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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Gustavo Gomes Kalil

Em 26/03/2020

Sentença              

Trata-se  de  ação  penal  deflagrada  em  face  de  ADRIANO  MAGALHÃES  DA
NÓBREGA,epítetos"CAPITÃO ADRIANO" ou "GORDINHO; RONALD PAULO ALVES PEREIRA,
epítetos "MAJ RONALD ou TARTARUGA"; MAURÍCIO SILVA DA COSTA, epítetos "MAURIÇÃO,
CARECA, COROA ou VELHO";  MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS,  epíteto  "FININHO";
MANOEL  DE  BRITO  BATISTA,  epíteto"CABELO";JÚLIO  CESAR  VELOSO  SERRA;  DANIEL
ALVES  DE  SOUZA;  LAERTE  SILVA DE  LIMA;  GERARDO  ALVES  MASCARENHAS,  epíteto
"PIRATA"; BENEDITO AURÉLIO FERREIRA CARVALHO, conhecido como "AURÉLIO"; JORGE
ALBERTO  MORETH,  epíteto  "BETO  BOMBA";  FABIANO  CORDEIRO  FERREIRA,  epíteto
"MÁGICO"; FÁBIO CAMPELO LIMA pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º §2º da lei
12.850/13 (Acusados MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, epíteto "FININHO", JÚLIO CESAR
VELOSO  SERRA,  DANIEL ALVES  DE  SOUZA,  GERARDO  ALVES  MASCARENHAS,  epíteto
"PIRATA, BENEDITO AURÉLIO FERREIRA CARVALHO, epíteto "AURÉLIO", JORGE ALBERTO
MORETH, epíteto "BETO BOMBA" e LAERTE SILVA DE LIMA); artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013
e artigo 333, §ú, do Código Penal, ambos n/f do artigo 69 do CP (Acusados MANOEL DE BRITO
BATISTA, epíteto"CABELO", e FÁBIO CAMPELO LIMA); artigo 121, §2º, incisos I, IV (2X) e V, n/f
do artigo 29 e artigo 2º, §º2, da Lei 12.850/2013 (Acusado FABIANO CORDEIRO FERREIRA,
epíteto "MÁGICO" ); artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (Acusado ADRIANO MAGALHÃES
DA NÓBREGA, epítetos "CAPITÃO ADRIANO ou GORDINHO"); artigo 2º, §§2º, 3º e 4º, inciso II
da Lei  12.850/2013 (Acusado RONALD PAULO ALVES PEREIRA, epítetos "MAJ RONALD ou
TARTARUGA");e, por fim, artigos 121, §2º, incisos I, IV (2X) e V, n/f do artigo 29, ambos do Código
Penal,  e  artigo  2º,  §§2º  e  3º,  da  Lei  12.850/2013,  ambos  n/f  do  artigo  69  do  CP (Acusado
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MAURÍCIO SILVA DA COSTA, epítetos "MAURIÇÃO, CARECA, COROA ou VELHO" ).

 

                    A presente sentença refere-se a todos os Acusados, exceto ADRIANO MAGALHÃES
DA NÓBREGA, cuja punibilidade já foi extinta pelo óbito, conforme sentença de fls. 3907/3908. 

 

Percorridas todas as etapas do devido processo legal, em alegações finais, pugnou o MP pela
pronúncia  integral  de todos  os Réus.  Já as  Defesas opuseram-se suscitando preliminares de
nulidade, pugnando pelo desmembramento dos autos, impronúncia e absolvição sumária.  

 

Passo a apreciar as preliminares. 

