de elemento do tipo. Ademais,

a  acusada  possui  vários  bens  (veículos  e  imóveis),  sem comprovar,  contudo,

atividade lícita que justifique sua aquisição.

Afasto  ainda  a  alegação  defensiva  de  que  não  há  prova  da

estabilidade,  nem  da  estrutura  ordenada  do  grupo,  haja  vista  que  restou

demonstrada a divisão de tarefas dos acusados, inclusive do acusado Marianito

Rona  Elesis,  a  quem  cabia  a  cooptação  dos  tripulantes,  bem  como  a

habitualidade da conduta (três eventos em dois meses).

No tocante aos acusados Maxwell Galvão da Cunha e Patrício

da  Silva  Fausto,  restou  comprovado  que,  embora  formassem  uma  célula

criminosa própria (índices 53612820, 53977456 – fls.5888/5889, fls.5907/5908

dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  participaram  de  carregamento  cujo

embarque foi comandado por Marco Randi, conforme se depreende dos índices
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52415134  e  52415250  (fls.3186/3188  e  fls.3188/3189  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). O contato entre as células criminosas deu-se inicialmente por

meio  do  acusado  “Tiago  Indio”,  como  se  verifica  dos  índices  50428462,

50873849  e  52375109  (fls.779/784,  fls.1211/1214  e  fls.2938/2939  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181).

Observe-se que o acusado José Lucio Paulino, além de auxiliar

a  célula  criminosa  de  Marco  Alberto  Santana  Randi,  também  prestava  seus

serviços a outro grupo criminoso, formado pelos acusados Sergiogil Florentino

da Silva e  Rogério Correia Morais,  conforme índices 53432658 e 53525312

(fls.5600/5601 e fls.5604 dos autos 0010185-03.2016.403.6181). 

Restou claro que os acusados  Sergiogil Florentino da Silva e

Rogério Correia Morais não participavam do núcleo da organização criminosa

chefiado por Ronaldo Bernardo, haja vista que o liame entre eles é a atuação de

José Lúcio Paulino na obtenção de informações sobre navios e contêineres por

meio de seus contatos dentro dos terminais portuários. 

Diante  dos  critérios  acima  mencionados,  da  gradação  entre

participação  e  coautoria,  associação  e  organização  criminosa,  em  que  essa

pressupõe uma situação permanente e estruturada,  havendo dúvida, como me

parece, no caso dos acusados Sergiogil Florentino da Silva e Rogério Correia

Morais,  deve militar em favor da defesa, cabendo-se desclassificar a conduta

para o crime de associação para fins de tráfico,  previsto no art.35 da Lei n.º

11.343/2006, como, de fato, promovo, nos termos do artigo 383 do Código de

Processo  Penal,  absolvendo  os  acusados  Sergiogil  Florentino  da  Silva e

Rogério Correia Morais da prática do crime de organização criminosa.

A materialidade e autoria delitiva para o crime de associação

para fins de tráfico restaram comprovadas, conforme já analisado nos tópicos
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relacionados aos  acusados  Sergiogil  Florentino da Silva e  Rogério Correia

Morais,  em especial, pelas  interceptações  telefônicas  nos  autos  n°  0010185-

03.2016.403.6181  (índices  53217439/53217508;  53217610;  54096271;

54254981; 54473638 – fls.4471; fls.4473; fls.6216/6219; fls.6469; fls.6679 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181)

Da  mesma  forma,  não  está  demonstrada  a  participação  dos

acusados  Ariane  Bispo  Vieira e  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira na

organização  criminosa  de  Ronaldo  Bernardo/Judo/Felipe,  haja  vista  que  a

suspeita  inicial  de  participação  de  Ariane  nos  carregamentos  de  cocaína

realizados pela célula de Marco Randi não restou comprovada. 

Diante  dos  critérios  acima  mencionados,  da  gradação  entre

participação  e  coautoria,  associação  e  organização  criminosa,  em  que  essa

pressupõe uma situação permanente e estruturada,  havendo dúvida, como me

parece no caso dos acusados  Ariane Bispo Vieira e  Carlos Renato Souza de

Oliveira, deve militar em favor da defesa, cabendo-se desclassificar a conduta

para o crime de associação para fins de tráfico,  previsto no art.35 da Lei n.º

11.343/2006, como, de fato, promovo, nos termos do artigo 383 do Código de

Processo Penal, absolvendo os acusados Ariane Bispo Vieira e Carlos Renato

Souza de Oliveira da prática do crime de organização criminosa.

A materialidade e autoria delitiva para o crime de associação

para fins de tráfico restaram comprovadas, conforme já analisado nos tópicos

relacionados  aos  acusados  Ariane  Bispo  Vieira  da  Silva e  Carlos  Renato

Souza de Oliveira,  em especial, pelas interceptações telefônicas nos autos n°

0010185-03.2016.403.6181  (por  exemplo,  índices  52546259  –  fls.3289;

53331159 – fls.5082).
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Conforme  já  exposto  nos  tópicos  próprios  relacionados  aos

acusados Lucas Gonçalves da Silva, Alexandre Silvestre Filho e Wanderson

Machado de Oliveira e aos crimes de tráfico de drogas, também não restaram

comprovadas suas participações no crime de organização criminosa, devendo ser

estes acusados, portanto, absolvidos.

Quanto aos acusados Paulo Nunes de Abreu, Larissa Teixeira

de Andrade e Renato Júnior Barreto Gonçalves, passo a analisar em tópicos

próprios,  visto  que  estão  respondendo  apenas  pelo  crime  de  organização

criminosa.

LARISSA TEIXEIRA DE ANDRADE

A acusada  LARISSA TEIXEIRA DE ANDRADE,  interrogada em Juízo

aos 12/07/2018 (mídia de fls.4266), narrou que é acompanhante de luxo e exerce esta atividade

há 3 anos, desde os 18 anos. Que possui renda mensal de doze a quinze mil reais. Que é casada,

mas está separada de fato. Que possui uma filha de três anos que mora com a interrogada. Que

reside em imóvel pertencente aos pais da interrogada. Que nunca foi processada criminalmente.

Que não conhece as testemunhas de acusação. Que nunca teve nada a ver com os fatos narrados

na denúncia. Que a interrogada teve um relacionamento com um cliente, Ronaldo Bernardo.

Que Ronaldo Bernardo tinha consciência de que a interrogada era garota de programa e ele era

um cliente casado. Que Ronaldo sabia que a interrogada gostava de viajar, e dava presentes para

ela.  Que  Ronaldo falou  desta  viagem,  que se  a  interrogada quisesse,  Ronaldo lhe daria  de

presente, mas nunca disse para o que era. Que mesmo lá, a interrogada ficou em um quarto e

Karen ficou em outro e a interrogada não viu nada, não teve contato com ninguém. Que foi

viajar para passeio. Que Ronaldo perguntou se a interrogada queria viajar para Cartagena que

ele daria de presente, porque estava perto do aniversário da interrogada. Que foi viajar com

Karen, que se conheceram na viagem, não se conheciam antes. Que não sabe o por quê da

viagem de  Karen.  Que  se  encontraram no aeroporto.  Que  Ronaldo  afirmou  que  tinha  uma

amiga,  Karen,  que estava indo viajar  sozinha e se a  interrogada queria  ir.  Que ficaram em

quartos separados. Que a interrogada até achou que Ronaldo tinha algum relacionamento com
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ela, mas não entendia o contato dos dois já que Ronaldo era casado e Karen não era a sua

esposa. Que ficaram na Colômbia uns dez dias. Que a interrogada só passeou com Karen. Que a

interrogada foi ao shopping e a academia e ficou um pouco na praia. Que Karen não falou que ia

fazer algo, só passeio. Que a interrogada não viu Karen saindo, só se Karen fez alguma coisa a

noite, quando cada uma ia para seu quarto ou quando a interrogada estava na academia. Que

todos  os  dias  elas  se  encontravam pelo  menos  no  café  da  manhã  do  hotel.  Que  conheceu

Ronaldo na boate Scandallo. Que a interrogada não se lembra direito da data, mas foi há uns

dois anos e meio. Que saiu com ele em 2016 e quando foi presa já fazia uns seis meses que não

se encontravam. Que eles se encontravam pelo menos uma vez por semana. Que ele pagava os

programas e dava vários presentes como roupas, bolsas. Que a interrogada via muitos carros e

Ronaldo falou que trabalhava com venda de carros. Que no primeiro encontro Ronaldo falou

que mexia com engenharia, mas nunca mais falou nada. Que a interrogada nunca desconfiou de

nada errado, até porque acha que traficante não fica falando de sua atividade para todo mundo.

Que eles se encontravam em vários hotéis, sabia que era casado, não conhece a esposa e nunca

foi na casa dele. Que a interrogada também mantinha um relacionamento, mas já não com seu

ex-marido. Que Ronaldo não propôs a ela casamento. Que a interrogada tinha em mente fazer

programas  na Colômbia.  Que aceitou a viagem de presente  e pensou que poderia conhecer

alguém e fazer algum dinheiro. Que foi ideia da interrogada e não de Ronaldo. Que Ronaldo

nem sabia desta ideia da interrogada. Que a interrogada conheceu alguns rapazes no hotel, mas

não fez programas. Que a viagem foi só por lazer. Que viajou em outubro de 2016 e depois

disso não mais se encontrou com Ronaldo. Que depois desta viajem, a interrogada foi visitar seu

namorado, que mora em Israel e passou uns quatro meses por lá. Que depois disso não teve mais

contato com Ronaldo,  que ele  sumiu.  Que não sabia  o por  quê estava sendo presa.  Que a

interrogada não achou estranho a viagem, nem que Ronaldo saía com outras pessoas. Que nunca

viu na Colômbia a pessoa cuja foto está às fls.10 do apenso do inquérito. Que só possui o

imóvel em que mora. Que conheceu um lugar, uma boate na Colômbia. Que nunca mais viu a

Karen. Que a interrogada usava um Fiat 500 emprestado por Ronaldo, depois que a interrogada

foi assaltada e ficou sem carro. Que precisava do carro para cuidar de Sofia, sua filha. Que

Ronaldo não  deu  jóias  para  a  interrogada  e  dinheiro só pelos  programas.  Que na volta  da

viagem, Karen voltou de executiva e a interrogada de econômica. Que na ida as duas foram de

executiva.  Que  os  tickets  eram  de  econômica,  mas  Karen  conseguiu  fazer  upgrade  e  a

interrogada  não.  Que  acha  que  Karen  pagou,  mas  a  interrogada  não  sabe  porque  estava

comprando comida para elas. Que Karen falou que iria conseguir upgrade para as duas, mas só

conseguiu para ela. Que a interrogada não se importou. 
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Em seu interrogatório judicial,  a acusada  Larissa Teixeira de

Andrade confirmou ter sido amante do acusado Ronaldo Bernardo e que ele deu

de presente à acusada a viagem para Cartagena juntamente com a acusada Karen

Daniele.  O  acusado  Ronaldo  Bernardo,  por  sua  vez,  confirmou  seu

relacionamento amoroso com a acusada.

A versão dada pela acusada de que Ronaldo se apresentou como

vendedor de carros de luxo e empreiteiro mostra-se verossímel frente a utilização

dos vários carros por Ronaldo Bernardo e o próprio empréstimo de veículo para a

acusada Larissa, enquanto os dois se relacionavam amorosamente.

Em que pese a realização da viagem para Colômbia indique que

Karen Daniele teria ido para aquele país para realizar contato com Oliver Ortiz

de Zarate Martin, não restou confirmado, sem sombra de dúvida, a participação

de Larissa. 

No  índice  49976039  (fls.277/278  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), Jamir pergunta a Karen “quem é essa menina que vai?” ao

que Karen responde “ah é a namorada dele”. Depreende-se que Larissa não era

conhecida nem de Jamir, principal auxiliar de Ronaldo Bernardo, indicando que

de fato a razão da viagem era apenas um presente, não tendo relação com algum

assunto da organização criminosa.

Não há também comprovação, seja por meio do monitoramento

telefônico, nem por meio de diligência de campo, de que Larissa tivesse pleno

conhecimento das atividades ilícitas da organização criminosa, nem também qual

seria sua participação dentro da estrutura do grupo. 

O fato de constar no diálogo 50180944 (fls.564/568 dos autos

0010185-03.2016.403.6181) a afirmação de Karen no sentido de que Ronaldo

Bernardo teria a intenção de “dar um ferro” à acusada (ao que parece para que
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recebesse  o  lucro  do  envio  de  drogas)  não  se  viu  confirmado  em  nenhum

momento, até porque Larissa, conforme afirmado pelas testemunhas policiais em

Juízo,  após  a  viagem para  Cartagena não mais  apareceu nos  monitoramentos

telefônicos, o que coincide com a sua afirmação acerca do fim do relacionamento

amoroso com o acusado Ronaldo Bernardo. 

Em  suma,  a  acusação,  no  que  se  refere  a  esse  acusado,  não

conseguiu trazer aos autos provas robustas acima de qualquer dúvida razoável,

que  permitam  concluir  pela  responsabilização  penal.  É  inadmissível  a

condenação penal por mera responsabilidade objetiva ou sem provas conclusivas.

Além disso, a versão apresentada pela acusada restringindo seu relacionamento a

apenas amoroso com o acusado Ronaldo Bernardo, é suficiente para criar uma

dúvida razoável, que milita em favor da ré Larissa Teixeira de Andrade, face

ao princípio do in dubio pro reo, sendo sua absolvição medida que se impõe.

RENATO JÚNIOR BARRETO GONÇALVES

O acusado  RENATO JÚNIOR BARRETO GONÇALVES,  interrogado

em Juízo aos 13/07/2018 (mídia de fls.4304), narrou que é encarregado de manutenção na área

férrea. Que trabalhava próximo a Conceiçãozinha no Guarujá em uma terceirizada chamada

Genesis.  Que teve um acidente e ficou “encostado” por eles. Que tem renda mensal  de um

salário pago pelo INSS. Que na empresa ganhava um mil e quinhentos reais na empresa. Que

mantém união estável e possui filhos menores, um de treze, outro de três e um filha de um ano.

Que já foi condenado por porte de armas e cumpriu oito meses de pena e foi condenado ainda

por tráfico de drogas, pena que está cumprindo atualmente. Que foi abordado na porta de casa e

como  o  interrogado  mora  em uma  favela,  perto  de  um ponto  de  tráfico.  Que  os  policiais

acabaram abordando o interrogado porque os “caras” jogaram a droga para cima do interrogado.

Que não conhece as testemunhas de acusação. Que o interrogado está machucado em razão do

acidente que teve tempos atrás na empresa em que trabalhava. Que o interrogado foi mandado

embora do trabalho em 2013 e estava passando por um momento muito difícil, não conseguindo

emprego e a esposa do interrogado estava grávida.  Que um amigo do interrogado chamado
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Tiago, vulgo “Índio” já estava envolvido com “isso” fez uma proposta para que o interrogado

arrumasse algumas “latas” e que pagaria ao interrogado dois mil reais por cada “lata”. Que o

interrogado começou a tentar alguns contatos, que prefere não nomear,  mas que não obteve

êxito. Que Tiago falou que não iria passar mais nada para o interrogado, porque “aquilo” não

era para ele, que deveria procurar emprego. Que logo depois o interrogado ficou sabendo que

Tiago havia falecido aqui em São Paulo e viu que não tinha chance de arrumar nada e saiu

foram “disso”. Que depois houve o “desacerto” que ocorreu na porta da casa do interrogado e

depois ficou sabendo que estava envolvido nesta operação. Que não sabe o nome inteiro de

Tiago, que o conheceu em uma “balada”. Que Tiago não falou para o interrogado o que iria

fazer com as “latas”, só mandou arrumar, falando que pagaria dois mil reais por cada container.

Que o interrogado tinha alguns contatos na área do Porto, que prefere não citar os nomes. Que o

interrogado arrumava uma folha com os números dos contêineres de uma pessoa de dentro da

empresa.  Que  tentou  com  amigos  dentro  da  Santos-Brasil,  T.A.Sul,  mas  não  conseguiu

nenhuma, que não chegou a entregar nenhuma informação, nem recebeu nada. Que não conhece

nenhuma das pessoas acusadas no processo, só mesmo Tiago que morreu. Que conheceu ainda

Osiris, porque também trabalhava na linha férrea. Afirmou que se pudesse voltar atrás, que se

arrependeu do que fez. Que não possui  o apelido JR, que o apelido do interrogado era “da

Faixa”. Que o interrogado tem problema no braço desde 2006, quando se acidentou no trabalho.

Que por  isso recebe um benefício mensal  em torno de quatrocentos  e  oitenta  reais.  Que é

conhecido como “Da Faixa”. Que não sabe quem é Alan Souza de Abreu. Que não sabe quem é

Denilson “Torinha”. Que não conhece David da Costa. Que não conhece Marco Randi, nem PC,

nem Renan, nem Diego Chaves. Que pode ser que o interrogado esteja sendo confundido com

outro Renato, porque não fez nada disso ai. Que não é conhecido com Junior. Que pode ser que

estejam confundindo com outro Renato, com apelido “Negão”. Que já conversou com o senhor

Osiris por celular. Que não recebeu nenhuma mercadoria Redex. Que foi abordado por uma

pessoa de nome Tiago e com apelido “Índio”. Que o interrogado não se recorda o que conversou

com Osiris pelo telefone. Que uma vez conversaram sobre uma droga que havia “caído” no

Porto de Santos. Que conhecia Osiris por ele ter trabalhado na linha férrea. Que o interrogado

acha que está sendo confundido com outro Renato Negão, porque até ficou sabendo que ele

faleceu e que ele estava envolvido com isso.   

A participação do acusado no crime de organização criminosa

revela-se pelo próprio teor da confissão do acusado, ainda que parcial, em que

afirma  ter  aceitado  passar  informações  sobre  contêineres.  Ao  contrário  do

418



alegado pelo acusado, sua identificação foi realizada, inclusive, através de análise

de  página  de  rede  social,  consoante:  “O investigado  RENATO JUNIOR foi

identificado em virtude de análises decorrentes de conversas de seu terminal

telefônico com a esposa SALINE, cujo número, por sua vez, indicava o perfil de

facebook de SALINE SILVA. Neste, consta como marido  RENATO JUNIOR,

sendo que seu prenome é citado em ligações de seu terminal também. Na página

de facebook de  RENATO JUNIOR, consta como irmão FÁBIO BARRETO, o

que  confirma  ser,  então,  a  pessoa  acima” (fls.1843  dos  autos  0010474-

96.2017.403.6181).

Há diálogos, como os índices 53502678 (fls.5408/5410 dos autos

0010185-03.2016.403.6181) e 53537232 (fls. 735/736 do Volume III), em que

fica nítida a referência a JR ou Junior como a pessoa que iria passar informações

ao grupo.

Diante do contexto probatório e de própria admissão do acusado,

sendo  pouco  crível  que  não  tivesse  conhecimento  das  consequências  de  sua

conduta, uma vez admitida a versão apresentada em seu interrogatório, resulta

cristalino  que  o  acusado  participou  do  crime  de  organização  criminosa.

Importante ressaltar, como também constou das alegações finais do MPF que o

acusado era um dos principais contatos de Osiris dos Santos Costa e David Costa

na busca de informações de contêineres com destinos favoráveis para o envio de

drogas  para  a  Europa,  demonstrando  sua  integração  aos  propósitos  da

organização  criminosa,  a  demonstrar  ainda  que  não  se  tratava  de  mera

participação isolada, mas sim de exteriorização de perenidade na conduta. 

PAULO NUNES DE ABREU

O  acusado  PAULO  NUNES  DE  ABREU,  interrogado  em  Juízo  aos
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23/07/2018 (mídia de fls.4945), narrou que tem conhecimento da acusação que pesa contra ele e

que já havia conversado com sua advogada presente em audiência. O acusado afirmou que está

com um problema de saúde, que tem diabetes e que não se alimentou. Afirmou que está sem

energia, não tem força. Afirmou que se alimentou, que sua advogada pediu para comprar um

lanche e que bebeu água. Afirmou que é pequeno empresário, no ramo de confecção. Que antes

de ser preso, a renda do acusado oscilava, de quatro a dez mil reais. Que o acusado trabalha com

confecção desde sua adolescência. Que é divorciado e tem uma filha menor de sete anos, que

mora com a mãe. Que tem duas filhas maiores de 28 e 29 anos, as quais criou, porque ficou com

a guarda. Afirmou que a busca e apreensão ocorreu em seu endereço anterior, na Avenida Luis

Carlos  Berrini.  Que  o  acusado  não  conhecia  os  policiais  arrolados  como  testemunhas  de

acusação.  Afirmou  que  de  todos  os  acusados  só  conhece  Bozidar.  Afirmou  que  conheceu

Bozidar  no  DETRAN  do  Centro  e  foram almoçar.  Que  na  época  ele  não  falava  direito  o

português e pediu para o interrogado fazer algumas coisas para ele, como comprar um carro e

que o interrogado receberia por isso. Que o acusado apresentou as gerentes do Citybank e do

Bradesco para Bozidar, que indicou outras pessoas para ele. Afirmou que conheceu Bozidar há

mais ou menos três anos. Afirmou que chegou a frequentar a casa de Bozidar, mas que ele

nunca  usou  telefone  do  interrogado.  Afirmou  que  Bozidar  tinha  como  apelido  “Boxe”  no

escritório de seu advogado, porque ele teria lutado boxe profissionalmente no país de origem

dele.  Afirmou  também  que  teria  ouvido,  em relação  a  Bozidar,  o  apelido  “Judo”.  Que  o

advogado de Bozidar teria dito que ele também era conhecido como “Judo”. Que não conhece

mais  nenhum dos  acusados.  Indagado  se  conhece  Edson  Oliveira  Magalhães,  afirmou  que

preferia não responder. Afirmou que só queria dizer que conhece Bozidar, que na “metade do

caminho da amizade” ficou sabendo o que ele fazia. Afirmou também que a mulher de Bozidar,

assim como o interrogado, também sabia que ele fazia alguma coisa errada, mas sem saber

exatamente  o  quê.  Afirmou  que  tem  conhecimento  que  sua  pena  pode  ser  reduzida  na

eventualidade de indicar partícipes e autores do crime. Afirmou que o interrogado frequentava

mais a casa de Bozidar do que o contrário. Afirmou que a casa de Bozidar ficava na Vila Nova

Conceição, em uma travessa da Avenida Santo Amaro. Afirmou que prestava favores e serviços

a Bozidar, tais como indicar alguém que pudesse fazer uma locação para ele; indicar um gerente

de banco para financiamento de veículo. Que às vezes Bozidar pagava alguma coisa para o

interrogado, nada relevante. Afirmou, em relação ao dinheiro apreendido em sua residência, o

interrogado afirmou que oito mil reais pertenciam ao interrogado, o resto pertencia a Bozidar.

