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I – RELATÓRIO

 

Em  14  de  novembro  de  2012  (fls.  37),  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL ajuizou a presente ação penal pública incondicionada em face de  ANTÔNIO 

1 Sentença Tipo “D”. (Provimento COGER 38/2009, Art. 350, § 4º; Resolução CJF 535/2006.)
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JOSÉ SAMPAIO NAZIOZENO, ARNALDO RÚBIO JÚNIOR, CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA  RAMOS,  DANILO  DIAS  DUTRA,  FERNANDO  CESAR  DA  SILVA, 

FRANCISCO  MARCELO  DE  SOUZA QUEIROGA,  GEOVANI  PEREIRA DA SILVA, 

JOSÉ  OLÍMPIO  DE  QUEIROGA  NETO,  LENINE  ARAÚJO  DE  SOUZA,  PAULO 

ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, 

RITA  DE  CÁSSIA  MOREIRA  SILVA,  ROSALVO  SIMPRINI  CRUZ,   TEREZINHA 

FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS, THIAGO DE ALMEIDA RAMOS e VALMIR JOSÉ 

DA ROCHA, imputando-lhes a prática do crime de contrabando por assimilação (Código 

Penal, art. 334, § 1º, alínea c, e § 2º, na redação original), em concurso de pessoas, na 

forma do art. 29 do CP.

Denúncia recebida em 21 de novembro de 2012 (fls. 724/726 -  volume 4).

Por  meio  da  decisão  de  fls.  1527/1566  (volume  8),  restou  negada  a 

absolvição  sumária,  bem  como  afastadas  todas  as  nulidades  então  arguidas  pelas 

defesas.

Pela  decisão  de  fls.  1993  (volume  10)  foi  determinado  o 

desmembramento dos autos em relação ao acusado DANILO DIAS DUTRA.

Regularmente  citados,  os  demais  acusados  apresentaram respostas  à 
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acusação, conforme indicado abaixo:

ACUSADO RESPOSTA ESCRITA

Antônio José Sampaio Naziozeno fls. 1371

Arnaldo Rúbio Júnior fls. 1212/1243

Carlos Augusto de Almeida Ramos fls. 786/836

Fernando César da Silva fls. 1437/1441

Francisco Marcelo de Sousa Queiroga fls. 1200/1210

Geovani Pereira da Silva fls. 1374/1386

José Olímpio Queiroga Neto fls. 1120/1133

Lenine Araújo de Sousa fls. 990/1030

Paulo Roberto de Almeida Ramos fls. 960/988

Raimundo Washington de Sousa Queiroga fls. 1244/1254

Rita de Cássia Moreira Silva fls. 1342/1350

Rosalvo Simprini Cruz fls. 1165/1174

Terezinha Francisca da Silva Medeiros fls. 1255/1258

Thiago de Almeida Ramos fls. 926/952

Valmir José da Rocha fls. 1055/1089
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Inquirida em juízo a testemunha Renato Moreira Peixoto (cd de fl. 1679), 

arrolada  pelo  Ministério  Público  Federal,  que  desistiu  da  oitiva  da  outra  testemunha 

arrolada, Luiz Donato Ferreira de Melo (fls. 1993 - vol. 10).

Inquiridas  também as  seguintes  testemunhas  arroladas  pelas  defesas: 

Jaime  Antônio  Pereira  Júnior  (cd  de  fls.  1968),  Marcelo  Araújo  Sally,  Sílvio  Niraldo 

Carvalho Netto, Leonardo Miranda Rego e Edvon Rodrigues de Barros (cd de fls. 2010),  

Elisabel  Fernandes  Costa,  Roberto  Pedrosa  e  Luís  Roberto  Debon  Vieira  (cd  de  fls.  

2040), Flávia Pinheiro Dutra e Renato Carlos Rezende (cd de fls. 2219).

Ouvidas  ainda  as  testemunhas  Marinete  Ribeiro  Damaceno  Miranda, 

Cristiano Doutor Branquinho, Edmar Pinto de Almeida, Rodrigo Lobo de Siqueira, Gustavo 

de Oliveira Campos, Luiz Felipe de Carvalho Teixeira, Márcio Aurélio Correa, Elias Carrijo 

Ribeiro e Sandra Maria Ribeiro Gonçalves (cd de fls. 99 do apenso I). 

Colacionado,  a  título  de  prova  emprestada  dos  autos  9273-

91.2012.4.01.3500, o depoimento de Solon Kuzak (cd de fls. 2.217).

  

Na  fase  das  diligências  complementares,  o  Ministério  Público  Federal 

nada requereu (fls. 2251). 
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Os  acusados  Lenine  Araújo  (fls.  2225)  e  Paulo  Roberto  de  Almeida 

Ramos (fls. 2262), requereram, respectivamente, a realização de perícia nas máquinas 

caça-níqueis  apreendidas  e  a  juntada  de  documentos.  Os  acusados  Carlos  Augusto, 

Fernando César  e Rosalvo  Simprini  nada requereram, ao passo que os  demais  réus 

deixaram escoar in albis o prazo para requerimentos. 

Indeferida a perícia pleiteada pela defesa de Lenine Araújo (despacho de 

fls. 2273).

Em memoriais de fls. 2286/2329 (vol. 12), o MPF requer a condenação 

dos acusados nas penas do art. 334, § 1º, c, e § 2º, c/c art. 29, todos do Código Penal, ao  

argumento  de  que  restaram  devidamente  comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade 

delitivas.

Todos  os  acusados  apresentaram  alegações  finais  por  memoriais, 

conforme tabela abaixo.

ACUSADO ALEGAÇÕES FINAIS

Antônio José Sampaio Naziozeno fls. 2385/2400
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Arnaldo Rúbio Júnior fls. 2824/2832

Carlos Augusto de Almeida Ramos fls. 2547/2608

Fernando César da Silva fls. 3039/3064

Francisco Marcelo de Sousa Queiroga fls. 2483/2487

Geovani Pereira da Silva fls. 2924/2944 

José Olímpio Queiroga Neto fls. 2401/2417

Lenine Araújo de Sousa fls. 2418/2440

Paulo Roberto de Almeida Ramos fls. 2489/2513 

Raimundo Washington de Sousa Queiroga fls. 2478/2482

Rita de Cássia Moreira Silva fls. 2473/2477

Rosalvo Simprini Cruz fls. 3009/3038 

Terezinha Francisca da Silva Medeiros fls. 2378/2384

Thiago de Almeida Ramos fls. 2514/2545

Valmir José da Rocha fls. 2447/2468

O  despacho  de  fls.  3113  converteu  o  julgamento  em  diligência, 

determinando ao MPF que indicasse, de forma pormenorizada, os bens e valores sobre 

os quais deve recair a pena de perdimento, em caso de condenação.
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Por meio da petição de fls. 3176/3215 o MPF atendeu à determinação, 

indicando  os  bens  sobre  os  quais  deve  recair  a  pena  de  perdimento,  em  caso  de 

condenação.

Pela petição de fls. 3218/3222, o acusado Lenine Araújo requereu que, 

em caso de condenação, seus bens não venham de ser atingidos pela sentença, já que 

decretada a perda deles nos autos do processo-crime nº 9272-09.2012.4.01.3500. 

Em  novo  pedido,  aviado  as  fls.  3498,  o  acusado  Lenine  requereu  a 

nulidade da totalidade da prova produzida pelas interceptações, a luz do pronunciamento 

exarado pela 2ª Turma do STF, no RHC 135683, haja vista ter ocorrido escuta de agente 

contemplado com foro por prerrogativa de função.

Esse o relato do essencial.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1 – Da Improcedência das Preliminares.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 7/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

Não  prosperam  as  preliminares  levantadas  pelas  defesas  de:  a) 

incompetência da Justiça Federal;  b) anulação da prova de interceptação telefônica, por 

suposta  violação à Lei 9.296/96; c) anulação da decisão do recebimento da denúncia, por 

suposta falta de fundamentação. 

Todas essas questões foram devidamente analisadas e afastadas pela 

longa e exaustiva decisão de fls. 1527/1566, a cujos percucientes  fundamentos ora me 

reporto, tal como se aqui estivessem transcritos.

Da mesma forma, superado, no mesmo decisório, o pleito de aplicação do 

princípio da insignificância ao caso em tela, haja vista o delito de contrabando ter como 

objetivo a proteção não só da ordem tributária,  mas também de outros bens jurídicos 

distintos.

Outrossim, no tocante à alegada incompetência da  Justiça  Federal  de 

Goiânia para a apreciação do pleito, aos fundamentos de que as apreensões se deram 

em  diferentes  locais,  devendo  ser  respeitado  o  local  da  apreensão  para  fixação  da 

competência, bem como que o Egrégio TRF1 determinou a redistribuição automática do 

feito entre as Varas de Goiás, não necessariamente de Goiânia, entendo que não merece 

prosperar a impugnação. 
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De fato,  no  desenrolar  da  chamada operação  Monte  Carlo  ocorreram 

buscas e apreensões em diversas localidades, em jurisdição abrangida pela Subseção 

Judiciária de Luziânia, assim como de Goiânia. 

Não  obstante,  os  fatos  denunciados  neste  feito  decorrem  de 

investigações  realizadas  nos  processos  12023-03.2011.4.01.3500  (Inquérito  Policial), 

13277-11.2011.4.01.3500  (Medida  Cautelar  de  Quebra  de  Sigilos  Bancário  e  Fiscal), 

13279-78.2011.4.01.3500  (Interceptação  Telefônica),  1048-82.2012.4.01.3500  (Busca  e 

Apreensão de Bens) e 1049-67.2012.4.01.3500 (Seqüestro de Bens), sendo que a todos 

esses feitos tramitaram neste juízo.

Assim,  patente  a  prevenção  das  Varas  Federais  de  Goiânia,  em 

detrimento  ao  juízo  de  Luziânia/GO,  haja  vista  terem  antecedido  a  este  em 

pronunciamento acerca de medidas cautelares anteriores ao recebimento da denúncia, 

nos termos do art. 83, do CPP, coforme consignado na precitada decisão vergastada.  

Ademais,  conforme  amplamente  noticiado  nos  autos,  o  comando  da 

organização estava a cargo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, sendo curial 

que o feito tramite em uma das varas da Justiça Federal de Goiânia, tanto em face das 

investigações,  como  pela  proximidade  de  colheita  dos  demais  elementos  de  prova, 

mormente em face da continuidade delitiva que se antevê em relação a totalidade dos 

fatos/apreensões ocorridos, nos termos do art. 71, do CPP.
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Dessa forma, não tendo as defesas trazido nenhum fato novo desde a 

prolação da referida decisão, não há qualquer nulidade a ser proclamada.    

Quanto ao último pedido acostado aos autos, aviado as fls.  3498,  da 

ocorrência de possível fato novo, pelo qual se propugna a nulidade da totalidade da prova 

produzida pelas interceptações, a luz do pronunciamento exarado pela 2ª Turma do STF, 

no RHC 135683, tenho que não merece prosperar.

Naquela assentada o Excelso Pretório limitou-se a expungir dos autos “as 

interceptações  telefônicas  relacionadas  ao  recorrente  nas  operações  Vegas  e  Monte  

Carlo, realizadas em primeiro grau, bem como as provas diretamente delas derivadas,  

determinando-se, por consequência, seu desentranhamento dos autos da ação penal”, 

haja vista ter ocorrido escuta de agente contemplado com foro por prerrogativa de função, 

no caso o Sr. Demóstenes Torres.

No entanto, no mesmo dispositivo o Relator referiu caber ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, “a quem compete avaliar se remanesce justa causa para o  

prosseguimento do feito, a partir de eventual constatação de outras provas autônomas  

suficientes ao embasamento da acusação”.
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Assim,  se  mesmo  em  relação  àquele  que  não  teve  observada  sua 

prerrogativa constitucional não houve anulação da totalidade do feito, deixando o Excelso 

Pretório a cargo do juízo natural competente o exame dos elementos carreados aos autos 

para o prosseguimento ou não da ação penal, com mais razão no feito em questão, onde 

não consta qualquer prova relacionada àquele investigado, bem como não há qualquer 

menção  pela  defesa  de  que  as  provas  carreadas  nos  presentes  autos  decorram,  de 

qualquer forma, daquelas que se determinou o desentranhamento no precitado processo.

Dessa forma, não tendo sido apontado qualquer elemento concreto com 

substrato bastante para invalidar quaisquer das provas constantes dos autos em apreço, 

as quais não contém qualquer menção às interceptações a que se reportou o decisum 

proferido pelo STF, não merece acolhimento o  pedido de anulação manejado pela defesa 

de LENINE.

Por fim, desde já se dão por prequestionados os dispositivos aventados 

pela defesa de ARNALDO RÚBIO, para fins recursais.

Passo, assim, ao exame da temática de fundo. 

2 – Breve esclarecimento.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 11/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

Antes  de  analisar  o  mérito  da  imputação,  faz-se  necessário  breve 

esclarecimento.

A imputação contida na denúncia deriva de investigação policial levada a 

cabo na chamada operação Monte Carlo, de conhecimento público e notório, eis que se 

trata de fatos amplamente divulgados pela mídia regional e nacional.

Referida operação resultou na instauração, dentre outros, dos processos-

crimes  nº  9272-09.2012.4.01.3500,  nº  9273-91.2012.4.01.3500  e  18321-

40.2013.4.01.3500.  No  primeiro,  houve  a  condenação  de  alguns  dos  acusados  aqui 

também denunciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, 

peculato-furto etc. 

Registre-se  que  CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,  suposto 

líder da organização criminosa, restou condenado a 39 (trinta e nove) anos, 08 (oito) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão;  JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA NETO condenado a 23 

(vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;  GEOVANI PEREIRA DA SILVA, 

condenado a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;  LENINE ARAÚJO DE 

SOUSA,  condenado  a  24  (vinte  e  quatro)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão; 

RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, condenado a 12 (doze) anos e 08 
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(oito) meses de reclusão.

Desse modo, a ligação entre os denunciados  CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA RAMOS, GEOVANI PEREIRA DA SILVA,  JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA 

NETO,  LENINE  ARAÚJO  DE  SOUZA  e RAIMUNDO  WASHINGTON  DE  SOUSA 

QUEIROGA  visando  à  prática  de  diversos  crimes,  em  quadrilha  com  contornos  de 

organização criminosa,  é  fato  já  comprovado e julgado no bojo do processo-crime nº 

9272-09.2012.4.01.3500, embora a condenação esteja pendente de análise pelo Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.  

Assentadas essas premissas fundamentais, passa-se à análise do mérito 

da imputação.

3 – Do mérito.

Na espécie, o fato relatado na denúncia encontra-se tipificado no art. 334, 

§ 1º, alínea c, e § 2º, em sua redação original, que continha o seguinte teor:
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Art.  334.  Importar  ou exportar mercadoria  proibida ou iludir,  no todo ou em parte,  o  

pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de  

mercadoria:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

c) vende, expõe à venda,  mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em  

proveito  próprio  ou  alheio,  no  exercício  de  atividade  comercial  ou  industrial,  

mercadoria de procedência estrangeira     que introduziu clandestinamente no País   

ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina  

no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma  

de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido  

em residências.

Trata-se,  segundo  a  doutrina,  de  contrabando  ou  descaminho  por 

assimilação. A leitura do tipo penal evidencia que, para a configuração do delito, exige-se 

a presença concomitante de dois requisitos: 

a) prova de que o réu vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de 

qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 

ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira; 

b) prova de que o próprio réu tenha introduzido essa mercadoria de forma 
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clandestina ou fraudulenta ou de que saiba tratar-se de importação fraudulenta por parte  

de outrem.

3.1 - DA PROVA DA MATERIALIDADE.

A materialidade dos fatos é iniludível, estando devidamente comprovada 

nos autos por meio dos seguintes documentos:

- Auto de Apreensão de fl. 42 do Apenso 03 – Volume 07 – IPL 1508/2011;

- Autos de Apreensão 127/2012; 106/2011; 126/2012; 115/2012, 346/2011 

e 344/2011 do IPL 1508/2011 Apenso 4 e Volume 1;

- Autos de Apreensão constantes dos IPLs 1509/2011 (fl. 09) Apenso 1; 

1510/2011 (fl. 09) apenso 2; 1511/2011 (fls; 09/10) Apenso 3; 1512/2011 (fl. 09) Apenso 

04;
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-  Autos de Apreensão constantes dos IPLs 296/2012 (fls. 06-07) Apenso 

05 e 297/2012 (fls. 06-7) Apenso 06;

- Laudo de Perícia Criminal Federal (Eletroeletrônicos) de fls. 32/40 do 

Apenso 03 – Volume 07 – IPL 1508/2011;

- Relatório de Análise Policial nº 139/2011 – NIP/SR/DPF/DF de fls. 80/99 

do Apenso 01 – IPL 1509/2011;

O laudo pericial evidencia que, salvo raras exceções, o material periciado 

é de origem estrangeira.

“Foi selecionada para exame uma máquina caça-níqueis preta, sem marca ou modelo 
aparente,  contendo,  no  painel  frontal,  botões  com  as  inscrições  PAGAMENTO  (de 
pontacabeça), COBRAR, NOVOS CARTÕES, (borrado), BOLA EXTRA TURBO, NOVOS 
NÚMEROS, SUPER TURBO, APOSTA e JOGUE, e duas etiquetas adesivas, uma com a 
inscrição l em azul, outra com as inscrições MB 43 em azul.

(...)  Os componentes eletrônicos da máquina foram fabricados no exterior e são 
tipicamente utilizados em sistemas informatizados dedicados ou embarcados.  A placa-
mãe, por exemplo, teria sido fabricada na Malásia.”

A materialidade é ainda evidenciada pelos seguintes laudos:

-  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  (Eletroeletrônica)  nº  1190/2011  – 

SETEC/SR/DPF/DF, de fls. 35/41 do Apenso 01, do qual consta a informação de que “as 
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máquinas  periciadas  apresentam  componentes  (analisador  de  cédulas,  placa-mãe, 

processador e dispositivo de armazenamento não volátil) de origem estrangeira” (fl. 41).