 

 

Quanto  às  preliminares  de  inépcia  da  denúncia  e  ausência  de  justa  causa,  suscitadas  pelas
Defesas de JORGE, MAURICIO e FABIANO, verifico que a matéria já foi examinada, tendo sido as
preliminares REIJATADAS na decisão de fls. 1708/1710 (item 01), de 09/05/2019, a qual reiterou
os fundamentos de fls. 611/617, decisão que recebeu a denúncia em 15/01/2019, analisando a
regularidade da petição inicial e a presença de justa causa, nos seguintes termos:

 

 2) A inicial preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, bem delimitando os fatos no tempo
e no espaço, individualizando as condutas dos Acusados, de forma compreensível, a possibilitar o
direito  subsequente  de  defesa.  Por  outro  lado,  a  denúncia  vem  lastreada  de  elementos
informativos  que  configuram justa  causa,  consubstanciando  indícios  de  autoria  a  respaldar  o
recebimento da denúncia. Nesse sentido, destaco os relatórios de quebra de sigilo telefônico e
telemático de fls. 08/189, da Divisão de Inteligência da Coordenadoria de Segurança e Inteligência
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contendo conversas travadas possivelmente
entre os denunciados, tratando de temas afetos à suposta organização criminosa. Há, ainda, cópia
do  inquérito  que  apura  a  autoria  do  homicídio  cometido  em  face  de  JERRE  ADRIANO  (fls.
355/417), incluindo relatório de local de homicídio, laudo de exame em local de homicídio, laudo
de exame de corpo de delito de necropsia. Adicionalmente, há relatório pericial das ERB¿s na
localidade  e  informação  preliminar  sobre  investigação  (fls.  423/429)  contendo informações do
disque-denúncia e planilha da suposta chefia da milícia de Rio das Pedras, que seria comandada
pelos  denunciados  MAURICIO  SILVA DA COSTA,  FABIANO  CORDEIRO  FERREIRA,  vulgo
´MÁGICO´  e  JORGE  ALBERTO  MORETH,  epíteto  ´BETO  BOMBA´.  Por  fim,  acompanha  a
exordial  acusatória  um relatório  confeccionado pelo  Ministério Público sobre a participação na
milícia do Acusado RONALD PAULO ALVES PEREIRA, vulgo ´Tartaruga´, Major da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, elaborado a partir de dados coletados em quebra de sigilo de dados
telemáticos (conta google), judicialmente autorizada nos autos 0239556-90.2018.8.19.0001, com
decisão  lá  proferida  deferindo  o  compartilhamento  de  provas.  O  relatório  aponta  possível
divergência entre a renda do referido Major e seu padrão de vida, além de informações do disque-
denúncia e matérias jornalísticas indicando o poderio da milícia que viria se expandindo ao longo
dos  últimos  anos  na  zona  oeste,  com  construções  irregulares,  agiotagem  e  apropriação  de
terrenos para revenda, em expansão imobiliária ilegal, com uso de ´laranjas´, possuindo, inclusive,
segundo as reportagens, braço político na Câmara dos Vereadores. Por outro lado, segundo o
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relatório, o Poder Público estaria omisso ´fingindo que não vê´, existindo, ainda, corrupção por
parte de agentes públicos. Relata-se, por fim, uma série de homicídios que teriam por pano de
fundo a atuação da milícia. Por estes motivos, presentes os pressupostos formais e a justa cauda,
RECEBO A DENÚNCIA.

 

REJEITO, pois, as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

 

Quanto à preliminar de ilicitude da prova, suscitada por inúmeras Defesas, como a de JORGE e
MAURICIO, verifico, novamente, que se trata de matéria já enfrentada inúmeras vezes por este
Juízo. Trata-se aqui de encontro fortuito de provas e não prova emprestada como insistem as
Defesas. Houve uma investigação criminal em curso com um objetivo determinado. Fortuitamente,
colheu o MP supostas provas de outros fatos criminosos, que não os inicialmente investigados.
Assim, houve uma cisão. A investigação sigilosa continuou com seu escopo original e os indícios
delitivos de fatos fortuitamente descobertos embasaram outro procedimento, o aqui tratado, com a
deflagração de uma ação penal autônoma. Todo o material probatório então colhido pelo MP e
usado em sua imputação em desfavor dos Réus foi trazido a estes autos. A investigação originária
prosseguiu com outro fim que não o desta ação penal. Não têm as Defesas direito de acesso a
investigação criminal sigilosa ainda em trâmite. É o teor da súmula vinculante 14 do STF e regra
expressa  no  art.  23  da  lei  12.850.  Ao  julgar  o  "habeas  corpus"  0076016-29.2019.8.19.0000,
impetrado pela Defesa do Réu MAURICIO, a Colenda Quarta Câmara Criminal do TJRJ afastou a
nulidade nos seguintes termos, em voto condutor da lavra da Desembargadora Gizelda Leitão:

 

 

"-  Ressalto,  desde  logo,  que  o  indeferimento  de  acesso  aos  autos  do  processo  0239556-
90.2018.8.19.0001 não constitui cerceamento de defesa, porque indemonstrada violação à Súmula
Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. O direito de acesso a dados de investigação não é
absoluto, mormente quando as investigações não estão encerradas, havendo diligências a serem
cumpridas, conforme consta das informações do Juiz que preside a ação penal. O indeferimento
de acesso aos autos mencionados na inicial  do writ  não configura o alegado cerceamento de
defesa porque ainda em andamento; há diligências a serem encetadas e ante tais circunstâncias
não  incide  o  Enunciado  da  Súmula  Vinculante  nº14  do  STF.  Havendo  diligências  a  serem
realizadas e não concluídas as investigações tratadas no feito de nº 0239556-90.2018.8.19.0001
mostrase revestido de legalidade o indeferimento do acesso requerido pelas aqui Impetrantes.
Conclui-se  que  as  diligências  ainda  em andamento  não  são  abarcadas pelo  teor  da  Súmula
Vinculante 14. Nesse sentido, temos os julgados proferidos nos seguintes feitos: Rcl 30.957, rel.
min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. em 10-8-2018, DJE 164 de 14-8-2018 e Rcl 28.661/SC, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017). Indemonstrado o alegado cerceamento de defesa
pelo  indeferimento  pela  autoridade  dita  coatora  do  acesso  do  paciente,  por  sua  Defesa,  à
totalidade dos autos ainda em fase de investigação,  pendente de diligências.  Note-se que as
Impetrantes insistiram incessantemente em obter cópia das mídias que integram o processo nº
0239556- 90.2018.8.19.0001. Fato é que o exame das peças que instruem o presente habeas
corpus informam restringirem-se os reiterados pedidos ao acesso aos referidos autos, nº 0239556-
90.2018.8.19.0001. Vale gizar que era do conhecimento das Impetrantes que os autos estavam
sob  segredo  de  justiça,  conforme  consignado  na  petição  datada  de  22/02/2019  impedindo  a
defesa  do  acusado  Maurício,  sem explicitar  porque  o  não  conhecimento  do  teor  do  referido
processo restringia o direito de defesa do ora paciente. Note-se que, em 22 de fevereiro de 2019
as Impetrantes requereram fosse informado pelo  Ministério  Público os dados qualificativos  do
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autor dos relatórios de quebra de sigilo telefônico e telemático juntados aos autos da ação penal.
Mais uma vez,  naquela petição reiteram sejam acolhidas as preliminares arguidas (inépcia da
denúncia; ausência de justa causa e cerceamento de defesa); e reconsiderada a decisão que
recebera a inicial acusatória e revogado o decreto de prisão preventiva. Com todas as vênias, não
restou demonstrado que fora obstaculizado o acesso da defesa do paciente à cópia das mídias
das interceptações telefônicas. Fato é que o alegado cerceamento de defesa cinge-se à falta de
acesso aos autos de nº 0239556-90.2018.8.19.0001, em andamento e com diligências a serem
cumpridas, e daí não encontra abrigo o inconformismo no Enunciado da Súmula Vinculante nº 14
do  Supremo Tribunal  Federal.  A defesa  tem direito  sim  ao  acesso  aos  dados  probatórios  já
documentados nos autos e que sejam relevantes ao conhecimento da Defesa, mas não outros
autos de investigação ainda em andamento."