Que não sabe precisar  quando ficou sabendo que Bozidar fazia algo errado,  afirmando que

depois que estava envolvido, não poderia voltar atrás. Que o interrogado nunca perguntou o que
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Bozidar fazia. Que o interrogado guardou o dinheiro, em função da amizade que mantinha com

Bozidar.  Que,  em relação aos relógios de luxo apreendidos em sua residência,  afirmou que

pertenciam a Bozidar. Indagado acerca da droga apreendida em sua residência, afirmou que

preferia não responder. Afirmou que os veículos apreendidos pertenciam ao próprio interrogado.

Afirmou  que declarava imposto  de renda até  sua prisão.  Indagado sobre  a  casa  de câmbio

Dagmax,  afirmou que preferia não responder.  Sobre o e-mail  de  fls.42 dos autos 0010474-

96.2017.403.2017.403.6181 (negociação de porshe e menção a um sobrinho de nome “Bruno”),

o interrogado afirmou que preferia não responder. Afirmou que não se recorda do número (11)

944566208. Afirmou que não conhece Jorge Tadeu de Souza e não tem conhecimento sobre

qualquer documento em nome dele. Afirmou que não se recorda de fatura em nome de Jorge.

Afirmou que não se recorda se pagou fatura em nome de Bozidar, nem se este terminal era

utilizado por ele. Afirmou que conhece algumas pessoas de nome “Márcio”, mas não sabe se é

“Márcio da Silva”. O interrogado afirmou que o nome Cíntia não lhe é estranho, mas não sabe

dizer  ao  certo.  Quanto  a  Edson  Oliveira  Magalhães  e  que  ele  moraria  no  endereço  do

interrogado, preferiu permanecer em silêncio. Afirmou que preferia ficar em silêncio, indagado

sobre cartões de crédito apreendidos em nome de terceiros. Afirmou que não se recorda ao certo

de Maria Cecília Stein.  Indagado sobre conta de luz encontrada em sua casa,  o interrogado

afirmou  que  provavelmente  teria  pagado,  mas  que  ficaria  em  silêncio.  Indagado  sobre

declarações de imposto de renda em nome de Bozidar e esposa, contrato social do “Café de La

Musique” e outros documentos pessoais apreendidos em sua casa, o interrogado preferiu ficar

em silêncio. Afirmou que tinha vários chips de várias operadoras para pagar mais barato as

ligações. Afirmou que a diabetes roubou muito a sua memória. Afirmou que não se recorda de

Wagner Ledeck, Edgar Carneiro Dias. Em relação às imagens contidas às fls.1816/1819 dos

autos  0010474-96.2017.403.6181,  afirmou  que  a  única  pessoa  que  conhece  é  Bozidar  e  se

reconhece nas fotos. Afirmou que apenas acompanhou Bozidar aos encontros, não tendo sido

apresentado  a  nenhuma  das  pessoas.  Que  Bozidar  não  permitia  que  ficasse  conversando.

Afirmou  que  fazia  a  função  de  motorista  de  Bozidar  nesta  ocasião.  Indagado  se  conhece

Mounir, preferiu ficar em silêncio. Afirmou que Dácio Bolonha era seu contador. Afirmou que

uma vez uma pessoa o procurou em nome de Bispo. Indagado sobre as afirmações realizadas

nos  autos  0011940-28.2017.403.6181  sobre  a  pessoa  que  teria  pagado  ao  interrogado  para

guardar as drogas apreendidas, afirmou que preferia ficar em silêncio. 

Restou comprovado que o acusado Paulo Nunes de Abreu era o

principal  assessor  e  pessoa  de  confiança  do  acusado  e  líder  da  organização
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criminosa  Bozidar  Kapetanovic,  auxiliando-o  em  diversas  atividades

relacionadas ao grupo criminoso e ao patrimônio de Bozidar/Judo.

Conforme  já  anteriormente  consignado,  o  nome  de  Bozidar

Kapetanovic só foi descoberto pelos investigadores, em razão do vínculo estreito

que  ele  mantém  com  o  acusado  Paulo  Nunes  de  Abreu.  Além  dos  carros

utilizados por Bozidar estarem em nome de Paulo (fls.2791/2795 destes autos),

bem como o número de celular fornecido na loja Petz estar em nome de Paulo

Nunes  de  Abreu (fls.1041/1046  e  fls.1015  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181),  foi  monitorada  ligação  do  Cartório  de  Registro  Civil  ao

celular utilizado por Paulo Nunes de Abreu (11-993200510 – fls.1286/1287 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181), na qual a funcionária procurava por Bozidar

para falar sobre o registro de nascimento de seu filho (índice 51162632 – fls.1771

dos autos 0010185-03.2016.403.6181 e documentos de fls.2018/2025 dos autos

0010185-03.2016.403.6181). 

Durante  as  investigações  percebeu-se  que  Paulo  Nunes  de

Abreu não  atuava  apenas  como  “laranja”  de  Bozidar/Judo,  mas  agia

verdadeiramente como um secretário/intermediário. Não se pode olvidar que na

residência  de  Paulo  Nunes foram  apreendidos  cocaína,  relógios  e  dinheiro

(apurados  nos  autos  da  ação  penal  0011940-28.2017.403.6181),  os  últimos

imputados ao acusado Bozidar por Paulo Nunes de Abreu, em consonância com

os  demais  elementos  obtidos  durante  a  investigação,  conforme  já  tratado  no

tópico relacionado ao acusado Bozidar Kapetanovic/Judo. 

Frise-se  que,  de  fato,  Paulo  Nunes  de  Abreu não  possui

atividade  lícita  a  justificar  os  valores  dos  bens  apreendidos  em  sua  posse

(fls.20/21  do  Apenso  CI),  também  não  tendo  Bozidar  Kapetanovic,  a  quem

Paulo imputa  a  propriedade  dos  relógios  (avaliados  em  R$  375.000,00  –

fls.4751/4755) e parte do dinheiro (U$ 30.400,00). Resta caracterizado, assim,
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diante de todo o conjunto probatório, a origem ilícita destes bens. 

Conforme diligência realizada em novembro de 2016, verificou-

se  que  Bozidar/Judo  frequentava  flat  alugado  por  Paulo  Nunes  de  Abreu

(fls.1773/1774  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  diverso  daqueles  que

seriam sua residência, alugados por Luana Ramos Teixeira (na Rua Elvira Ferraz

e na Rua Balthazar da Veiga) e também diverso do endereço residencial de Paulo

Nunes de Abreu (fls.2825/2826 dos autos 0010185-03.2016.403.6181). 

Há também ligações interceptadas em que se verifica que Paulo

Nunes de Abreu cuida das mais variadas questões e interesses, lícitos e ilícitos,

de  Bozidar/”Judo”,  tais  como  índice  51448352  (fls.2302/2303  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  em que  procurava comprar pneu para o veículo

Discovery; 51463992 (fls.2449/2450 dos autos 0010185-03.2016.403.6181), em

que contacta a gerente do Citibank; 51972490 e 52129534 (fls.2822/2823 dos

autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual faz reservas de hotel e passagem para

Bozidar  e  família;  52570597  (fls.3575/3576  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181), no qual é cobrado e informa pagamento de conta de telefone

de  Bozidar;  53410810/53450237  (fls.4874/4875  e  fls.5287/5288  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181), no qual trata da abertura de empresa em nome de

“Bruno”  (nome  falso  utilizado  por  Bozidar);  e  53455128  (fls.5306/5309  dos

autos 0010185-03.2016.403.6181), no qual há negociação de terminal/armazém;

54840052  (fls.7282/7283  dos  autos  0010185-03.2016.403.6181),  obtenção  de

CNH de Bozidar. No que tange à CNH, foi obtido, com a apreensão dos celulares

de  Paulo  Nunes,  conversa  pelo  aplicativo  whatsapp  entre  Paulo e  suposto

despachante,  visando  a  obtenção  de  documento  falso  (fls.2767/2769  destes

autos).  Verifica-se  também  que  Bozidar  utilizava  conta  em  nome  de  Paulo

Nunes de Abreu para pagamento de contas pessoais, conforme se verifica da

conversa apreendida no aplicativo whatsapp da esposa do acusado, Luana Ramos
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Teixeira  (fls.2785/2788  destes  autos),  em  consonância  com  comprovante  de

transferência apreendido na residência de  Paulo Nunes (fls.67 do Apenso CI).

Foram apreendidos ainda vários documentos na residência de  Paulo Nunes de

Abreu, desde conta de luz até declaração de imposto de renda e documentos de

identidade, todos em nome de Bozidar Kapetanovic e sua esposa Luana Ramos

Teixeira (fls.58/67 do Apenso CI).

Não se sustenta ainda a afirmação do acusado Paulo Nunes de

Abreu de  que  apenas  conhecia  Bozidar  Kapetanovic,  pois  além  dos  vários

encontros acompanhados pelos agentes policiais envolvendo os acusados Nelson

Roberto Souza Bueno, Rogério Brasiliano da Costa, Alex Peres Pimentel, Álvaro

Pires  da  Motta  e  Silva  e  Samuel  Valdez  (fls.3750/3754,  fls.3931/3935,

fls.3936/3941,  fls.4596/4600,  fls.5973/5991,  fls.5996/6019  todas  dos  autos

0010185-03.2016.403.6181),  há  imagens  de  encontro  realizado  no  dia

06/12/2016 em um posto de gasolina desta Capital, do qual participaram também

os acusados Edney dos Santos Neris, Luis de França e Silva Neto e o falecido

Marco  Alberto  Santana  Randi  (fls.1784/1787  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181). Além disso, outro indício foi encontrado demonstrando que

Paulo  Nunes  de  Abreu atuava  para  a  organização  criminosa:  em  um  dos

celulares apreendidos nos endereços de  Paulo Nunes de Abreu, foi localizada

uma imagem de uma conversa, em que se depreende que um interlocutor teria

uma  dívida  com o  outro  e  o  outro  estaria  precisando  de  alguém para  ir  até

Valência  (fls.2764/2766  –  a  foto  foi  tirada  em  02/03/2017,  dias  antes  da

apreensão de droga no Porto de Valência – Evento 12).

Embora  tenha  se  utilizado  de  seu  direito  constitucional  de

permanecer  em  silêncio  em  diversos  momentos,  Paulo  Nunes  de  Abreu

confirmou em seu interrogatório judicial que tinha plena ciência e participação

nas  atividades  criminosas  de  Bozidar  e  não  poderia  ser  diferente,  diante  do
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conhecimento tão profundo de  Paulo Nunes de Abreu da vida e negócios de

Bozidar Kapetanovic.

Paulo Nunes de Abreu habitualmente utilizava o nome falso de

Edson  Oliveira  Magalhães:  índices  51424496  (fls.2291/2293),  51445066

(fls.2300/2301), 51511817 (fls.2451/2452), 52712811 (fls.3577/3579), 53049173

(fls.4365/4366),  53327963  (fls.4883/4884),  53329635  (fls.4884/4885),

53427772/53427875  (fls.5283/5287),  53590835  (fls.5301/5302),  54115488

(fls.6150/6151),  54918495  (fls.7284/7285),  todos  dos  autos  0010185-

03.2016.403.6181. Há, inclusive, cópia de documentos que indicam a utilização

de  documentação  falsa  para  locação  de  imóvel  utilizado  por  um  traficante

colombiano processado pela Justiça de Minas Gerais (fls.5303/5305 dos autos

0010185-03.2016.403.6181). Some-se ainda vários documentos apreendidos na

residência  do  acusado  Paulo  Nunes  de  Abreu em nome  de  Edson  Oliveira

Magalhães,  tais  como comprovante  de  contratação  de  crédito  pessoal  com o

Banco  Santander,  fatura  de  cartão  de  crédito,  cota  de  consórcio,  fatura  da

operadora  Net,  contrato  de  locação,  boleto  de  cobrança  da  operadora  Claro

(fls.52/57  do  Apenso  CI),  além  de  diversos  talões  de  cheque  (fls.75/76  do

Apenso  CI)  e  canhotos  com  anotações  de  valores  de  milhares  de  reais,

relacionados a veículo “Porsche”(fls.76 do Apenso CI).

Observe-se que cópia do recibo de depósito de caução de aluguel

em nome de Edson Oliveira Magalhães, referente ao imóvel locado para Carlos

Pachon,  o  traficante  colombiano processado pela  Justiça  de  Minas  Gerais  foi

encontrada na residência do acusado Bozidar Kapetanovic (fls.2809/2810 destes

autos), que indica que tal “serviço” foi mais um que  Paulo Nunes de Abreu

prestou a Bozidar.

Não  se  sustenta  a  alegação  defensiva  de  que  a  confissão  do

acusado  deve  ser  recebida  com  extrema  cautela  e  não  pode  fundamentar  a
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condenação, haja vista que apenas corroborou o já comprovado pelo diversos

outros elementos coletados durante a investigação, por meio do monitoramento

telefônico,  por  meio  das  diligências  de  campo  e  por  meio  dos  documentos

apreendidos quando da realização da medida de busca e apreensão. 

Diante do contexto probatório e de própria admissão do acusado

Paulo Nunes de Abreu, mesmo que parcial, sendo pouco crível que não tivesse

conhecimento das consequências de sua conduta, resultando cristalino que não se

tratava de mera participação isolada, resta comprovado que o acusado participou

do crime de organização criminosa.

                                           

III – FIXAÇÃO DA PENA:                     

1- Ronaldo Bernardo:

1.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.144,  fls.292/300,  fls.350,  fls.422/423,  fls.905/907  do  Apenso  Portaria

07/2017), o acusado  Ronaldo Bernardo não registra antecedentes que possam

ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.5990vº),  visto  que  os  registros

encontrados às  fls.292/300 são de diversos  inquéritos  policiais,  além da ação

penal  0029481-38.2012.8.26.0050  (na  qual  houve  a  absolvição  do  réu  –  cf.

fls.422 do Apenso Portaria 7/2017), os quais não podem ser considerados maus
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antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. Há, de fato, três condenações pelo

crime tipificado no artigo 180 do CP. Contudo, todas datam da década de 90 e

tiveram  suas  extinções  de  punibilidade  declaradas  no  ano  2000  (fls.296  do

Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há muito mais de cinco anos (artigo 64, inciso I

do CP).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

comandou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Ronaldo Bernardo e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,
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da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de  1020

dias-multa.

1.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 6 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.144,  fls.292/300,  fls.350,  fls.422/423,  fls.905/907  do  Apenso  Portaria

07/2017), o acusado  Ronaldo Bernardo não registra antecedentes que possam

ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.5990vº),  visto  que  os  registros

encontrados às  fls.292/300 são de diversos  inquéritos  policiais,  além da ação

penal  0029481-38.2012.8.26.0050  (na  qual  houve  a  absolvição  do  réu  –  cf.

fls.422 do Apenso Portaria 7/2017), os quais não podem ser considerados maus

antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. Há, de fato, três condenações pelo

crime tipificado no artigo 180 do CP. Contudo, todas datam da década de 90 e

tiveram  suas  extinções  de  punibilidade  declaradas  no  ano  2000  (fls.296  do

Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há muito mais de cinco anos (artigo 64, inciso I

do CP).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de
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significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(322kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

comandou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Ronaldo Bernardo e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de  1020

dias-multa.

1.C. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos
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(fls.144,  fls.292/300,  fls.350,  fls.422/423,  fls.905/907  do  Apenso  Portaria

07/2017), o acusado  Ronaldo Bernardo não registra antecedentes que possam

ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.5990vº),  visto  que  os  registros

encontrados às  fls.292/300 são de diversos  inquéritos  policiais,  além da ação

penal  0029481-38.2012.8.26.0050  (na  qual  houve  a  absolvição  do  réu  –  cf.

fls.422 do Apenso Portaria 7/2017), os quais não podem ser considerados maus

antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. Há, de fato, três condenações pelo

crime tipificado no artigo 180 do CP. Contudo, todas datam da década de 90 e

tiveram  suas  extinções  de  punibilidade  declaradas  no  ano  2000  (fls.296  do

Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há muito mais de cinco anos (artigo 64, inciso I

do CP).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,
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primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

comandou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Ronaldo Bernardo e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Itália, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo

em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 8

meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

1.D. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 12 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.144,  fls.292/300,  fls.350,  fls.422/423,  fls.905/907  do  Apenso  Portaria

07/2017), o acusado  Ronaldo Bernardo não registra antecedentes que possam

ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.5990vº),  visto  que  os  registros
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encontrados às  fls.292/300 são de diversos  inquéritos  policiais,  além da ação

penal  0029481-38.2012.8.26.0050  (na  qual  houve  a  absolvição  do  réu  –  cf.

fls.422 do Apenso Portaria 7/2017), os quais não podem ser considerados maus

antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. Há, de fato, três condenações pelo

crime tipificado no artigo 180 do CP. Contudo, todas datam da década de 90 e

tiveram  suas  extinções  de  punibilidade  declaradas  no  ano  2000  (fls.296  do

Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há muito mais de cinco anos (artigo 64, inciso I

do CP).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  quase  duzentos  quilos  de  cocaína

(199kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

comandou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Ronaldo Bernardo e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.
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Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Espanha, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3,

tendo em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Valencia/Espanha, local

de destino do material ilícito.  Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de

pena deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional,

e mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324).  Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 8

meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

1.E. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.144,  fls.292/300,  fls.350,  fls.422/423,

fls.905/907 do Apenso Portaria  07/2017),  o  acusado  Ronaldo Bernardo não

registra antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.5990vº),  visto  que  os  registros

encontrados às  fls.292/300 são de diversos  inquéritos  policiais,  além da ação

penal  0029481-38.2012.8.26.0050  (na  qual  houve  a  absolvição  do  réu  –  cf.

fls.422 do Apenso Portaria 7/2017), os quais não podem ser considerados maus

antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. Há, de fato, três condenações pelo

crime tipificado no artigo 180 do CP. Contudo, todas datam da década de 90 e

tiveram  suas  extinções  de  punibilidade  declaradas  no  ano  2000  (fls.296  do

Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há muito mais de cinco anos (artigo 64, inciso I

do CP).
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base, no mínimo legal, resultando em  03 anos e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista no §3º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, haja vista que o acusado

comandava a organização criminosa, juntamente com outros acusados, conforme

justificado no tópico relativo ao acusado Ronaldo Bernardo, resultando a pena

em 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em  04 anos, 1 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada a existência de várias

outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  quatros  crimes  de  tráfico
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internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  13/03/2017.  Assim,

majoro a pena de 11 anos, 8 meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa

na metade (1/2), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como

pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 17 anos, 6 meses de

reclusão, e pagamento de 1360 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Ronaldo Bernardo em 21 anos, 07 meses

de reclusão e pagamento de 1372 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Ronaldo Bernardo se encontra preso

desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar,  razão pela qual tal período será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.
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Fixo  o  valor  do  dia  multa  em um salário  mínimo vigente  ao

tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Ronaldo Bernardo,

declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

2- Bozidar Kapetanovic:

2.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Bozidar Kapetanovic é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.32, fls.215/216, fls.322, fls.385, fls.931 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de
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conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Bozidar Kapetanovic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de  1020

dias-multa.

2.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 6 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Bozidar Kapetanovic é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.32, fls.215/216, fls.322, fls.385, fls.931 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta. 
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(322kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Bozidar Kapetanovic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de  1020

dias-multa.
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2.C. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Bozidar Kapetanovic é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.32, fls.215/216, fls.322, fls.385, fls.931 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado
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Bozidar Kapetanovic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Itália, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo

em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 8

meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

2.D. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 12 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Bozidar Kapetanovic é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.32, fls.215/216, fls.322, fls.385, fls.931 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de
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significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  quase  duzentos  quilos  de  cocaína

(199kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Bozidar Kapetanovic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Espanha, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3,

tendo em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Valencia/Espanha, local

de destino do material ilícito.  Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de

pena deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional,

e mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 8

meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

441



2.E. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 20

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Bozidar Kapetanovic é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.32, fls.215/216, fls.322, fls.385, fls.931 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade de droga apreendida, mais de cem quilos de cocaína (115kg),

revela  intenso  grau  de  risco  à  saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado
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Bozidar Kapetanovic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 08

anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida em Santos/SP, tornando a pena em concreto em

10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de  1020 dias-multa.