-  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  (Eletroeletrônica)  nº  1191/2011  – 

SETEC/SR/DPF/DF, de fls. 41/47 do Apenso 02, do qual consta a informação de que “as 

máquinas  periciadas  apresentam  componentes  (analisador  de  cédulas,  placa-mãe, 

processador e dispositivo de armazenamento não volátil) de origem estrangeira” (fl. 46).

-  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  (Eletroeletrônica)  nº  1192/2011  – 

SETEC/SR/DPF/DF, de fls. 110/120 do Apenso 03, do qual consta a seguinte  informação:  

“Os componentes que não continham identificação de origem foram comparados com 

modelos idênticos nos sítios de Internet dos fabricantes. Uma vez identificado o modelo, 

os Peritos pesquisaram nestes sites a localização das fábricas;  e não existindo polo de 

produção instalado no Brasil, a peça foi considerada como de origem estrangeira” (fls. 118 

– original não sublinhado).

-  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  (Eletroeletrônica)  nº  1193/2011  – 

SETEC/SR/DPF/DF, de fls. 72/80 do Apenso 04, do qual consta a seguinte  informação: 

“Os componentes que não continham identificação de origem foram comparados com 

modelos idênticos nos sítios de Internet dos fabricantes. Uma vez identificado o modelo, 

os Peritos pesquisaram nestes sites a localização das fábricas;  e não existindo polo de 

produção instalado no Brasil, a peça foi considerada como de origem estrangeira” (fls. 78 

– original não sublinhado).

Entendo  que  não  deve  ser  acolhida  a  alegada  nulidade  dos  laudos 

produzidos,  ao  argumento  da  unilateralidade  de  sua  confecção,  haja  vista  ter  sido 

oportunizada sua impugnação em contraditório diferido, não tendo a defesa, contudo, sido 
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capaz  de  infirmar  suas  conclusões  quanto  à  existência  de  componentes  de  origem 

estrangeira no maquinário apreendido.

Outrossim, o fato de o exame pericial não ter ocorrido na totalidade das 

máquinas não afasta o tipo em questão, pois mesmo que houvesse apenas uma máquina 

com componente estrangeiro nos estabelecimentos em que ocorreram as apreensões, tal 

fato já seria suficiente a atrair a incidência do tipo previsto no art. 334, §1º, “c” do CP.

Essas  provas  não  deixam  a  menor  dúvida  quanto  à  procedência 

estrangeira  das  mercadorias  apreendidas,  todas  elas  utilizadas  no  interior  de 

máquinas caça-níquel e videobingo. 

Conforme anotado pelo Ministério Público Federal, o material apreendido 

possuía finalidade comercial, pois do contrário não seria armazenado em local utilizado 

para essa finalidade. 

Tal fato resta comprovado pelo laudo de perícia criminal federal de local 

do crime nº 237/2012 – SETEC/SR/DPF/DF – fls. 43/48 do Apenso 03 – Volume 07 – IPL 

1508/2011:

“(...) este Laudo refere-se a um terreno situado na Rua 12, Quadra 48, Lote 7 — Parque 
Esplanada II — Valparaiso de Goiás/GO. (...)
Trata-se  de  um  lote  delimitado  por  muro  de  alvenaria  e  portão  metálico  medindo 
aproximadamente 700m² (Figura 2). No seu interior, além de uma grande área com brita, 
havia duas edificações de alvenaria, sendo uma menor com alguns objetos, entre eles 
uma  máquina  típica  de  vídeo  bingo  (Figura  3)  e  outra  maior,  cujas  características 
aparecem descritas a seguir.
Na sua parte externa, foram encontrados vários condensadores integrantes de sistemas 
de ar instalados na edificação (Figura 4). Internamente havia vinte máquinas eletrônicas 
típicas de vídeo bingo, cada uma com um monitor, um gabinete com oito botões (cobrar; 
ajuda;  seleciona  cartelas;  bola  extra  turbo;  seleciona  números;  apostar;  super  turbo; 
jogar) e outro onde estava instalada uma noteira típica daquelas usada em máquina 
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caçaníquel.(...)
A análise e interpretação do conjunto de vestígios materiais observados permitem 
concluir  que  no  local  examinado  havia  equipamentos  eletrônicos  e  materiais 
usados na prática de jogos de video bingo, conforme descritos no corpo do Laudo, 
ressaltando a existência de noteiras em cada máquina para inserção de cédulas e o 
registro de valores parciais e totais, de acordo com o valor da cédula.”

Destaquem-se, por fim, as observações tecidas pelo douto Procurador da 

República  quanto  à  proibição  de  importação  de  máquinas  caça-níqueis  e  seus 

componentes (fl. 2.293 - volume 12).

“Cumpre observar, ademais, que no caso dos autos, o ordenamento legal pátrio jamais 
concebeu a exploração de máquinas caça-níqueis, seja por constituir jogo de azar (artigo 
50 do Decreto-Lei n° 3.688/41); seja por constituir potencial crime contra a economia 
popular (artigo 2°, inciso IX, da Lei n° 1.521/51), já que o seu mecanismo é manipulável; 
ou,  ainda,  porque utiliza  em sua estrutura componentes eletrônicos contrabandeados 
(antigo artigo 334, atual artigo 334-A do CP).

Com efeito, em comunhão com a norma proibitiva, foi inaugurada a Portaria SECEX n°  
7/2000, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, reeditada posteriormente, segundo a qual: “não serão deferidas 
licenças de importação para máquinas de videopôquer, videobingo, caça-níqueis,  
bem  como  quaisquer  outras  máquinas  eletrônicas  programadas  (MEP)  para  a  
exploração de jogos de azar, classificadas nas subposiçoes 9504.30 ou 9504.90 da  
Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM”.

De fato, considerando que as máquinas caça-níqueis se destinam ao jogo de azar e 
não há lei que permita sua exploração no país, não há que se conceder licenças 
para importação de tais equipamentos, o que representa a impossibilidade de sua 
internalização no solo nacional.”

Conforme bem salientou o parquet, seja por constituir contravenção, seja 

pela possibilidade de lesar a economia popular, haja vista a possível manipulação dos 

resultados dos jogos, a exploração de máquinas de tal espécie nunca foi admitida em 
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nosso ordenamento.

Outrossim,  o  fato  de  possuir  em  sua  estrutura  componentes  que 

encontram óbice para importação na precitada Portaria SECEX n° 7/2000, assim como 

nas instruções normativas nº 126/99, 172/99, 93/00 e 309/03, todas da SRF, constitui  

outro fator impeditivo para sua utilização/comercialização. 

A propósito:

Art. 1º As máquinas de videopôquer, videobingo e caça-níqueis, bem assim quaisquer 
outras  máquinas  eletrônicas  programadas  para  exploração  de  jogos  de  azar, 
procedentes  do exterior,  devem ser  apreendidas  para  fins  de  aplicação  da  pena de 
perdimento.
Parágrafo  único.  O disposto  neste  artigo  aplica-se,  também,  às  partes,  peças  e 
acessórios  importados,  quando,  no  curso  do  despacho  aduaneiro  ou  em 
procedimento  fiscal  posterior,  ficar  comprovada  sua  destinação  ou  utilização  na 
montagem das referidas máquinas.

Nessas circunstâncias, seja por estar  desautorizada a importação para 

esse  fim,  seja  por  possível  desvio  na  finalidade  declarada  quando  da  ocorrência  da 

importação, fraudulenta, portanto, tem-se por devidamente comprovada a materialidade 

dos fatos imputados na denúncia.

3.2 – DA PROVA DA AUTORIA E DOLO DOS DENUNCIADOS
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Como visto, o comando da organização pertencia a CARLOS AUGUSTO 

DE  ALMEIDA  RAMOS,  auxiliado  por LENINE  ARAÚJO  DE  SOUZA  e  GEOVANI 

PEREIRA DA SILVA (braços  operacionais  e  de  fiscalização  financeira  da  quadrilha), 

sendo que a denúncia divide os pontos de exploração territorial da atividade dessa forma: 

a) em Valparaíso/GO, onde atuavam  JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO,  auxiliado 

por  ROSALVO  SIMPRINI  CRUZ (contador),  FRANCISCO  MARCELO  DE  SOUZA 

QUEIROGA, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, VALMIR JOSÉ DA 

ROCHA e TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDERIOS, ANTÔNIO JOSÉ SAMPAIO 

NAZIOZENO, FERNANDO CESAR DA SILVA e DANILO DIAS DUTRA. 

b)  em  Goiânia,  onde  atuavam  ARNALDO  RÚBIO  JÚNIOR,  PAULO  ROBERTO  DE 

ALMEIDA RAMOS e THIAGO DE ALMEIDA RAMOS; 

c) Fora tais núcleos destacou o parquet a atuação de RITA DE CASSIA MOREIRA SILVA, 

responsável pela montagem e manutenção das máquinas.

Quanto à autoria, as provas carreadas aos presentes autos – em especial  

os Relatórios de Análise Policial nº 139/201 - NIP/SR/DPF/DF de fls. 80/99 do Apenso 01 

(IPL  1509/2011)  e  nº  121/2011-  NIP/SR/DPF/DF  do  apenso  07  –  Volume  06  (IPL 

1508/2011)  e  relatório  de  análise  complementar  do  Apenso  07  –  Volume  02  (IPL 

1508/2011), corroboradas pelas escutas telefônicas – autorizam concluir, acima de dúvida 

razoável,  que  CARLOS  AUGUSTO  RAMOS,  detinha  o  controle  do  depósito  e  da 

exploração comercial de máquinas caça-níqueis em determinadas regiões do Estado de 

Goiás, sendo o principal responsável  por custear a internação ilícita em solo pátrio das 

mercadorias contrabandeadas.
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Por isso mesmo é que competia a CARLOS AUGUSTO a distribuição dos 

pontos de jogos, a autorização de abertura e o fechamento de casas de exploração, e,  

ainda, o depósito de máquinas caça-níqueis em Goiânia e no entorno de Brasília-DF, 

especialmente em Valparaíso de Goiás/GO, no que era auxiliado por  LENINE ARAÚJO, 

seu  braço  operacional,  e  por  GEOVANI  PEREIRA,  conhecedor  profundo  de  sua 

contabilidade e responsável pelo controle financeiro das atividades do grupo. 

Corroborando  tais  afirmações  o  relatório  de  análise  nº  121/2011  – 

NIP/SR/DPF/DF  promoveu  a  identificação  dos  principais  envolvidos  na  organização 

criminosa. 

O  liame  entre  CARLINHOS  CACHOEIRA,  LENINE  e  GEOVANI  resta 

demonstrado nas passagens abaixo:

Interceptado em 24/01/11 as 10:59h:

“LENINE: Olímpio, eu estou em Anápolis, estou no VITAPAN. O Carlinhos está querendo 

falar com você, tentou de tudo quanto foi jeito, estava eu, ele e o GEOVANI aqui (...) com 

relação ao débito, aquela questão dos 25. Que até iam ligar na sua frente: “O acordo que 

fez foi este e eu não abro mão, NE”. E ai ele queria tentou falar com você ai, ligamos até 

para o Rosalvo para entrar em contato. (...) Estava eu, ele e o GEOVANI aqui agora, 

tentamos falar com voce. Ligamos para o Valmir, ligamos para o Rosalvo.”

Interceptado em 19/01/11 as 10:55h:

“OLIMPIO: tá, não beleza,  eu vou chamar...  Pede ao GEOVANI para resolver com o 

ROSALVO lá o valor da pendência real lá, que a gente já conversa, entendeu? Tudo 

bem. Ele não abre mão dos 25, não é isso? (...)

LENINE: duas coisas. Primeiro rapaz, manda um dinheiro lá pro GEOVANI rapaz, senão 
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o CARLINHOS não deixa nem eu tirar minhas férias”

Interceptado em 31/01/11 as 17:14h:

OLIMPIO: Eu não sou dono da área ai não.  Dono da área aí chama-se CARLINHOS 
CACHOEIRA e LENINE e o outro garoto o outro menino seu aí (GEOVANI) . (...) Eu 
não sou dono de nada, eu não sou dono daí,  eu não paguei por nada, a área é de 
vocês é por isso que eu pago, e pago com prazer,  eu tô aí porque eu pago com 
prazer. 

Os diálogos interceptados as fls. 861 e 890 do apenso 1, Volume 5 dos 

autos corroboram o acima transcrito dando conta de que GEOVANI fazia a gestão da 

parte financeira do grupo.

A  respeito  da  contabilidade  de  CARLINHOS  e  JOSÉ  OLIMPIO, 

emblemática a passagem a seguir (Interceptado em 13/01/11 as 10:41h):

LENINE: “Cara” eu não sei “cara”, tem que... você poderia conduzir isso ai e vê se o 

ROSALVO conduz isso com o GIOVANE, que o GIOVANE tá o tempo inteiro lá com ele, 

é o financeiro do CARLINHOS (...)

Verifica-se,  por  esse  diálogo,  precisamente  os  responsáveis  pelas 

finanças tanto no grupo de CACHOEIRA como no de JOSÉ OLIMPIO, sendo tais pessoas 

encarregadas de realizar o fechamento das contas dos dois núcleos.

Em  outra  passagem,  a  qualidade  de  GEOVANI  e  ROSALVO  como 
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gestores das contabilidades fica mais nítida (interceptado em 04/03/11 as 11:35h):

OLIMPIO: Você sabe que quando o Carlinhos põe uma coisa na cabeça é foda, NE! 

Você sabe como é que é, NE? Bicho.. eu to numa dificuldade aqui de ... rapaz... se eu te 

falar,  você  até  chora.  Dificuldade  aqui(...)  o  negócio  do  WASHIGNTON  lá  eu  to 

mandando dinheiro. Eu to fazendo tudo que posso fazer, agora.. deixa eu te perguntar: 

você é ciente disso que eu não consigo zerar esses cem mil aí. Você sabe disso... você 

já chegou a falar para o CARLINHOS?

GEOVANI: na segunda feira a hora que nos encontramos eu falei pra ele, eu expliquei a  

situação... falei “tava em cento e cinquenta e alguma coisa e hoje... “que era na segunda 

“amanheceu com cento e seis e alguma coisa, valor exatamente batido com o do 

ROSALVO”

Igualmente,  as  fls.  774  e  seguintes  do  apenso  1  volume  4,  resta 

evidenciado a imbricação de GEOVANI, LENINE, OLIMPIO e ROSALVO, cujo conteúdo 

discutido na reunião ocorrida fora repassado a CARLINHOS CACHOEIRA, por LENINE, 

em diálogo interceptado em 01/08/11 as 17:08h.

Em adição a isso, extratos de conta do chamado “caixa operação” (fl. 26 

do relatório) demonstram pagamentos da conta ‘40499 – GEO’ para PAG.C ou PAG C/C 

(Carlinhos Cachoeira), corroborando ainda mais a tese de que Geovani desempenhava 

papel central no controle das finanças da organização, sendo nítida a transferência de 

valores de conta daquele para a de CARLOS AUGUSTO.

O  motivo  dos  repasses  por  parte  dos  exploradores  diretos  seria  a 

manutenção do monopólio da exploração da atividade em determinado local, sendo que o 
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pagamento da chamada “operação” destinava-se a fazer frente às despesas necessárias 

àquela manutenção, como e.g. pagamento de agentes públicos (dos órgãos de segurança 

pública), conforme demonstram excertos do relatório extraído do sistema de contabilidade 

realizado por LENINE (fls. 28-32, do relatório de análise 121/2011).

Como  visto,  enquanto  GEOVANI  PEREIRA  era  responsável  pela 

contabilidade  do  grupo,  LENINE  ARAÚJO possuía  a  incumbência,  delegada  por 

CARLOS AUGUSTO, de cobrar o percentual devido pelas pessoas autorizadas a operar 

as atividades de exploração de máquinas caça-níqueis na região controlada pelo grupo, 

bem  como  de  supervisioná-los,  além  de  promover  a  arrecadação  dos  percentuais 

devidos, de modo a viabilizar a manutenção do exercício da atividade.

Desempenhava  também  o  papel  de  intermediário  entre  CARLOS 

AUGUSTO e JOSÉ OLIMPIO, que, conforme supramencionado, chefiava um dos núcleos 

territoriais  de  exploração  da  atividade,  competindo  definir,  também por  delegação  de 

CARLOS  AUGUSTO,  os  exploradores  diretos  da  atividade  comercial  relacionada  às 

máquinas eletrônicas programáveis  na região de Valparaíso de Goiás.

Ademais,  LENINE  como  braço  operacional  negociava  com  agentes 

públicos  (policiais)  para  a  manutenção  do  monopólio  da  exploração  dos  jogos  pela 

organização (fls. 823 – apenso 1 volume 5). É de se notar estar comprovada por meio das  

interceptações  telefônicas  e  documentos  colacionados  a  imbricação  do  grupo  com 

agentes da segurança pública,  bem como o aperfeiçoamento das ações por  meio de 

contabilidade via web das atividades da organização (inclusive com relatório de análise 

específico sobre o tema – relatório de diligência 149/2011).
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Passo ao exame da delineada exploração territorial pelo grupo.

a) núcleo territorial de Valparaíso

Na denominada região do entorno, especialmente em Valparaíso-GO, a 

pessoa  subordinada  a  CARLOS  AUGUSTO na  exploração  comercial  exclusiva  de 

máquinas  caça-níqueis  equipadas  com  componentes  eletrônicos  sabidamente  de 

procedência  estrangeira era  JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO que,  como visto, 

confiava sua contabilidade à pessoa de ROSALVO SIMPRINI. 

JOSÉ OLÍMPIO, em pareceria com os corréus FRANCISCO MARCELO 

QUEIROGA e WASHINGTON QUEIROGA, seus irmãos, era o responsável pela 

exploração comercial das máquinas caça-níqueis no entorno do Distrito Federal.

