
 

  
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280) Nº 5006799-09.2019.4.03.6104 / 5ª Vara Federal de Santos 
AUTORIDADE: (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP 
  
FLAGRANTEADO: EDIMILSON BERNARDINO DA SILVA, ADRIANO SIQUEIRA CAMPOS 
Advogado do(a) FLAGRANTEADO: FATIMA TAYNARA DIAS BORGES - SP 400676 
  
   
                                             T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  DE CUSTÓDIA
                                                                      
 Em 13 de setembro de 2019, às 14h00min, na sala de audiências da Quinta Vara Federal de
Santos/SP, sob a presidência do MM. Juiz Federal ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO, foi
realizada a abertura da Audiência de Custódia. Apregoadas as partes, o Ministério Público
Federal na pessoa do Procurador da República Dr. Roberto Farah Torres, o custodiado 
Edmilson Bernardino da Silva, acompanhado da Defensora Pública Federal Dra. Denise
Franco Leal, o custodiado Adriano Siqueira Campos, acompanhado do Advogado
constituído Dr. Carlos Dalmar dos Santos Macário (OAB/SP 248825). Iniciados os trabalhos, 
foi assegurado aos custodiados o atendimento prévio e reservado com seus defensores,
com garantia de confidencialidade. Após, os presentes foram cientificados de que a(s)
resposta(s) seria(m) registrada(s) mediante gravação audiovisual por meio de sistema da Justiça
Federal em São Paulo, na forma do art. 222, § 3º, do Código Processo Penal, e que o(s)
registro(s) ficará(rão) arquivado(s) no sistema de informática da Justiça Federal em São Paulo,
além de cópia gravada em mídia apropriada (CD ou DVD), a ser anexada aos autos. Foram
cientificados também de que, na forma do art. 405, § 2.º, do mesmo diploma legal, os
depoimentos prestados nesta audiência não serão transcritos, podendo as partes, caso tenham
interesse, requerer cópia dos arquivos eletrônicos, mediante o fornecimento de mídia compatível
(CD/DVD), consoante o disposto na Ordem de Serviço n.º 07/2008 da Diretoria do Foro da Seção
Judiciária do Estado de São Paulo. Foram cientificados, ademais, de que todos quantos
manusearem o registro da presente audiência deverão abster-se de divulgar a reprodução de
imagem e vozes humanas para qualquer finalidade que transcenda a relação processual a que se
refere (art. 5°, XXVIII da Constituição Federal), especialmente divulgação junto a qualquer mídia,
quer seja escrita, falada ou na rede mundial de computadores, sob as penas da lei. Foi
assegurado ao réu o atendimento prévio e reservado por seu defensor, com garantia de
confidencialidade. Na sequência, foram colhidas as declarações prestadas pelos custodiados
, ambos com registro audiovisual, na forma do art. 405, § 2.º do Código de Processo Penal,
conforme termos de qualificação e mídia que acompanham esta ata. A seguir, pelo Ministério
Público Federal foi manifestado: MM. Juízo, o MPF requer a decretação da prisão preventiva
de ambos os custodiados, considerando tratar-se de crime de tráfico internacional de cocaína em
elevada quantidade, bem como que antes da prisão houve ameaça direta a pelo menos dos
seguranças trabalhando no Porto, mencionando-se o pagamento de cem mil reais e ameaça de
morte em caso de recusa. As circunstância do crime, em especial a elevada quantidade de
entorpecente, a participação de pelo menos quatro pessoas (duas das quais conseguiram fugir), a
disponibilidade cem mil reais para pagamento de propina e a ameaça de morte demonstram a
intensa periculosidade dos custodiados e a grave ameaça à ordem pública em caso de serem
colocados em liberdade. No mesmo sentido, os contatos com organização criminosa
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internacional, capaz de exportar elevada quantidade de cocaína, o que pressupõe integrantes em
pelo menos dois países diversos, configura elevado risco de fuga e de não aplicação da lei penal.
Instadas, as Defesas dos custodiados nada requereram. Em seguida, pelo MM Juiz Federal
foi deliberado: Após entrevistar os custodiados, restou constada a inocorrência de qualquer vício
ou ocorrência de tortura, violência ou de maus tratos as suas pessoas dos custodiados. Ao
receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em
flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória, com
ou sem fiança. Observo que os elementos constantes destes revelam, a princípio, o
aperfeiçoamento da conduta do custodiado ao comando do artigo 33, c.c. artigo 40, inciso I, da
Lei n° 11.343/2006, sendo autuação em flagrante concretizada em consonância com a legislação
de regência. Não se encontra patenteada qualquer ilegalidade. Constatada a regularidade das
prisões em flagrante, anoto compreender que se apresentam presentes os requisitos