2.F. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 21 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Bozidar Kapetanovic é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.32, fls.215/216, fls.322, fls.385, fls.931 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo. Contudo, no tocante às circunstâncias e às consequências do fato

cabe  majorar  a  pena  base  em  um  sexto,  diante  do  confronto  ocorrido  entre

membros  da  organização  e  policiais  federais,  com  intensa  troca  de  tiros,

colocando em risco a vida de várias pessoas.
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Acrescente-se ainda que, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, é

necessário considerar  que a enorme quantidade de droga apreendida,  mais  de

duzentos quilos de cocaína (273kg), revela intenso grau de risco à saúde pública.

Tratando-se de droga cuja dependência mais intensa dispensa comentários por se

tratar  de  matéria  de  conhecimento  público  e  geral,  resta  justificada  uma

exasperação  da  pena-base,  no  patamar  de  ½,  resultando  a  pena-base  (1/2  +

1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Bozidar Kapetanovic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 09

anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi  apreendida no Porto de Santos, ainda sendo embarcada,

tornando a pena em concreto em  11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e

pagamento de 1132 dias-multa.

2.G. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Bozidar  Kapetanovic não  registra  antecedentes  que  possam  ser
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utilizados  em  seu  desfavor  (fls.32,  fls.215/216,  fls.322,  fls.385,  fls.931  do

Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação por personalidade violenta.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base, no mínimo legal, resultando em  03 anos e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista no §3º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, haja vista que o acusado

promovia,  comandava  e  financiava  a  organização  criminosa,  juntamente  com

outros  acusados,  conforme justificado no tópico  relativo  ao  acusado  Bozidar

Kapetanovic,  resultando  a  pena  em  03  anos  e  06  meses  de  reclusão  e  ao

pagamento de 11 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em  04 anos, 1 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-
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multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas, conforme analisado em tópico próprio.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  seis  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  18/08/2017.  Assim,

majoro a pena de 11 anos, 8 meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa

em 2/3, em face da quantidade de crimes praticados, resultando como pena final

para os crimes de tráfico internacional de drogas 19 anos, 5 meses e 10 dias de

reclusão, e pagamento de 1943 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado  Bozidar Kapetanovic em  23 anos, 06

meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 1955 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado Bozidar Kapetanovic se encontra preso

desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar,  razão pela qual tal período será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 
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Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo  o  valor  do  dia  multa  em um salário  mínimo vigente  ao

tempo  do  fato,  em  razão  da  situação  econômica  do  acusado  Bozidar

Kapetanovic,  declarada  em Juízo,  nos  termos  do  artigo  49,  §1º,  do  Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

3- Miroslav Jevtic:

3.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Miroslav Jevtic é primário,

não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor (fls.119,

fls.261/262, fls.340, fls.407, fls.885/887, fls.936 do Apenso Portaria 07/2017).

Acolho o pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena, em 1/6,

em  razão  de  sua  periculosidade,  haja  vista  as  diversas  armas  e  munições

apreendidas  na  residência  do  acusado  em  Florianópolis,  conforme  auto  de

apreensão 265/2017 (fls.65/66 do Apenso VI).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram
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dentro da normalidade. 

À luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico ainda que a enorme

quantidade de droga apreendida, mais de trezentos quilos de cocaína (384kg),

revela  intenso  grau  de  risco  à  saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6 +1/2= 2/3) em 08 anos e 04 meses

de reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

promoveu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Miroslav Jevtic e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 09 anos,

08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

uma vez que a droga apreendida tinha como destino a Itália, motivo pelo qual

aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo em vista que a droga foi

apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de destino do material ilícito.

Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena deve ser tanto maior quanto

mais complexa a rede de tráfico internacional, e mínimo quando se tratar de

mero  “cruzar  a  fronteira”  do  país,  sem a  prova  de  rede  mais  organizada”

(“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, Saraiva, pág.

324). Torno, assim, a pena em concreto em  12 anos, 11 meses e 16 dias de

reclusão, e pagamento de 1294 dias-multa.
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3.B. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado Miroslav Jevtic não registra antecedentes que possam ser utilizados em

seu  desfavor  (fls.119,  fls.261/262,  fls.340,  fls.407,  fls.885/887,  fls.936  do

Apenso Portaria 07/2017).  Acolho o pedido do Ministério Público Federal de

majoração da pena, em 1/6, em razão de sua periculosidade, haja vista as diversas

armas  e  munições  apreendidas  na  residência  do  acusado  em  Florianópolis,

conforme auto de apreensão 265/2017 (fls.65/66 do Apenso VI).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro  da  normalidade.  Fixo,  assim,  a  pena-base  em  03  anos,  06  meses  de

reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista no §3º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, haja vista que o acusado

promovia,  comandava  e  financiava  a  organização  criminosa,  juntamente  com

outros acusados, conforme justificado no tópico relativo ao acusado  Miroslav

Jevtic, resultando a pena em 04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de

12 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,
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motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, e pagamento de

14 dias-multa.

Afasto a afirmação defensiva de que configuraria  bis is idem a

aplicação da transnacionalidade a ambos os delitos,  de tráfico de drogas e de

organização criminosa, diante da autonomia dos tipos, incidindo, sim, em cada

um  deles,  de  forma  independente,  a  causa  de  aumento  tratada  acima.  Tal

entendimento é verificado no Supremo Tribunal Federal, em relação aos delitos

de tráfico de drogas e associação para o tráfico (STF, HC 97979), devendo ser da

mesma forma aplicado à conjugação tráfico de drogas e crime de organização

criminosa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas, conforme analisado em tópico próprio.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que o crime de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Miroslav Jevtic em 17 anos, 08 meses e

21 dias de reclusão e pagamento de 1308 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.
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Observo que o acusado Miroslav Jevtic se encontra preso desde

04/09/2017,  a  título  de  prisão  cautelar,  razão  pela  qual  tal  período  será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo  o  valor  do  dia  multa  em um salário  mínimo vigente  ao

tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado  Miroslav Jevtic,

declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

4- Luis de França e Silva Neto:

4.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.108, fls.241/246, fls.333, fls.397/400, fls.877/878, fls.957, fls.958 e fls.977

do Apenso Portaria 07/2017), o acusado  Luis de França e Silva Neto registra

apenas uma condenação já transitada em julgado (cf. extrato processual em anexo

e certidão de fls.977),  relativa aos autos 0028597-14.2009.8.26.0050, restando

configurado maus antecedentes a justificar o aumento da pena-base na razão de

1/6. 
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua personalidade e conduta social. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6 +1/2=2/3) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Luis de França e Silva Neto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena

em  09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-

multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão,  e pagamento de

1132 dias-multa.
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4.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 6 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.108, fls.241/246, fls.333, fls.397/400, fls.877/878, fls.957, fls.958 e fls.977

do Apenso Portaria 07/2017), o acusado  Luis de França e Silva Neto registra

apenas uma condenação já transitada em julgado (cf. extrato processual em anexo

e certidão de fls.977),  relativa aos autos 0028597-14.2009.8.26.0050, restando

configurado maus antecedentes a justificar o aumento da pena-base na razão de

1/6. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua personalidade e conduta social. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(322kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6 +1/2=2/3) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado
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Luis de França e Silva Neto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena

em  09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-

multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão,  e pagamento de

1132 dias-multa.

4.C. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.108, fls.241/246, fls.333, fls.397/400, fls.877/878, fls.957, fls.958 e fls.977

do Apenso Portaria 07/2017), o acusado  Luis de França e Silva Neto registra

apenas uma condenação já transitada em julgado (cf. extrato processual em anexo

e certidão de fls.977),  relativa aos autos 0028597-14.2009.8.26.0050, restando

configurado maus antecedentes a justificar o aumento da pena-base na razão de

1/6. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua conduta social e personalidade.

 No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína
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(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6 +1/2=2/3) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Luis de França e Silva Neto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena

em  09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-

multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Itália, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo

em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 12 anos, 11

meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 1294 dias-multa.

4.D. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 12 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo
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68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.108, fls.241/246, fls.333, fls.397/400, fls.877/878, fls.957, fls.958 e fls.977

do Apenso Portaria 07/2017), o acusado  Luis de França e Silva Neto registra

apenas uma condenação já transitada em julgado (cf. extrato processual em anexo

e certidão de fls.977),  relativa aos autos 0028597-14.2009.8.26.0050, restando

configurado maus antecedentes a justificar o aumento da pena-base na razão de

1/6. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua personalidade e conduta social.

 No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  quase  duzentos  quilos  de  cocaína

(199kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6 +1/2=2/3) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao acusado

Luis de França e Silva Neto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena

em  09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-

multa.
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Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino a Espanha,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo em

vista  que  a  droga  foi  apreendida  já  no  Porto  de  Valencia/Espanha,  local  de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 12 anos, 11

meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 1294 dias-multa.

4.E. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.108,  fls.241/246,  fls.333,  fls.397/400,

fls.877/878, fls.957, fls.958 e fls.977 do Apenso Portaria 07/2017), o acusado

Luis de França e Silva Neto registra apenas uma condenação já transitada em

julgado (cf. extrato processual em anexo e certidão de fls.977), relativa aos autos

0028597-14.2009.8.26.0050, restando configurado maus antecedentes a justificar

o aumento da pena-base na razão de 1/6. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua personalidade e conduta social. Resulta,

assim, a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-

multa.
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Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista no §3º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, haja vista que o acusado

comandava a organização criminosa, juntamente com outros acusados, conforme

justificado  no  tópico  relativo  ao  acusado  Luis  de  França  e  Silva  Neto,

resultando a pena em 04 anos e 01 mes de reclusão e ao pagamento de 12 dias-

multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, e pagamento de

14 dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada a existência de várias

outras associações criminosas, conforme analisado no tópico próprio.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  quatros  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  13/03/2017.  Assim,

majoro a pena de 12 anos e 11 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 1294

dias-multa  na  metade  (1/2),  em  face  da  quantidade  de  crimes  praticados,

resultando como pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 19

anos, 05 meses e 09 dias de reclusão, e pagamento de 1941 dias-multa.
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Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Luis de França e Silva Neto em 24 anos,

02 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 1955 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado Luis de França e Silva Neto se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em meio salário mínimo vigente ao

tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado  Luis de França e

Silva Neto, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

5- Jamiriton Marchiori Calmon:
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5.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo que  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu

desfavor  (fls.75,  fls.229/230,  fls.328,  fls.391,  fls.928  e  fls.964  do  Apenso

Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação da pena por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado
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organizou e dirigiu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon e  os  crimes  de  tráfico  de  drogas,

resultando a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875

dias-multa.

Não se sustenta o pedido de afastamento da agravante do art.62,

inciso  I,  do  CP,  formulado  pela  defesa  do  acusado,  haja  vista  que,  embora

recebesse  ordens  de  Ronaldo  Bernardo,  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon organizava e dirigia a ação criminosa perante a célula responsável pela

logística, o que justifica o aumento da pena.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de  1020

dias-multa.

5.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo que  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu

desfavor  (fls.75,  fls.229/230,  fls.328,  fls.391,  fls.928  do  Apenso  Portaria

07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação da pena por personalidade violenta. 
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou e dirigiu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon e  os  crimes  de  tráfico  de  drogas,

resultando a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875

dias-multa.

Não se sustenta o pedido de afastamento da agravante do art.62,

inciso  I,  do  CP,  formulado  pela  defesa  do  acusado,  haja  vista  que,  embora

recebesse  ordens  de  Ronaldo  Bernardo,  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon organizava e dirigia a ação criminosa perante a célula responsável pela

logística, o que justifica o aumento da pena.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está
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presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino a Itália,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo em

vista  que  a  droga  foi  apreendida  já  no  Porto  de  Gioia  Tauro/Itália,  local  de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 8

meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

5.C. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 12 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo que  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu

desfavor  (fls.75,  fls.229/230,  fls.328,  fls.391,  fls.928  do  Apenso  Portaria

07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena em razão de sua periculosidade,  por  não vislumbrar algo significativo a

justificar a exasperação da pena por personalidade violenta. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a
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enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  quase  duzentos  quilos  de  cocaína

(199kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou e dirigiu a ação criminosa, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon e  os  crimes  de  tráfico  de  drogas,

resultando a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875

dias-multa.

Não se sustenta o pedido de afastamento da agravante do art.62,

inciso  I,  do  CP,  formulado  pela  defesa  do  acusado,  haja  vista  que,  embora

recebesse  ordens  de  Ronaldo  Bernardo,  o  acusado  Jamiriton  Marchiori

Calmon organizava e dirigia a ação criminosa perante a célula responsável pela

logística, o que justifica o aumento da pena.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino a Espanha,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo em

vista  que  a  droga  foi  apreendida  já  no  Porto  de  Valencia/Espanha,  local  de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de
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rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 8

meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

5.D. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Jamiriton Marchiori Calmon não registra qualquer antecedente que

possa ser utilizado em seu desfavor (fls.75, fls.229/230, fls.328, fls.391, fls.928

do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base, no mínimo legal, resultando em  03 anos e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista no §3º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, haja vista que o acusado

comandava  outros  membros  da  organização  criminosa,  em  especial  os

componentes responsáveis pela logística de embarques, conforme justificado no

tópico relativo ao acusado Jamiriton Marchiori Calmon, resultando a pena em

03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º
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da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em  04 anos, 1 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.

Afasto a afirmação de que configuraria bis is idem a aplicação da

transnacionalidade a  ambos os  delitos,  de  tráfico de drogas  e  de  organização

criminosa, diante da autonomia dos tipos, incidindo, sim, em cada um deles, de

forma  independete,  a  causa  de  aumento  tratada  acima.  Tal  entendimento  é

verificado no Supremo Tribunal Federal,  em relação aos delitos de tráfico de

drogas  e associação para  o tráfico (STF,  HC 97979),  devendo ser  da mesma

forma aplicado à conjugação tráfico de drogas e crime de organização criminosa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada a existência de várias

outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  três  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  13/03/2017.  Assim,

majoro a pena de 11 anos, 8 meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa

na metade (1/3), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como

pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 15 anos, 6 meses e

20 dias de reclusão, e pagamento de 1554 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares
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próprias,  totalizado a  pena do acusado  Jamiriton Marchiori  Calmon em  19

anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1566 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo  que  o  acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon se

encontra preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal

período  será  descontado  para  fins  de  adequação  do  regime  mais  favorável,

preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e  atingido  o

patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo  o  valor  do  dia  multa  em um salário  mínimo vigente  ao

tempo  do  fato,  em  razão  da  situação  econômica  do  acusado  Jamiriton

Marchiori Calmon, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

6- Renan Amorim Peixoto:
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6.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.138, fls.283/287, fls.347, fls.417/419, fls.895/897, fls.976 do Apenso Portaria

07/2017),  o  acusado  Renan  Amorim  Peixoto não  registra  antecedentes  que

possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6050vº),  visto  que  os  registros

encontrados às fls.283/287 são de diversos inquéritos policiais,  além de ações

penais  nas quais houve a absolvição ou impronúncia do réu – cf. fls.417/419 do

Apenso  Portaria  7/2017),  os  quais  não  podem  ser  considerados  maus

antecedentes,  a  teor  da  Súmula  444 do C.  STJ.  Contudo,  entendo o  acusado

Renan Amorim Peixoto demonstra conduta social e personalidade nociva, vez

que  afirmou  ter  se  mantido  sempre  por  meio  de  atividade  ilícita,  qual  seja,

pirataria,  além,  é  claro,  do  tráfico  internacional  de  drogas,  o  que  justifica  o

aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no
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patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6+1/2=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa  in loco, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado Renan Amorim Peixoto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a

pena em 09 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de  1132

dias-multa.

6.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 6 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.138, fls.283/287, fls.347, fls.417/419, fls.895/897, fls.976 do Apenso Portaria

07/2017),  o  acusado  Renan  Amorim  Peixoto não  registra  antecedentes  que

possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6050vº),  visto  que  os  registros

encontrados às fls.283/287 são de diversos inquéritos policiais,  além de ações
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penais  nas quais houve a absolvição ou impronúncia do réu – cf. fls.417/419 do

Apenso  Portaria  7/2017),  os  quais  não  podem  ser  considerados  maus

antecedentes,  a  teor  da  Súmula  444 do C.  STJ.  Contudo,  entendo o  acusado

Renan Amorim Peixoto demonstra conduta social e personalidade nociva, vez

que  afirmou  ter  se  mantido  sempre  por  meio  de  atividade  ilícita,  qual  seja,

pirataria,  além,  é  claro,  do  tráfico  internacional  de  drogas,  o  que  justifica  o

aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(322kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6+1/2=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa  in loco, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado Renan Amorim Peixoto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a

pena em 09 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

470



presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de  1132

dias-multa.

6.C. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.138, fls.283/287, fls.347, fls.417/419, fls.895/897, fls.976 do Apenso Portaria

07/2017),  o  acusado  Renan  Amorim  Peixoto não  registra  antecedentes  que

possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6050vº),  visto  que  os  registros

encontrados às fls.283/287 são de diversos inquéritos policiais,  além de ações

penais  nas quais houve a absolvição ou impronúncia do réu – cf. fls.417/419 do

Apenso  Portaria  7/2017),  os  quais  não  podem  ser  considerados  maus

antecedentes,  a  teor  da  Súmula  444 do C.  STJ.  Contudo,  entendo o  acusado

Renan Amorim Peixoto demonstra conduta social e personalidade nociva, vez

que  afirmou  ter  se  mantido  sempre  por  meio  de  atividade  ilícita,  qual  seja,

pirataria,  além,  é  claro,  do  tráfico  internacional  de  drogas,  o  que  justifica  o

aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram
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dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6+1/2=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa  in loco, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado Renan Amorim Peixoto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a

pena em 09 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Itália, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo

em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 12 anos, 10

meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 1294 dias-multa.
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6.D. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 17 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.138, fls.283/287, fls.347, fls.417/419, fls.895/897, fls.976 do Apenso Portaria

07/2017),  o  acusado  Renan  Amorim  Peixoto não  registra  antecedentes  que

possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6050vº),  visto  que  os  registros

encontrados às fls.283/287 são de diversos inquéritos policiais,  além de ações

penais  nas quais houve a absolvição ou impronúncia do réu – cf. fls.417/419 do

Apenso  Portaria  7/2017),  os  quais  não  podem  ser  considerados  maus

antecedentes,  a  teor  da  Súmula  444 do C.  STJ.  Contudo,  entendo o  acusado

Renan Amorim Peixoto demonstra conduta social e personalidade nociva, vez

que  afirmou  ter  se  mantido  sempre  por  meio  de  atividade  ilícita,  qual  seja,

pirataria,  além,  é  claro,  do  tráfico  internacional  de  drogas,  o  que  justifica  o

aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no
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patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/6+1/2=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Aplico  a  agravante

prevista  no  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado

organizou a ação criminosa  in loco, conforme justificado no tópico relativo ao

acusado Renan Amorim Peixoto e os crimes de tráfico de drogas, resultando a

pena em 09 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 1132

dias-multa.