Prova disso foi  a apreensão – em 29/02/2012, em uma casa de jogos 

localizada na Avenida Sucupira, Quadra 08, Casa 42, Setor de Chácaras Santa Maria, em 

Valparaíso/GO  –  de  diversas  máquinas  caça-níqueis  equipadas  com  componentes 

eletrônicos sabidamente internados do exterior de forma clandestina. 

Conforme referido  acima,  o  desempenho da exploração de máquinas na 

cidade de Valparaíso estava a cargo de JOSÉ OLIMPIO, que devia obediência ao trio 

LENINE, GEOVANI e CARLINHOS CACHOEIRA, todos ao comando deste último. 

Diálogo  interceptado  em  31/01/11  as  17:14h  deixa  clara  a  posição  de 
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gerência de JOSE OLIMPIO sobre os que exploram diretamente a atividade, bem como 

sua subordinação ao precitado trio:

OLIMPIO: Agora tá tendo um atraso aí, tá tendo, mas não é por causa do WASHINGTON 
bicho, é por causa do ANTONIO, do FERNANDO, é isso cara. (...)
LENINE: Você tem que por na sua cabeça que você,  igual você fala que há dez anos 
você tá junto, há dez que você é exclusivo aqui dentro. Você me aponta um que esteja e 
que não foi com a sua autorização, até os seus parceiros quem escolheu é você todos todos 
todos né. O único que entrou, mas com o seu consenso foi a TERESA. (...) Então você é 
exclusivo dentro de uma área que é nossa aqui há 17 anos cara, há 17 anos essa área do 
entorno nos pertence OLIMPIO.
OLIMPIO:  Eu não sou dono da área ai  não.  Dono da área aí  chama-se CARLINHOS 
CACHOEIRA e LENINE e o outro garoto o outro menino seu aí (GEOVANI). (...) Eu não 
sou dono de nada, eu não sou dono daí, eu não paguei por nada, a área é de vocês é por 
isso que eu pago, e pago com prazer, eu tô aí porque eu pago com prazer. 

Todavia,  em  relação  aos  parceiros,  oportuno  mencionar  uma  ressalva 

contida nesse mesmo diálogo entre OLIMPIO e LENINE:

OLIMPIO: (...) o ANTONIO eu não escolhi não, você sabe que nos somos obrigado a engolir 

né (...)  FERNANDO a mesma coisa,  eu sou obrigado a engolir,  que é da porra do 

ARNALDO lá (...)

Assim,  em  que  pese  a  delimitação  territorial,  ARNALDO  RUBIO  teve 

influência  para  autorização  de  FERNANDO  CESAR  para  exploração  na  área  de 

Valparaíso, mantendo inclusive maquinário seu no local, conforme demonstra a passagem 

abaixo:

Interceptado em 24/01/11 as 11:14h:
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FERNANDO: Não, tem um problema eu to falando contigo, que na loja, não é só de, essas 

maquinas que tá lá, essa outra, não é nem a CASSIA que mexe nela, quem mexe nela é o  

ROBERTO, que é do OLIM, é do outro dono.

ROSALVO: Ah, o outro dono é o, é da tua parte ou da minha?

FERNANDO: é da, do ARNALDO (...)

ROSALVO:  Ah,  mas  calma  aí,  isso  foi  um problema da  máquina  que  não  era  do 

ARNALDO, foi problema da máquina que era nossa, entendeu?

Interceptado em 18/08/11 as 14:39h:

FERNANDO: to pronto pra receber o material já.

OLIMPIO: Ah tá, o ARNALDO já mandou o dele?

FERNANDO: Esperando o seu pra mandar junto (...)

OLIMPIO: agora você já falou com a CASSIA ai, que isso tudo quem vê é a CASSIA, a 

CASSIA é que tá produzindo ai.

FERNANDO: Quantos vai ficar por loja agora?
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OLIMPIO: 30, mas assim, é 30 no máximo 30, agora eu to só mandando 20 pra cada um, no 

seu caso é 15, não tem nada a ver, no seu caso é 15 (...)

De tais diálogos se extrai que ARNALDO além de certo poder de influência 

na  região,  malgrado o  controle  estivesse com JOSE OLIMPIO,  possuía  máquinas no 

estabelecimento de FERNANDO CESAR, razão pela qual tal  fato deve ser levado em 

consideração quando da análise de sua participação nos fatos. 

Quanto  a  JOSÉ  OLIMPIO,  além  do  robusto  arcabouço  probatório  que 

comprova seu envolvimento com o grupo, em sede de alegações finais o próprio réu 

refere ser uma espécie de gerente dos estabelecimentos, corroborando sua atuação na 

empreitada delituosa, malgrado sustente a necessidade de afastamento da tipificação em 

questão.

O  Relatório  de  Análise  Policial  nº  139/2011  (fls.  87/95,  em  especial), 

evidencia que os corréus FERNANDO CESAR DA SILVA e VALMIR JOSÉ DA ROCHA 

exploravam diretamente casas de jogos de azar em que montadas as máquinas caça-

níqueis equipadas com os componentes eletrônicos ilicitamente internados em solo pátrio,  

em relação de estreita subordinação com os irmãos QUEIROGA. 

Já o relatório de Análise Policial nº 121/2011 – fls. 90/91, dá conta de que 

TEREZINHA  MEDEIROS  teve  sociedade  com  VALMIR  ROCHA  na  exploração  de 

estabelecimento destinado a jogos de azar, na cidade de Valparaíso/GO (por vezes com 
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mudanças para Águas Lindas).

A existência de sociedade entre VALMIR ROCHA e TEREZINHA MEDEIROS 

fica clara nessa passagem (interceptado em 27/06/11 as 10:46h):

CARLINHOS: Obedece porque agora você ficou sócio da TEREZA de novo...  Hoje eu 

descobri como é que foi seu trem aí. Seu trem aí é que você foi encarar uma coisa que não 

era sua. Você trabalha com segurança não? 

VALMIR: Não ... Nada disso aí não é do jeito que o senhor pensou não. Isso aí foi porque o 

cara se excedeu mesmo. O povo fala uma coisa, mas isso não é verdade não. ' 

CARLINHOS: É verdade. O LENINE tem razão. tem pura razão. Cinquenta anos que ele  

está ai dentro e ele nunca a voz pra uma pessoa sequer. E você chega já quer ... Você é 

sócio da TEREZA, para você tomar as dores? 

VALMlR: Não tem mais nada lá; capitão. Não tem mais nada. Eu não tomei dores, eu fui 

conversar com O cara, ai o cara foi e me agrediu, entendeu? 

CARLINHOS: Não, Valmir... E que é que você tinha a ver com o assunto? Isso quer dizer 

que você é sócio dela. Quer dizer que depois que pôs você nesse negócio aí, você virou a 

cabeça.  Você  virou  ...  Não  combina  sociedade  com  o  trabalho  que  você  faz,  sabe? 

(Incompreensível) estava conversando com o LENINE agora cedo. Agora entendi tUdo. 

VALMIR: Eu não tenho sociedade com ela mais não, capitão. Eu não tenho mais nada. 

Lá, ta só o que era meu ... são só os funcionários que era meu, as pessoas que era minha, 

entendeu? Por isso que quando esse cara trabalhava lá... trabalhava com nós ... por isso eu 

fui conversar com ele, entendeu?
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Saliente-se  que  os  depoimentos  de  vários  funcionários  de  alguns  dos 

estabelecimentos (fls.  361-412),  bem como as declarações dos réus fls.  705/713 dão 

conta da participação dos irmãos QUEIROGA (OLIMPIO, WASHINGTON, MARCELO E 

OTONI JÚNIOR), bem como de ANTÔNIO NAZIOZENO e VALMIR ROCHA na exploração 

de estabelecimentos que operavam as referidas máquinas, bem assim citam FERNANDO 

CESAR e ARNALDO RUBIO como fornecedores das máquinas (fl. 711). 

O  relatório  de  análise  policial  139/2011  NIP/SR/DPF/DF  (apenso  04  fls. 

110/129) elenca as casas de jogos relacionadas aos réus WASHINGTON QUEIROGA, 

FRANCISCO  QUEIROGA,  DANILO  DIAS,  FERNANDO  CESAR,  VALMIR  ROCHA, 

ANTONIO NAZIOZENO e OTONI OLIMPIO (itens “1.a” a “1.g” do relatório), com suas 

devidas localizações, bem como diálogos interceptados que corroboram o desempenho 

da atividade e identificam o respectivo responsável, todos subordinados à fiscalização 

exercida por JOSE OLIMPIO, responsável por permitir a atividade nessa região.

VALMIR além de possuir casa de jogos, era responsável pela fiscalização do 

quanto arrecadado pelos “parceiros”, fato inclusive referido pelo depoimento de OTONI 

em sede policial (fl. 711 dos autos).  

Outrossim, em diálogo interceptado em 13/01/11 as 10:41h tal informação é 

corroborada:

OLIMPIO: Não fizeram a leitura? Uai, não é possível um negócio desses uai. Isso ai, ele 
deve ter avisado ao VALMIR, os meninos não avisaram o VALMIR não, para fazer a leitura?
LENINE: OLIMPIO, não avisou não cara, não avisou não, ninguém avisou, ai na hora que 
nos ficou sabendo era oito e meia da noite (...)
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Consigne-se  as  seguintes  passagens  que  demonstram  claramente  a 

subordinação dos operadores de Valparaíso de Goiás a JOSE OLIMPIO:

Interceptado dia 24/01/11 as 10:59h:
LENINE: Pois é OLIMPIO, tava nós três aqui, eu não posso falar em nome do HOMEM, não 
é meu OLIMPIO, Lee não tem interesse nenhum, mas pô, quem colocou o parceiro foi o 
OLIMPIO, você está escolhendo todos os parceiros que você está trabalhando OLIMPIO
OLIMPIO: sobre escolher os parceiros LENINE – O ANTONIO eu não escolhi não, você 
sabe que nos somos obrigado a engolir né, FERNANDO a mesma coisa
LENINE: (...) a TERESA, a pendência da TERESA é zero
(...) o MARCELO, seu irmão, é um cara também que é zero de pendência...
OLIMPIO: outro problema, em relação à aquele assalto do FERNANDO, o FERNANDO 
está devendo 25 mil, diz que não vai pagar porque faz parte daquele assalto(...)
Tá eu estou com o ANTONIO me devendo 156 mil, ele 25 mil são 170 mil que os caras 
estão segurando ai (...)

interceptado em 13/01/11 as 10:41h 
LENINE: você autorizou uma abertura de uma sala aqui no VALPARAISO?
OLIMPIO: Autorizei uai, máquina, ai atrás do posto, a loja que era do WASHINGTON uai.

interceptado em 31/01/11 as 18:14h 
OLIMPIO: Você me chamou aqui?
LENINE: chamei, deixa eu te perguntar, não ia tirar lá de águas lindas hoje?
OLIMPIO: lá os meninos saíram de lá, ué
LENINE: pois é saíram todo mundo de lá?
OLIMPIO: Lenine, foi a ordem que eu dei foi tirar de lá
LENINE:  parece  que  só  saiu  o  VALMIR  tá,  acho  que  o  ANTONIO,  o  DANILO  e  o 
FERNANDO continuou lá. 
OLIMPIO: esses caras estão brincando com o negócio, não acredito nisso não. Eu falei, 
quarta-feira eu falei: oh tem que mudar, vou ver isso agora aqui espera aí.

Interceptado em 02/05/11 as 17:38h
WASHINGTON: A casa caiu lá viu? Tá lá dentro, PF
OLIMPIO: hum entendi. E ai?
WASHINGTON: os outros estão tudo normal, eu fechei minha casa lá, você acha que 
compensa fechar as outras ou não? Eu fechei a minha lá viu.
OLIMPIO: nesse momento sim, né. 
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Interceptado em 02/05/11 as 17:42h
ROSALVO: OLIMPIO te ligou?
MARCELO: Eu liguei pra ele, to sabendo já. Eu vou mandar fechar lá o pessoal
ROSALVO: é, só não consegui falar com o DANILO ainda
MARCELO: Você falou com o pessoal todo?
ROSALVO: Falei com o ANTÔNIO, tá faltando só o DANILO e FERNANDO (...)
Não, vou avisar o VALMIR agora.

Como  visto,  nos  termos  em  que  descrito  na  denúncia,  RAIMUNDO 

WASHINGTON, FRANCISCO MARCELO, VALMIR ROCHA, DANILO DIAS, FERNANDO 

CESAR, TEREZINHA MEDEIROS e ANTONIO NAZIOZENO atuavam em núcleo territorial 

que  estava  diretamente  subordinado  a  JOSE  OLIMPIO,  a  esse  devendo  obediência 

quanto à abertura e fechamento das casas, bem como repassando a quantia cobrada por 

esse,  conjuntamente  com  o  valor  da  “operação”,  destinada,  ao  fim,  a  CARLINHOS 

CACHOEIRA. 

Quanto ao acusado ANTÔNIO NAZIOZENO, em seu interrogatório judicial, 

confessou a prática dos fatos imputados na denúncia, nos seguintes termos:

Antônio José Sampaio Naziozeno (CD de fl. 2040):

Juiz: Então tá dito aqui, que, ah..., foram apreendidas duas máquinas caça-níqueis, na 
verdade duas máquinas de... pagamento... é, vinte e cinco máquinas caça-níqueis, na 
verdade, na... no estabelecimento localizado na Rua 14, quadra 52, lotes 8 e 9, Parque 
Esplanada II, em Valparaíso. Tá dito que essa área aqui era de controle de Carlinhos 
Cachoeira, Lenine Araújo e Geovani Pereira, e que embora eles controlassem lá a área, 
quem explorava os jogos era o senhor, Antônio José Sampaio Naziozeno. O senhor tem 
alguma coisa a dizer sobre esse trecho aqui?
Réu: De qual, no caso, desses proprietários que foi citado aí, eu não conheço, mas eu 
trabalhei  nessa  casa  aí,  neste  endereço,  pro  senhor  Washington,  Raimundo 
Washington. 
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Juiz: Nesse endereço?
Réu: Nesse endereço.
Juiz: E como é que era, a casa era do senhor Raimundo Washingnton 
Réu: Não, assim, a, a, a residência? 
Juiz: Não, o local dos jogos.
Réu: O local, sim. O local era..., ele me contratou e eu trabalhava lá pra ele
Juiz: E as máquinas eram dele?
Réu: Eu não tenho esse conhecimento de quem pertencia, entendeu, mas era... gerente 
era o Washington.
Juiz: Certo. E era só o senhor que trabalhava lá ou tinha mais gente?
Réu: Tinha mais uns 3 funcionários.
Juiz: O senhor era o que, como se fosse um gerente lá do local?
Réu: É, uma espécie dum supervisor, mas, mais um... como é que se diz? É, isso 
mesmo, um supervisor. 
(...)
Juiz: E como é que era o pagamento do senhor? O senhor recebia um percentual?
Réu: Eu recebia por semana. Ele me pagava por semana. Me prometia às vezes até 
1.000, 5.000 por mês, ele me prometia 1.250 por mês, mas às vezes nem honrava
Juiz: 1.250 por semana, não é isso?
Réu: Por semana. Mas não honrava. Nesse caso, ele não honrava comigo.
Juiz: Tinha relação com o valor do faturamento das máquinas, a remuneração?
Réu:  Às vezes ele me falava assim, que ia me pagar porcentagem, mas eu não 
tinha acesso, não sabia que porcentagem era essa, e acabava ficando por isso. 
Juiz: Certo. O senhor sabia que essa exploração era proibida?
Réu: Eu sabia que era contravenção.
Juiz: sabia que era proibido, então né?

Réu: humrum.

O interrogatório do denunciado ANTÔNIO JOSÉ SAMPAIO NAZIOZENO 

não deixa  dúvidas de que ele  trabalhava  com a exploração de jogos de azar,  tendo 

deixado tal atividade apenas em função de não ter recebido a contento os pagamentos 

acordados com o corréu RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA. 