 

 

Este  Juízo,  igualmente,  já  afastara  a  nulidade  em  decisões  proferidas  às  fls.  1209/1216,
1708/1710, 2405/2406, 2706/2708, cujos trechos seguem adiante:

 

"No mais, INDEFIRO por ora o acesso das defesas ao Processo n.º 0239556-90.2018.8.19.001,
na medida em que inexisto nos autos nenhum indicativo concreto de que a menção à PIC 001/18
aludida às fls. 02-BT - 2.º Considerando, seja atinente àquele feito. Neste particular, urge destacar
que eventuais provas documentais extraídas de outros procedimentos e que estejam entranhadas
no presente feito a título de compartilhamento, obviamente atinem aos exatos limites da presente
imputação veiculada na denúncia, e é somente em relação a estes fatos que ocorrerá o exercício
das partes na divisão do ônus probandi.  Por  ora,  as defesas não apresentaram nenhum fato
concreto, que implique no deferimento do pedido."

 

"1.2 - REJEITO a preliminar de cerceamento de Defesa, com base no já decidido (item 4 de fls.
1213), tratando-se de pedido de acesso a autos distintos, investigação em segredo de justiça, em
que os ora Acusados não figuram como denunciados. E, por óbvio, apenas valerão os elementos
nestes autos reproduzidos. 1.3 - REJEITO a preliminar de ilegalidade de prova emprestada. Não
se  trata  de  prova  emprestada,  mas  sim  encontro  fortuito  de  provas  resultantes  de  medidas
cautelares judicialmente deferidas. "

 

"9) Sobre o pedido da Defesa de MAURICIO de acesso aos autos 0239556-90.2018.8.19.0001,
verifico que o pleito já foi formulado e decidido reiteradas vezes por este Juízo, não havendo fato
novo que justifique a revisão das decisões proferidas. Assim, nada a prover, por ora. "

 

"9 - Fls. 2645/2646 - Trata-se de reiteração de pedido já formulado inúmeras vezes e indeferido.
Assim, mantenho o indeferimento consoante decisões de fls. 1209/1216 e 1708/1710"
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E,  por  óbvio,  esta  sentença  irá  se  ater  aos  elementos  desta  ação  penal,  elementos  sempre
acessíveis às Defesas Técnicas. Por todos os motivos acima elencados, REJEITO a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, eis que inexistente, não tendo as Defesas direito de acesso
a outro procedimento criminal que trata de fatos distintos, não acobertados na denúncia desta
ação penal. Devem as partes se ater ao conteúdo destes autos. Aqui está a imputação, aqui estão
as provas. 

 

 

Quanto à preliminar de desentranhamento de alegações finais ministeriais, suscitada pela Defesa
de LAERTE, verifico que o prazo para sua apresentação é impróprio.  Trata-se de ação penal
complexa, com mais de 10 (dez) acusados, 20 (vinte) volumes mais os apensos e ampla prova
oral judicializada. Razoável, pois, que se extrapole o prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, este Juízo
atendeu o pedido de outras três Defesas Técnicas,  concedendo o prazo de 18 (dezoito)  dias
requeridos para apresentação de alegações finais defensivas, conforme despacho de 10/02/2020
inserto às fls. 3567. Como se não bastasse, por intermédio da decisão de fls. 3907/3908, exarada
aos 17/02/2020, foi possibilitado às Defesas que porventura já tivessem apresentado alegações
finais no prazo legal que aditassem suas peças se assim entendessem conveniente. Dessa forma,
nulidade inexiste, não havendo que se falar em desentranhamento de alegações finais do MP.
REJEITO,  pois,  a  preliminar  de  nulidade  eis  que  inexistente  vício  a  justificar  a  retirada  da
manifestação parquetiana,  inexistente,  ainda,  prejuízo às Defesas que tiveram prazo adicional
para apresentarem seus memoriais. 