6.E. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.138,  fls.283/287,  fls.347,  fls.417/419,

fls.895/897,  fls.976 do Apenso Portaria  07/2017),  o acusado  Renan Amorim

Peixoto não registra antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6050vº),  visto  que  os  registros

encontrados às fls.283/287 são de diversos inquéritos policiais,  além de ações

penais  nas quais houve a absolvição ou impronúncia do réu – cf. fls.417/419 do
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Apenso  Portaria  7/2017),  os  quais  não  podem  ser  considerados  maus

antecedentes,  a  teor  da  Súmula  444 do C.  STJ.  Contudo,  entendo o  acusado

Renan Amorim Peixoto demonstra conduta social e personalidade nociva, vez

que  afirmou  ter  se  mantido  sempre  por  meio  de  atividade  ilícita,  qual  seja,

pirataria,  além,  é  claro,  do  tráfico  internacional  de  drogas,  o  que  justifica  o

aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro  da  normalidade.  Fixo,  assim,  a  pena-base  em  03  anos,  06  meses  de

reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em  04 anos, 1 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.
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Aplico  a  continuidade  delitiva aos  quatros  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  01/05/2017.  Assim,

majoro a pena de 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 1294

dias-multa  na  metade  (1/2),  em  face  da  quantidade  de  crimes  praticados,

resultando como pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 19

anos, 4 meses de reclusão, e pagamento de 1941 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Renan Amorim Peixoto em 23 anos e 05

meses de reclusão e pagamento de 1953 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo  que  o  acusado  Renan Amorim Peixoto se  encontra

preso desde 19/10/2017 (fls.4784 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), a título

de  prisão  cautelar,  razão  pela  qual  tal  período  será  descontado  para  fins  de

adequação do regime mais favorável, preenchidos os demais requisitos durante a

execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 19/10/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.
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Fixo o valor do dia multa em um 1/10 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Renan Amorim

Peixoto, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

7- Rodrigo Amorim Peixoto:

7.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Rodrigo Amorim Peixoto

não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu  desfavor

(fls.141, fls.288/289, fls.420, fls.901/902 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.
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Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

7.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 6 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Rodrigo Amorim Peixoto

não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu  desfavor

(fls.141, fls.288/289, fls.420, fls.901/902 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(322kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de
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conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

7.C. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado Rodrigo Amorim Peixoto não registra qualquer antecedente que possa

ser  utilizado  em  seu  desfavor  (fls.141,  fls.288/289,  fls.420,  fls.901/902  do

Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a
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pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  18/09/2016.  Assim,

majoro a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa

em um sexto (1/6), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como

pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 10 anos, 2 meses e

15 dias de reclusão, e pagamento de 1020 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização
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criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado  Rodrigo Amorim Peixoto em 13 anos,

08 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 1031 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Rodrigo Amorim Peixoto se encontra

preso desde 01/11/2017 (fls.4880 dos autos 0010474-96.2017.403.6181), a título

de  prisão  cautelar,  razão  pela  qual  tal  período  será  descontado  para  fins  de

adequação do regime mais favorável, preenchidos os demais requisitos durante a

execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 01/11/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/10 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Rodrigo Amorim

Peixoto, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

8- José Lúcio Paulino:
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8.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 14 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  José Lúcio Paulino não

registra qualquer  antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.93,

fls.231/232, fls.329, fls.392, fls.871/872 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  noventa  quilos  de  cocaína

(93kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em
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vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

8.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 17 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  José Lúcio Paulino não

registra qualquer  antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.93,

fls.231/232, fls.329, fls.392, fls.871/872 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
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Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

8.C. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  José Lúcio Paulino não registra  qualquer  antecedente que possa  ser

utilizado em seu desfavor (fls.93,  fls.231/232,  fls.329,  fls.392,  fls.871/872 do

Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º
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da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  02/04/2017  e  01/05/2017.  Assim,

majoro a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa

em um sexto (1/6), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como

pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 10 anos, 2 meses e

15 dias de reclusão, e pagamento de 1020 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias,  totalizado a  pena  do  acusado  José  Lúcio  Paulino em  13 anos,  08

meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 1031 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.
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Observo que o acusado  José Lúcio Paulino se encontra preso

desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar,  razão pela qual tal período será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao  tempo  do  fato,  em razão  da  situação  econômica  do  acusado  José  Lúcio

Paulino, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

9- Marcos Eduardo dos Santos Barbosa:

9.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n.  11.343/06,  observo que o acusado  Marcos Eduardo dos

Santos Barbosa não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu

desfavor (fls.113, fls.247/248,  fls.334, fls.401,  fls.879/880 do Apenso Portaria

07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a
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conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

9.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 17 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n.  11.343/06,  observo que o acusado  Marcos Eduardo dos

Santos Barbosa não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu
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desfavor (fls.113, fls.247/248,  fls.334, fls.401,  fls.879/880 do Apenso Portaria

07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

9.C. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013
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Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Marcos  Eduardo  dos  Santos  Barbosa não  registra  qualquer

antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.113, fls.247/248, fls.334,

fls.401, fls.879/880 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de
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várias outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  01/05/2017.  Assim,

majoro a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa

em um sexto (1/6), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como

pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 10 anos, 2 meses e

15 dias de reclusão, e pagamento de 1020 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado  Marcos Eduardo dos Santos Barbosa

em 13 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 1031 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado Marcos Eduardo dos Santos Barbosa

se encontra preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal

período  será  descontado  para  fins  de  adequação  do  regime  mais  favorável,

preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e  atingido  o

patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

490



dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Marcos Eduardo

dos  Santos  Barbosa,  declarada  em Juízo,  nos  termos  do  artigo  49,  §1º,  do

Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

10- Edney dos Santos Neris:

10.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas –     Evento 6

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Edney dos Santos Neris é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.52,  fls.225/228,  fls.327,  fls.389/390,  fls.867/868  do  Apenso  Portaria

07/2017). Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena

em razão de maus antecedentes (fls.6066vº), visto que os registros encontrados

são de inquéritos policiais (um arquivado e outro com extinção da punibilidade),

os quais não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444

do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a
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justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade de  droga  apreendida,  mais  de  duzentos  quilos  de  cocaína

(225kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual resta mantida a pena intermediária

em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 8 (oito) anos,  9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875

(oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

10.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas –     Evento 7

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Edney dos Santos Neris é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor
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(fls.52,  fls.225/228,  fls.327,  fls.389/390,  fls.867/868  do  Apenso  Portaria

07/2017). Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena

em razão de maus antecedentes (fls.6066vº), visto que os registros encontrados

são de inquéritos policiais (um arquivado e outro com extinção da punibilidade),

os quais não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444

do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual resta mantida a pena intermediária

em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,
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motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/3, tendo em

vista  que a  droga foi  apreendida na Itália  no Porto de Gioia  Tauro,  local  de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 10 anos de

reclusão, e pagamento de 1000 dias-multa

10.C.Crime de Tráfico Internacional de Drogas –     Evento 9

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Edney dos Santos Neris é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.52,  fls.225/228,  fls.327,  fls.389/390,  fls.867/868  do  Apenso  Portaria

07/2017). Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena

em razão de maus antecedentes (fls.6066vº), visto que os registros encontrados

são de inquéritos policiais (um arquivado e outro com extinção da punibilidade),

os quais não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444

do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade de  droga  apreendida,  mais  de  duzentos  quilos  de  cocaína
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(225kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual fixo a pena intermediária em 07

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  8 (oito) anos,  9 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e

cinco) dias-multa.

10.D. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 20 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Edney dos Santos Neris é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.52,  fls.225/228,  fls.327,  fls.389/390,  fls.867/868  do  Apenso  Portaria

07/2017). Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena

em razão de maus antecedentes (fls.6066vº), visto que os registros encontrados

são de inquéritos policiais (um arquivado e outro com extinção da punibilidade),
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os quais não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444

do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade de droga apreendida, mais de cem quilos de cocaína (115 kg),

revela  intenso  grau  de  risco  à  saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual fixo a pena intermediária em 07

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  8 (oito) anos,  9 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e

cinco) dias-multa.
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10.E. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 21 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Edney dos Santos Neris é

primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor

(fls.52,  fls.225/228,  fls.327,  fls.389/390,  fls.867/868  do  Apenso  Portaria

07/2017). Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena

em razão de maus antecedentes (fls.6066vº), visto que os registros encontrados

são de inquéritos policiais (um arquivado e outro com extinção da punibilidade),

os quais não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444

do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

Acrescente-se ainda que, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, é

necessário considerar  que a enorme quantidade de droga apreendida,  mais  de

duzentos quilos de cocaína (273kg), revela intenso grau de risco à saúde pública.

Tratando-se de droga cuja dependência mais intensa dispensa comentários por se

tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam uma exasperação da

pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de

reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem
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agravantes a ser consideradas, razão pela qual fixo a pena intermediária em 07

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  8 (oito) anos,  9 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e

cinco) dias-multa.

10.F. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Edney  dos  Santos  Neris  não  registra  antecedentes  que  possam ser

utilizados em seu desfavor, conforme já acima mencionado.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6066vº),  visto  que  os  registros

encontrados são de inquéritos policiais (um arquivado e outro com extinção da

punibilidade), os quais não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da

Súmula 444 do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base, no mínimo legal, resultando em 03 anos de reclusão e pagamento de

10 dias-multa.
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Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há circunstâncias

agravantes, nem atenuantes, razão pela qual mantenho, nesta fase, a pena de 03

anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 06 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas, conforme analisado em tópico próprio.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  cinco  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  18/09/2016  e  18/08/2017.  Assim,

majoro a pena de 8 (oito) anos,  9 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e

cinco) dias-multa em 1/2, em face da quantidade de crimes praticados, resultando

como pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas  15 anos de

reclusão, e ao pagamento 1500 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares
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próprias, totalizado a pena do acusado Edney dos Santos Neris em 18 (dezoito)

anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1511 (mil,  quinhentos e

onze) dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Edney dos Santos Neris se  encontra

preso desde 04/09/2017 a título de prisão cautelar, razão pela qual o período de

prisão  será  descontado  para  fins  de  adequação  do  regime  mais  favorável,

preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e  atingido  o

patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor  do dia  multa em 1/30 (um trigésimo) do salário

mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado

Edney dos Santos Neris, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do

Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

11- Paulo César Pereira Júnior:
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11.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo que  o  acusado  Paulo  César  Pereira

Júnior possui condenação transitada em julgada (certidão às fls.969 do Apenso

Portaria  07/2017),  a  qual  não  configura  reincidência,  em  razão  do  transito

posterior  aos  fatos  aqui  tratados,  mas  deve  ser  reconhecida  como  maus

antecedentes,  justificando o  aumento  da  pena-base  em 1/6  (demais  folhas  de

antecedentes  às  fls.130,  fls.273/274,  fls.344,  fls.413,  fls.893/894  do  Apenso

Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/2 +1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
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Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 971

dias-multa.

11.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 17 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo que  o  acusado  Paulo  César  Pereira

Júnior possui condenação transitada em julgada (certidão às fls.969 do Apenso

Portaria  07/2017),  a  qual  não  configura  reincidência,  em  razão  do  transito

posterior  aos  fatos  aqui  tratados,  mas  deve  ser  reconhecida  como  maus

antecedentes,  justificando o  aumento  da  pena-base  em 1/6  (demais  folhas  de

antecedentes  às  fls.130,  fls.273/274,  fls.344,  fls.413,  fls.893/894  do  Apenso

Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de
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conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/2 +1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 971

dias-multa.

11.C. Crime de Organização Criminosa–art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado Paulo César Pereira Júnior possui condenação transitada em julgada

(certidão  às  fls.969  do  Apenso  Portaria  07/2017),  a  qual  não  configura

reincidência, em razão do transito posterior aos fatos aqui tratados, mas deve ser

reconhecida como maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base em

1/6  (demais  folhas  de  antecedentes  às  fls.130,  fls.273/274,  fls.344,  fls.413,

fls.893/894 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

503



justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 04 anos, 01 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  01/05/2017.  Assim,

majoro a pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 971

dias-multa  em um sexto  (1/6),  em face  da  quantidade  de  crimes  praticados,

resultando como pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 11

anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e pagamento de 1132 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código
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Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Paulo César Pereira Júnior em 15 anos,

05 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 1144 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado Paulo César Pereira Júnior se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato,  em razão da situação econômica do acusado  Paulo  César

Pereira Júnior, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

12- Denilson Agostinho Bilro:
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12.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 17 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Denilson Agostinho Bilro

não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.44,

fls.223/224, fls.326, fls.388, fls.935 do Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena do acusado Denilson Agostinho Bilro (fls.6063vº), uma vez que o acusado

possui  apenas  um  feito,  cuja  extinção  da  punibilidade  foi  declarada  em

31/03/2005, com fundamento no art.74 da Lei n.º 9.099/95 (conforme certidão de

fls.388 do Apenso Portaria 07/2017). Contudo, entendo que há justificativa para a

majoração da pena-base em 1/6, em razão da conduta social do acusado Denilson

Agostinho Bilro, porque, conforme consignado no tópico referente ao réu, foi

captada conversa em que ele oferece arma de fogo a Wagner do Nascimento,

investigado falecido no Evento 21 após confronto com policiais federais.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/2+1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.
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Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 971

dias-multa.

12.B.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado Denilson Agostinho Bilro não registra qualquer antecedente que possa

ser  utilizado em seu  desfavor  (fls.44,  fls.223/224,  fls.326,  fls.388,  fls.935 do

Apenso Portaria 07/2017).

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena do acusado Denilson Agostinho Bilro (fls.6063vº), uma vez que o acusado

possui  apenas  um  feito,  cuja  extinção  da  punibilidade  foi  declarada  em

31/03/2005, com fundamento no art.74 da Lei n.º 9.099/95 (conforme certidão de

fls.388 do Apenso Portaria 07/2017). Contudo, entendo que há justificativa para a

majoração da pena-base em 1/6, em razão da conduta social do acusado Denilson

Agostinho Bilro, porque, conforme consignado no tópico referente ao réu, foi

captada conversa em que ele oferece arma de fogo a Wagner do Nascimento,

investigado falecido no Evento 21 após confronto com policiais federais.
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.  Fixo,  assim, a pena-base  em  03 anos e 06 meses de

reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em  04 anos, 1 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Denilson Agostinho Bilro em 13 anos, 09

meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 938 dias-multa.
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O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Denilson Agostinho Bilro se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao  tempo  do  fato,  em  razão  da  situação  econômica  do  acusado  Denilson

Agostinho Bilro, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

13- Tiago Almeida Leite:

13.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao
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artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Tiago Almeida Leite não

registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.151,

fls.303/304, fls.425, fls.910/911 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.
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13.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 17 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Tiago Almeida Leite não

registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.151,

fls.303/304, fls.425, fls.910/911 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em
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vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

13.C.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Tiago Almeida Leite não registra qualquer antecedente que possa ser

utilizado em seu desfavor (fls.151, fls.303/304, fls.425, fls.910/911 do Apenso

Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-
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multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  09/09/2016  e  01/05/2017.  Assim,

majoro a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa

em um sexto (1/6), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como

pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 10 anos, 2 meses e

15 dias de reclusão, e pagamento de 1020 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias,  totalizado a pena do acusado  Tiago Almeida Leite em  13 anos, 08

meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 1031 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado Tiago Almeida Leite se encontra preso

desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar,  razão pela qual tal período será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 
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Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Tiago Almeida

Leite, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

14- Moisés Mello Azevedo:

14.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas –     Evento 6

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Moisés Mello Azevedo não

ostenta antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor (fls.120/121, fls.

263/264, fls.341/342, fls.408, fls.888/890 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o

pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena em razão de maus

antecedentes (fls.6068), visto que o registro encontrado às fls.408 é de ação penal

ainda  sem  transito  em  julgado,  pendente  de  recurso  em  segundo  grau,  não

podendo ser considerado maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como a sua personalidade e conduta social. 
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Acrescentando-se ainda, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(322kg), a revelar intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento público e geral, o que justifica uma exasperação da pena-base, no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há circunstâncias

agravantes, nem atenuantes a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena

intermediária em  07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-

multa.

Na última fase,  está  presente  a  causa  de  aumento  referente  à

transnacionalidade do crime (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), já que a droga

apreendida tinha como destino à Europa, motivo pelo qual aumento a pena do

acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em vista que a droga foi apreendida ainda

no Porto de Santos/SP, tornando a pena em concreto em  08 anos, 09 meses de

reclusão, e pagamento de  875 dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena tipificada no

§1º  do  artigo  29  do  Código  Penal,  requerida  pela  defesa,  diante  da  não

configuração de participação de menor importância do acusado  Moisés Mello

Azevedo. Não havia apenas repasse de informações aos membros da organização

e sim vínculo  estreito  com vários  membros  do  grupo,  inclusive  para  fins  de

ciência e conhecimento do sucesso ou não das empreitadas criminosas.

14.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 9 
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Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Moisés Mello Azevedo não

ostenta antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor (fls.120/121, fls.

263/264, fls.341/342, fls.408, fls.888/890 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o

pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena em razão de maus

antecedentes (fls.6068), visto que o registro encontrado às fls.408 é de ação penal

ainda  sem  transito  em  julgado,  pendente  de  recurso  em  segundo  grau,  não

podendo ser considerado maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua personalidade e conduta social. 

Acrescentando-se ainda, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, a

enorme quantidade de  droga  apreendida,  mais  de  duzentos  quilos  de  cocaína

(225kg), a revelar intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento público e geral, o que justifica uma exasperação da pena-base, no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há circunstâncias

agravantes, nem atenuantes a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena

intermediária em  07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-

multa.
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Na última fase,  está  presente  a  causa  de  aumento  referente  à

transnacionalidade do crime (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), já que a droga

apreendida tinha como destino à Europa, motivo pelo qual aumento a pena do

acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em vista que a droga foi apreendida ainda

no Porto de Santos/SP, tornando a pena em concreto em  08 anos e 09 meses de

reclusão e pagamento de  875 dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena tipificada no

§1º  do  artigo  29  do  Código  Penal,  requerida  pela  defesa,  diante  da  não

configuração de participação de menor importância do acusado  Moisés Mello

Azevedo. Não havia apenas repasse de informações aos membros da organização

e sim vínculo  estreito  com vários  membros  do  grupo,  inclusive  para  fins  de

ciência e conhecimento do sucesso ou não das empreitadas criminosas.

14.C. Crime de Tráfico Internacional de Drogas – Evento 17

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Moisés Mello Azevedo não

ostenta antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor (fls.120/121, fls.

263/264, fls.341/342, fls.408, fls.888/890 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o

pedido do Ministério Público Federal de majoração da pena em razão de maus

antecedentes (fls.6068), visto que o registro encontrado às fls.408 é de ação penal

ainda  sem  transito  em  julgado,  pendente  de  recurso  em  segundo  grau,  não

podendo ser considerado maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade, assim como sua personalidade e conduta social. 
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Acrescentando-se ainda, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(332kg), a revelar intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento público e geral, o que justifica uma exasperação da pena-base, no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há circunstâncias

agravantes, nem atenuantes a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena

intermediária em  07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-

multa.

Na última fase,  está  presente  a  causa  de  aumento  referente  à

transnacionalidade do crime (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), já que a droga

apreendida tinha como destino à Europa, motivo pelo qual aumento a pena do

acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em vista que a droga foi apreendida ainda

no Porto de Santos/SP, tornando a pena em concreto em  08  anos e 09 meses de

reclusão, e pagamento de 875 dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena tipificada no

§1º  do  artigo  29  do  Código  Penal,  requerida  pela  defesa,  diante  da  não

configuração de participação de menor importância do acusado  Moisés Mello

Azevedo. Não havia apenas repasse de informações aos membros da organização

e sim vínculo  estreito  com vários  membros  do  grupo,  inclusive  para  fins  de

ciência e conhecimento do sucesso ou não das empreitadas criminosas.

14.D. Crime de Organização Criminosa – art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013
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Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Moisés  Mello  Azevedo não  ostenta  antecedentes  que  possam  ser

utilizados  em  seu  desfavor  (fls.120/121,  fls.  263/264,  fls.341/342,  fls.408,

fls.888/890 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o pedido do Ministério Público

Federal de majoração da pena em razão de maus antecedentes (fls.6068), visto

que  o  registro  encontrado  às  fls.408  é  de  ação  penal  ainda  sem transito  em

julgado,  pendente  de  recurso em segundo grau,  não podendo ser  considerado

maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade,  assim como sua personalidade e conduta social.  Fixo,

assim, a pena-base em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação  penal  originária  nº  470.  Não  há  nenhuma

circunstância  agravante,  nem  atenuante  a  ser  considerada,  razão  pela  qual

mantenho a pena, nesta fase, em  03 anos de reclusão e ao pagamento de 10

dias-multa.

Na  última  fase,  está  presente  a  causa  de  aumento  referente

estabelecida no inciso V do §4º do art.2º da Lei n.º 12.850/2013, já que restou

claro  que  a  organização  criminosa  tinha  contatos  na  Europa,  os  quais  eram

responsáveis pelo recebimento da droga, motivo pelo qual aumento a pena do

acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a pena em concreto em 03 anos, 06

meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.
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Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas, conforme analisado em tópico próprio.

Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena tipificada no

§1º  do  artigo  29  do  Código  Penal,  requerida  pela  defesa,  diante  da  não

configuração de participação de menor importância do acusado  Moisés Mello

Azevedo. Não havia apenas repasse de informações aos membros da organização

e sim vínculo  estreito  com vários  membros  do  grupo,  inclusive  para  fins  de

ciência e conhecimento do sucesso ou não das empreitadas criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  quatro  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  18/09/2016  e  01/05/2017.  Assim,

majoro a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 875 dias-multa

em 1/3, em face da quantidade de crimes praticados, resultando como pena final

para  os  crimes  de  tráfico  internacional  de  drogas  11  anos  e   08  meses  de

reclusão, e  pagamento de 1166 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Moisés Mello Azevedo em 15 anos e 02

meses de reclusão e pagamento de 1177 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-
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base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Moisés de Mello Azevedo  se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo  o  valor  do  dia  multa  em um salário  mínimo vigente  ao

tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado  Moisés de Mello

Azevedo , declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

15- Lucilene Cardoso:

15.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.107,  fls.237/240,  fls.332,  fls.395/396,  fls.875/876  do  Apenso  Portaria

07/2017), a acusada Lucilene Cardoso não registra antecedentes que possam ser

utilizados em seu desfavor.
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Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6047),  visto  que  os  registros

encontrados consistem em feitos cuja punibilidade já foi extinta (fls.237 e fls.239

do  Apenso  Portaria  07/2007)  ou  em  que  houve  absolvição  (0002136-

17.1992.8.26.0562 – fls.395 do Apenso Portaria 07/2017), os quais, por óbvio,

não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ.

Entendo, contudo, diante das informações colhidas nos autos no sentido de que

Lucilene Cardoso tem ligações com grupos criminosos, a ponto de utilizar seus

contatos  para  cobrança  de  dívidas,  conforme  narrado  no  tópico  relativo  à

acusada, que há demonstração de personalidade voltada para o crime, restando

justificado aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/2+1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
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Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Itália, motivo pelo qual aumento a pena da acusada, na proporção de 1/3, tendo

em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e

mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 11 anos, 01

mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 1110 dias-multa.