Embora  ANTÔNIO NAZIOZENO tenha ressaltado que era responsável 

apenas  por  gerenciar  a  casa  de  jogos,  e  que  nunca  havia  importado  equipamentos 
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eletrônicos, embora tivesse plena ciência da ilegalidade da atividade que exercia, não há 

como acolher a tese defensiva de ausência de dolo em razão do posicionamento adotado 

nos seguintes julgados, que adoto como razão de decidir:

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO. ART. 334, 
ALÍNEAS 'C' E 'D' DO CP. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. I- Uma vez comprovado 
que o réu utilizava as máquinas apreendidas em proveito próprio, recebendo comissão 
sobre o valor total arrecadado e que, tendo conhecimento acerca da origem ilegal dos 
equipamentos,  tinha também ciência  de que praticava o contrabando ou,  ao menos, 
assumiu tal risco, estão demonstradas a materialidade e a autoria, configurando-se, pois, 
o  crime previsto  no  art.  334  §1º,  'c'  e  'd'  do  Código  Penal.  II-  Já  tendo  esta  Corte 
dispensado a perícia individual em cada máquina apreendida (ENUL 200850010140597, 
Desembargador  Federal  ALFREDO  JARA  MOURA,  TRF2  -  PRIMEIRA  SEÇÃO 
ESPECIALIZADA, E-DJF2 - Data:02/12/2011 - Página:34.), por muito mais fortes razões, 
deve-se  considerar  que  a  perícia  direta  se  presta  à  comprovação  da  materialidade 
delitiva no que concerne à origem estrangeira das mercadorias. Outrossim, os inúmeros 
laudos acostados ao Procedimento Administrativo em anexo evidenciam, nos diversos 
modelos de máquinas examinadas, a presença de componentes de origem estrangeira o 
que,  longe  de  desmerecer,  ou  infirmar,  corrobora  as  conclusões obtidas  nos  laudos 
diretos que instruem o presente feito. III- Dada a repercussão do tema, especialmente 
nos meios onde se propaga a exploração das máquinas caça-níqueis,  torna-se 
muito difícil acolher a tese defensiva quanto à ausência de dolo por falta de ciência 
acerca  da  origem  estrangeira  dos  componentes  das  máquinas,  eis  que  a 
notoriedade da ilicitude da conduta descrita nos autos, há muito,  deixou de se 
restringir à contravenção penal prevista no art. 50 da LCP e passou a abranger, 
também, o contrabando. IV- Recurso provido para reformar a sentença absolutória e 
condenar o réu pela prática do crime do art. 334, §1º, 'c' e 'd' do Código Penal.(ACR 
201150010034103,  Desembargador  Federal  MARCELO PEREIRA DA SILVA,  TRF2 - 
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:22/01/2013. – Grifei.)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. COMPONENTES ESTRANGEIROS 
DE  MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA,  COMPROVADAS. 
ERRO  SOBRE  A  ILICITUDE  DO  FATO:  NÃO  DEMONSTRADO.  RECURSO 
IMPROVIDO. 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 
ano  reclusão,  como  incurso  no  artigo  334,  §1º,  alínea  "c",  do  Código  Penal.  2. 
Materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência que dá conta da apreensão de 02 
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(duas) máquinas caça-níqueis no estabelecimento comercial do acusado e quantia de 
vinte e nove reais em seu interior,  bem como pelo  laudo pericial  que atesta que as 
máquinas eram compostas por peças estrangeiras. 3. Autoria delitiva imputada ao réu 
comprovada sob o crivo  do contraditório  e da ampla defesa,  pela  prova documental 
colhida  e  pelo  interrogatório  do  próprio  apelante  e  depoimento  da  testemunha  de 
acusação.  4.  Ainda  que  o  apelante  não  tenha  sido  o  responsável  direto  pela 
introdução e importação dos componentes eletrônicos de origem estrangeira, é 
certo que o acusado explorou as máquinas caça-níqueis em seu estabelecimento 
comercial,  obtendo  lucro  com  a  atividade,  sendo  incontroverso  que  os 
equipamentos possuíam componentes de origem estrangeira. 5. As circunstâncias 
fáticas do caso em apreço demonstram que o réu tinha conhecimento da ilicitude 
do fato. A simples alegação da defesa de que os demais comerciantes também se 
utilizam das máquinas caça-níqueis para aumentar o faturamento e, portanto, não 
teria o devido conhecimento da lei, não constitui argumento plausível a afastar a 
responsabilidade penal, especialmente considerado que, conforme mencionado na 
r. sentença apelada, em maio de 2007 foi realizada grande operação na cidade pela 
Polícia  Federal,  ocasião  em  que  foram  apreendidas  inúmeras  máquinas  caça-
níqueis. 6. O dolo restou configurado pela aceitação da ré em deixar as máquinas caça-
níqueis em seu estabelecimento comercial e especialmente com a obtenção de lucro 
com a exploração dos equipamentos. 7. Pedido de desclassificação da conduta para a 
infração  do  artigo  50  da  Lei  de  Contravenções  Penais  que  se  rejeita.  Restando 
plenamente configurado o crime do artigo 334, §1º, "c", do Código Penal, é incabível a 
consunção. 8. Apelação improvida.(ACR 00022721220094036117, JUIZ CONVOCADO 
MÁRCIO MESQUITA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2014. 

FONTE_REPUBLICACAO.) 

Nas  mesmas  circunstâncias  do  último  precedente  colacionado  acima, 

sabiam os integrantes da organização da repressão à utilização de referidas máquinas, 

tanto  é  que  pagavam  propina  aos  agentes  públicos  para  evitar  fechamento  de 

estabelecimentos e apreensão de equipamentos.

Como é cediço, o magistrado interpreta a prova tendo por base aquilo que 

ordinariamente acontece. A prova de fato extraordinário deve ser feita pela parte a quem 

aproveita. Quanto aos fatos imputados na denúncia, o ordinário é o réu que trabalha em 
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casa de jogos onde montadas máquinas caça-níqueis e de videobingo ter conhecimento 

da origem estrangeira das máquinas, bem como da ilicitude da importação, pois ninguém 

consegue internar legalmente em solo pátrio mercadoria de uso proibido ou proscrito.

Assim, inafastável a consciência, ao menos, potencial da ilicitude de estar 

operando  máquinas  que  teriam  proibição  de  serem  utilizadas  naquela  específica 

“atividade comercial”. 

Nessas circunstâncias, é insofismável a conclusão de que o denunciado 

ANTÔNIO NAZIOZENO agiu com o mais pleno conhecimento da ilicitude da conduta. 

Mesmo que assim não se concluísse, oportuno consignar a situação de 

um dos réus que se encontrava nas mesmas circunstâncias de ANTONIO NAZIOZENO. 

Trata-se de FERNANDO CESAR DA SILVA.

Quanto  a  este,  da  mesma  forma  que  aquele  primeiro,  comprovada  a 

autoria conforme trecho abaixo, colhido do relatório 121/2011:

FERNANDO: os clientes que estão indo lá na minha loja, por exemplo, entendeu/ eles 

falam claramente, não, lá em VAL eu não vou, em VAL eu não vou por que o risco é 

muito grande, sabe? (...)

OLIMPIO: pois é, pois é, essa é minha preocupação maior é essa sabe o FERNANDO, 

não é preocupação dos que transferiu nem nada não, porque tá tudo sobre controle lá,  

não tem mistério, minha preocupação maior hoje é aquela situação do ANTÔNIO, não 

existe outra, porque eu também não vou ser idiota de dizer pra você que eu não quero...  

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 37/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

que eu posso perder, não posso perder(...)

Tal autoria, inclusive foi objeto de confissão em sede judicial, confissão 

essa em que se extrai, acima de qualquer dúvida, o dolo do tipo em questão, haja vista ter 

expressamente  reconhecido  ter  ciência  da  origem  estrangeira  dos  componentes  do 

maquinário. 

De realce, passagem do interrogatório:

Magistrado:  o  senhor  tinha  conhecimento  de  que  esses  equipamentos  que  

compunham essas máquinas poderiam ser de origem estrangeira?

Réu:  eu  sabia  que  tinha  ali  equipamento  importado  porque  no  Brasil,  quem  

introduziu esse tipo de equipamento foram espanhóis. Então, na minha cabeça,  

esse  equipamento  era  importado por  se  tratar  desse  pessoal  que trouxe esse  

equipamento e esses jogos para cá...

Magistrado: e quanto à regularidade da exploração, o senhor sabia que essa exploração  

era irregular, que era clandestina?

Réu: sim senhor. Tenho conhecimento de que ela se tornou irregular.

Magistrado: isso aqui nós compreendemos como uma confissão?

Réu: sim, sim, doutor. Eu confesso que trabalhei com jogo. Eu confesso que fui  

empregado de uma casa de jogo de videobingo, nesse período, que também é de  

fácil comprovação.

Oportuno consignar que, conforme relatório de análise policial 121/2011 

(pg.  92),  no  estabelecimento  gerenciado  por  FERNANDO  CESAR,  havia  máquinas 
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programáveis  de  propriedade  de  JOSE  OLIMPIO  e  ARNALDO  RUBIO,  realizando-se 

acertos financeiros em relação aos dois. 

A propósito, diálogo interceptado em 25/01/2011 as 11:14h:

ROSALVO:  Ah.  mas  calma  ai.  Isso  foi  um  problema  da  maquina  que  não  era  do 

ARNALDO.  Foi  problema  da  maquina  que  era  nossa  entendeu?  Que  já  teve  uma 

situação  dessa  anteriormente,  agora  o  equipamento  sendo do  ARNALDO,  é  mesma 

coisa com o que aconteceu lá com o CICERO. ENTENDEU? A responsabilidade de 

pagamento,  quando aconteceu aquele problema ou em outras ocasiões que a gente 

pagou o negócio aqui pra você, lembra? que a gente descontou até na leitura, a gente 

não descontou do ARNALDO. Voce lembra muito bem disso. 

FERNANDO: desculpa mas descontou da leitura do total. 

ROSALVO: Descontou da Ieitura do total não: por que é dividida as maquinas , em 

tabelas diferentes, separadas e foi descontadas no nosso faturamento. Não é? 

FERNANDO: Ai quem pagou foi só eu e vocé? 

ROSALVO:  Praticamente  sim,  No,  no  caso  das  maquinas  nossas  não,  mas  do 

CICERO sim. 

FERNANDO: Eu paguei  40% (quarenta por cento) e  voce pagou 60 (sessenta)'! 

ROSALVO: Não que é foi isso mesmo. Foi isso mesmo. 

FERNANDO: Oh, rapaz assim é canseira, nossa eu vou ter que tirar esse equipamento 

lá moço. ROSALVO: Então que a gente chegar lá no ARNALDO e falar pra ele solucionar 

o caso dele, que a CÁSSIA não vai arrumar o negócio Já o ARNALDO, ele tem o tecnico  

dele pra fazer esse tipo de conserto, né?
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Assim, se até mesmo um “empregado”, haja vista que não detinha total 

autonomia sobre a chefia da casa de jogos, possuía total conhecimento acerca, não só da 

clandestinidade da atividade, mas também de que o maquinário (ou algumas de suas 

peças/componentes)  não  tinha  origem  em  território  nacional,  não  se  pode  afastar  o  

conhecimento de tais fatos dos verdadeiros proprietários das casas, bem como do mais  

alto  escalão da associação criminosa (aqueles que lucravam em maior  monta com a 

atividade,  bem  como  os  que  os  acompanhavam  diretamente  -  CARLINHOS 

CACHOEIRA,  GEOVANI  PEREIRA,  LENINE ARAÚJO,  JOSÉ OLÍMPIO  QUEIROGA, 

ROSALVO SIMPRINI, ARNALDO RÚBIO JÚNIOR e PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

RAMOS).

Quanto a CARLOS AUGUSTO RAMOS, LENINE ARAÚJO e GEOVANI 

PEREIRA,  por  constituírem o  núcleo  de chefia  das atividades,  tendo conhecimento  e 

controle acerca de todos os núcleos territoriais, assim como o domínio da totalidade da 

empreitada  delituosa,  podendo  determinar  sua  paralisação  ou  continuidade,  notória  a 

autoria funcional dos fatos.

O  mesmo  se  pode  referir  quanto  a  JOSÉ  OLIMPIO,  no  que  era 

assessorado por ROSALVO SIMPRINI, bem como ARNALDO RÚBIO, que como visto, 

pela repartição das receitas e pela proximidade de seus comparsas PAULO DE ALMEIDA 

RAMOS e THIAGO DE ALMEIDA RAMOS ao chefe da organização, também dispunha de 

pleno domínio da atividade na sua respectiva área territorial de atuação.  

Igualmente, não se pode afastar o conhecimento acerca da procedência 

estrangeira dos componentes pelos demais “exploradores diretos” da atividade, haja vista 
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que FERNANDO CESAR DA SILVA se tratava também de explorador direto,  sob pena 

de incriminar apenas aquele que expressamente confessou tal conhecimento, auxiliando 

o juízo na elucidação dos fatos. 

Outrossim, por uma questão de lógica – em um ordenamento jurídico em 

que  se  proíbe  determinada  atividade,  inimaginável  pensar  que  se  autorize  a 

fabricação/comercialização/montagem em território nacional de máquinas que operam tal 

atividade. Por conseguinte, impensável, até mesmo aos olhos do cidadão mais incauto, 

de  que  a  importação  de  equipamentos/componentes  para  montagem  de  maquinário 

destinado a jogos de azar seria possível de ser realizada de forma lícita, mormente se 

observada que tal atividade era desenvolvida com habitualidade pelo réu. 

A toda evidência, que a importação de placas-mãe, memória e noteiros 

destinados  a  atividades  lícitas  não  podem  ser  objeto  de  apreensão  por  ocasião  da 

importação  (zona  primária),  mas  uma  vez  sendo  utilizados  em  atividade  diversa  da 

declarada  pelo  importador  (ilícitas),  poderão  sofrer  apreensão  na  chamada  zona 

secundária (ocasião do exercício da atividade comercial), a exemplo de sua utilização em 

máquinas caça níqueis.

É dizer, ao mesmo tempo em que o Estado proíbe determinada conduta, 

não  pode  permitir  que  insumos  para  a  consecução  de  tal  prática  sejam  livremente 

comercializados para aquele fim, fomentando assim a possibilidade da ocorrência de tais  

condutas, mormente quando constitui objeto de proteção na seara criminal. 

Assim, ainda que se argua o desconhecimento da portaria SECEX bem 
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como das normativas da SRF, o desconhecimento da lei não afasta a aplicação da norma 

penal (art. 21 do CP) mormente quando, como in casu, a proibição decorre de um simples 

raciocínio lógico, acessível a qualquer cidadão comum. 

Nessas circunstâncias, é de se ter por devidamente comprovada a autoria 

dos fatos em relação aos denunciados  JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA (chefe do núcleo 

territorial  de  Valparaíso),  ROSALVO  SIMPRINI  (financeiro),  bem  como  os 

exploradores  diretos:   FRANCISCO  MARCELO  QUEIROGA, RAIMUNDO 

WASHINGTON  QUEIROGA, ANTÔNIO  JOSÉ  NAZIOZENO,  FERNANDO  CESAR, 

DANILO DIAS, VALMIR ROCHA e TEREZINHA MEDEIROS.

b) núcleo de Goiânia

Quanto  ao  núcleo  atuante  em  Goiânia,  tinha  como  figuras  centrais 

ARNALDO RÚBIO JÚNIOR, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e THIAGO DE 

ALMEIDA RAMOS, sendo que os dois últimos, porque componentes do grupo familiar de 

CARLOS  AUGUSTO  RAMOS,  procuravam  não  ostentar  sua  participação  em  tais 

atividades. 

No que concerne ao denunciado ARNALDO RÚBIO JÚNIOR, quando de 

seu interrogatório judicial, afirmou ter adquirido todos os equipamentos que integravam as 

máquinas de videobingo de sua propriedade de uma empresa situada no Estado de Santa 

Catarina. Confira-se:
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Arnaldo Rúbio Júnior (CD de fl. 2040):

Juiz: Eu não tô compreendendo bem o que o senhor tá falando; na verdade o que se  
aqui é acusação pura e simples de contrabando, e, e, e... escutando o senhor Arnaldo 
aqui, está bem claro que ele reconhece que as regiões eram, é... administradas por ele, 
que lá de fato existiam máquinas, mas ele diz que as máquinas lá eram videobingos,   e  
eu tô instando a defesa pra saber qual a interpretação que, que, que... nós devemos 
fazer dessas declarações: é uma confissão isso aqui ou a tese defensiva é de que essas 
máquinas aqui não se enquadram no tipo penal?

Advogado de Defesa: A tese defensiva é de que as máquinas não se enquadram no 
tipo penal.

Réu:  Inclusive eu tenho aqui notas fiscais de compra de noteiros, de placas, de 
todos  os  componentes,  notas  do  Brasil,  de  uma  empresa  de  Santa  Catarina, 
importadora. Ela importa e nos vende; nós chega no balcão lá e diz assim: “me dá 
dez noteiros, tá aqui o dinheiro”; paga, pega as notas e vai embora. Tá aqui as 
notas (levanta diversas notas fiscais que traz na mão esquerda).

Juiz: Eu ia chegar lá. Então essas máquinas senhor Arnaldo, é... que eram do senhor, 
como é que era a aquisição delas, o senhor quer detalhar um pouco melhor isso aí, 
como é que o senhor comprava, onde o senhor comprava?

Réu: Uai, posso sim, muito fácil. Como os peritos mesmo disse que uma máquina é 
composta de um gabinete e vários componentes eletrônicos: fonte, compra em 
qualquer loja, qualquer boteco; fio, botões, qualquer lugar. O quê que é mais difícil  
de compar aqui? Uma placa mãe? Olha aqui ó, cor tex, ó aqui ó, duzentas placas, 
eu comprei no Brasil, com nota fiscal. Se ela importou legalmente, eu não sei, eu 
vou numa loja que tem um balcão desse, e compro, e pago, e vou embora, com 
nota fiscal. Noteiros: tá aqui ó, tudo isso aqui ó (levanta novamente diversas notas 
fiscais que traz na mão esquerda). Eu chego no balcão, (pequeno trecho em que 
não se consegue identificar as palavras) e diz assim: me dá 100 noteiros; ela vai  
encaixotar e eu vou no caixa pagar e vou levar embora. De avião, de nota fiscal no 
bolso. Onde que tá o nosso contrabando? Não existe. Se tiver lá na origem...

Juiz: O senhor tá falando dos noteiros ou das placas mães? Dos dois?

Réu:  Tudo.  É...  de cabo a rabo.  Tudo que vai  na máquina,  a  gente compra  em 
qualquer loja de eletrônico, não existe dizer assim: ah, isso aqui veio do exterior. 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 43/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

Veio, mas veio por quem? Por uma empresa importadora. Agora, se a importadora 
importou legal ou não, não nos cabe ir lá e questionar ela; nós temos que chegar 
no balcão, comprar, e pagar e ir embora. E levar a nota.

A defesa de ARNALDO RÚBIO juntou aos autos as notas fiscais de fls. 

2.834/2.847 (vol. 15), expedidas, quase na totalidade, pela empresa STC Componentes 

do Brasil Ltda, situada no Estado de Santa Catarina. 

Primeiramente,  tais  notas  fiscais  não  comprovam  a  aquisição  da 

totalidade  dos  componentes  constantes  nos  equipamentos  apreendidos,  sequer  que 

correspondiam a quaisquer dos equipamentos periciados. 

Ademais, a aquisição de componentes em outro Estado da Federação, 

vai  de  encontro  ao  afirmado  pelo  réu  de  que  poderia  adquirir  os  componentes  em 

qualquer local. 