 

Quantos às preliminares de nulidade da decisão de fls.  3099/3101, suscitadas pela Defesa de
LAERTE e implicitamente pela Defesa de MAURICIO, analiso-as em bloco eis que se referem à
mesma decisão. Alega a Defesa que a decisão não teria fundamentação, diria respeito a fatos não
apurados.  Sustenta,  ainda,  haver  nulidade,  pois  teria  ocorrido  a  rasura  de  terminais  no
requerimento de interceptação de fls. 3462/3482. Alega, por fim, que houve extrapolação ilegal do
prazo de 15 (quinze) dias para prorrogação das interceptações. 

 

Como já dito, a partir do resultado de quebras de sigilo de dados e interceptações telefônicas,
judicialmente autorizadas, requeridas pelo MP em investigação com outro escopo, fortuitamente,
foram achados indícios que, segundo o MP, justificavam o oferecimento da denúncia que baseia
esta ação penal. Requereu-se ao Juízo responsável pelo controle de legalidade das investigações
o compartilhamento das provas lá obtidas para que se deflagrasse esta ação penal. O pedido foi
deferido conforme decisão de fls. 09/10. Ao deferi-lo, por óbvio, reconheceu o Juízo a legalidade
das provas então obtidas. Não se deferiria o compartilhamento de provas ilegais. Tal decisão é o
que  bastava  para  possibilitar  a  vinda  a  estes  autos  dos  elementos  que  o  MP usou  em sua
imputação  contra  os  Réus,  iniciando  a  ação  penal.  Importante  consignar  que,  no  momento
oportuno, qual seja, a resposta à acusação (art.  406 §3º do CPP), a Defesa de LAERTE não
requereu  acesso  às  decisões  individuais  que  deferiram o  pedido  ministerial  de  interceptação
telefônica e sua prorrogação, conforme se vê na peça apresentada às fls. 1356/1361. De qualquer
sorte, muito posteriormente, em 21 de novembro, a Defesa de LAERTE requereu a juntada de tais
decisões judiciais e dos respectivos requerimentos (fls.  2919/2922). O pedido foi reiterado no dia
seguinte  (22/11/2019),  em  ata  de  audiência  (fls.  2931),  tendo  a  Defesa  pleiteado  que  os
documentos viessem antes da remessa em alegações finais ao MP. Em 05/12/2019, juntou o MP
cópias  das  decisões  judiciais  que  deferiram  as  quebras  de  sigilo  de  dados  telefônicos  e
interceptações telefônicas (fls. 3094/3191). Na seqüência, foi ordenada vista à Defesa, conforme
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despacho de fls. 3131/3133, nos seguintes termos:

 

"2- Junte-se a promoção ministerial apresentada com cópia de decisões proferidas por este Juízo,
atos esses que deferiram interceptações e prorrogações relativas a esta ação penal. De plano,
observo que a promoção ministerial atende ao pleito da Defesa de LAERTE, formulado na última
audiência,  realizada  em 22/11/2019.  Assim,  não  é  necessária  a  vinda  dos  requerimentos  de
interceptação,  bastando as decisões judiciais  que deferiram esse método de prova.  A rigor,  a
decisão que deferiu o compartilhamento de provas da investigação com essa ação penal, decisão
esta que veio aos autos junto com a denúncia, seria suficiente para a chancela de legalidade da
prova. Só se defere o compartilhamento daquilo que se reconhece legal e lícito. Por outro lado,
observo que apenas agora, ou seja, meses após o início da ação penal, requereu a Defesa de
LAERTE as cópias das decisões que deferiram originalmente as interceptações, sendo certo que o
Dr. Advogado já estava com procuração nos autos desde antes da resposta à acusação. "

 

 

Inconformada, em 16/12/2019, a Defesa de LAERTE requereu que o MP apresentasse também os
requerimentos  que lastrearam as  decisões de quebra de sigilo  e  interceptação  telefônica  (fls.
3367/3369). O pedido foi DEFERIDO conforme item 10 da decisão de fls. 3388/3391:

 

10- Sobre a alegação da Defesa de LAERTE (fls. 3367/3368), de que teria direito de acesso aos
requerimentos de interceptação, registro que, por óbvio, o juiz não decretou a quebra de ofício. De
qualquer sorte, por cautela, DEFIRO-O. Assim, deverá o MP juntar aos autos os requerimentos de
interceptações telefônicas e telemáticas que deram azo às decisões de fls. 3094/3101, podendo
rasurar os trechos e dados que digam respeito a pessoas que não são Réus nesta ação penal,
resguardando-se,  assim,  a  intimidade  de  pessoas  porventura  investigadas  que  não  foram
denunciadas.

 

O MP atendeu a determinação judicial e juntou os requerimentos (fls. 3444/3482), tudo antes da
ida do feito em alegações finais. 

 

Vejo que os pedidos da Defesa de LAERTE foram, pois, integralmente atendidos, não havendo
que se falar em qualquer nulidade. Por óbvio, não houve decretação "de ofício" de quebra de sigilo
de dados e, muito menos, de interceptação telefônica. Ainda que tivesse ocorrido interceptação de
ofício, a lei 9296 prevê expressamente a possibilidade de sua decretação de ofício no seu art. 3º
"caput". De todo modo, estão nos autos os requerimentos ministeriais e as respectivas decisões. 

 

Dito isso, a decisão de fls. 3099/3101 está devidamente fundamentada. Vale lembrar que esse tipo
de  decisão,  proferida  em  investigação  criminal,  deve  ser  sucinta  e  ater-se  ao  controle  de
legalidade  das  medidas  requeridas.  A  propósito,  essa  decisão  é  de  prorrogação  das
interceptações. Sua fundamentação deve ser compreendida à luz do teor da decisão que deferiu
originalmente  as  quebras  e  interceptações  (fls.  3094/3098).  As  fundamentações  são
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necessariamente integradas. As decisões trazem o histórico de fatos criminosos investigados que,
ao ver do MP, demandavam a quebra do sigilo de dados e interceptações telefônicas para sua
elucidação.  Bem  se  vê  das  extensas  manifestações  ministeriais  contendo  os  pedidos  (fls.
3446/3482)  que  houve  uma investigação  preliminar.  A interceptação  telefônica  e  a  quebra  de
sigilos de dados não foram as primeiras providências requeridas pelo MP. Houve um detalhado
trabalho investigativo prévio. Demonstrou o MP a pertinência das medidas requeridas à luz da
complexidade  dos  fatos  apurados,  suposta  organização  criminosa  armada,  na  modalidade  de
milícia urbana, com supostos crimes conexos de corrupção e homicídio. Os pedidos não estão
embasados apenas em denúncia anônima, como acredita a Defesa de RONALD. Ao fundamentar
seus pedidos,  trouxe o MP uma série  de investigações correlatas,  atinentes ao "Escritório  do
crime", organização em tese montada para a execução de pessoas, contextualizando os fatos e as
medidas investigativas prévias empreendidas. 

 

Vale pontuar que o STJ tem admitido fundamentações sucintas nas decisões que deferem quebras
de sigilo e interceptações telefônicas, entendendo, ainda, que a decisão que defere a prorrogação
não precisa conter fundamentos inéditos. Nesse sentido, destaco o recente julgado:

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "PARCELA DÉBITO".

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÕES,  LAVAGEM  DE  DINHEIRO,  ENTRE  OUTROS.  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  POR  AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a
impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por  outros meios,  mostrou-se cabível  a
decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida,
sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o
que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n.

9.296/1996.

2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o
magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a
existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.

3. "É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente
inéditos  fundamentos  motivadores  da  continuidade  das  investigações,  bastando  que  estejam
mantidos  os  pressupostos  que  autorizaram  a  decretação  da  interceptação  originária"  (HC  n.
339.553/SP,  relator  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/2/2017,  DJe
7/3/2017).