15.B.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.107,  fls.237/240,  fls.332,  fls.395/396,

fls.875/876  do  Apenso  Portaria  07/2017),  a  acusada  Lucilene  Cardoso não

registra antecedentes que possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6047),  visto  que  os  registros

encontrados consistem em feitos cuja punibilidade já foi extinta (fls.237 e fls.239

do  Apenso  Portaria  07/2007)  ou  em  que  houve  absolvição  (0002136-

17.1992.8.26.0562 – fls.395 do Apenso Portaria 07/2017), os quais, por óbvio,

não podem ser considerados maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ.

Entendo, contudo, diante das informações colhidas nos autos no sentido de que

Lucilene Cardoso tem ligações com grupos criminosos, a ponto de utilizar seus

contatos  para  cobrança  de  dívidas,  conforme  narrado  no  tópico  relativo  à
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acusada, que há demonstração de personalidade voltada para o crime, restando

justificado aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.  Fixo,  assim, a pena-base  em  03 anos e 06 meses de

reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 04 anos, 01 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena da acusada Lucilene Cardoso em 15 anos, 02 meses
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e 10 dias de reclusão e pagamento de 1122 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo  que  a  acusada  Lucilene  Cardoso se  encontra  presa

desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar,  razão pela qual tal período será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/10 do salário mínimo vigente

ao  tempo  do  fato,  em  razão  da  situação  econômica  da  acusada  Lucilene

Cardoso, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

16- Marianito Rona Elesis:

16.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 7 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao
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artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Marianito Rona Elesis

não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu  desfavor

(fls.116, fls.249/250, fls.335, fls.402 e fls.881/882 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade  de  droga apreendida,  mais  de  trezentos  quilos  de  cocaína

(384kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), uma vez que a droga apreendida tinha como destino a

Itália, motivo pelo qual aumento a pena do acusado, na proporção de 1/3, tendo

em vista que a droga foi apreendida já no Porto de Gioia Tauro/Itália, local de

destino do material ilícito. Nesse sentido: “Acreditamos que o aumento de pena

deve ser tanto maior quanto mais complexa a rede de tráfico internacional, e
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mínimo quando se tratar de mero “cruzar a fronteira” do país, sem a prova de

rede mais organizada” (“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz

Junqueira, Saraiva, pág. 324). Torno, assim, a pena em concreto em 10 anos de

reclusão e pagamento de 1000 dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União,

haja vista que o acusado  Marianito Rona Elesis não preenche os requisitos lá

estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso em tela, embora o acusado seja primário e não ostente

maus antecedentes,  é  certo que se  dedica  às atividades  delituosas,  integrando

organização criminosa, de forma que não faz jus à benesse do § 4º, do artigo 33

da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício

legal,  teve  como  objetivo  conferir  tratamento  diferenciado  aos  pequenos  e

eventuais  traficantes,  não alcançando,  assim, aqueles que fazem do tráfico de

entorpecentes um meio de vida.

16.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 8 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Marianito Rona Elesis

não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu  desfavor

(fls.116, fls.249/250, fls.335, fls.402 e fls.881/882 do Apenso Portaria 07/2017).
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  duzentos  quilos  de  cocaína

(234kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União,

528



haja vista que o acusado  Marianito Rona Elesis não preenche os requisitos lá

estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso em tela,  embora o acusado seja primário e não ostente

maus antecedentes,  é  certo que se  dedica  às atividades  delituosas,  integrando

organização criminosa, de forma que não faz jus à benesse do § 4º, do artigo 33

da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício

legal,  teve  como  objetivo  conferir  tratamento  diferenciado  aos  pequenos  e

eventuais  traficantes,  não alcançando,  assim, aqueles que fazem do tráfico de

entorpecentes um meio de vida.

16.C.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado Marianito Rona Elesis não registra qualquer antecedente que possa ser

utilizado em seu desfavor (fls.116, fls.249/250, fls.335, fls.402 e fls.881/882 do

Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a
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pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-

multa.

Afasto a afirmação defensiva de que configuraria  bis is idem a

aplicação da transnacionalidade a ambos os delitos,  de tráfico de drogas e de

organização criminosa, diante da autonomia dos tipos, incidindo, sim, em cada

um  deles,  de  forma  independente,  a  causa  de  aumento  tratada  acima.  Tal

entendimento é verificado no Supremo Tribunal Federal, em relação aos delitos

de tráfico de drogas e associação para o tráfico (STF, HC 97979), devendo ser da

mesma forma aplicado à conjugação tráfico de drogas e crime de organização

criminosa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico
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internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  19/10/2016  e  27/11/2016.  Assim,

majoro a pena de 10 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa em um

sexto (1/6), em face da quantidade de crimes praticados, resultando como pena

final para os crimes de tráfico internacional de drogas  11 anos, 08 meses de

reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Marianito Rona Elesis em 15 anos, 02

meses de reclusão e pagamento de 1177 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo  que  o  acusado  Marianito  Rona  Elesis se  encontra

preso desde 10/09/2017 (fls.05 do Apenso XI), a título de prisão cautelar, razão

pela qual tal período será descontado para fins de adequação do regime mais

favorável,  preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e

atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 10/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.
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Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Marianito Rona

Elesis, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

17- Ariane Bispo Vieira:

17.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 11 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que a acusada Ariane Bispo Vieira não

registra qualquer  antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.29,

fls.213/214, fls.321, fls.384 e fls.930 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

quantidade de droga apreendida,  11 quilos  de  cocaína,  revela  grande grau de

risco  à  saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja  dependência  mais  intensa

dispensa comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral,

justificam uma exasperação da pena-base, no patamar de 1/3, resultando a pena-

base em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.
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Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Rússia,

tendo chegado até lá e devolvida ao Brasil, motivo pelo qual aumento a pena da

acusada, em 1/3, tornando a pena em concreto em 08 anos, 10 meses e 20 dias

de reclusão e pagamento de 888 dias-multa.

17.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas - Evento 19 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que a acusada Ariane Bispo Vieira não

registra qualquer  antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.29,

fls.213/214, fls.321, fls.384 e fls.930 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme quantidade de  droga  apreendida,  mais  de  duzentos  quilos  de  cocaína

(218kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no
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patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Salvador/BA, tornando a pena

em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

17.C.Crime de Associação para Tráfico–art. 35, da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que a acusada Ariane Bispo Vieira não

registra qualquer  antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor (fls.29,

fls.213/214, fls.321, fls.384 e fls.930 do Apenso Portaria 07/2017).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a
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quantidade  e  a  qualidade  da  droga  apreendida  (mais  de  duzentos  quilos  de

cocaína,  em  duas  ocasiões),  revelam  intenso  grau  de  risco  à  saúde  pública,

tratando-se de droga cuja dependência mais intensa dispensa comentários por se

tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam uma exasperação da

pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-base em 04 anos e 06 meses de

reclusão e pagamento de 1050 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida, nas duas ocasiões, tinha como

destino à Europa, motivo pelo qual aumento a pena da acusada, na proporção de

1/3, tendo em vista que em um dos eventos a droga chegou até a Rússia e foi

devolvida para o Brasil, tornando a pena em concreto em 06 anos de reclusão e

pagamento de 1400 dias-multa.

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  02/02/2016  e  16/07/2017.  Assim,

majoro a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 888

dias-multa  em um sexto  (1/6),  em face  da  quantidade  de  crimes  praticados,

resultando como pena final para os crimes de tráfico internacional de drogas 10

anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e pagamento de 1036 dias-multa.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de associação

535



para fins de tráfico são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com

elementares próprias, totalizado a pena da acusada Ariane Bispo Vieira em 16

anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 2436 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que a acusada  Ariane Bispo Vieira se encontra presa

desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar,  razão pela qual tal período será

descontado para fins de  adequação do regime mais favorável,  preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica da acusada  Ariane Bispo

Vieira, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

18- Rogério Correia Morais:

18.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 14 
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Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Rogério Correia Morais

não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu  desfavor

(fls.143, fls.290/291, fls.349, fls.421 e fls.903/904 do Apenso Portaria 07/2017). 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande quantidade de droga apreendida,  quase cem quilos  de  cocaína (93kg),

revela  grande  grau  de  risco  à  saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena
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em concreto em  08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-

multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União,

haja vista que o acusado Rogério Correia Morais não preenche os requisitos lá

estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso em tela, embora o acusado seja primário e não ostente

maus  antecedentes,  é  certo  que  se  dedica  às  atividades  delituosas,  conforme

analisado no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à benesse

do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o

referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos

pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do

tráfico de entorpecentes um meio de vida.

18.B.Crime de Associação para Tráfico–art. 35, da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado Rogério Correia Morais

não  registra  qualquer  antecedente  que  possa  ser  utilizado  em  seu  desfavor

(fls.143, fls.290/291, fls.349, fls.421 e fls.903/904 do Apenso Portaria 07/2017).
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Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

quantidade e a qualidade da droga apreendida, revelam intenso grau de risco à

saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja  dependência  mais  intensa  dispensa

comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam

uma exasperação da pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-base em 04

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 1050 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga tinha como destino à Europa, motivo pelo

qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a pena em

concreto em 05 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 1225 dias-multa.

Afasto a afirmação defensiva de que configuraria  bis is idem a

aplicação da transnacionalidade a ambos os delitos,  de tráfico de drogas e de

associação para fins de tráfico, diante da autonomia dos tipos, incidindo, sim, em

cada  um  deles,  de  forma  independente,  a  causa  de  aumento  tratada  acima,

conforme  entendimento  adotado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF,  HC

97979).
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Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de associação

para fins de tráfico são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com

elementares próprias, totalizado a pena do acusado Rogério Correia Morais em

14 anos de reclusão e pagamento de 2100 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Rogério Correia Morais se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Rogério Correia

Morais, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

19- Carlos Renato Souza de Oliveira:
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19.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 11

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo,  em face  dos  antecedentes  criminais

acostados  aos  autos,  que  o  acusado  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira  é

tecnicamente primário (fls.36/38, fls.217/221, fls.386/387, fls.836/838, fls.866,

fls.932/934, fls.968 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o pedido do Ministério

Público Federal de majoração da pena-base em razão de maus antecedentes, pois

não há acostado aos autos nenhuma certidão que informe condenação transitada

em julgado. Há sim inquéritos policiais e ações penais suspensas nos termos do

artigo  366  do  CPP,  as  quais  não  podem  ser  consideradas  como  maus

antecedentes, conforme estabelecido na Súmula 444 do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

quantidade de droga (cocaína) apreendida (11kg), revela grande grau de risco à

saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja  dependência  mais  intensa  dispensa

comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam

uma exasperação da pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-base  em 07

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual fixo a pena, nesta fase, em 07 anos
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e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Rússia,

tendo chegado até lá e devolvida ao Brasil, motivo pelo qual aumento a pena da

acusada,  em  1/3,  tornando  a  pena  em  concreto  em  10  anos  de  reclusão  e

pagamento de 1000 dias-multa.

Não se aplica da causa de diminuição prevista no §4º do artigo

33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União, haja vista

que o acusado não preenche os requisitos lá estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No  caso  em  tela,  embora  o  acusado  não  ostente  maus

antecedentes, é certo que se dedica às atividades delituosas, conforme analisado

no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à benesse do § 4º, do

artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido

benefício  legal,  teve  como  objetivo  conferir  tratamento  diferenciado  aos

pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do

tráfico de entorpecentes um meio de vida.

19.B. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 15

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao
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artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo,  em face  dos  antecedentes  criminais

acostados  aos  autos,  que  o  acusado  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira  é

tecnicamente primário (fls.36/38, fls.217/221, fls.386/387, fls.836/838, fls.866,

fls.932/934, fls.968 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o pedido do Ministério

Público Federal de majoração da pena-base em razão de maus antecedentes, pois

não há acostado aos autos nenhuma certidão que informe condenação transitada

em julgado. Há sim inquéritos policiais e ações penais suspensas nos termos do

artigo  366  do  CPP,  as  quais  não  podem  ser  consideradas  como  maus

antecedentes, conforme estabelecido na Súmula 444 do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

quantidade de droga (cocaína) apreendida (420kg), revela grande grau de risco à

saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja  dependência  mais  intensa  dispensa

comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam

uma exasperação da pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-base  em 07

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual fixo a pena, nesta fase, em 07 anos

e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,
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da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos, tornando a pena em

concreto em  8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa.

Não se aplica da causa de diminuição prevista no §4º do artigo

33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União, haja vista

que o acusado não preenche os requisitos lá estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No  caso  em  tela,  embora  o  acusado  não  ostente  maus

antecedentes, é certo que se dedica às atividades delituosas, conforme analisado

no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à benesse do § 4º, do

artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido

benefício  legal,  teve  como  objetivo  conferir  tratamento  diferenciado  aos

pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do

tráfico de entorpecentes um meio de vida.

19.C.Crime de Associação para Tráfico–art. 35, da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo,  em face  dos  antecedentes  criminais

acostados  aos  autos,  que  o  acusado  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira  é

tecnicamente primário (fls.36/38, fls.217/221, fls.386/387, fls.836/838, fls.866,

fls.932/934, fls.968 do Apenso Portaria 07/2017). Afasto o pedido do Ministério
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Público Federal de majoração da pena-base em razão de maus antecedentes, pois

não há acostado aos autos nenhuma certidão que informe condenação transitada

em julgado. Há sim inquéritos policiais e ações penais suspensas nos termos do

artigo  366  do  CPP,  as  quais  não  podem  ser  consideradas  como  maus

antecedentes, conforme estabelecido na Súmula 444 do C. STJ.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

quantidade e a qualidade da droga apreendida, revelam intenso grau de risco à

saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja  dependência  mais  intensa  dispensa

comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam

uma exasperação da pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-base em 4

anos, 6 meses de reclusão e pagamento de 1050 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

atenuantes, nem agravantes a ser consideradas,  razão pela qual mantenho a pena,

nesta fase, em 4 anos, 6 meses de reclusão e pagamento de 1050 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga tinha como destino à Europa, motivo pelo

qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a pena em

concreto em 5 anos,  3 meses de reclusão e pagamento de 1225 dias-multa.
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Não há bis is idem na aplicação da transnacionalidade a ambos

os delitos, de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, diante da

autonomia dos tipos, incidindo, sim, em cada um deles, de forma independente, a

causa de aumento tratada acima, conforme entendimento adotado pelo Supremo

Tribunal Federal (STF, HC 97979).

Aplico  a  continuidade  delitiva aos  dois  crimes  de  tráfico

internacional  de  drogas,  uma vez que ocorreram com similaridade  no  modus

operandi,  em  período  compreendido  entre  02/02/2017  e  12/04/2017.  Assim,

majoro, em 1/6, resultando como pena final:  11 anos, 08 meses de reclusão, e

pagamento de 1166 dias-multa, em face da quantidade de crimes praticados.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de associação

para fins de tráfico são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com

elementares  próprias,  totalizado a pena do acusado  Carlos Renato Souza de

Oliveira em 16 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 2391 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  se encontra preso desde 04/09/2017, a

título de prisão cautelar, razão pela qual tal período será descontado para fins de

adequação do regime mais favorável, preenchidos os demais requisitos durante a

execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do
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dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado  Carlos Renato

Souza de Oliveira, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

20- Sérgiogil Florentino da Silva:

20.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 14 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Sergiogil Florentino da

Silva não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor

(fls.148, fls.301/302, fls.351, fls.424, fls.908/909 e fls.963 do Apenso Portaria

07/2017). 

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6076vº),  visto  que  nas  folhas  de

antecedentes  em  nome  do  acusado  só  constam  um  feito  (1528510-

66.2017.8.26.0223 – fls.424 do Apenso Portaria 7/2017), termo circunstanciado

arquivado, conforme certidão de fls.963 do Apenso Portaria 7/2017), o qual não

pode  ser  considerado  mau  antecedente,  a  teor  da  Súmula  444  do  C.  STJ.

Contudo, entendo o acusado  Sergiogil Florentino da Silva demonstra conduta

social e personalidade nociva, como se denota das imagens com armas obtidas de
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perícia  realizada  no  aparelho  celular  do  acusado,  conforme  já  salientado  no

tópico próprio, o que justifica o aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande quantidade de droga apreendida,  quase cem quilos  de  cocaína (93kg),

revela  grande  grau  de  risco  à  saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/2+1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes a serem

consideradas. Aplico a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal,

haja vista que o acusado comandou a ação criminosa, conforme justificado no

tópico relativo ao acusado Sérgiogil Florentino da Silva e os crimes de tráfico

de drogas, resultando a pena em 09 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e ao

pagamento de 971 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena
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em concreto em 11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 1132

dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União,

haja  vista  que  o  acusado  Sergiogil  Florentino  da  Silva não  preenche  os

requisitos lá estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso em tela, embora o acusado seja primário e não ostente

maus  antecedentes,  é  certo  que  se  dedica  às  atividades  delituosas,  conforme

analisado no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à benesse

do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o

referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos

pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do

tráfico de entorpecentes um meio de vida.

20.B.Crime de Associação para Tráfico–art. 35, da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que o acusado  Sergiogil Florentino da

Silva não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor

(fls.148, fls.301/302, fls.351, fls.424, fls.908/909 e fls.963 do Apenso Portaria

07/2017). 
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Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6076vº),  visto  que  nas  folhas  de

antecedentes  em  nome  do  acusado  só  constam  um  feito  (1528510-

66.2017.8.26.0223 – fls.424 do Apenso Portaria 7/2017), termo circunstanciado

arquivado, conforme certidão de fls.963 do Apenso Portaria 7/2017), o qual não

pode  ser  considerado  mau  antecedente,  a  teor  da  Súmula  444  do  C.  STJ.

Contudo, entendo o acusado  Sergiogil Florentino da Silva demonstra conduta

social e personalidade nociva, como se denota das imagens com armas obtidas de

perícia  realizada  no  aparelho  celular  do  acusado,  conforme  já  salientado  no

tópico próprio, o que justifica o aumento de 1/6 na pena-base.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

quantidade e a qualidade da droga apreendida, revelam intenso grau de risco à

saúde  pública,  tratando-se  de  droga  cuja  dependência  mais  intensa  dispensa

comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral, justificam

uma  exasperação  da  pena-base,  no  patamar  de  1/2,  resultando  a  pena-base

(1/2+1/6=4/6) em 05 anos de reclusão e pagamento de 1166 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há

atenuantes a serem consideradas. Aplico a agravante prevista no artigo 62, inciso

I,  do  Código  Penal,  haja  vista  que  o  acusado  comandou  a  ação  criminosa,

conforme  justificado  no  tópico  relativo  ao  acusado  Sérgiogil  Florentino  da

Silva e os crimes de tráfico de drogas, resultando a pena em 05 anos e 10 meses
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de reclusão e ao pagamento de 1360 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga tinha como destino à Europa, motivo pelo

qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a pena em

concreto em  06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1586

dias-multa.

Afasto a afirmação defensiva de que configuraria  bis is idem a

aplicação da transnacionalidade a ambos os delitos,  de tráfico de drogas e de

associação para fins de tráfico, diante da autonomia dos tipos, incidindo, sim, em

cada  um  deles,  de  forma  independente,  a  causa  de  aumento  tratada  acima,

conforme  entendimento  adotado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF,  HC

97979).

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de associação

para fins de tráfico são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com

elementares  próprias,  totalizado  a  pena  do  acusado  Sérgiogil  Florentino  da

Silva em  18 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e pagamento de 2718 dias-

multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo  que  o  acusado  Sérgiogil  Florentino  da  Silva se

encontra preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal
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período  será  descontado  para  fins  de  adequação  do  regime  mais  favorável,

preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e  atingido  o

patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao  tempo  do  fato,  em  razão  da  situação  econômica  do  acusado  Sérgiogil

Florentino  da  Silva,  declarada  em Juízo,  nos  termos  do  artigo  49,  §1º,  do

Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

21- Patrício da Silva Fausto:

21.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 12

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que, embora haja diversos apontamentos

(fls.129, fls.265/272, fls.343, fls.409/412, fls.891/892, fls.959, fls.962 do Apenso

Portaria 07/2017), o acusado Patrício da Silva Fausto não registra antecedentes

que possam ser utilizados em seu desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em razão  de  maus  antecedentes  (fls.6073vº),  visto  que  as  condenações
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informadas às fls.267/269 tiveram suas extinções de punibilidade declaradas em

2011 (fls.409/412 do Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há mais de cinco anos da

data dos fatos (artigo 64, inciso I do CP).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande quantidade de droga apreendida (199kg) de cocaína  revela grande grau

de risco à saúde pública,  tratando-se de droga cuja dependência mais intensa

dispensa comentários por se tratar de matéria de conhecimento público e geral,

justificam uma exasperação da pena-base, no patamar de 1/2, resultando a pena-

base  em  07 anos, 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena nesta fase em 07

anos, 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 750 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no valor de 1/3, tendo em vista que

a  droga  foi  apreendida  ainda  no  Porto  de  Valência/Espanha.  Nesse  sentido:

“Acreditamos  que  o  aumento  de  pena  deve  ser  tanto  maior  quanto  mais

complexa a rede de tráfico internacional, e mínimo quando se tratar de mero
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“cruzar  a  fronteira”  do  país,  sem  a  prova  de  rede  mais  organizada”

(“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, Saraiva, pág.