Tal  proceder,  associado  ao  grau  de  instrução  do  réu,  proprietário  de 

inúmeras  casas  de  jogos  no  Estado,  afasta  qualquer  alegação  de  desconhecimento 

acerca da consciência de que utilizava mercadoria de proibida internalização em território 

nacional, ou ao menos de que tal mercadoria não poderia ser utilizada na montagem de 

máquinas caça níqueis.

Em  outras  palavras,  se  o  réu  não  agiu  com  dolo  direto,  ao  manter 

máquinas em seu estabelecimento comercial, agiu sem margem para dúvidas com dolo 

eventual, haja vista a notória proibição de utilização das chamadas caça-níqueis ao tempo 
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das apreensões.  

A toda evidência,  nenhum dos envolvidos referiu  que comprava  caça-

níqueis prontas para uso. Todos se valiam dos serviços prestados por um terceiro, que 

procedia a montagem. Tal serviço foi executado em sua maioria por RITA DE CASSIA, 

que exercia sua atividade na clandestinidade, o tanto que a apreensão que a tornou ré se 

deu em um galpão situado em Luziânia/GO.

Assim,  em  busca  do  lucro  fácil,  assumiram  o  risco  de  estar 

desenvolvendo prática criminosa de maior extensão que a simples contravenção do art. 

50 da LCP. E tanto é verdade que em inúmeras apreensões denunciadas desde o início 

da investigação o grupo procurava recuperar o maquinário apreendido, haja vista saber 

da  dificuldade  de  sua  obtenção,  o  que  elevava  o  custo  da  reposição  do  material 

apreendido. 

Oportuno consignar ainda, que CARLINHOS CACHOEIRA e seu irmão 

PAULO  ROBERTO,  foram  sócios  da  empresa  BRAZILIAN  GAMING  PARTNERS 

PARTICIPAÇÃO,  ADMINISTRAÇÃO  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA  nos  anos  de 

2002/2003, que atuava no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos 

para uso comercial, partes e peças, fornecendo serviços de videoloteria para os estados 

do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. 

Tal atuação reforça ainda mais o conhecimento dos principais envolvidos 

na exploração das casas de jogos, acerca da composição de referidas máquinas, haja 

vista um know-how de longa data no assunto, tornando cada vez mais difícil afastar o dolo 
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dos agentes na situação em apreço.

Quanto  às  decisões  judiciais  acostadas  ao  feito  às  fls.  2.848/2.885 

(volume 15), não tem o condão de afastar a ilicitude das condutas, haja vista que se 

limitaram  a  impedir  que  o  Estado  de  Goiás  interviesse  na  atividade  de  bingos, 

reconhecendo que a regulamentação é de competência da União, como reiteradamente 

reconheceu o STF. Assim, ainda que haja pronunciamento do Poder Judiciário, não foi 

reconhecido  naquele  pronunciamento  a  possibilidade  de  internalizar  componentes 

proibidos do maquinário  em questão,  muito  menos houve revogação das normas que 

previam  tal  proceder  como  contravenção  penal,  podendo  configurar,  igualmente, 

contrabando por aquele que se utiliza de tais produtos na atividade comercial. 

Em suma, não se trata de atividade fomentada pelo poder público, tanto é 

que o funcionamento das referidas casas de jogos teve de ser judicializado pelo réu,  

objetivando  a  obtenção  de  liminar  que  impedisse  o  fechamento  das  casas  e  seu 

consequente indiciamento. Dessa forma, sob o prisma de uma tipicidade conglobante, 

permanecia a proibição quando da exploração da atividade pelo réu em questão.

No tocante à participação de ARNALDO na associação denunciada, seu 

entrosamento  ao  bando  já  fora  denunciado  na  operação  JACKPOT,  ocasião  em que 

OTONI OLIMPIO JUNIOR (falecido) referiu ter havido parceria com ARNALDO nos idos 

de  2008,  sendo  que  este  era  responsável  pelo  fornecimento  do  maquinário,  sendo 

VALMIR o intermediário da parceria (fls. 146/149 dos autos).  

A  atualidade  da  participação  na  quadrilha  encontra-se  em  diálogo 
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interceptado entre ARNALDO e MARIÂNGELA (dia 29.07.2011), ocasião em que referiu 

que todas as lojas da cidade têm equipamentos seus e de CARLINHOS CACHOEIRA, 

sendo terceirizada a funcionalidade das máquinas.

Os  ganhos  do  negócio  eram  partilhados  entre  ARNALDO,  PAULO 

ROBERTO e CARLINHOS CACHOEIRA, na proporção de 15% para os primeiros e 30% 

para o segundo, restando o percentual de 40% para o explorador direto, conforme se 

depreende  da  passagem  do  diálogo  interceptado  em  25.07.2011  e  26.07.2011  entre 

ARNALDO e interlocutor não identificado (HNI):

HNI: Fazer o acerto seu amanhã, ce podia dar uns 15 dias pra mim, num cheque só.

ARNALDO: não tem a mínima condição (...) lá eles não recebem mais nem cheque

HNI: Deus do céu, a gente tá dando prazo pra esse povo tudo jogar aí CE não dá prazo  

nenhum pra gente. (...)

ARNALDO: Oh, aquele negócio que nós falou ontem de noite não dá não, viu? É 

desse negócio aí o, quarenta é seu, trinta é do CARLINHOS CACHOEIRA, quinze é 

do PAULINHO CACHOEIRA e quinze é meu, ou seja, eu não vou bancar jogo para 

CARLINHOS CACHOEIRA, nem para PAULINHO, nem para ninguém. Aí CE vê aí, faz 

um desconto ou paga à vista.

A partir daí também se extrai a participação de  PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA RAMOS,  irmão  de  CARLINHOS  CACHOEIRA.  Diálogo  entre  Olimpio  e 

Rosalvo corroboram tal  liame entre  ARNALDO e PAULO ROBERTO (em 17/06/11 as 

13:25h):
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OLIMPIO: quanto é que dá 3 mil reais, 25 por cento, dá 700 reais, NE? O ARNALDO 

falou que o CARLINHOS Tá pagando mil reais lá pra ele por equipamento perdido. (...) 

Se ele paga lá pro ARNALDO e o PAULINHO, tem que pagar pra mim, não é não?

Igualmente em 20/06/11 as 16:21h em diálogo de GEOVANI com LENINE:

LENINE: o OLIMPIO falou que o equipamento dele é 3300 reais.

GEOVANI: o dele é mais caro né?

LENINE: pois é, diz que o homem paga mil reais pro ARNALDO e pro PAULINHO de 

cada equipamento perdido..

GEOVANI: é...

Observa-se ainda, que o patrimônio amealhado pelo réu em questão, em 

que pese a farta documentação acostada aos autos (10 volumes do Apenso 9) não se 

mostra suficiente para comprovar a origem do capital que se tenta justificar.

Ademais, há menção em relatório de análise policial de recebimento de 

valores pela  MAPA CONSTRUTORA, de que é sócio, por empresas de fachada - conforme 

Relatório de Diligência n.º 135/2011 – NIP/SR/DPF/DF, (empresa ALBERTO E PANTOJA) enviou 

R$1.011.000,00 para a conta da MAPA. 

Ademais, oportuno consignar a conclusão do Relatório de analise do IPL 

89/2011 com a distribuição do faturamento das lojas (fls. 1473/1507):
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Os documentos aqui descritos nos informam que ARNALDO e PAULINHO detinham as 

propriedades das maquinas e as “arrendavam” a outras pessoas que montavam “casas 

de  jogos”  e  repassavam  a  CARLINHOS   e  os  gerentes  das  lojas  porcentagem  do 

dinheiro  arrecadado  por  cada  máquina.  O  valor  percentual  destinado  a  cada  um 

(CARLINHOS 30%, ARNALDO 15%, PAULINHO 15%, GERENTE DA LOJA 40%) foi 

objeto do RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 144/2011 – OPERAÇÃO MONTE CARLO onde 

ficou demonstrado através de áudios que ARNALDO explorava o jogo ilegal não só em 

GOIÂNIA/GP, mas também nas cidades do entorno de BRASÍLIA/DF; Esses indícios se 

tornaram mais evidentes  pela  análise do material  apreendido  em um dos bingos de 

ARNALDO e  que  consta  no  Relatório  de  Análise  de  Material  apreendido  [GO 20  – 

ARNALDO]. No citado relatório há, além de outros importantes documentos, uma relação 

com o número total de máquinas de propriedade de ARNALDO (199 máquinas) e de 

PAULINHO (188 máquinas). As planilhas analisadas neste relatório demonstram também 

que “PAULINHO” é dono de número grande de máquinas, colocando-o no mesmo grau 

de importância que ARNALDO na hierarquia da organização criminosa investigada por 

este IPL.

Comprova a atuação de THIAGO DE ALMEIDA RAMOS na exploração, 

conjuntamente  com ARNALDO,  o  relatório  de  análise  complementar  (fls.  353/377  do 

apenso 07 – volume 02 – IPL 1508/2011). 

Em 05/08/11 as 16:57h:

ARNALDO: e ele  sabe que nós tamo junto lá.  Ele falou ah,  CE tá junto com o 

THIAGO lá dividindo né? Eu falei to sim (...)

É.  Ai  ele  me comentou ontem de noite.  Cê tá  dividindo com o THIAGO aquele 

negócio lá? Falei tô. Tem nada não. Ai pediu máquina. Aí CE que sabe que se nós 

vai mandar ou não. 
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Confirmando o liame indicado no diálogo acima, em 15/08/11 as 14:07h e 

16:06h nova interceptação:

ARNALDO: Cê sabe que caiu duas lojas nossa, NE?

THIAGO: Qual hein?

ARNALDO:  como  não?  Caiu  sexta  de  noite.  Pela  GT3,  a  do  MIGUELÃO  e  a  da 

LURDINHA. Aprendeu tudo (...) Não vou abrir nenhuma loja minha hoje

THIAGO: Ah, então tambem não vou abrir não, uai. (...)

ARNALDO: 35 foi presa, 18 sua, 17 minha.

THIAGO: então total 35?

ARNALDO: É. 18 sua, 17 minha. 35.

Ademais, na passagem abaixo resta claro que atuava conjuntamente com 

o seu pai – PAULO ROBERTO (em 29/07/11 as 14:32h):

THIAGO: mas o LENINE, aquele pessoal do COCADINHA tem que fazer uma fraca 

pra nós. Não to querendo ganhar nada não, eu falo assim, benefício mesmo né, 

porque todo mundo a gente tá enfiando no sistema deles. Até meu pai falou isso 

pro JOÃO. Falou ó, tu to tralhando pra vocês aí e vocês não tão vendo. 

LENINE: É, eu falo isso toda vez. Inclusive o negócio da recarga aí também.

E em 15/08/11 as 16:50h:

VALMIR: oi
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WESLEY: Oi Valmirzão. O povo aqui mandou fechar tudo, viu.

VALMIR: ah tá, beleza. Quem mandou?

WESLEY: O ARNALDO mais o PAULINHO (...)

Igualmente,  assim  como  os  demais  membros  da  organização  que 

possuíam  ascendência  hierárquica,  utilizava  para  comunicação  aparelho  NEXTEL 

(316010027448599),  terminal  estrangeiro  do  qual  não  se  poderia  obter  os  dados 

cadastrais, aparelho esse que CARLINHOS ameaçou retomar na discussão travada em 

27/04/11 as 12h (fls. 367 do apenso 07 – volume 02). 

O  raciocínio  quanto  ao  dolo  expendido  relativamente  ao  núcleo  de 

Valparaíso é perfeitamente aplicável ao presente núcleo, mormente por demonstrar as 

mesmas  características  de  funcionamento,  subordinação  e  modus  operandi,  imerso 

assim, em circunstâncias análogas, fato que, observado o grau de instrução dos réus que 

o compõem, permite concluir que, assim como quanto aquele núcleo, demonstrado está o 

conhecimento acerca da origem estrangeira dos componentes das máquinas, bem assim 

de  que  sua  utilização  em  tais  equipamentos  no  exercício  da  atividade  comercial  

configuraria crime. 

Ademais,  conforme  passagem  acima  transcrita,  ARNALDO  RUBIO 

dispunha inclusive de técnicos, distintos de RITA DE CASSIA, que efetuavam manutenção 

nas máquinas, bem como afirmado pela própria defesa, efetuava compra de peças para 

montagem de  tais  equipamentos,  de  modo  que  ainda  mais  nítido  seu  conhecimento 

acerca da procedência estrangeira das peças.  
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Assim,  entendo  restar  configurado  o  liame  entre  ARNALDO,  PAULO 

RAMOS e THIAGO RAMOS na exploração dos estabelecimentos, bem assim, nos termos 

da fundamentação supra, acerca do conhecimento da origem dos componentes utilizados, 

razão pela qual entendo que também devam ser condenados nas penas do art. 334, §1º, 

“c” do CP. 

c) Da participação de RITA DE CASSIA MOREIRA SILVA

Por  fim,  atuando  a  margem  dos  grupos  territoriais  RITA DE  CASSIA 

MOREIRA SILVA, foi indicada pelo parquet como suposta responsável pela montagem e 

manutenção  das  máquinas  em  Luziânia/GO,  situação  a  que  se  devem  tecer  alguns 

comentários.

No tocante a RITA DE CÁSSIA MOREIRA tanto em resposta a acusação 

quanto em sede de alegações finais não houve negativa da autoria dos fatos, apenas 

referiu a inexistência de procedência estrangeira das máquinas adquiridas.

Não obstante, o próprio parquet referiu que aquela realizava a montagem 

do maquinário,  não tendo participado de exercício  da atividade comercial  a  ensejar  a 

figura típica mencionada na exordial acusatória (art. 334, §1º, “c” do CP).

Destaca-se a exordial acusatória:
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“A corroborar a atividade de RITA DE CÁSSIA no auxílio à exploração  

comercial  da  atividade,  em  cumprimento  do  mandado  de  busca  e  

apreensão  n.  46/2012,  a  polícia  federal  apreendeu  em  um  galpão  

localizado  na  Rua  Caconde,  Qd  20,  Lote  A (5  a  14),  Jardim Zuleica,  

Luziânia/GO”. 

Não obstante não ter exercido atividade comercial nos mesmos moldes 

dos demais agentes da organização, RITA DE CASSIA atuava como peça fundamental da 

quadrilha,  realizando  o  trabalho  de  montagem do  maquinário  que  seria  utilizado  nos 

estabelecimentos dos demais comparsas.

Sabe-se que o tipo em questão, como misto alternativo, também prevê a 

modalidade ter em depósito, a qual se amolda a situação de RITA DE CASSIA. Mesmo 

que assim não se entenda, não se pode afastar que essa também exercia comércio do 

ponto de vista do fornecimento do maquinário aos demais responsáveis pela exploração 

dos estabelecimentos.  

Em passagem da interceptação telefônica (fl. 97 do apenso 07 – Volume 

06 IPL 1508/2011) chega a referir aos demais como seus clientes, restando demonstrado 

que presta serviço para JOSÉ OLIMPIO e ARNALDO, como visto acima, os chefes dos 

núcleos territoriais mencionados neste feito. 

A propósito:

RITA: é, eu já fiz tudo que podia né, que eu sabia, entendeu? Troquei os bilheteiros, 
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agora dei uma outra geral nos botões pessoalmente agora, só que quando você chega 

em uma loja que a máquina (incompreensível) segurou 39.000, ai fica meio difícil né?

OLIMPIO: pois é, o que você aconselha? Tem que achar uma solução,  não pode é o 

cliente ficar criando problema né (...)

RITA: esse problema é dela, entendeu? É do programa, tá? Não existe farores externos 

que contribui para isso, então a solução final mesmo é trocar o jogo, porque em todas 

dão, em todas as casas dão, as do ARNALDO dão também, a gente já trocou botão, 

trocou bilheteiro, fiz tudo (...)

Ademais, os diálogos colacionados às fls. 100-102 do Relatório 121/2011, 

resta  demonstrada  a  prestação  de  serviços  para  os  demais  membros  do  núcleo  de 

OLIMPIO (Otoni, Marcelo, Washington, Antônio, Danilo e Fernando).

Assim,  observada  a  cadeia  de  prestação  de  serviços,  inafastável  o 

exercício  de  atividade  comercial  também por  RITA DE  CASSIA,  assim  como  o  dolo 

necessário  para  a  configuração  do  tipo  em  questão,  uma  vez  que,  na  condição  de 

responsável  pela  montagem e  manutenção  das  máquinas,  detinha  um conhecimento 

ainda maior acerca da origem dos componentes que as compunham.

Dessa forma, seja por evidente auxílio material, seja por considerar que 

sua atividade por si só atrai a tipificação em questão, entendo que RITA DE CASSIA deve 

ser condenada nas penas do art. 334, §1º, “c” do CP. 

3.3 - DA CONTINUIDADE DELITIVA

Para a configuração do crime continuado é imperiosa a existência dos 
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seguintes requisitos: i) prática de mais de uma ação ou omissão previstas como crime; ii)  

que os crimes sejam da mesma espécie; iii) que as condições do crime (tempo, lugar,  

modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes 

constituem o prosseguimento da primeira. Cumpre consignar que a doutrina refere não 

bastar que haja similitude entre as condições objetivas supramencionadas, mas que entre 

tais condições haja um liame que evidencie, de plano, terem sido os delitos subsequentes 

continuação do primeiro.

Quanto  ao lapso temporal  máximo considerado  pela  jurisprudência  do 

STJ para reconhecimento da continuidade delitiva, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE 

DELITIVA.REQUISITO  TEMPORAL.  INTERVALO  ENTRE  AS  CONDUTAS 

DELITIVAS. 30 DIAS. CARACTERIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que,  para  a  caracterização  da 

continuidade  delitiva  (art.  71  do  Código  Penal),  é  necessário  que  estejam 

preenchidos,   cumulativamente,  os  requisitos  de  ordem objetiva  (pluralidade 

de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo  de  execução)  e  o de 

ordem subjetiva, assim entendido como a unidade  de desígnios ou o vínculo 

subjetivo havido entre os eventos delituosos.