determinantes para a conversão em prisão preventiva. De fato, a ação ilícita em apuração, ao que
tudo indica, foi praticada de forma dolosa, e é sancionada com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos. Sem aprofundar o exame do mérito, a ação em apuração é de
gravidade inconteste, causando inegável possível comprometimento da saúde pública. Ao menos
nesta fase, tenho que a colocação dos custodiados em liberdade se apresenta necessária à
manutenção da ordem pública, e imprescindível à regularidade da tramitação processual e
eventual aplicação da lei penal. Há que ser considerado o fato de o momento da abordagem feita
pelo supervisor de segurança patrimonial no Terminal BTP, um dos custodiados ofereceu R$ 100
mil reais para que não fosse detido, além de ter ameaçado de morte o referido segurança.
Também deve ser levado em conta a elevada quantidade de cocaína apreendida (423 kilos), a
revelar a gravidade da ação e a periculosidade dos autuados. Diante desse quadro, reputo
imperiosa a decretação da prisão preventiva, dada a necessidade de assegurar a manutenção da
ordem e aplicação da Lei Penal. Com estas breves ponderações e pelos fundamentos expostos
pelo Ministério Público Federal, presentes, portanto, os pressupostos inscritos nos arts. 312 e
313, inciso I, do Código de Processo Penal. Anoto que a situação esquadrinhada nestes bem se
amolda aos precedentes do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementados:
“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM
DENEGADA. 1. a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indícios suficientes da autoria. 2. O preenchimento dos requisitos subjetivos
não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As circunstâncias de fato e as condições pessoais do
agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.4. Ordem
denegada” (HC nº 50022780-70.2018.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Mauricio Kato,
DJF3 Judicial 1 19.04.2018. "HABEAS CORPUS - CP, ART. 157, 180, 244-B e 288 - PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DA
APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO OU DE CONCESSÃO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OCUPAÇÃO LÍCITA,
RESIDÊNCIA FIXA E ANTECEDENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA - ORDEM
DENEGADA. 1. Comunicada a prisão ao Juiz a quo, foi o flagrante examinado a luz do artigo 310
do Código de Processo Penal, oportunidade em que foi reconhecida a legalidade da prisão (CPP,
art. 304 e 306) e determinada sua conversão para a modalidade preventiva haja vista a existência
de fumus commissi delicti. 2. A decisão encontra-se satisfatoriamente fundamentada no tocante a
realidade jurídico-penal que o d. Juízo então apreciava, restando claro que foi a completa
ausência de prova de ocupação lícita, residência fixa e de bons antecedentes criminais, que
demonstrou que a concessão de liberdade provisória não era possível. 3. A mais profunda
avaliação de eventual direito à liberdade provisória ou de fixação de medida cautelar diversa da
prisão foi diferida para após a vinda aos autos de provas e informações a respeito dos pacientes,
oportunidade em que o Juiz reunirá os elementos necessários para a apreciação da matéria. 4.
Embora a Lei nº 12.403/11 tenha trazido - em boa hora - alteração ao regramento da prisão em
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flagrante, permanece a dificuldade em saber o caminho a ser seguido pelo Juiz diante do
deficiente instrução do auto de prisão em flagrante (comumente não aparelhado com certidões de
antecedentes e de outros documentos pessoais dos detidos). 5. Ordem de habeas corpus
denegada." (HC nº 48454 - 0003175-60.2012.4.03.0000, Relator Desembargador Federal
Johonson di Salvo, e-DJF3 Judicial 1 23.03.2012). Ante o exposto, e pelos fundamentos
deduzidos pelo Douto Procurador da República, com apoio nos arts. 312 e 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, decreto as prisões preventivas de EDMILSON BERNARDINO DA
SILVA e de ADRIANO SIQUEIRA CAMPOS. Expeçam-se mandados de prisão. Por fim,
concedo prazo de cinco dias para que o Advogado Adriano Siqueira Campos regularize a
representação processual. Proceda a secretaria a entrega de cópia desta assentada aos
custodiados, ao Representante do MPF, aos Defensores dos custodiados, na forma do artigo 8º,
§ 4°, da Resolução n° 213/2015 – CNJ. Saem os presentes cientes e intimados. NADA MAIS. 
Lido e achado conforme, vai o presente termo devidamente assinado pelas pessoas presentes.
Digitado e assinado por mim, _____, Érika Nóbrega, técnica judiciária, RF 5681. 
 
MM Juiz:
MPF:
Custodiado Edmilson Bernardino da Silva:
Defensora Pública Federal:
Custodiado Adriano Siqueira Campos:
Advogado constituído:
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