324), tornando a pena em concreto em 10 anos de reclusão, e ao pagamento de

1000 dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo  33  da  Lei  n.º  11.343/2006,  haja  vista  que  o  acusado não preenche  os

requisitos lá estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso  em tela,  embora  o  acusado,  atualmente,  não  ostente

antecedentes  desfavoráveis,  é  certo  que  se  dedica  às  atividades  delituosas,

conforme analisado no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à

benesse do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao

instituir  o  referido  benefício  legal,  teve  como  objetivo  conferir  tratamento

diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles

que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

21.B.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.129,  fls.265/272,  fls.343,  fls.409/412,

fls.891/892, fls.959, fls.962 do Apenso Portaria 07/2017), o acusado Patrício da
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Silva  Fausto não  registra  antecedentes  que  possam  ser  utilizados  em  seu

desfavor.

Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em razão  de  maus  antecedentes  (fls.6073vº),  visto  que  as  condenações

informadas às fls.267/269 tiveram suas extinções de punibilidade declaradas em

2011 (fls.409/412 do Apenso Portaria 7/2017), ou seja, há mais de cinco anos da

data dos fatos (artigo 64, inciso I do CP).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a

pena-base no mínimo legal  em  3 anos de reclusão,  e  ao pagamento de  10

dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas. Rejeito a aplicação do art. 62,I, do CP, uma

vez  que,  muito  embora comprovada a  autoria,  não vislumbro a  presença  dos

requisitos para a aplicação da mencionada agravante.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos,  06 meses de reclusão, e ao pagamento de 11
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dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Patrício da Silva Fausto em 13 anos, 06

meses de reclusão e pagamento de 1011 dias-multa.

Afasto  o  requerimento  defensivo  de  aplicação  do  concurso

formal próprio (art.70, caput, primeira parte do CP), haja vista que não se trata da

mesma ação a configurar ambos os delitos.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado  Patrício da Silva Fausto se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do
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dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Patrício da Silva

Fausto, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

22- Maxwell Galvão da Cunha:

22.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 12

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo  que  o  acusado  Maxwell  Galvão  da

Cunha não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor

(fls.255/258, fls.338, fl.405, fls.883/884 do Apenso Portaria 07/2017). Rejeito o

pedido  do  Ministério  Público  no  sentido  de  exasperar  a  pena  por  maus

antecedentes,  uma  vez  que  os  documentos  juntados  não  permitem  aferir  tal

circunstância, sem ofensa à Súmula 444 do STJ. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro da normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande quantidade de droga apreendida,  199 (cento e  noventa  e  nove)  kg de
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cocaína, revela grande grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 7 anos e  6 meses de reclusão, e ao

pagamento de 750 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. Não há atenuantes, nem

agravantes a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena em 7 anos e  6

meses de reclusão, e ao pagamento de 750 dias-multa. Rejeito a aplicação do

art.  62,I,  do  CP,  uma  vez  que,  muito  embora  comprovada  a  autoria,  não

vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da mencionada agravante.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/3, tendo em

vista  que  a  droga foi  apreendida  ainda  no Porto  de  Valência/Espanha.  Nesse

sentido: “Acreditamos que o aumento de pena deve ser tanto maior quanto mais

complexa a rede de tráfico internacional, e mínimo quando se tratar de mero

“cruzar  a  fronteira”  do  país,  sem  a  prova  de  rede  mais  organizada”

(“Legislação Penal Especial”, Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, Saraiva, pág.

324), tornando a pena em concreto em 10 anos de reclusão, e ao pagamento de

1000 dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo  33  da  Lei  n.º  11.343/2006,  haja  vista  que  o  acusado não preenche  os

requisitos lá estabelecidos, de forma cumulativa:
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"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso em tela, embora o acusado seja primário e não ostente

maus  antecedentes,  é  certo  que  se  dedica  às  atividades  delituosas,  conforme

analisado no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à benesse

do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o

referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos

pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do

tráfico de entorpecentes um meio de vida.

22.B.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Maxwell  Galvão  da  Cunha é  tecnicamente  primário  (fls.255/258,

fls.338,  fl.405,  fls.883/884 do Apenso Portaria 07/2017).  Rejeito o pedido do

Ministério Público no sentido de exasperar a pena por maus antecedentes, uma

vez  que  os  documentos  juntados  não  permitem  aferir  tal  circunstância,  sem

ofensa à Súmula 444 do STJ. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo;  as  circunstâncias  ficaram dentro da normalidade.  Fixo,  assim,  a
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pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a ser consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-

multa.

Afasto a afirmação defensiva de que configuraria  bis is idem a

aplicação da transnacionalidade a ambos os delitos,  de tráfico de drogas e de

organização criminosa, diante da autonomia dos tipos, incidindo, sim, em cada

um  deles,  de  forma  independente,  a  causa  de  aumento  tratada  acima.  Tal

entendimento é verificado no Supremo Tribunal Federal, em relação aos delitos

de tráfico de drogas e associação para o tráfico (STF, HC 97979), devendo ser da

mesma forma aplicado à conjugação tráfico de drogas e crime de organização

criminosa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

560



Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Maxwell Galvão da Cunha em 13 anos,

06 meses de reclusão e pagamento de 1011 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo que o acusado Maxwell Galvão da Cunha se encontra

preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal período

será descontado para fins de adequação do regime mais favorável, preenchidos os

demais requisitos durante a execução da pena, e atingido o patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Maxwell Galvão

da Cunha, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

23- Wellington Reginaldo Faria:
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23.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 5 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo 42 da Lei n.  11.343/06, observo que o acusado  Wellington Reginaldo

Faria não registra qualquer antecedente que possa ser utilizado em seu desfavor

(fls.164, fls.309/310, fls.427, fls.914/915 do Apenso Portaria 07/2017). Contudo,

vislumbro que a culpabilidade do acusado no caso em tela é maior do que a

própria ao tipo penal, uma vez que Wellington Reginaldo Faria possuía a função

de supervisor de vigilância do Terminal Deicmar e aproveitou-se de sua posição

para facilitar o embarque da droga, conduta exatamente oposta ao que se espera

de tal profissional, justificando o aumento da pena-base em 1/6.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a conduta social e personalidade do agente não

demonstra  nada  de  significativo  a  justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não

indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram dentro da

normalidade.

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

enorme  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  uma  tonelada  de  cocaína

(1137kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base (1/2+1/6=4/6) em 08 anos e 04 meses de

reclusão e pagamento de 833 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. No caso em tela, não há
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agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente à transnacionalidade do crime (art. 40, I,

da Lei nº 11.343/2006), já que a droga apreendida tinha como destino à Europa,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em

vista que a droga foi apreendida ainda no Porto de Santos/SP, tornando a pena

em concreto em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 971

dias-multa.

Afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, requerida pela Defensoria Pública da União,

haja vista que o acusado Wellington Reginaldo Faria não preenche os requisitos

lá estabelecidos, de forma cumulativa:

"Art. 33:

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser  reduzidas  de  um sexto  a  dois  terços,  vedada a  conversão em penas
restritivas  de  direitos,  desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa." - Grifei.

No caso em tela, embora o acusado seja primário e não ostente

maus  antecedentes,  é  certo  que  se  dedica  às  atividades  delituosas,  conforme

analisado no tópico relacionado ao acusado, de forma que não faz jus à benesse

do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Como é cediço, o legislador, ao instituir o

referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos

pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do

tráfico de entorpecentes um meio de vida.

23.B.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013
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Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal, observo que o

acusado  Wellington  Reginaldo  Faria não  registra  qualquer  antecedente  que

possa ser utilizado em seu desfavor (fls.164, fls.309/310, fls.427, fls.914/915 do

Apenso Portaria 07/2017). Contudo, vislumbro que a culpabilidade do acusado

no caso em tela é maior do que a própria ao tipo penal, uma vez que Wellington

Reginaldo  Faria  possuía  a  função  de  supervisor  de  vigilância  do  Terminal

Deicmar  e  aproveitou-se  de  sua  posição  para  facilitar  o  embarque  da  droga,

conduta exatamente oposta ao que se espera de tal profissional, justificando o

aumento da pena-base em 1/6.

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a conduta social e personalidade do agente não

demonstra  nada  de  significativo  a  justificar  a  exasperação;  os  motivos,  não

indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram dentro da

normalidade. Fixo, assim, a pena-base no mínimo legal em 03 anos e 06 meses

de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. In casu, não há atenuantes

ou agravantes a serem consideradas.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 04 anos, 01 mês de reclusão, e pagamento de 12 dias-

multa.
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Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas.

Aplico o  concurso material de crimes do artigo 69 do Código

Penal, uma vez que os crimes de tráfico internacional de drogas e de organização

criminosa são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares

próprias, totalizado a pena do acusado Wellington Reginaldo Faria em 13 anos,

09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 983 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.

Observo  que  o  acusado  Wellington  Reginaldo  Faria se

encontra preso desde 04/09/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal

período  será  descontado  para  fins  de  adequação  do  regime  mais  favorável,

preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e  atingido  o

patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 04/09/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/10 do salário mínimo vigente

ao  tempo  do  fato,  em razão  da  situação  econômica  do  acusado  Wellington
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Reginaldo Faria, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

24- Mark Dale Avelino Barnaja:

24.A. Crime de Tráfico Internacional de Drogas -     Evento 21 

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às diretrizes do artigo 59, ambos do Código Penal,  bem como ao

artigo  42  da  Lei  n.  11.343/06,  observo  que  o  acusado  Mark  Dale  Avelino

Barnaja é primário, não ostentando antecedentes que possam ser utilizados em

seu desfavor (fls.251/252, fls.336, fls.403 do Apenso Portaria 07/2017 e Apenso

Antecedentes dos autos em apenso 0004751-36.2017.4036104).

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59,  do Código Penal,  observo que a culpabilidade é própria  do tipo penal;  a

conduta social e personalidade do agente não demonstra nada de significativo a

justificar  a  exasperação;  os  motivos  não  indicam  registros  de  nada  de

significativo; as circunstâncias ficaram dentro da normalidade. 

No entanto, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a

grande  quantidade  de  droga  apreendida,  mais  de  duzentos  quilos  de  cocaína

(273kg), revela intenso grau de risco à saúde pública, tratando-se de droga cuja

dependência  mais  intensa  dispensa  comentários  por  se  tratar  de  matéria  de

conhecimento  público  e  geral,  justificam  uma  exasperação  da  pena-base,  no

patamar de 1/2, resultando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e

pagamento de 750 dias-multa.

566



Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento  do  STF,  na  ação penal  originária  nº  470.  Não há  agravantes  a

serem consideradas. Há, in casu, a incidência da atenuante da confissão, prevista

no art.65, inciso III, alínea d do Código Penal, resultando a pena em 06 anos, 03

meses e pagamento de 625 dias-multa.

Na  última fase,  está  presente  a  causa  de  aumento  referente  à

transnacionalidade do crime (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), já que a droga

apreendida tinha como destino à Europa, motivo pelo qual aumento a pena do

acusado, no mínimo legal de 1/6, tendo em vista que a droga foi apreendida no

Porto de Santos, ainda sendo embarcada, tornando a pena em 06 anos, 03 meses

e 15 dias de reclusão, e pagamento de 729 dias-multa.

Há a incidência ainda da causa de diminuição prevista no §4º do

art.33  da  Lei  n.º  11.343/2006,  uma  vez  que  o  acusado  Mark Dale  Avelino

Barnaja preenche  todos  os  requisitos  exigidos  pelo  dispositivo  legal,  tendo

ficado demonstrado que o acusado envolveu-se episodicamente com o tráfico de

drogas,  em  posição  de  menor  importância  na  cadeia  do  tráfico.  Reduzo  na

proporção no mínimo legal de 1/6, em face da ousadia da forma utilizada pelo

acusado, para fazer subir no navio, sozinho e rapidamente, a grande quantidade

de cocaína encontrada. A pena em concreto final resulta em 06 anos e 27 dias de

reclusão, e pagamento de 607 dias-multa.

O regime inicial é o fechado com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e §

3º  do  Código  Penal,  bem  como  porque,  além  da  quantidade  da  pena,  as

circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que ensejaram a fixação da pena-

base acima do mínimo legal não permitem no caso específico a fixação de regime

menos gravoso.
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Observo  que  o  acusado  Mark  Dale  Avelino  Barnaja se

encontra preso desde 18/08/2017, a título de prisão cautelar, razão pela qual tal

período  será  descontado  para  fins  de  adequação  do  regime  mais  favorável,

preenchidos  os  demais  requisitos  durante  a  execução  da  pena,  e  atingido  o

patamar legal. 

Esclareço, contudo, que, para fins de fixação do regime inicial,

nos termos do artigo 387, §2º do CPP, permanece o fechado, haja vista que do

dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva, efetuada aos 18/08/2017,

até a presente data não transcorreu prazo suficiente para mudança de regime.

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao  tempo  do  fato,  em razão  da  situação  econômica  do  acusado  Mark Dale

Avelino Barnaja, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código

Penal.

Inviável a substituição da pena por penas substitutivas, tendo em

vista o quantum fixado, na esteira do art. 44 do CP.

25- Renato Júnior Barreto Gonçalves:

25.A. Crime de Organização Criminosa

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.139,  fls.841/842,  fls.898/900,

fls.987/990 do Apenso Portaria 07/2017), a indicar a reincidência (processo 545-

30.2009.8.26.0075, 1ª Vara de Bertioga/SP), que será aplicada na fase seguinte.

Já  o  processo  indicado  à  fls.  842  não  pode  justificar  majoração  por  maus

antecedentes, sem ferir o que estabelece a Súmula 444 do C.STJ. Entendo que as
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demais circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, não indicam motivos

para exasperação, bem como a culpabilidade é própria do tipo penal; os motivos,

não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram dentro

da normalidade. Fixo, assim, a pena-base em 03 anos de reclusão e pagamento

de 10 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. 

Existe a circunstância agravante da reincidência, prevista no art.

63, do CP, conforme mencionado acima,  razão pela qual aumento a penal em 1/6

(um sexto), resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11

dias/multa. Há ainda a circunstância atenuante da confissão (art.65, inciso III,

alínea d do CP), razão pela qual diminuo a pena em 1/6, resultando a pena em 02

anos e 11 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de

11 dias-multa.              

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas, conforme analisado em tópico próprio.
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O  regime  inicial  é  o  semi-aberto,  pois,  embora  o  acusado

Renato  Junior  Barreto  Gonçalves seja  reincidente,  não  tem  circunstâncias

estabelecidas no artigo 59 do CP desfavoráveis, devendo ser descontado o tempo

em  que  foi  mantido  preso  cautelarmente.  Assim,  observado  que  o  acusado

encontra-se preso desde 31/10/2017, é certo que já atingiu o patamar legal para

modificação de regime (nos termos do artigo 387, §2º do CPP).

   Fixo o valor  do dia multa  em um 1/30 do salário  mínimo

vigente ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Renato

Junior Barreto Gonçalves, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do

Código Penal.

  Não há de se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal,

uma vez que o acusado não preenche o requisito estabelecido no inciso II, sendo

reincidente. 

 

26- Paulo Nunes de Abreu:

26.A.Crime de Organização Criminosa– art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com o artigo

68 e atento às  diretrizes do artigo 59,  ambos do Código Penal,  observo que,

embora  haja  diversos  apontamentos  (fls.133/134,  fls.275/282,  fls.345/346,

fls.414/416, fls.938, fls.939/941 do Apenso Portaria 07/2017), o acusado Paulo

Nunes de Abreu não registra antecedentes que possam ser utilizados em seu

desfavor  nesta  fase,  uma  vez  que  a  condenação  nos  autos  0036564-

47.2008.8.26.0050  (fls.939/941  do  Apenso  Portaria  07/2017) caracteriza

reincidência, a ser sopesada na segunda fase de dosimetria da pena, sob pena de

incidir em bis in idem.
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Afasto o pedido do Ministério Público Federal de majoração da

pena  em  razão  de  maus  antecedentes  (fls.6077vº),  visto  que  os  registros

encontrados às  fls.275/282 são de diversos  inquéritos  policiais,  além da ação

penal na qual houve a aplicação do benefício do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95 (cf.

fls.414 do Apenso Portaria 7/2017), os quais não podem ser considerados maus

antecedentes, a teor da Súmula 444 do C. STJ. 

Entendo que a conduta social e personalidade do acusado Paulo

Nunes de Abreu é voltada para ilicitude, diante da utilização de nome e falso em

vários diálogos interceptados, inclusive perante instituições bancárias, conforme

analisado no tópico relativo ao acusado, justificando a majoração da pena-base

em 1/6. 

Analisando as  demais  circunstâncias  judiciais  expostas  no art.

59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é própria do tipo penal; os

motivos, não indicam registros de nada de significativo; as circunstâncias ficaram

dentro  da  normalidade.  Fixo,  assim,  a  pena-base  em  03  anos  e  06  meses  e

pagamento de 11 dias-multa.

Na fase  intermediária,  as  atenuantes  e  as  agravantes  incidem,

primeiro  estas,  depois  aquelas,  na  proporção  de  um  sexto,  consoante

entendimento do STF, na ação penal originária nº 470. 

Existe a circunstância agravante da reincidência, prevista no art.

63, do CP, conforme certidão de fls.939/941 do Apenso Portaria 07/2017, razão

pela qual aumento a penal em 1/6 (um sexto), resultando em 04  anos e 01 mês

de  reclusão  e  pagamento  de  12  dias/multa.  Considero  ainda  a  atenuante  da

confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do CP, mesmo que possa ser

considerada parcial, aplicando a mesma proporção de 1/6, totalizando, nesta fase,

a pena de  03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-
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multa.

Na última fase, não há causa de diminuição de pena, mas está

presente a causa de aumento referente estabelecida no inciso V do §4º do art.2º

da Lei n.º 12.850/2013, já que restou claro que a organização criminosa tinha

contatos  na  Europa,  os  quais  eram  responsáveis  pelo  recebimento  da  droga,

motivo pelo qual aumento a pena do acusado, no mínimo legal de 1/6, tornando a

pena em concreto em 03 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, e pagamento de

11 dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de aumento estabelecida no inciso IV,

diante da não comprovação de forma cabal da existência de outra organização

criminosa, haja vista que, nos autos, restou demonstrada apenas a existência de

várias outras associações criminosas, conforme analisado em tópico próprio.

O regime inicial é o semi-aberto, pois, embora o acusado Paulo

Nunes de Abreu seja reincidente e tenha contra si circunstâncias estabelecidas

no artigo  59  do CP desfavoráveis,  deve  ser  descontado o  tempo em que  foi

mantido preso cautelarmente. Assim, observado que o acusado encontra-se preso

desde 04/09/2017, é certo que já atingiu o patamar legal para modificação de

regime (nos termos do artigo 387, §2º do CPP).

Fixo o valor do dia multa em um 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo do fato, em razão da situação econômica do acusado Paulo Nunes de

Abreu, declarada em Juízo, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Não há de se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal,

uma  vez  que  o  acusado  Paulo  Nunes  de  Abreu não  preenche  os  requisitos

estabelecidos  nos  incisos  I  e  II,  sendo  reincidente  e  possuidor  de  condições

desfavoráveis previstas no artigo 59 do CP.
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IV. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto  e  do  mais  que  consta  dos  autos,  julgo

parcialmente procedente a ação penal e: 

1)  condeno RONALDO  BERNARDO, brasileiro,  RG  n.º

26256314/SSP/SP,  CPF n.º  268.910.718-01,  nascido  em 01/06/1975,  filho  de

Reinaldo Bernardo e Neuza de Oliveira Bernardo, como incurso nas sanções do

artigo  33  c.c.  40,  inciso  I,  da  Lei  n.º  11.343/2006,  por  quatro  vezes  (em

continuidade  delitiva)  e  artigo  2º,  §4º,  inciso  V,  da  Lei  n.º  12.850/2017,  em

concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e pagamento

de 1372 (mil, trezentos e setenta e dois) dias-multa, em regime fechado.

2)  condeno BOZIDAR KAPETANOVIC, sérvio,  CPF n.º

239.104.018-05,  nascido  em  01/04/1983,  filho  de  Snezana  Kapetanovic  e

Daminjan Kapetanovic, como incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I,

da Lei n.º 11.343/2006, por seis vezes (em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º,

inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de  23 (vinte e

três) anos, 06 (seis) meses e 10 dias (dez) de reclusão e pagamento de 1955

(mil, novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

3)  condeno MIROSLAV  JEVTIC, sérvio,  passaporte  n.º

PB0919041,  portador  da  cédula  de  identidade  n.º  4204808-C,  nascido  em

27/07/1980, filho de Milanka Jevtic e Slavoljub Jevtic, como incurso nas sanções

do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 2º, §4º, inciso V, da

Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de  17 (dezessete) anos, 08

(oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 1308 (mil,

trezentos e oito) dias-multa, em regime fechado. 
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4)  condeno LUIS  DE  FRANÇA  E  SILVA  NETO,

brasileiro,  RG  n.º  33.484.727/SSP/SP,  CPF  n.º  220.235.458-11,  nascido  em

06/04/1981, filho de Ivone Gomes e João de França e Silva, como incurso nas

sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, por quatro vezes

(em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em

concurso material, à pena de  24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 14

(quatorze)  dias  de  reclusão  e  pagamento  de  1955  (mil,  novecentos  e

cinquenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

5)  condeno JAMIRITON  MARCHIORI  CALMON,

brasileiro,  RG  n.º  23.235.424-8/SSP/SP,  CPF  n.º  181.728.348-2,  nascido  em

14/01/1974, filho de Jair Calmon e Margarida Marchiori Calmon, como incurso

nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, por três vezes

(em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em

concurso material, à pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão e pagamento de 1566 (mil, quinhentos e sessenta e seis) dias-

multa, em regime fechado.