2. O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não  impede 

o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os  atos  tiverem 

sido praticados no mesmo contexto fático (AgRg no REsp n. 1.359.778/MG).

3.   O   intervalo   inferior   a   trinta   dias   entre  o  cometimento  dos  delitos 

praticados  no  mesmo  contexto  fático  atende o requisito temporal para o 

reconhecimento da continuidade delitiva.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1287277/MT, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016)
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HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE 

RECURSO  ESPECIAL.  IMPROPRIEDADE  DA VIA ELEITA.  CONTINUIDADE 

DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 

DIAS.  HABITUALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  PATENTE.  NÃO 

CONHECIMENTO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, 

em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 

substitutiva de recurso especial.

2. A despeito da ausência de previsão legal expressa, o Superior Tribunal de 

Justiça entende não ser possível, em regra, a aplicação da continuidade delitiva 

aos  crimes  cometidos  em  período  superior  a  30  (trinta)  dias.  Ademais,  foi 

ressaltado o  fato de se tratar  de criminoso habitual,  o  que também constitui 

justificativa idônea para afastar a benesse.

3.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  168.638/RS,  Rel.  Ministra  MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado em 21/02/2013,  DJe 

01/03/2013)

Não obstante o posicionamento exarado nas precitadas decisões daquele 

Superior, no caso em comento entendo que a aplicação do concurso material às infrações 

vai de encontro à realidade dos fatos narrados, em que as apreensões se deram em 

situações de locais e modo de execução similares, operadas por uma mesma associação 

criminosa, permitindo a aplicação da regra da continuidade delitiva.

Ademais, para fins de fixação do patamar da continuidade delitiva o STJ 

tem se valido do número de condutas apuradas, conforme aresto abaixo:
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PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 

APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  EXCLUSÃO  DE  CAUSA  DE  AUMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.  CONTINUIDADE  DELITIVA.  AUMENTO 

DECORRENTE  DO  NÚMERO  DE  INFRAÇÕES.  PRECEDENTES.  AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem aplicou a causa de aumento contida no inciso III do § 1º do art. 168 

do Código Penal, considerando as circunstâncias fáticas da causa. Entender de forma 

diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é 

defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça - STJ.

2. No tocante ao aumento pela continuidade delitiva, o v. aresto recorrido está em 

harmonia com o entendimento firmado nesta Corte, segundo o qual "aplica-se a 

fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, 

para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais  

infrações"  (ut,  AgRg  no  REsp  1.169.484/RS,  Rel.  Min.  JORGE  MUSSI,  QUINTA 

TURMA, DJe 16/11/2012).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 711.873/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

No caso dos autos, oportuno colacionar a tabela exposta na decisão de 

fls.  1527/1566,  em que constam as apreensões realizadas,  bem como as conclusões 

periciais acerca dos equipamentos: 

IPL LOCAL DA 

APREENSÃO

AUTO DE 

APREENSÃO

LAUDO PERICIAL Responsável (is) 

pelo 

estabelecimento

1508/2011, Apenso 4 Quatro  vezes 

em  Valparaíso 

1.  Auto  de 

Apreensão  n.º 

Laudo n.º  449/2012: 

a  placa-mãe  foi 

1.  ANTONIO 

NAZIOZENO
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de Goiás/GO e 

duas vezes  em 

Goiânia/GO em 

29/02/2012

127/2012  (fl.  23)  – 

IPL  089/2011  –  20 

máquinas  caça-

níqueis;

2.  Auto  de 

Apreensão  n.º 

106/2012  (fl.  42)  – 

IPL  089/2011  –  20 

máquinas  caça-

níqueis;

3.  Auto  de 

Apreensão  n.º 

126/2012  (fl.  61)  – 

IPL  089/2011  –  32 

máquinas  caça-

níqueis;

4.  Auto  de 

Apreensão  n.º 

115/2012  (fls. 

76/77)  –  a)  IPL 

089/2011  –  59 

máquinas  caça-

níqueis;

b)  IPL  089/2011  – 

21  máquinas  caça-

níqueis;

c)  IPL  089/2011  – 

21  máquinas  caça-

níqueis;

fabricada no exterior 

(fl. 20);

Laudo n.º  450/2012: 

a  placa-mãe  foi 

fabricada no exterior 

(fl. 39);

Laudo n.º  451/2012: 

a  placa-mãe  foi 

fabricada no exterior 

(fl. 57);

Laudo n.º  367/2012: 

peças  fabricadas  no 

exterior (fl. 84);

Laudo n.º  245/2012: 

encontraram 

componentes 

fabricados  no 

exterior (fl. 107);

Laudo n.º  246/2012: 

encontraram 

componentes 

fabricados  no 

exterior (fl. 117);

2. DANILO DIAS

3.  RAIMUNDO 

QUEIROGA

4. “a” = N/I

4.  “b”  e  “c” 

ARNALDO RUBIO/ 

PAULO  RAMOS/ 

THIAGO RAMOS

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 58/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

1509/2011 – Apenso I Valparaíso  de 

Goiás/GO

fl. 09, apreensão de 

31  máquinas  caça-

níqueis,  em 

29/07/2011; 

Fl.  41.  Ficou 

constatado  que  os 

componentes 

(analisador  de 

células,  placa  mãe, 

processador  e 

dispositivo  de 

armazenamento  não 

volátil) das máquinas 

são  de  origem 

estrangeira

FRANCISCO 

QUEIROGA

1510/2011, Apenso 2 Valparaíso  de 

Goiás/GO

Fl.  09,  apreensão 

de  25  máquinas 

caça-níqueis,  em 

29/07/2011;

Fl.  46.  Ficou 

constatado  que  os 

componentes 

(analisador  de 

células,  placa  mãe, 

processador  e  desp 

de  armazenamento 

não  volátil)  das 

máquinas  são  de 

origem estrangeira

ANTONIO 

NAZIOZENO

1511/2011, Apenso 3 Valparaíso  de 

Goiás/GO

Fls.  09/10,  45 

máquinas,  em 

29/07/2011.

Fl.  119.  Ficou 

constatado  que  os 

componentes 

(analisador  de 

células,  placa  mãe, 

processador  e  desp 

de  armazenamento 

não  volátil)  das 

máquinas  são  de 

origem estrangeira

RAIMUNDO 

QUEIROGA

0296/2012, Apenso 05 Valparaíso  de Fls.  06/07,  33 Laudo  pericial  n.º FRANCISCO 
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Goiás/GO máquinas  caça-

níqueis,  em 

31/03/2012.

560/2012.  Ficou 

constatado  que  os 

componentes  das 

máquinas  são  de 

origem estrangeira

QUEIROGA

0297/2012, Apenso 06 Valparaíso  de 

Goiás/GO

Fls.  06/07,  36 

máquinas  caça-

níqueis,  em 

31/03/2012. 

Laudo n.º  822/2012. 

Ficou  constatado 

que os componentes 

das  máquinas  são 

de  origem 

estrangeira  (fls. 

45/46).

OTONI OLIMPIO

1508/2011, Vol. 1 Valparaíso  de 

Goiás/GO

1.  Auto  de 

Apreensão  n.º 

346/2011  -  30 

máquinas  caça-

níqueis,  em 

30/07/2011;

2.  Auto  de 

Apreensão  n.º 

344/2011  –  45 

máquinas  caça-

níqueis.

Laudo n.º 1189/2011, 

fl.  67.  Ficou 

constatado  que  os 

componentes 

(analisador  de 

células,  placa  mãe, 

processador  e 

dispositivo  de 

armazenamento  não 

volátil) das máquinas 

são  de  origem 

estrangeira;

Laudo n.º 1192/2011, 

fl.  134.  Ficou 

constatado  que  os 

componentes 

(analisador  de 

células,  placa  mãe, 

processador  e 

dispositivo  de 

1. FERNANDO

2. N/I
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armazenamento  não 

volátil) das máquinas 

são  de  origem 

estrangeira;

Laudo n.º  545/2012, 

fl.  (21  máquinas, 

apreendidas  em 

Goiânia).  Ficou 

constatado  a 

presença  de 

componentes  de 

origem  estrangeira, 

fl. 167; 

Laudo n.º  246/2012: 

encontraram 

componentes 

fabricados  no 

exterior (fl. 177);

1512/2011, Apenso 04. Valparaíso  de 

Goiás/GO

Fl. 09, 31 máquinas 

caça-níqueis,  em 

29/07/2011.

Laudo  n.º  810/2011, 

fl.  11,  noticiando  a 

presença  de  peças 

fabricadas  no 

exterior.

VALMIR ROCHA E 

TEREZINHA 

FRANCISCA

Verificadas  as  apreensões  acima,  a  partir  do  delineamento  da 

organização criminosa narrada,  é de ser reconhecido o seguinte número de infrações 

para  cada  réu,  com  o  acréscimo  respectivo  em  virtude  da  continuidade  delitiva  já 
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reconhecida: 

i) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS: tendo 

em vista ter atuado na chefia de toda a empreitada 

delituosa,  lucrando  com a atividade  de  cada  um 

dos exploradores diretos e com o domínio sobre a 

continuidade/paralisação das atividades, com razão 

o  parquet  de  que  deva  responder  por  12   atos, 

razão pela qual, a sua pena deve ser elevada em 

2/3 em razão da continuidade delitiva;

ii) LENINE ARAÚJO DE SOUZA:  tendo em vista ter 

atuado  como  braço  operacional  do  grupo, 

auxiliando diretamente CARLINHOS CACHOEIRA 

em toda a  empreitada delituosa,  lucrando com a 

atividade  de  cada  um  dos  exploradores  diretos, 

sendo longa manus daquele que exercia o domínio 

sobre  a  continuidade/paralisação  das  atividades, 

deve responder igualmente por 12  atos, razão pela 

qual,  a  sua  pena  deve  ser  elevada  em  2/3  em 

razão da continuidade delitiva;

iii) GEOVANI PEREIRA DA SILVA: tendo em vista ter 

atuado como gestor financeiro do grupo, auxiliando 

diretamente CARLINHOS CACHOEIRA em toda a 
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empreitada delituosa, lucrando com a atividade de 

cada  um  dos  exploradores  diretos,  sendo  longa 

manus  daquele  que  exercia  o  domínio  sobre  a 

continuidade/paralisação  das  atividades,  deve 

responder igualmente por 12  atos, razão pela qual, 

a sua pena deve ser elevada em 2/3 em razão da 

continuidade delitiva;

iv) JOSE OLIMPIO QUEIROGA:  tendo em vista sua 

atuação territorial como coordenador da exploração 

na região de Valparaíso,  tendo por  subordinados 

ao  seu  comando  -  DANILO  DIAS  DUTRA, 

FERNANDO  CESAR  DA  SILVA,  FRANCISCO 

MARCELO DE SOUZA QUEIROGA,  RAIMUNDO 

WASHINGTON  DE  SOUSA  QUEIROGA, 

TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS e 

VALMIR JOSÉ DA ROCHA, sua atuação totaliza 10 

condutas,  razão pela  qual,  a  sua pena deve ser 

elevada em 2/3 em razão da continuidade delitiva;

v) ROSALVO  SIMPRINI  CRUZ: tendo  em  vista  ter 

atuado como gestor financeiro do núcleo territorial 

pertencente  a  JOSE  OLIMPIO,  auxiliando 

diretamente este em toda a empreitada delituosa, 

sendo longa manus daquele que exercia o domínio 
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sobre a continuidade/paralisação das atividades na 

região de Valparaíso,  deve responder igualmente 

por 10  atos, razão pela qual, a sua pena deve ser 

elevada em 2/3 em razão da continuidade delitiva;

vi) RAIMUNDO  WASHINGTON  DE  SOUSA 

QUEIROGA:  tendo  desenvolvido  atividades  em 

dois  estabelecimentos  em  que  se  deram 

apreensões  a sua pena deve ser elevada em 1/6 

em razão da continuidade delitiva (dois atos);

vii) FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA: 

tendo  desenvolvido  atividades  em  dois 

estabelecimentos em que se deram apreensões  a 

sua pena deve ser elevada em 1/6 em razão da 

continuidade delitiva (dois atos);

viii) ANTÔNIO  JOSÉ  SAMPAIO  NAZIOZENO:  tendo 

desenvolvido atividades em dois estabelecimentos 

em que se deram apreensões a sua pena deve ser 

elevada em 1/6 em razão da continuidade delitiva 

(dois atos);

ix) DANILO  DIAS  DUTRA:  apesar  de  nas 

interceptações telefônicas ter sido mencionado em 
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diversas oportunidades,  fato  é  que somente  está 

vinculado a uma apreensão, razão pela qual  sua 

pena  não  merece  exacerbação  em  razão  da 

continuidade delitiva que não existiu in casu;

x) FERNANDO  CESAR  DA SILVA: apesar  de  nas 

interceptações telefônicas ter sido mencionado em 

diversas oportunidades,  fato  é  que somente  está 

vinculado a uma apreensão, razão pela qual  sua 

pena  não  merece  exacerbação  em  razão  da 

continuidade delitiva que não existiu in casu;

xi)  TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS 

e  VALMIR  JOSÉ  DA  ROCHA:  apesar  de  nas 

interceptações telefônicas terem sido mencionados 

em  diversas  oportunidades,  fato  é  que  somente 

estão vinculados a uma apreensão, razão pela qual 

sua pena não merece exacerbação em razão da 

continuidade delitiva que não existiu in casu;

xii) ARNALDO  RÚBIO  JÚNIOR: tendo  em  vista  a 

atuação  territorial  na  região  de  Goiânia, 

conjuntamente  com  THIAGO  DE  ALMEIDA 

RAMOS  e  PAULO  ROBERTO  DE  ALMEIDA 

RAMOS,  acrescida de sua autorização para que 
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FERNANDO  CESAR  DA  SILVA  operasse  em 

Valparaíso/GO,  com manutenção  de  maquinários 

no  estabelecimento  gerido  por  este,  totaliza  3 

condutas,  razão pela  qual,  a  sua pena deve ser 

elevada em 1/5 em razão da continuidade delitiva; 

xiii)  PAULO  ROBERTO  DE  ALMEIDA  RAMOS  e 

THIAGO  DE  ALMEIDA  RAMOS:  por  terem 

desenvolvido  atividade  na  região  de  Goiânia, 

conjuntamente  com  ARNALDO  RUBIO  JUNIOR, 

totalizam 2 condutas, razão pela qual, a sua pena 

deve ser elevada em 1/6 em razão da continuidade 

delitiva;

xiv) RITA DE CÁSSIA MOREIRA SILVA: apesar de nas 

interceptações telefônicas ter sido mencionada em 

diversas  oportunidades  como  fornecedora  dos 

equipamentos, fato é que somente está vinculada a 

uma apreensão, ocorrida no município de Luziânia, 

razão pela qual sua pena não merece exacerbação 

em razão da continuidade delitiva que não existiu in 

casu. 

Não prospera a alegação de JOSE OLIMPIO (fl. 2416) no sentido de que 

haveriam de ser comprovadas 10 importações ilegais para ser reconhecida a continuidade 
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delitiva, haja vista que o tipo em questão – art. 334, §1º, “c” do CP, refere a utilizar na 

atividade comercial. Assim, refutada a alegação, deve ser aumentada a pena em razão da 

continuidade, nos termos da fundamentação supra. 

IV. DISPOSITIVO 

À vista do exposto,  julgo procedente o pedido formulado na denúncia, 

motivo por que  CONDENO os acusados  CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, 

LENINE ARAÚJO DE SOUZA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA (por 12 vezes); JOSÉ 

OLÍMPIO  DE  QUEIROGA  NETO  e  ROSALVO  SIMPRINI  CRUZ  (por  10  vezes); 

FRANCISCO  MARCELO  DE  SOUZA  QUEIROGA, RAIMUNDO  WASHINGTON  DE 

SOUSA  QUEIROGA  e  ANTÔNIO  JOSÉ  SAMPAIO  NAZIOZENO  (por  2  vezes); 

FERNANDO CESAR DA SILVA,  DANILO DIAS DUTRA, VALMIR JOSÉ DA ROCHA, 

TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS, ARNALDO RÚBIO JÚNIOR (por 3 

vezes), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS (por 2 vezes), THIAGO DE ALMEIDA 

RAMOS (por 2 vezes) e RITA DE CÁSSIA MOREIRA SILVA, nas penas do art. 334, § 

1º, letra “c” e § 2º c/c art. 71 do Código Penal.  

Passo a dosar as penas, nos termos do art. 68 do CP.

A – DO DENUNCIADO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação no grau máximo, pois o crime em questão foi embrião da prática de diversos 

outros delitos, sendo que a organização atingiu até mesmo agentes públicos da área da 
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segurança e persecução penal. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

A Conduta social e a  personalidade totalmente desviadas, com pouco 

ou nenhum respeito  para  com as instituições estatais,  tendo feito  alguns  agentes  do 

Estado operar em favor da criminalidade, auxiliando na manutenção e ampliação de seus 

negócios escusos. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 
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A vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 

(três) meses de reclusão.

Considerando que o acusado promoveu, organizou e dirigiu a atividade 

dos demais agentes, com fulcro no art. 62, inciso I, do Código Penal, elevo a pena para 

03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  2/3  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante fundamentação supra, chega-se a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses 

de reclusão,  tornando-a definitiva, na ausência de quaisquer outras circunstâncias a 

serem consideradas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, I do CP.

Fixo  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  o  semiaberto,  nos 

termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

B - DO DENUNCIADO GEOVANI PEREIRA DA SILVA.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado era o gerente financeiro  
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de todas as atividades do corréu  CARLOS AUGUSTO na empreitada delituosa.  Esse 

gerenciamento  mostrou-se  essencial  para  que  as  atividades  ligadas  ao  jogo  de  azar 

perdurassem por longo período de tempo. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade levemente desviadas, apresentando-se 

como  pessoa  com  profundas  ligações  ao  submundo  do  crime,  demonstrando  pouco 

respeito  para  com as instituições estatais,  auxiliando na manutenção e  ampliação de 

negócios escusos com a participação de agentes estatais.

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida em favor de 

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 
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especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado, ainda que em menor escala, foi  um dos 

organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art.  62, inciso I,  do Código Penal, 

elevo a pena para  03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  2/3  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante  fundamentação supra,  chega-se a  pena de  05 (cinco)  anos e  05 (cinco) 

meses  de  reclusão,   tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, I do CP.

Fixo  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  o  semiaberto,  nos 

termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

C - DO DENUNCIADO LENINE ARAÚJO DE SOUZA.
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A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado era o braço operacional  

de todas as atividades do corréu  CARLOS AUGUSTO na empreitada delituosa.  Essa 

operacionalização foi fator fundamental para que as atividades ligadas ao jogo de azar 

perdurassem por longo período de tempo. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta  social e  personalidade desviadas,  apresentando-se  como 

pessoa com profundas ligações ao submundo do crime, demonstrando pouco ou nenhum 

respeito  para  com as instituições estatais,  auxiliando na manutenção e  ampliação de 

negócios escusos com a participação de agentes estatais, com corrupção de agentes 

inclusive da segurança pública.

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida em favor de 

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 
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todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado, ainda que em menor escala, foi  um dos 

organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art.  62, inciso I,  do Código Penal, 

elevo a pena para  03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  2/3  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante  fundamentação supra,  chega-se a  pena de  05 (cinco)  anos e  05 (cinco) 

meses  de  reclusão,   tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, I do CP.

Fixo  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  o  semiaberto,  nos 
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termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

D- DO DENUNCIADO JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação no grau máximo, pois o crime em questão foi embrião da prática de diversos 

outros delitos, sendo que a organização atingiu até mesmo agentes públicos da área da 

segurança e persecução penal. O réu em questão, mesmo sabendo que os equipamentos 

contrabandeados estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, consentiu em ser 

um dos gerentes territoriais do corréu  CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA na atividade 

delituosa.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

A Conduta social e a personalidade desviadas, com pouco ou nenhum 

respeito para com as instituições estatais, tendo feito alguns agentes do Estado operar 

em favor da criminalidade, auxiliando na manutenção e ampliação dos negócios escusos 

operados  por  CARLOS  AUGUSTO,  cooptando  exploradores  diretos  em  sua  área  de 

atuação. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida em favor de 

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 
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além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado, ainda que em menor escala, foi  um dos 

organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art.  62, inciso I,  do Código Penal, 

elevo a pena para  03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  2/3  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante  fundamentação supra,  chega-se a  pena de  05 (cinco)  anos e  05 (cinco) 
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meses  de  reclusão,   tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, I do CP.

Fixo  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  o  semiaberto,  nos 

termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

E - DO DENUNCIADO ROSALVO SIMPRINI CRUZ

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado era o gerente financeiro  

de todas as atividades do corréu  JOSE OLIMPIO QUEIROGA na empreitada delituosa. 

Esse gerenciamento mostrou-se essencial para que as atividades ligadas ao jogo de azar 

perdurassem por longo período de tempo. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade levemente desviadas, apresentando-se 

como  pessoa  com  profundas  ligações  ao  submundo  do  crime,  demonstrando  pouco 

respeito  para  com as instituições estatais,  auxiliando na manutenção e  ampliação de 

negócios escusos na área territorial de JOSE OLIMPIO, com a participação de agentes 

estatais.

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 
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por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

monopólio do exercício da atividade ilegal na região de Valparaíso, desenvolvida em favor 

de JOSE OLIMPIO QUEIROGA.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado,  ainda que em menor  escala que JOSE 
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OLIMPIO, foi um dos organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art. 62, inciso I,  

do Código Penal, elevo a pena para  03 (três) anos de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  2/3  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante  fundamentação supra,  chega-se a pena de  05 (cinco)  anos de reclusão, 

tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras  circunstâncias  a  serem 

consideradas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, I do CP.

Fixo  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  o  semiaberto,  nos 

termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

F- DO DENUNCIADO ANTÔNIO JOSÉ SAMPAIO NAZIOZENO.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em gerenciar  

as atividades da casa de jogos, em parceria com o corréu RAIMUNDO WASHINGTON.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ)2

Conduta social e personalidade dentro dos padrões medianos.

Os  motivos do  crime  são  desfavoráveis.  Embora   considerada  sua 

2 - “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
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situação concreta, de pessoa de baixa renda, fato é que aderiu à prática delituosa a fim 

de obter rendimentos para o seu sustento em patamares superiores àqueles oferecidos 

pelo mercado de trabalho para pessoas na sua mesma situação. Isso, porém, não justifica 

a conduta,  haja vista  que,  caso quisesse,  poderia  obter  rendimentos desempenhando 

ocupação lícita.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 

(dois) meses de reclusão.
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Diante da confissão espontânea em juízo, com fulcro no art. 65, inciso III, 

letra “d”, do Código Penal, diminuo a pena para  02 (dois) anos de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  1/6  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante  fundamentação supra,  chega-se a  pena  de  02  (dois)  anos e  04 (quatro) 

meses  de  reclusão,  tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado ANTÔNIO NAZIOZENO foi condenado a 

pena  privativa  de  liberdade  em patamar  inferior  a  04  (quatro)  anos  de  reclusão,  em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, estão presentes os 

requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 
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analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 -  Prestação pecuniária  no valor  de 10 (dez)  salários-mínimos,  a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 
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de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

G  -  DO  DENUNCIADO  RAIMUNDO  WASHINGTON  DE  SOUSA 

QUEIROGA.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em ser um dos 

gerentes do corréu CARLOS AUGUSTO na atividade delituosa, gerenciamento esse que 

se estendeu pela região do entorno do Distrito Federal. Ademais, não hesitou em cooptar 

terceiros para a prática do delito.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade levemente desviadas, apresentando-se 

como pessoa com poder de decisão sobre condutas de terceiros no submundo do crime, 

em auxílio a seu irmão JOSE OLIMPIO QUEIROGA. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

monopólio  do  exercício  da  atividade  ilegal  na  região  de  Valparaíso,  desenvolvida 
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primordialmente por seu irmão - JOSE OLIMPIO QUEIROGA.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado dirigiu  a atividade de terceiro  na pratica 

delituosa, com fulcro no art. 62, inciso I, do Código Penal, elevo a pena para  03 (três) 

anos de reclusão.
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Considerando  o  aumento  de  1/6  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante fundamentação supra, chega-se a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, tornando-a definitiva, na ausência de quaisquer outras circunstâncias a 

serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado RAIMUNDO WASHINGTON foi condenado 

a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.
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Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 
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liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

H  -  DO  DENUNCIADO  FRANCISCO  MARCELO  DE  SOUZA 

QUEIROGA.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em ser um dos 

gerentes do corréu CARLOS AUGUSTO na atividade delituosa, gerenciamento esse que 

se estendeu pela região do entorno do Distrito Federal. Ademais, não hesitou em cooptar 

terceiros para a prática do delito.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade levemente desviadas, apresentando-se 

como pessoa com poder de decisão sobre condutas de terceiros no submundo do crime, 

em auxílio a seu irmão JOSE OLIMPIO QUEIROGA. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

monopólio  do  exercício  da  atividade  ilegal  na  região  de  Valparaíso,  desenvolvida 

primordialmente por seu irmão - JOSE OLIMPIO QUEIROGA.
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As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado dirigiu  a atividade de terceiro  na pratica 

delituosa, com fulcro no art. 62, inciso I, do Código Penal, elevo a pena para  03 (três) 

anos de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  1/6  em  razão  da  continuidade  delitiva, 
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consoante fundamentação supra, chega-se a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, tornando-a definitiva, na ausência de quaisquer outras circunstâncias a 

serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado FRANCISCO MARCELO foi condenado a 

pena  privativa  de  liberdade  em patamar  inferior  a  04  (quatro)  anos  de  reclusão,  em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 
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do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.
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No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

 

I - DO DENUNCIADO FERNANDO CÉSAR DA SILVA.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em gerenciar  

as atividades da casa de jogos, em parceria com os corréus RAIMUNDO WASHINGTON, 

FRANCISCO MARCELO QUEIROGA e JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade dentro dos padrões medianos.

Os  motivos do  crime  são  desfavoráveis.  Embora   considerada  sua 

situação concreta, de pessoa de baixa renda, fato é que aderiu à prática delituosa a fim 

de obter rendimentos para o seu sustento em patamares superiores àqueles oferecidos 

pelo mercado de trabalho para pessoas na sua mesma situação. Isso, porém, não justifica 

a conduta,  haja vista  que,  caso quisesse,  poderia  obter  rendimentos desempenhando 

ocupação lícita.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 
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houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 

(dois) meses de reclusão.

Diante da confissão espontânea em juízo, com fulcro no art. 65, inciso III, 

letra “d”, do Código Penal, diminuo a pena para  02 (dois) anos de reclusão, tornando-a 

definitiva, na ausência de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  
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privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No  caso dos autos,  o  acusado  FERNANDO CÉSAR foi  condenado a 

pena  privativa  de  liberdade  em patamar  inferior  a  04  (quatro)  anos  de  reclusão,  em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 
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estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

J - DO DENUNCIADO VALMIR JOSÉ DA ROCHA.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 93/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em gerenciar  

as atividades da casa de jogos, em parceria com os corréus RAIMUNDO WASHINGTON, 

FRANCISCO MARCELO QUEIROGA e JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade dentro dos padrões medianos.

Os  motivos do  crime  são  desfavoráveis.  Embora   considerada  sua 

situação concreta, de pessoa de baixa renda, fato é que aderiu à prática delituosa a fim 

de obter rendimentos para o seu sustento em patamares superiores àqueles oferecidos 

pelo mercado de trabalho para pessoas na sua mesma situação. Isso, porém, não justifica 

a conduta,  haja vista  que,  caso quisesse,  poderia  obter  rendimentos desempenhando 

ocupação lícita.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 
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especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 

(dois)  meses  de  reclusão,  tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado VALMIR JOSÉ DA ROCHA foi condenado 

a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 
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substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1  -  Prestação  pecuniária  no  valor  de  8  (oito)  salários-mínimos,  a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.
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Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

L – TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em gerenciar  

as atividades da casa de jogos, em parceria com os corréus VALMIR JOSÉ DA ROCHA, 

RAIMUNDO WASHINGTON, FRANCISCO MARCELO QUEIROGA  e JOSÉ OLÍMPIO 

QUEIROGA.

A acusada não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade dentro dos padrões medianos.

Os  motivos do  crime  são  desfavoráveis.  Embora   considerada  sua 

situação concreta, de pessoa de baixa renda, fato é que aderiu à prática delituosa a fim 
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de obter rendimentos para o seu sustento em patamares superiores àqueles oferecidos 

pelo mercado de trabalho para pessoas na sua mesma situação. Isso, porém, não justifica 

a conduta,  haja vista  que,  caso quisesse,  poderia  obter  rendimentos desempenhando 

ocupação lícita.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 

(dois)  meses  de  reclusão,  tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.
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DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No  caso  dos  autos,  a  acusada  TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA 

MEDEIROS foi condenada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) 

anos de reclusão, em infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 
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Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1  -  Prestação  pecuniária  no  valor  de  8  (oito)  salários-mínimos,  a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).
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M – DANILO DIAS DUTRA

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  elevada,  pois,  mesmo  sabendo  que  os  equipamentos  contrabandeados 

estavam sendo utilizados na prática de jogos de azar, o acusado consentiu em gerenciar  

as atividades da casa de jogos, em parceria com os corréus RAIMUNDO WASHINGTON, 

FRANCISCO MARCELO QUEIROGA e JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA.

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta social e personalidade dentro dos padrões medianos.

Os  motivos do  crime  são  desfavoráveis.  Embora   considerada  sua 

situação concreta, de pessoa de baixa renda, fato é que aderiu à prática delituosa a fim 

de obter rendimentos para o seu sustento em patamares superiores àqueles oferecidos 

pelo mercado de trabalho para pessoas na sua mesma situação. Isso, porém, não justifica 

a conduta,  haja vista  que,  caso quisesse,  poderia  obter  rendimentos desempenhando 

ocupação lícita.

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 
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todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02 

(dois)  meses  de  reclusão,  tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado  DANILO DIAS DUTRA foi condenado a 

pena  privativa  de  liberdade  em patamar  inferior  a  04  (quatro)  anos  de  reclusão,  em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.
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Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 -  Prestação pecuniária no valor  de 08 (oito)  salários-mínimos,  a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.
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As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

N - DO DENUNCIADO ARNALDO RÚBIO JÚNIOR.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  no  grau  máximo,  pois  o  acusado  foi  o  mentor  e  articulador  da  atividade  

delituosa na região de Goiânia, fornecendo todos os recursos materiais necessários à 

consumação do delito. Ademais o crime em questão foi embrião da prática de diversos 

outros delitos, sendo que a organização atingiu até mesmo agentes públicos da área da 

segurança e persecução penal. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).
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A Conduta social e a  personalidade totalmente desviadas, com pouco 

ou nenhum respeito  para  com as instituições estatais,  tendo feito  alguns  agentes  do 

Estado operar em favor da criminalidade,  auxiliando na manutenção e ampliação dos 

negócios escusos do grupo liderado por CARLOS DE ALMEIDA RAMOS. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida na região de 

Goiânia. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 
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acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado, ainda que em menor escala, foi  um dos 

organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art.  62, inciso I,  do Código Penal, 

elevo a pena para  03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  1/5  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante fundamentação supra, chega-se a pena de  04 (quatro) anos de reclusão, 

tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras  circunstâncias  a  serem 

consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado ARNALDO RUBIO JUNIOR foi condenado 

a  pena privativa  de liberdade em patamar  igual  a  04  (quatro)  anos de  reclusão,  em 

infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
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De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  
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jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

O - DO DENUNCIADO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS. 

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  no  grau  máximo,  pois  o  acusado  foi  o  mentor  e  articulador  da  atividade  

delituosa na região de Goiânia, fornecendo todos os recursos materiais necessários à 

consumação do delito. Ademais o crime em questão foi embrião da prática de diversos 

outros delitos, sendo que a organização atingiu até mesmo agentes públicos da área da 

segurança e persecução penal. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

A Conduta social e a  personalidade totalmente desviadas, com pouco 

ou nenhum respeito  para  com as instituições estatais,  tendo feito  alguns  agentes  do 
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Estado operar em favor da criminalidade,  auxiliando na manutenção e ampliação dos 

negócios escusos do grupo liderado por CARLOS DE ALMEIDA RAMOS. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida na região de 

Goiânia. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.
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Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.

Considerando que o acusado, ainda que em menor escala, foi  um dos 

organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art.  62, inciso I,  do Código Penal, 

elevo a pena para  03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  1/6  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante fundamentação supra, chega-se a pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão,  tornando-a definitiva, na ausência de quaisquer outras circunstâncias a 

serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, o acusado PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS 

foi condenado a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de 

reclusão, em infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 
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substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.
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Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

P - DO DENUNCIADO THIAGO DE ALMEIDA RAMOS.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  no  grau  máximo,  pois  o  acusado  foi  o  mentor  e  articulador  da  atividade  

delituosa na região de Goiânia, fornecendo todos os recursos materiais necessários à 

consumação do delito. Ademais o crime em questão foi embrião da prática de diversos 

outros delitos, sendo que a organização atingiu até mesmo agentes públicos da área da 

segurança e persecução penal. 

O acusado não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

A Conduta social e a  personalidade totalmente desviadas, com pouco 

ou nenhum respeito  para  com as instituições estatais,  tendo feito  alguns  agentes  do 

Estado operar em favor da criminalidade,  auxiliando na manutenção e ampliação dos 

negócios escusos do grupo liderado por CARLOS DE ALMEIDA RAMOS. 
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Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio do exercício da atividade ilegal desenvolvida na região de 

Goiânia. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 

nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão.
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Considerando que o acusado, ainda que em menor escala, foi  um dos 

organizadores da atividade delituosa, com fulcro no art.  62, inciso I,  do Código Penal, 

elevo a pena para  03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando  o  aumento  de  1/6  em  razão  da  continuidade  delitiva, 

consoante fundamentação supra, chega-se a pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão,  tornando-a definitiva, na ausência de quaisquer outras circunstâncias a 

serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  

violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No  caso  dos  autos,  o  acusado  THIAGO  DE  ALMEIDA RAMOS  foi 

condenado  a  pena  privativa  de  liberdade  em patamar  inferior  a  04  (quatro)  anos  de 

reclusão, em infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".
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Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.

2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 
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(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

Q - DA DENUNCIADA RITA DE CÁSSIA MOREIRA SILVA

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada  nos  autos,  merece 

reprovação  no  grau  máximo,  pois  a  acusada  atuava  abastecendo  o  grupo  com  os 

equipamentos necessários à consumação do delito, evitando a paralisação da atividade.

A acusada não registra antecedentes (Súmula 444 – STJ).

Conduta  social e  personalidade desviadas,  com  pouco  ou  nenhum 

respeito para com as instituições estatais,  auxiliando na manutenção e ampliação dos 

negócios escusos do grupo liderado por CARLOS DE ALMEIDA RAMOS. 

Os motivos do crime são inteiramente desfavoráveis, pois agiu motivado 

por  ambição  desmedida,  não  apenas  visando  o  lucro  fácil,  mas  a  consolidação  e 

manutenção de um monopólio  do exercício  da  atividade ilegal  em favor  do grupo de 

CARLINHOS CACHOEIRA. 