6) condeno RENAN AMORIM PEIXOTO, brasileiro, CPF

n.º 054.965.574-37, nascido em 23/11/1984, filho de Hirany Amorim Peixoto e

Aldeon Barbosa Peixoto, como incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I,

da Lei n.º 11.343/2006, por quatro vezes (em continuidade delitiva) e artigo 2º,

§4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de 23 (vinte

e  três)  anos  e  05  (cinco)  meses  de  reclusão  e  pagamento  de  1953  (mil,

novecentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime fechado.

7)  condeno RODRIGO AMORIM PEIXOTO, brasileiro,

RG n.º  40362792-8/SSP/SP, CPF n.º  427.590.398-62, nascido em 18/12/1992,

filho de Hirany Amorim Peixoto e Aldeon Barbosa Peixoto, como incurso nas

sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, por duas vezes (em
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continuidade  delitiva)  e  artigo  2º,  §4º,  inciso  V,  da  Lei  n.º  12.850/2017,  em

concurso material, à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão e pagamento de 1031 (mil e trinta e um) dias-multa, em regime

fechado.

8)  condeno JOSÉ  LÚCIO PAULINO, brasileiro,  RG  n.º

85558120-X/SSP/SP, CPF n.º 733.425.488-00, nascido em 24/06/1953, filho de

Regina Lucio Paulino e José Paulino Filho, natural de Queiroz/SP, como incurso

nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, por duas vezes

(em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em

concurso material, à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão e pagamento de 1031 (mil e trinta e um) dias-multa, em regime

fechado.

9)  condeno MARCOS  EDUARDO  DOS  SANTOS

BARBOSA, brasileiro, RG n.º 43.620.481-2/SSP/SP, CPF n.º 431.605.668-97,

nascido em 14/04/1994, filho de Maria de Fátima dos Santos e Sérgio Barbosa,

natural do Guarujá/SP, como incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da

Lei n.º 11.343/2006, por duas vezes (em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º,

inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de  13 (treze)

anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1031 (mil

e trinta e um) dias-multa, em regime fechado.

10) condeno EDNEY DOS SANTOS NERIS, brasileiro, RG

n.º 33.575.316-4/SSP/SP, CPF n.º 275.771.728-63, nascido em 09/01/1980, filho

de  Edmilson  Neris  e  Cecília  dos  Santos  Neris,  natural  do  Guarujá/SP,  como

incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, por

cinco  vezes  (em continuidade  delitiva)  e  artigo  2º,  §4º,  inciso  V,  da  Lei  n.º

12.850/2017,  em concurso material,  à  pena  de  18 (dezoito)  anos  e  06 (seis)
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meses de reclusão e pagamento de 1511 (mil, quinhentos e onze) dias-multa,

em regime fechado.

11)  condeno PAULO  CÉSAR  PEREIRA  JÚNIOR,

brasileiro,  RG n.º  46.429.035-1/SSP/SP,  CPF n.º  369.151.258-50,  nascido  em

24/04/1990,  filho  de  Paulo  César  Pereira  e  Raimunda  Rodrigues  de  Araujo,

natural do Guarujá/SP, como incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da

Lei n.º 11.343/2006, por duas vezes (em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º,

inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de  15 (quinze)

anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 1144 (mil,

cento e quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado.

12) condeno DENILSON AGOSTINHO BILRO, brasileiro,

RG n.º 29.095.107-0/SSP/SP, CPF n.º 293.437.588-98, nascido em 12/11/1977,

filho de Nair  Agostinho Belem Bilro e  Adilson de Oliveira  Bilro,  natural  de

Santos/SP, como incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º

11.343/2006 e  artigo 2º,  §4º,  inciso V,  da  Lei  n.º  12.850/2017,  em concurso

material,  à  pena  de  13  (treze)  anos,  09  (nove)  meses  e  20  (vinte)  dias  de

reclusão e  pagamento  de  938 (novecentos  e  trinta  e  oito)  dias-multa,  em

regime fechado.

13) condeno TIAGO ALMEIDA LEITE, brasileiro, RG n.º

41.553.304/SSP/SP, CPF n.º 332.987.398-12, nascido em 09/06/1983, filho de

Aristides Pereira Leite e Rosimary de Almeida Leite, como incurso nas sanções

do  artigo  33  c.c.  40,  inciso  I,  da  Lei  n.º  11.343/2006,  por  duas  vezes  (em

continuidade  delitiva)  e  artigo  2º,  §4º,  inciso  V,  da  Lei  n.º  12.850/2017,  em

concurso material, à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão e pagamento de 1031 (mil e trinta e um) dias-multa, em regime

fechado.
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14) condeno MOISÉS MELLO AZEVEDO, brasileiro, RG n.º

15.538.043-6/SSP/SP, CPF n.º 053.040.098-78, nascido em 16/05/1964, filho de

Eulina Soares Azevedo e Candido Paes Azevedo, natural do Guarujá/SP, como

incurso nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, por três

vezes  (em  continuidade  delitiva)  e  artigo  2º,  §4º,  inciso  V,  da  Lei  n.º

12.850/2017,  em concurso material,  à  pena  de  15 (quinze)  anos e  02  (dois)

meses de reclusão e pagamento de 1177 (mil,  cento e setenta e sete) dias-

multa, em regime fechado.

15)  condeno LUCILENE  CARDOSO, brasileira,  RG  n.º

25.257.795-4/SSP/SP, CPF n.º 162.379.808-65, nascida em 14/07/1973, filha de

Nildeci  Aparecida  Mashorca  Cardoso  e  João  Cardoso,  natural  de  Dois

Córregos/SP, como incursa nas sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º

11.343/2006,  e artigo 2º,  §4º,  inciso V, da Lei n.º  12.850/2017,  em concurso

material,  à  pena  de  15  (quinze)  anos,  02  (dois)  meses  e  10  (dez)  dias  de

reclusão e  pagamento  de  1122 (mil,  cento  e  vinte  e  dois)  dias-multa,  em

regime fechado.

16)  condeno MARIANITO RONA ELESIS, filipino, RNE

n.º V195184-0 (permanente), CPF n.º 003.881.209-67, nascido em 01/07/1950,

filho de Hospecia Rona e Pedro Elesis, como incurso nas sanções do artigo 33

c.c.  40,  inciso  I,  da  Lei  n.º  11.343/2006,  por  duas  vezes  (em  continuidade

delitiva) e artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material,

à pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 1177

(mil, cento e setenta e sete) dias-multa, em regime fechado.

17)  condeno ARIANE BISPO VIEIRA, brasileira,  RG n.º

28.031.680-8/SSP/SP, CPF n.º 255.303.168-83, nascida em 29/02/1976, filha de

Cleide Celma Bispo Vieira e Curcino Rocha Vieira, como incursa nas sanções

dos  artigos  33  c.c.  40,  inciso I,  da  Lei  n.º  11.343/2006,  por  duas  vezes  (em
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continuidade delitiva) e artigos 35 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, em

concurso material, à pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze)

dias de reclusão e pagamento de 2436 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis)

dias-multa, em regime fechado.

18)  condeno ROGÉRIO CORREIA MORAIS, brasileiro,

RG n.º 42.129.421-8/SSP/SP, CPF n.º 347.235.978-16, nascido em 22/12/1986,

filho  de  Regina  Correia  Morais  e  Francisco  Caninde  Morais,  natural  de  São

Vicente/SP, como incurso nas sanções dos artigos 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º

11.343/2006 e artigos 35 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso

material, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de 2100 (dois

mil e cem) dias-multa, em regime fechado.

19) condeno CARLOS RENATO SOUZA DE OLIVEIRA,

brasileiro,  RG  n.º  21.525.038/SSP/SP,  CPF  n.º  134.028.308-50,  nascido  em

07/07/1974,  filho  de  Tania  Aparecida  Souza  de  Oliveira  e  Luiz  Carlos  de

Oliveira,  como incurso nas  sanções  do artigo 33 c.c.  40,  inciso I,  da  Lei  n.º

11.343/2006, por duas vezes (em continuidade delitiva) e artigo 2º, §4º, inciso V,

da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de 16 (dezesseis) anos e 11

(onze) meses de reclusão e pagamento de 2391 (dois mil, trezentos e noventa

e um) dias-multa, em regime fechado.

20)  condeno SÉRGIOGIL  FLORENTINO  DA  SILVA,

brasileiro,  RG n.º  49.089.848-8/SSP/SP,  CPF n.º  389.130.428-51,  nascido  em

11/10/1992,  filho de Fabiana Patrícia dos Santos e Natal  Florentino da Silva,

natural de Campinas/SP, como incurso nas sanções dos artigos 33 c.c. 40, inciso

I, da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 35 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, em

concurso material, à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três)

dias de reclusão e pagamento de 2718 (dois mil, setecentos e dezoito) dias-

multa, em regime fechado.
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21)  condeno PATRÍCIO DA SILVA FAUSTO, brasileiro,

RG n.º 26.304.192-X/SSP/SP, CPF n.º 259.769.778-98, nascido em 26/03/1977,

filho de Ivete da Silva Fausto, natural de Pariquera-açu/SP, como incurso nas

sanções do artigo 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 2º, §4º,

inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, em concurso material, à pena de  13 (treze)

anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1011 (mil e onze) dias-

multa, em regime fechado.

22)  condeno MAXWELL  GALVÃO  DA  CUNHA,

brasileiro,  RG n.º  29.948.724-6/SSP/SP,  CPF n.º  316.307.058-29,  nascido  em

30/03/1983, filho de Palmira Rosana Galvão da Cunha e José Roberto Pedroso da

Cunha,  natural  de Santos/SP,  como incurso nas sanções do artigo 33 c.c.  40,

inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017,

em concurso material, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

pagamento de 1011 (mil e onze) dias-multa, em regime fechado.

23)  condeno WELLINGTON  REGINALDO  FARIA,

brasileiro,  RG n.º  42.284.281-3/SSP/SP,  CPF n.º  316.180.918-16,  nascido  em

12/11/1982,  filho  de  José  de  Assis  Faria  e  Darcy  Cilencio  Faria,  natural  de

Cubatão/SP, como incurso nas sanções dos artigos 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º

11.343/2006 e  artigo 2º,  §4º,  inciso V,  da  Lei  n.º  12.850/2017,  em concurso

material,  à  pena  de  13  (treze)  anos,  09  (nove)  meses  e  20  (vinte)  dias  de

reclusão e pagamento de 983 (novecentos e oitenta e três) dias-multa,  em

regime fechado.

24)  condeno MARK  DALE  AVELINO  BARNAJA,

filipino,  passaporte  n.º  EC7387349,  nascido  em  08/10/1987,  filho  de  Marlie

Barnaja, como incurso nas sanções dos artigos 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º

11.343/2006, à pena de  06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e

pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, em regime fechado.
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25)  condeno RENATO  JÚNIOR  BARRETO

GONÇALVES, brasileiro, RG n.º 43.080.177-4/SSP/SP, CPF n.º 359.835.838-

59,  nascido  em  09/07/1986,  filho  de  Lurdes  Barreto  de  Souza  e  Benedito

Gonçalves, natural de Guarujá/SP, como incurso nas sanções do artigo 2º, §4º,

inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e

25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em

regime semi-aberto.

26)  condeno PAULO NUNES DE ABREU, brasileiro, RG

n.º 8001985/SSP/SP, CPF n.º 334.310.368-30, nascido aos 03/08/1953, natural

de São Paulo/SP, filho de José de Abreu e Alzira de Barros Nunes, como incurso

nas sanções do artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, à pena de  03

(três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e pagamento de

11 (onze) dias-multa, em regime semi-aberto.

27) absolvo LUCAS GONÇALVES DA SILVA, brasileiro,

RG n.º  488242344/SSP/SP,  CPF n.º  433.718-828-29,  nascido aos 25/02/1995,

filho de Carlos Alberto da Silva e Roselane Leite Gonçalves, da imputação de

prática  dos  crimes  tipificados  nos  artigos  33  c.c.  40,  inciso  I,  da  Lei  n.º

11.343/2006 (por quatro vezes), como também no artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei

n.º  12.850/2017,  com  fundamento  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de

Processo Penal.

28)  absolvo  ALEXANDRE  SILVESTRE  FILHO,

brasileiro,  RG  n.º  47.468.772/SSP/SP,  CPF  n.º  402.948.818-83,  nascido  aos

10/04/1991, filho de Jaide Marchiori Calmon Silvestre e Alexandre Silvestre, da

imputação de prática dos crimes tipificados nos artigos 33 c.c. 40, inciso I, da Lei

n.º 11.343/2006 (por duas vezes), como também no artigo 2º, §4º, inciso V, da

Lei n.º 12.850/2017, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de

Processo Penal. 
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29)  absolvo WANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA,

brasileiro,  RG  n.º  41.644.762/SSP/SP,  CPF  n.º  352.587.758-79,  nascido  aos

30/03/1988, filho de Waldomiro Machado de Oliveira Filho e Francisca Juca de

Oliveira, da imputação de prática dos crimes tipificados nos artigos 33 c.c. 40,

inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 (por duas vezes), como também no artigo 2º, §4º,

inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, com fundamento no artigo 386, inciso V, do

Código de Processo Penal.

30) absolvo  MARK  JOSEPH  LESANQUE  ALBERTO,

filipino,  passaporte  n.º  P2461876A,  nascido  em 08/05/1988,  filho  de  Marites

Loverez,  da  imputação de prática  do crime tipificado nos  artigos  33 c.c.  40,

inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal.

31) absolvo  MICHAEL  HERMOSILLA  DINOPOL,

filipino,  passaporte n.º  EC4441396,  nascido em 29/09/1987,  filho de Lelibeth

Dinopol,  da  imputação de prática  do  crime tipificado nos  artigos  33  c.c.  40,

inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal.

32) absolvo  LARISSA  TEIXEIRA  DE  ANDRADE,

brasileira,  RG  n.º  52.714.150/SSP/SP,  CPF  n.º  444.774.748-06,  nascida  em

10/11/1997, filha de Zelda Teixeira, da imputação de prática do crime tipificado

no artigo 2º, §4º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2017, com fundamento no artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os  acusados  Ariane  Bispo  Vieira,  Bozidar  Kapetanovic,

Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira,  Denilson  Agostinho  Bilro,  Edney  dos

Santos  Neris,  Jamiriton Marchiori  Calmon,  José Lúcio Paulino,  Lucilene

Cardoso, Luis de França e Silva Neto, Marcos Eduardo dos Santos Barbosa,
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Marianito  Rona Elesis,  Mark Dale  Avelino Barnaja,  Maxwell  Galvão da

Cunha, Miroslav Jevtic, Moisés Mello Azevedo, Paulo César Pereira Júnior,

Paulo Nunes de Abreu, Patrício da Silva Fausto, Renan Amorim Peixoto,

Renato  Júnior  Barreto  Gonçalves,  Rodrigo  Amorim  Peixoto, Rogério

Correia  Morais,  Ronaldo  Bernardo,  Sérgiogil  Florentino  da  Silva, Tiago

Almeida Leite e Wellington Reginaldo Faria, permaneceram presos durante a

instrução processual e assim deverão permanecer. Tratam-se de crimes graves,

envolvendo  enormes  quantidades  de  cocaína  apreendida,  praticados  por

organização e associação criminosa com grande poderio econômico. Ademais, os

acusados  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira,  Luis  de  França  e  Silva  Neto,

Paulo  César  Pereira  Júnior,  Paulo  Nunes  de  Abreu,  Patrício  da  Silva

Fausto,  Renan  Amorim  Peixoto,  Renato  Júnior  Barreto  Gonçalves

respondem  ou  já  responderam  por  outros  processos  criminais  e  os  acusados

Bozidar  Kapetanovic,  Paulo  Nunes  de  Abreu  e Miroslav  Jevtic já  se

utilizaram de nomes falsos, motivo pelo qual entendo que há risco concreto de

reiteração criminosa e continuam presentes os requisitos da prisão preventiva,

que se mostra adequada e suficiente para o caso concreto. 

Deixo de  estabelecer  prisão  domiciliar  aos  acusados  Paulo

Nunes  de  Abreu e  Lucilene  Cardoso,  não  só  por  todas  as  razões  acima

apontadas, mas também por constar dos autos que ambos recebem tratamento

médico adequado às suas condições de saúde no estabelecimento prisional em

que se encontram, não restando configurado os requisitos estabelecidos no artigo

318 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se mandados de prisão de decisão condenatória em

face os acusados  Ariane Bispo Vieira,  Bozidar Kapetanovic,  Carlos Renato

Souza  de  Oliveira,  Denilson  Agostinho  Bilro,  Edney  dos  Santos  Neris,

Jamiriton Marchiori Calmon, José Lúcio Paulino, Lucilene Cardoso, Luis
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de França e Silva Neto,  Marcos Eduardo dos Santos  Barbosa,  Marianito

Rona  Elesis,  Mark  Dale  Avelino  Barnaja,  Maxwell  Galvão  da  Cunha,

Miroslav Jevtic, Moisés Mello Azevedo, Paulo César Pereira Júnior, Paulo

Nunes de Abreu, Patrício da Silva Fausto, Renan Amorim Peixoto, Renato

Júnior  Barreto  Gonçalves,  Rodrigo  Amorim  Peixoto, Rogério  Correia

Morais,  Ronaldo Bernardo,  Sérgiogil  Florentino da Silva, Tiago Almeida

Leite e  Wellington Reginaldo Faria,  observando-se que aos acusados Paulo

Nunes de Abreu e Renato Júnior Barreto Gonçalves, já cumpriram requisito

objetivo para progressão de regime. 

Em face da absolvição do acusado Wanderson Machado de

Oliveira, expeça-se, com a máxima urgência, alvará de soltura clausulado em seu

favor.

Em  face  da  absolvição  da  acusada  Larissa  Teixeira  de

Andrade,  a qual se encontra em prisão domiciliar,  expeça-se,  com a máxima

urgência, alvará de soltura clausulado em seu favor.

Em face da absolvição dos sentenciados Lucas Gonçalves da

Silva,  Alexandre Silvestre Filho, Mark Joseph Lesanque Alberto e Michael

Hermosilla  Dinopol restam  revogadas as medidas cautelares a eles impostas.

Oficie-se à 3ª Vara Criminal do Guarujá/SP, comunicando a presente decisão e

solicitando  a  devolução  da  carta  precatória  05/2018  (n.º  0000243-

27.2018.8.26.0223),  em  relação  ao  sentenciado  Lucas  Gonçalves  da  Silva.

Oficie-se  à  5ª  Vara  Federal  de  Santos/SP,  comunicando a  presente  decisão e

solicitando  a  devolução  da  carta  precatória  204/2018,  expedida  nos  autos

0005008-61.2018.403.6104 (carta precatória n.º 0001384-67.2018.403.6104), em

relação  aos  sentenciados  Mark  Joseph  Lesanque  Alberto  e Michael

Hermosilla Dinopol.
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Condeno  os  acusados  Ariane  Bispo  Vieira,  Bozidar

Kapetanovic,  Carlos Renato Souza de Oliveira,  Denilson Agostinho Bilro,

Edney dos Santos Neris,  Jamiriton Marchiori Calmon, José Lúcio Paulino,

Lucilene Cardoso, Luis de França e Silva Neto, Marcos Eduardo dos Santos

Barbosa, Mark Dale Avelino Barnaja, Maxwell Galvão da Cunha, Miroslav

Jevtic, Moisés Mello Azevedo, Paulo César Pereira Júnior, Paulo Nunes de

Abreu, Patrício da Silva Fausto, Renan Amorim Peixoto, Rodrigo Amorim

Peixoto, Ronaldo Bernardo,  Tiago Almeida Leite ao pagamento das custas

processuais, na forma do art.804 do CPP. 

Deixo  de  condenar  os  acusados  Marianito  Rona  Elesis,

Rogério Correia Morais,  Sérgiogil Florentino da Silva, por serem assistidos

pela  Defensoria  Pública  da  União  e  em razão  de  suas  respectivas  condições

financeiras declaradas em seus interrogatórios judiciais, bem como os acusados

Maxwell Galvão da Cunha, Renato Júnior Barreto Gonçalves, Wellington

Reginaldo Faria, em razão de pedido expresso de suas respectivas defesas, bem

como diante da situação econômica declarada em Juízo. 

Após  o  trânsito  em  julgado,  seja  o  nome  dos  acusados

lançados no rol dos culpados, oficiando-se ao IIRGD, INI e à Justiça Eleitoral,

para os fins do art.15,III da CF. Oficie-se ainda ao Ministério da Justiça, no caso

dos acusados estrangeiros, para fins de extradição.

Não  houve  debate  sobre  o  crivo  do  contraditório,  que

legitimasse a aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

V.   Dos Bens Apreendidos

   Passo a fundamentar e decidir  sobre a destinação dos bens

apreendidos nestes autos, que ainda não foram objeto de restituição/destinação,

cujo  cumprimento  se  dará  apenas  após  o  trânsito  em  julgado  da  presente
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sentença, nos termos do artigo 283 do Provimento CORE 64/2005.

1. Diante da absolvição do acusado Alexandre Silvestre Filho,

determino a devolução do aparelho celular (item 1 da Tabela de Bens Apreendido

Anexa). Intime-se o acusado para retirada do bem em Secretaria, no prazo de 20

(vinte) dias, sob pena de configuração de não interesse e destinação nos termos

do art.273 do Provimento CORE 64/2005. Quanto aos demais bens (itens 2 a 5

da Tabela Anexa), já foram restituídos ao acusado, conforme decisão proferida

nos autos 0008965-96.2018.403.6181.

2. Diante  da  absolvição  da  acusada  Larissa  Teixeira  de

Andrade,  determino a devolução dos aparelhos celulares  (itens 101 e 102 da

Tabela de Bens Apreendido Anexa), bem como do veículo Jetta (item 100 da

Tabela Anexa). Intime-se a defesa da acusada para manifestação de interesse, no

prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de configuração de não interesse e destinação

nos termos do art.273 do Provimento CORE 64/2005.  Tendo em vista que o

veículo  teve  seu  uso  pela  Polícia  Federal  deferido  nos  autos  0015630-

65.2017.403.6181,  comunique-se  à  autoridade  policial,  determinando  que  o

veículo seja recolhido no pátio para eventual retirada pela acusada.

3. Diante da absolvição do acusado  Mark Joseph Lesanque

Alberto, determino a devolução do aparelho celular (item 116 da Tabela de Bens

Apreendido  Anexa).  Intime-se  a  defesa  do  acusado  para  manifestação  de

interesse, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de configuração de não interesse e

destinação nos termos do art.273 do Provimento CORE 64/2005.

4. Diante  da  absolvição  do  acusado  Michael  Hermosilla

Dinopol, determino a devolução do aparelho celular (item 123 da Tabela de Bens

Apreendido  Anexa).  Intime-se  a  defesa  do  acusado  para  manifestação  de

interesse, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de configuração de não interesse e
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destinação nos termos do art.273 do Provimento CORE 64/2005.

5. Diante da absolvição do acusado Wanderson Machado de

Oliveira, determino a devolução do aparelho celular e dos pen drives (itens 326 e

327 da Tabela de Bens Apreendido Anexa). Intime-se a defesa do acusado para

manifestação de interesse, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de configuração

de  não  interesse  e  destinação  nos  termos  do  art.273  do  Provimento  CORE

64/2005. Os documentos mencionados no item 328 da Tabela Anexa deverão

permanecer juntados aos autos.

No tocante aos veículos apreendidos na posse de  Wanderson

Machado de Oliveira (auto de apreensão de fls.21 e fls.29 do Apenso LXII), em

face das razões expostas no tópico relativo ao acusado, determino o perdimento

em favor da União (Senad) dos veículos Santa Fé, placas FEF8389 e BMW X6,

placas  FSK5464,  os  quais  poderão  ser  alienados  antecipadamente  em  autos

apartados. Observe-se que o veículo Santa Fé, placas FEF8389 teve seu uso pela

Polícia Federal deferido nos autos 0015630-65.2017.403.6181.

6. Diante da condenação dos acusados  Ariane Bispo Vieira,

Bozidar Kapetanovic, Jamiriton Marchiori Calmon, Miroslav Jevtic, Paulo

Nunes  de  Abreu,  Ronaldo  Bernardo e  pelas  razões  apresentadas  nesta

sentença,  acrescido  ainda  da  não  comprovação  pelas  partes  de  origem lícita,

decreto o perdimento em favor da União dos valores abaixo indicados. 

6.1.Em relação aos itens 6, 7, 98, 142, 143, 144, 145, 180, 181,

205, 206, 207, 281, 294, 295 da Tabela de Bens Apreendidos Anexa, tratando-se

de valores em reais e em moedas estrangeiras, deverão ser transferidos ao Fundo

Nacional  Antidrogas-FUNAD,  nos  termos  do  artigo  63,  §1º  da  Lei  n.º

11.343/2006. Oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao Banco Central do Brasil

para  que  providencie  a  transferência  dos  valores  depositados  para  conta
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vinculada ao citado Fundo.

6.2.No que  tange  ao  valor  relacionado no  item 34 da  Tabela

Anexa,  tendo em vista  que foi  apreendido em restaurante  que,  supostamente,

seria de sociedade do acusado Bozidar Kapetanovic, de forma oculta, o que, em

tese, pode configurar crime de lavagem de dinheiro, determino, antes de decidir

sobre sua destinação nos autos de restituição n.º 0012241-72.2017.403.6181, seja

oficiada  a  autoridade  policial  responsável  pelo  IPL  728/2016,  que  apura  os

eventuais  crimes  de  lavagem de  dinheiro  na  Operação  Brabo,  a  fim  de  que

informe,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,   se  os  representantes  da  empresa

“Jerônimo  198  Restaurante,  Bar  e  Tabacaria  S/A  é  investigada  e,  em  caso

positivo, se há interesse de vincular a apreensão do montante de R$ 18.730, 00

àquele inquérito policial. 

7. Diante  da  condenação  dos  acusados  Ariane  Bispo  Vieira,

Bozidar  Kapetanovic,  Carlos  Renato  Souza  de  Oliveira, Jamiriton

Marchiori Calmon,  Lucilene Cardoso, Marianito Rona Elesis,  Mark Dale

Avelino Barnaja, Maxwell Galvão da Cunha, Miroslav Jevtic, Moisés Mello

Azevedo, Patrício da Silva Fausto, Paulo César Pereira Júnior, Paulo Nunes

de  Abreu,  Renan  Amorim  Peixoto,   Rogério  Correia  Morais,  Ronaldo

Bernardo, Sérgiogil Florentino da Silva,  em relação aos  celulares e outros

equipamentos  eletrônicos abaixo  listados,  uma  vez  que  já  foram  objeto  de

análise,  DECRETO o  perdimento desses  bens  em  favor  da  União,  por

constituírem objetos utilizados na prática dos crimes, nos termos do artigo 91, II,

b, do CP, como efeito automático da sentença condenatória.

No que tange aos itens 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 55, 57, 156,

157, 159, 198, 209, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,

244, 245, 246, 249, 265, 269, 283, 284, 322, 325 da Tabela de Bens Apreendidos

Anexa,  tratando-se  de  bens  de  aparente  considerável  valor,  determino  a
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expedição de ofício ao SENAD, a fim de que se manifeste sobre interesse em tais

bens, no prazo de 30 (trinta) dias.

No tocante aos  itens 16, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49,

104, 105, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 151, 162, 163, 199, 210, 214, 217, 218,

247, 290, 321, 323, 324 da Tabela de Bens Apreendidos Anexa, tratando-se de

bens de uso pessoal e valor diminuto, seja pela defasagem tecnológica, seja pelo

estado  de  conservação,  determino  a  doação  destes  a  entidade  beneficente  de

caráter assistencial sem fins lucrativos, nos termos do artigo 280 do Provimento

CORE 64/2005.

Deverá a Secretaria deste Juízo providenciar o sorteio de uma

entidade beneficente dentre aquelas cadastradas junto à CEPEMA, para doação

dos referidos bens.

O  contato  com  a  entidade  sorteada  deverá  ser  feito,

preferencialmente por meio telefônico ou eletrônico, circunstância que deverá ser

devidamente  certificada  nos  autos.  A  entidade  deverá  informar  os  dados  da

pessoa responsável pela retirada dos bens a este Juízo.

A doação será  condicionada  ao comparecimento dessa  pessoa

autorizada pela entidade,  diretamente no depósito  da  Justiça  Federal,  onde se

encontram  armazenados  os  referidos  bens,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  da

comunicação.

Transcorrido  o  prazo  sem  manifestação  da  entidade,  será

sorteada outra entidade em seu lugar, até que a doação seja concretizada.

Com o sorteio da entidade e a respectiva indicação da pessoa

responsável pela retirada dos bens, oficie-se ao Depósito Judicial encaminhando

tais informações.
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De imediato, determino o envio dos bens descritos nos  itens 9,

11, 12, 16, 55, 57, 156, 162, 163, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 325 da

Tabela  Anexa,  atualmente  custodiados  no  cofre  da  Secretaria  deste  Juízo,  ao

Depósito Judicial,  a fim de que fiquem custodiados até o transito em julgado

definitivo.

8. Em face da informação contida nos autos (nas análises de

material realizadas pela polícia), de que não têm interesse para a investigação, ou

porque pertencem a familiares dos acusados, determino a intimação das defesas

dos acusados abaixo indicados, para que se manifestem acerca de interesse na

restituição  dos  bens  abaixo  listados,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias.  Em  caso

negativo ou no silêncio, determino a doação a entidade beneficente nos termos

estabelecidos acima (n.º 7).

8.1. Acusado  Bozidar Kapetanovic – itens 31 e 32 da Tabela

Anexa;

8.2. Acusado Jamiriton Marchiori Calmon – itens 56, 58, 59,

60 da Tabela Anexa;

8.3. Acusada Lucilene Cardoso – item 106 da Tabela Anexa

8.4. Acusado  Miroslav Jevtic – itens 148, 152, 153, 154, 155,

158, 186, 187, 188, 189 da Tabela Anexa;

8.5. Acusado Moisés Mello Azevedo – itens 212, 213 da Tabela

Anexa;

8.6. Acusado Paulo Nunes de Abreu – item 235, 240 da Tabela

Anexa;

8.7. Acusado Patrício da Silva Fausto – itens 215, 216 e 219 da
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Tabela Anexa;

8.8. Acusado  Ronaldo  Bernardo –  itens  288,  296,  297,  298,

309, 315 da Tabela Anexa;

8.9. Acusado  Wellington Reginaldo Faria – itens 329, 331 da

Tabela Anexa;

9. Diante da condenação dos acusados  Bozidar Kapetanovic,

Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Miroslav  Jevtic,  Paulo  Nunes  de  Abreu,

Renan  Amorim  Peixoto,  Ronaldo  Bernardo,  em  relação  aos  documentos

listados nos itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 51,

52, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 146, 147,

149, 160, 161, 172, 173, 174, 175, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 203, 237,

238, 248, 252, 255, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 266, 273, 274, 275, 276, 277,

278, 286, 287, 289, 300, 301, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 320, 332, 333, 334,

335,  336,  337  da  Tabela  Anexa,  acautelados  em  Secretaria,  determino,  de

imediato,  a  formação  de  uma  pasta  para  cada  acusado  e  para  a  Millé  Car

Comércio e Veículos, que deverá ser remetida ao Depósito Judicial, a fim de que

fique custodiada até o transito em julgado definitivo. Após o transito em julgado,

caso não seja objeto de pedido específico de restituição, no prazo de 30 (trinta)

dias, a documentação deverá ser destruída.

10. Quanto aos  itens  107,  108,  117,  118,  222,  223 da Tabela

Anexa, nada a prover, visto que juntados aos autos.

11. No tocante aos itens 109, 110, 164, 236, 241, 339, 340, 342,

352, 353 da Tabela Anexa determino a destruição deste material. Providencie a

Secretaria o necessário, oficiando-se à Polícia Federal e ao Depósito Judicial.

12. Em  relação  às  armas indicadas  nos  itens  341,  343,  344,
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345da Tabela Anexa,  decreto o perdimento em favor da União e determino a

expedição de ofício ao Comando do Exército para que proceda a destruição ou

doação das armas, munições e acessórios apreendidos, conforme determinado no

art.25 da Lei 10.826/2003 e art.276, do Provimento CORE 64/2005, instruindo-se

com cópia  dos  respectivos  laudos  periciais  (fls.182/187 dos  autos  em apenso

0004751-36.2017.403.6104) e da presente determinação. Comunique-se à Polícia

Federal para que providencie o encaminhamento dos referidos objetos, no prazo

de 30 (trinta) dias.

13. No tocante se refere às armas e munições (itens 176/179 da

Tabela Anexa) apreendidas no endereço localizado na Rua Felipe Schimit, n.º

1011,  apto  1509,  Centro,  Florianópolis/SC,  vinculado  ao  acusado  Miroslav

Jevtic,  abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste acerca

de eventual prática de delito, diante dos documentos contidos no Apenso VI, bem

como análise de fls.2716/2717 e Laudo n.º 1174/2018 de fls.4411/4417.

14. Diante da condenação dos acusados Miroslav Jevtic, Paulo

Nunes de Abreu, Ronaldo Bernardo,  das razões apresentadas nesta sentença,

acrescidas ainda da não comprovação pelas partes de origem lícita,  decreto o

perdimento, em favor da União (Senad), dos  metais, pedras preciosas, jóias,

quadro de Aldemir Martins e relógios  relacionados nos itens 124, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 165, 166,

167,  168,  169,  170,  171,  185,  234,  282,  299 da  Tabela  Anexa.  Oficie-se  ao

SENAD a fim de que se manifeste sobre interesse em tais bens, no prazo de 30

(trinta) dias, observando-se que eventual leilão deverá ser realizado pelo próprio

órgão,  conforme  estabelecido  na  Lei  11.343/2006.  Sem  prejuízo,  oficie-se  à

Polícia  Federal,  a  fim  de  que  informe  o  local  de  custódia  do  mencionado

material.

15. Diante da condenação dos acusados  Bozidar Kapetanovic,
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Jamiriton  Marchiori  Calmon,  Lucilene  Cardoso,  Miroslav  Jevtic,  Paulo

Nunes de Abreu, Ronaldo Bernardo,  das razões apresentadas nesta sentença,

acrescidas ainda da não comprovação pelas partes de origem lícita,  decreto o

perdimento em favor da União (Senad) dos veículos relacionados nos itens 36,

37, 74, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 111, 150, 201, 243, 279, 280, 290,

292, 293, 316, 317, 318, 355, 356, 357 da Tabela Anexa, os quais poderão ser

alienados  antecipadamente  em  autos  apartados,  caso  o  SENAD  não  tenha

interesse em utilizados, mesmo que de forma provisória até o julgamento final da

sentença. Oficie-se ao SENAD para que manifeste seu interesse, no prazo de 20

(vinte)  dias,  sendo  que,  no  silêncio,  os  automóveis  listados  serão  alienados

antecipadamente.

15.1.  Em que  pese  o  alegado por  Solange  Alves  Bezerra nos

autos  do  pedido  de  restituição  0012723-20.2017.403.6181,  não  restou

demonstrado nos autos que o veículo listado no item  74 da Tabela Anexa, de

elevado valor, foi adquirido com recursos de origem lícita, sendo certo que, além

da  apreensão  na  posse  do  acusado  Jamiriton  Marchiori  Calmon,  há  de  se

salientar  que  a  requerente  é  mãe  da  namorada  de  Jamiriton  (fls.3249/3250),

sendo expediente visto por várias vezes no feito a colocação de bens em nome de

parentes. 

15.2. Em que pese o alegado por Albertina Euclides Figueira nos

autos  do  pedido  de  restituição  0015608-07.2017.403.6181,  não  restou

demonstrado nos autos que o veículo listado no  item 204 da Tabela Anexa, de

elevado valor, foi adquirido, com recursos de origem lícita, sendo certo que, além

da apreensão na posse  do acusado  Miroslav Jevtic,  há de se salientar que a

requerente é mãe da namorada de Miroslav, sendo expediente visto por várias

vezes no feito a colocação de bens em nome de parentes (fls.2712/2713).

15.3.  Em que pese o alegado por  José Egídio dos Santos nos
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autos  do  pedido  de  restituição  0015375-10.2017.403.6181,  não  restou

demonstrado nos autos que o veículo listado no  item 258 da Tabela Anexa foi

adquirido  com  recursos  de  origem  lícita,  sendo  certo  que  não  há  qualquer

justificativa para a posse do acusado Renan Amorim Peixoto. Há de se salientar

que o requerente é pai da esposa de Renan, sendo expediente visto por várias

vezes no feito a colocação de bens em nome de parentes (fls.1109/1111).

15.4.  Em que  pese  o  alegado  por  Helena Regina Soares nos

autos  do  pedido  de  restituição  0012322-21.2017.403.6181,  não  restou

demonstrado nos autos que o veículo listado no item 270, da Tabela Anexa, de

elevado valor, foi adquirido, com recursos de origem lícita, sendo certo que a

requerente mantinha relação amorosa com o acusado Ronaldo Bernardo, tendo

vários elementos a indicar que ele era responsável pelo pagamento de diversas

contas  da  requerente,  inclusive  pelo  pagamento  do  mencionado  veículo

(fls.2871/2886).

16. Em relação aos veículos listados nos itens 10 e 330 da Tabela

Anexa, deixo de determinar suas destinações na sentença, diante da existência de

documentos a serem apreciados nos autos dos pedidos de restituição 0014816-

53.2017.403.6181 e 0003846-57.2018.403.6181, observando que será procedida

em autos apartados.

Observe-se  que  os  veículos  indicados  nos  itens  74,  111,  150,

290, 292, 293, 330 têm seu uso pela Polícia Federal deferido por este Juízo nos

autos n.º 0015630-65.2017.403.6181.

17. Quanto ao veículo relacionado no item 18 da Tabela Anexa,

embora  tenha  o  acusado  Moisés  Mello  Azevedo sido  condenado,  restou

comprovado  nos  autos  0013474-07.2017.403.6181  a  origem  lícita  do  bem.

Assim, libero a depositária Josalda Maria de Carvalho do compromisso, restando
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o veículo definitivamente restituído. Intimem-se.

18. No tocante ao veículo indicado no item 242, nada a prover,

uma vez que já restituído a seu proprietário, BMW Financeira, conforme decisão

proferida nos autos 0012327-09.2018.403.6181.

19.  Quanto  aos  documentos  apreendidos  relacionados  aos

veículos também apreendidos nos autos, determino que  os itens 50, 61, 70, 71,

73, 76, 77, 83, 202, 239, 253, 254, 259, 260, 271, 272, 302, 303, 304, 305, 306,

308,  319  da  Tabela  Anexa permaneçam  acautelados  em  Secretaria  até  a

conclusão da destinação final dos veículos.

20.  Quanto  aos  imóveis  objeto  de  sequestro,  as  contas

bloqueadas e os veículos objeto de bloqueio RenaJud serão analisados nos autos

próprios.

21. Cumpra-se  o  determinado  no  termo  de  deliberação  de

fls.4937, no tocante à instauração de inquérito policial para apuração de eventual

crime  de  moeda  falsa,  encaminhando  junto  com  as  cópias  indicadas  pelo

Ministério Público Federal às fls.4932, as duas cédulas originais acostadas aos

autos às fls.2862 (item 35 da Tabela Anexa).

22.  Desentranhe-se  o  laudo  e  o  documento  RG  (item  64  da

Tabela  Anexa)  em  nome  de  Henrique  Santos,  acostados  às  fls.4609/4614,

mantendo-se  cópia  neste  feito,  juntando-se  à  ação  penal  0013470-

67.2017.403.6181, haja vista que, supostamente, a foto constante no documento é

a do acusado Adelídio Martorano Júnior.

23. Vinculem-se os bens elencados nos itens 96 e 97 da Tabela

Anexa à ação penal n.º 0013470-67.2017.403.6181, a qual responde o acusado

Adelídio  Martorano  Júnior,  haja  vista  que,  embora  tais  bens  tenham  sido
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apreendidos em endereço pertencente ao acusado Jamiriton Marchiori Calmon,

estavam na posse do acusado Adelídio.

24. Abra-se vista ao Ministério Público Federal, a fim de que se

manifeste acerca das drogas apreendidas nos itens 182, 183, 184, 195 da Tabela

Anexa, em face dos laudos acostados aos autos.

25. Determino a incineração das drogas relacionadas nos  itens

338,  349,  354  da  Tabela  Anexa, devendo  ser  ressalvada  amostra  para

contraprova,  haja  vista  que  há  processos  desmembrados  ainda  em  fase  de

instrução.

26. Autorizo, desde já, que o Depósito Judicial e a Secretaria

deste  Juízo  efetuem  a  abertura  dos  lacres  necessários  para  separação  dos

materiais que serão encaminhados para destruição e os que serão doados.

V. Outras Diligências

1- Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao

Ministério da Defesa, conforme determinação contida no tópico que tratou dos

pedidos de conversão do julgamento em diligência (página 42 da sentença).

2- Diante  da  certidão  de  objeto  e  pé  de  fls.  938 do Apenso

Portaria  07/2017,  em que  consta  processo suspenso pelo  artigo  366 do CPP,

comunique-se, à 27ª Vara Criminal de São Paulo, informando sobre a sentença

proferida nos  presentes  autos,  bem como os endereços em que o sentenciado

Paulo Nunes de Abreu pode ser encontrado.

3- Diante  das  certidões  de  objeto  e  pé  de  fls.837  e  838  do

Apenso Portaria 07/2017, em que constam processos suspensos pelo artigo 366

do  CPP,  comunique-se,  à  6ª  Vara  Federal  de  Santos,  informando  sobre  a

sentença proferida nos presentes autos, bem como o estabelecimento prisional em
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que o sentenciado Carlos Renato Souza de Oliveira pode ser encontrado.

   P.R.I.C.

  São Paulo, 

                          

   SILVIO CÉSAR AROUCK GEMAQUE

                                                 Juiz Federal
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