As  circunstâncias em que se deram os fatos são desfavoráveis,  pois 

além do próprio ludibrio das autoridades quanto à utilização dos componentes utilizados 
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nas máquinas programáveis, que segundo as defesas podem ser importados legalmente, 

houve  a  utilização  do  aparato  estatal  para  proteção  e  manutenção  do  monopólio  da 

exploração dos jogos de azar, elementos que merecem uma especial repulsa na seara 

criminal, por representarem situações que acabam por deturpar não apenas a efetividade 

da persecução criminal, mas também acabam por atingir a economia popular como um 

todo. 

As  consequências do  crime  são  graves,  pois,  considerando  que  as 

peças contrabandeadas foram utilizadas em máquinas caça-níqueis instaladas em locais 

especialmente  constituídos  para  a  prática  de  jogos  de  azar,  o  prejuízo  não  ficou 

circunscrito  à  administração  tributária,  tendo  havido  também lesão  ao  patrimônio  das 

pessoas físicas que utilizaram o “serviço” disponibilizado pelo acusado. 

A  vítima em nada concorreu para o delito,  muito ao contrário disso, 

houve intensa atuação estatal no combate ao crime, tanto que as máquinas caça-níqueis 

acabaram apreendidas e destruídas pelas autoridades competentes.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 

(nove)  meses  de  reclusão,  tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  quaisquer  outras 

circunstâncias a serem consideradas.

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  PELA 

RESTRITIVA DE DIREITOS.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, "as penas restritivas de  

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade,  quando aplicada pena  

privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for  cometido  com  
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violência ou grave ameaça à pessoa (...)".

No caso dos autos, a acusada   RITA DE CASSIA MOREIRA SILVA foi 

condenada  a  pena  privativa  de  liberdade  em patamar  inferior  a  04  (quatro)  anos  de 

reclusão, em infração cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,  estão  presentes  os  requisitos  objetivos  para  a  substituição  da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo, ainda, com o inciso III, do citado art. 44, do Código Penal, a 

substituição  somente  será  feita  quando  "a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  

social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias  

indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nos termos das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  já 

analisadas, o acusado faz jus à substituição.

Não se pode olvidar que o réu preenche os requisitos do inciso II, art. 44, 

do Código Penal, pois não há nos autos prova de que seja reincidente na prática de crime 

doloso.

Diante disso, com fulcro nos arts. 43, inc. I, 44, incs. I, II e III, e § 2º, do 

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  acusado  por  duas 

restritivas de direitos, consoante abaixo especificado:

1 - Prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários-mínimos, a 

serem  revertidos  em  prol  de  entidade  assistencial,  hospital,  escola,  orfanato  ou 

estabelecimento congênere, a ser especificada em futura audiência admonitória.
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2 -  Prestação de  serviços à comunidade,  que deverá ser cumprida 

pelo acusado à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação junto a entidade 

assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificada 

em futura audiência admonitória.

As jornadas mensal e diária para a prestação  de serviços - nunca inferior 

a 08 (oito) horas semanais (art. 149, parágrafo primeiro, LEP) - deverão ser estabelecidas 

em conjunto e de comum acordo com o acusado, de modo a não se lhe prejudicar a  

jornada normal de trabalho, nos termos do art. 46 e seus parágrafos, do Código Penal.

Após  o  trânsito  em  julgado,  intime-se  o  réu  para  dar  início  ao 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade e efetuar o recolhimento do 

valor  correspondente  à  pena  de  prestação  pecuniária,  no  prazo  de  10  (dez)  dias 

(inteligência do art. 50 do CP e dos arts. 164 e 170, § 2º, da Lei nº 7.210/84), sob o risco 

de, não o fazendo, haver a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade (CP, art. 44, §4º), bem como para recolher as despesas processuais.

No caso de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de 

liberdade, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (CP, art. 33, 

§ 2º, letra c).

DO PERDIMENTO DE BENS: 

O Ministério Público Federal na petição de fls. 3176/3215 indicou um sem 

número de bens sobre os quais entende que deva recair a pena de perdimento.
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Inicialmente,  rejeito  a  alegação  de  que  o  magistrado  não  poderia  ter 

aberto vista ao parquet para manifestação acerca dos bens a terem a pena de perdimento 

decretada. Isso porque, como visto, tal perda é efeito da condenação, cabendo ao juiz 

decretá-la a partir da ocorrência de um juízo condenatório.

Além disso, e visando não privar os réus de bens que não tenham relação 

com os possíveis ilícitos perpetrados, tal oportunidade de manifestação se mostrou, além 

de necessária, salutar, haja vista que possibilitou aos réus insurgirem-se também quanto 

ao aventado pelo parquet, com vistas a subsidiar e embasar o exame pelo magistrado. 

Dessa  forma,  indefiro  o  pedido  de  desentranhamento  pugnado  pela 

defesa de CARLOS AUGUSTO (fl. 3237).

Sobre o tema de fundo, assim dispõe o CP:

Art. 91 - São efeitos da condenação: 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Primeiramente, com relação a terceiros estranhos aos denunciados neste 

feito, não obstante a manifestação do parquet, entendo que não há como se antever a 

possibilidade  de  perdimento  de  bens,  mormente  porque  não  fora  oportunizado  o 

contraditório para que se pudesse proceder à excussão patrimonial, nos termos em que 

delineados  em  nossa  Constituição  Federal  e  encampados  pela  ressalva  contida  no 

precitado art. 91, II do CP.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 120/128

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art91


 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

Quanto  aos  bens  de  pessoas  estranhas  a  presente  ação  penal  (e.g. 

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, ANDREIA 

APRIGIO DE SOUZA RAMOS, etc.)  e demais pessoas jurídicas citadas,  entendo que 

devam ser excluídos da pena de perdimento por não haver qualquer construção, seja por 

ocasião da exordial, seja ao longo da instrução processual acerca do alcance ou desvios 

no . Ademais tal perda já foi declarada em outros autos.

Outrossim, este feito não se trata de processo em que se discute lavagem 

ou  ocultação  de  bens,  objeto  de  ação  penal  já  julgada  (processo  nº  9272-

09.2012.4.01.3500).

Ressalte-se  que  até  mesmo  em  fase  de  alegações  finais  o  parquet 

silenciou quanto à perda dos bens que estariam em nome de terceiros, não havendo 

qualquer link que possa amparar a pena requestada na petição em comento.

Diferentemente, quanto aos réus ora condenados, tal perdimento, como 

visto,  constitui  efeito  da  condenação,   tendo  sido  oportunizada  ao  longo  de  toda  a 

instrução o afastamento de tal efeito.

Nessa  esteira,  tratando-se  de  atividade  decorrente  da  exploração  de 

máquinas programáveis e desempenhada por grande lapso temporal, com um alto grau 

de  lucratividade,  conforme  demonstrado  nos  autos,  entendo  não  haver  excesso  pelo 

parquet no pleito de perdimento de bens diretamente atrelados aos réus.

Ademais, como visto, a atividade já vem se desenvolvendo de longa data, 

tendo os réus auferido quantias incalculáveis com sua exploração.

Assim, estando devidamente comprovado o desenvolvimento da atividade 
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ilícita  por  grande  lapso  temporal,  vertendo  substancioso  aporte  financeiro  aos  réus, 

caberia aos acusados a comprovação de que os bens adquiridos no período em que 

desenvolvida  a  atividade  delituosa  tiveram  origem  lícita,  através  de  comprovação  de 

rendimentos e evolução patrimonial compatível com a ocupação declarada.

No tocante a PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, que fundamenta 

sua evolução patrimonial  nos documentos acostados as fls.  3285-3405, amparada em 

parecer de contador que atesta a inexistência de patrimônio a descoberto, tenho que tal  

parecer não se mostrou suficiente para afastar o pleito ministerial, não tendo havido uma 

manifestação  pormenorizada  justificando  a  conclusão  do  parecer,  bem  como,  e 

principalmente, não tendo demonstrando a origem lícita dos bens que pretende excluir do 

perdimento.

Com relação a THIAGO DE ALMEIDA RAMOS, no mesmo sentido, e com 

mais razão, haja vista não ter apresentado qualquer documento comprovando a origem 

de seu patrimônio, apenas acostando aos autos suas declarações de renda, que apenas 

demonstram um patrimônio já consolidado.

No atinente aos demais, à míngua de qualquer justificativa que infirme a 

necessidade  de  perdimento  dos  bens  relacionados  pelo  MPF,  entendo  que  deva  ser 

acolhida  a  manifestação  ministerial,  porquanto  amparada  em  prova  contundente  da 

atividade ilícita e altamente lucrativa desenvolvida pelos réus, sendo o perdimento dos 

bens relacionados medida que se impõe.

Não  obstante,  em relação  aos  imóveis  indicados  como de  ARNALDO 

RUBIO  JUNIOR,  referentes  à  Cooperativa  Residencial  Excellence,  tendo  em  vista 

informação acerca da existência de um sem número de embargos de terceiro referente a 
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cada um dos apartamentos informados, bem como de que tais imóveis foram retomados 

pela  Cooperativa  e  vendidos  a  estes  terceiros,  entendo  que  tais  fatos  infirmam  a 

necessidade de se decretar  o perdimento,  necessitando tal  situação fática um exame 

mais acurado nas respectivas ações. 

Nesse contexto, por terem sido adquiridos com o proveito dos vários 

crimes praticados pelos réus, decreto, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea 

“b”, do CP, a perda em favor da União, dos seguintes bens dos acusados:

ARNALDO RUBIO JUNIOR Sala B-153, av. T4, quadra 169-A, Cond Absolut 
Business Style, Setor Bueno, Goiânia/GO

ARNALDO RUBIO JUNIOR Apto 800, rua T48, lotes 7/8 quadra R-35, Cond. 
Edificio Avalon

ARNALDO RUBIO JUNIOR Lote localizado na rua X n. 14, quadra 17, Jardim 
Olímpico, Aparecida de Goiânia/GO

ARNALDO RUBIO JUNIOR Lote de terra agrícolas, n. 71, situado à margem 
esquerda da rodovia PA-242, Castanhal, São 

Francisco do Pará/PA

ARNALDO RUBIO JUNIOR Loteamento de chácaras, com área de 4055ha, 
Marzagão/GO

ARNALDO RUBIO JUNIOR Apto 304-B, rua 53, quadra B-10, lotes 24, 25, 26, 
27 e 28, Jardim Goiás, Goiânia/GO

ARNALDO RUBIO JUNIOR Apto. 803, rua T-29, lotes 17/18/19, quadra 26, 
Res. Serramar, Setor Bueno, Goiânia/GO

CARLOS AUGUSTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Rua lúpus, quadra Q1, lote 10, setor Alphaville 
Flamboyant, Goiânia/GO

CARLOS AUGUSTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Imóvel residencial, localizado na rua 04, lote 13, 
quadra 06, da Vila Nossa Ssenhora da Conceição, 

com área total de 560 m²

CARLOS AUGUSTO DE 
ALMEIDA RAMOS

OI terreno 26, quadra 13, com 490 m2, localizado 
na av. JK, Anápolis/GO

FRANCISCO MARCELO DE Veículo Hyundai Veracruz 2011, placa JIY 4541
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SOUZA QUEIROGA

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

Uma chácara de 10.000 m2  em Chácaras 
Anhanguera, Valparaíso de Goiás/GO

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

Fazenda/Rancho em Serra da Mesa, Município de 
Niquelândia

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

Fazenda Santa Rita de Souza em Mimoso de 
Goiás/GO

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

02 aptos localizados na rua 37 Sul, 17 e 19, 
condomínio Real Celebretion Life, Águas Claras/DF

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

02 aptos – (301 e 303) –localizados no conjunto 
10, quadra 301, lotes 08 e 10, Ed. Angela Maria 

Janusi, Águas Claras/DF 

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

Apartamento 1004, lote 14, CNB 01, Taguatinga/DF

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

07 partes de terras, com 400 alqueires, dentro da 
gleba 01, quinhão 02, do imóvel denominado São 

Bernardo.

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

Veículo JKR-3422

JOSE OLIMPIO QUEIROGA 
NETO

Veículo JKQ-8326

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Terreno com 360m², localizado na rua 15, quadra 
37, lote 30, Parque Esplanada III, Valparaíso de 

Goiás/GO

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Terreno com 200m², localizado na quadra 18, lote 
19do loteamento Valparaíso C, Valparaíso de 

Goiás/GO

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Terreno com 360m², localizado na rua 18, quadra 
55, lote 21, Parque Esplanada III, Valparaíso de 

Goiás/GO

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Imóvel urbano, Rua do Balneário, Qd.13, Lt. 01/03 
Bairro: Bairro do Turista I CEP: 75690000 

Município: Caldas Novas UF: GO

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Apto 206, bloco 01, e Box de garagem S-55, 
localizados no Residencial Privê das Caldas, rua do 
Balneário, quadra 13, lote 01/03, Caldas Novas/GO

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 10/03/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 23909203500250.

                                 Pág. 124/128



 

  0  0  3  6  6  6  0  8  1  2  0  1  2  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0036660-81.2012.4.01.3500 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00053.2017.00113500.2.00662/00128

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Veículo placas JHX-4328

LENINE ARAÚJO DE SOUZA Veículo placas JIV-1009

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Veículo porsche Cayenne NVP 0999

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Gleba 71, localizada na fazenda Presídio de Santa 
Cruz, com 25 alqueires, localizada no Município de 

Porangatu/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Quinhão n. 01, localizado na fazenda Presídio de 
Santa Cruz, com 145,20ha, localizada no Município 

de Porangatu/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Uma gleba de terras na fazenda Presídio de Santa 
Cruz, denominada Fazenda Felicidade I, com 

1.584,9641ha, localizada no Município de 
Porangatu/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Uma gleba de terras na fazenda Presídio de Santa 
Cruz, denominada Fazenda Felicidade, com 

590,4139ha, localizada no Município de 
Porangatu/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Área de 04 alqueires, 22 litros e 518m², localizada 
na fazenda Presídio de Santa Cruz, Porangatu/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Área de terras com 1.939,5214ha, denominada 
fazenda Serra Azul, do loteamento Serra Dourada, 

em São Salvador do Tocantins/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Apartamento 101, na rua Vinícius de Moraes, n. 22, 
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Prédio residencial, localizado na av. Goiás, lote 88, 
quadra 12, Centro, Goiânia/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Lote 80, com área de 550,79 m', localizado 
loteamento Bucaina, Talismã/TO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Lote 75, com área de 244,15 m', localizado 
loteamento Bucaina, Talismã/TO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Terreno urbano de 768,15 m², localizado na rua 
Pau Cetim, quadra N-3, lote 05, bairro Alphaville 

Flamboyant, Goiânia/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Terreno urbano de 678,50 m², localizado na rua 
Pau Cetim, quadra N-3, lote 04, bairro Alphaville 
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Flamboyant, Goiânia/GO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Lote 01, com área de 346,25 m², localizado 
loteamento Bucaina, Talismã/TO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Uma área de 354,27 m², localizada no município de 
Talismã/TO

PAULO ROBERTO DE 
ALMEIDA RAMOS

Uma área de 35,26 m² localizada na fazenda 
Mandaguari, Catalão/GO

RAIMUNDO WASHINGTON 
SOUZA QUEIROGA

Gleba 2 da Fazenda Quinta – Chácara Vera Cruz em 
Luziânia/GO – (10.126,95M2)

RAIMUNDO WASHINGTON 
SOUZA QUEIROGA

Veículo placas JPD 0228

RAIMUNDO WASHINGTON 
SOUZA QUEIROGA

Veículo placas JHD 1440

RITA DE CASSIA MOREIRA 
SILVA

Lote situado na rua CP 17, Celina Park, Goiânia/GO

ROSALVO SIMPRINI CRUZ Apartamento 202, bloco E, quadras 702/703 SCRN, 
Brasilia/DF

ROSALVO SIMPRINI CRUZ Veículo placas JGA-8319

ROSALVO SIMPRINI CRUZ Veículo placas JJH-4454

TEREZINHA FRANCISCA DA 
SILVA MEDEIROS

Lote 88, conj. E, Setor de Oficinas, Planaltina/GO

TEREZINHA FRANCISCA DA 
SILVA MEDEIROS

Uma gleba de terra com 2228/2285 área de 25ha, 
localizada no imóvel denominado Espírito Santo, 

Cocalzinho/GO

TEREZINHA FRANCISCA DA 
SILVA MEDEIROS

Veículo placas JIT-8603

THIAGO DE ALMEIDA RAMOS Prédio comercial situado na rua Manoel Francisco, 
n. 177,bairro São Pedro, Araxá/MG

THIAGO DE ALMEIDA RAMOS Apto. 2401, torre Ed. Lago das Acácias, cond. 
Reserva do Lago, av T- 15, Goiânia/GO

THIAGO DE ALMEIDA RAMOS Uma sala comercial em Goiânia/GO

OUTRAS DETERMINAÇÕES.
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Com fulcro no art. 804 do CPP, os réus condenados arcarão com as 

custas processuais, pro rata.

DETERMINAÇÕES FINAIS: 

a) Registrar (CPP, art. 389); 

b) Notificar o autor; 

c) Se houver recurso, fazer imediata conclusão; 

d) Publicar;

APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO:

a)  lancem-se os nomes dos réus condenados no rol dos culpados (art. 

393, II, CPP e art. 5º, LVII, CF/88);

b) comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão dos 

direitos políticos dos réus condenados (artigo 15, III, da Constituição Federal);

c)  intimem-se os apenados para efetuarem o recolhimento das custas 

judiciais,  no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição de seu valor em dívida 

ativa e posterior cobrança judicial;

d) proceda-se à avaliação e alienação dos bens objetos de perdimento 

(art. 133 do CPP);

e) proceda-se à destruição das máquinas caça-níqueis apreendidas.

P.R.I.
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Goiânia, 10 de março de 2017.

RAFAEL ÂNGELO SLOMP

Juiz Federal Substituto
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