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 10/04/2019)  (grifei)
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Nossa Corte Superior de Justiça tem entendido, ainda, que cabe à Defesa o ônus de comprovar a
existência  de  meios  alternativos  de  investigação,  o  que  tornaria  a  interceptação  telefônica
prescindível. Nesse sentido:

 

 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  PASSIVA,  FALSIDADE
IDEOLÓGICA, QUADRILHA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E PREVARICAÇÃO.

DENÚNCIA ANÔNIMA IMPUTANDO A PRÁTICA DE ILÍCITO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES  PARA  A  APURAÇÃO  DA  VERACIDADE  DAS  INFORMAÇÕES.
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.

1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a
notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de
inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos
investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam
legítima a persecução criminal estatal. Precedentes.

2. Na hipótese em apreço, após receber e-mail anônimo dando conta da suposta prática de crimes
pelo  recorrente  na  qualidade  de  Delegado de  Polícia,  o  Ministério  Público  teve  a  necessária
cautela  de  efetuar  diligências  preliminares,  consistentes  na  averiguação  da  veracidade  das
informações por meio da requisição do processo mencionado na delação, da expedição de ofício e
de  pesquisas  de  campo  para  confirmar  a  idoneidade  da  notícia  da  transferência  e  liberação
supostamente irregular de um veículo, e se o indivíduo delatado estaria envolvido nos fatos, o que
afasta a eiva articulada na irresignação.

INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  ELEMENTOS  DE
CONVICÇÃO  COLHIDOS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  POSSIBILIDADE.  ILICITUDE  NÃO
CARACTERIZADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.727/MG, analisado sob o regime de
repercussão geral, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade
própria, procedimentos investigatórios de natureza penal.

2. Dessa forma, nada impede que o órgão ministerial colha elementos de convicção para subsidiar
a  propositura  de  ação  penal,  exatamente  como ocorreu  na  espécie,  só  lhe  sendo  vedada  a
presidência do inquérito, que compete exclusivamente à autoridade policial.

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OFENSA AO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA MEDIDA.

NÃO  CORRÊNCIA.  REPRESENTAÇÕES  MINISTERIAIS  FUNDAMENTADAS.  EIVA  NÃO
CONFIGURADA.

1. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996,
demonstrar  que  existiam,  de  fato,  meios  investigativos  alternativos  às  autoridades  para  a
elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da
interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável. Doutrina. Jurisprudência.
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2. Na espécie, além de terem sido adotados outros meios de investigação, que não se revelaram
suficientes  para  o  deslinde  da  questão,  o  órgão  responsável  pelas  apurações  apresentou
justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica, argumento que
foi  acolhido  pela  autoridade  judiciária  que  o  reputou  idôneo,  inexistindo,  assim,  qualquer
ilegalidade no deferimento da quebra do sigilo telefônico, até mesmo porque olvidou-se a defesa
em trazer aos autos elementos de informação que indiquem o açodamento da medida.

QUEBRA  DO  SIGILO  TELEFÔNICO  IMPLEMENTADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI 9.296/1996. NULIDADE INEXISTENTE.

Os  Tribunais  Superiores  firmaram  entendimento  no  sentido  de  que  não  se  pode  interpretar
restritivamente o artigo 6º da Lei 9.296/1996, de modo que se admite que o Ministério Público
realize a interceptação telefônica, procedimento que não pode ser acoimado de ilegal, sob pena de
se inviabilizar a efetivação da medida.

Precedentes do STJ e do STF.

DENÚNCIA  SUBSCRITA  POR  PROMOTORES  NÃO  LOTADOS  NA  COMARCA  EM  QUE
TRAMITA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PRÉVIA PARA A ATUAÇÃO DOS
MEMBROS DO GAECO NO FEITO. PARTICIPAÇÃO DE UM DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
NA FASE  INVESTIGATÓRIA.  IRRELEVÂNCIA.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO  PROMOTOR
NATURAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Não há nas peças processuais que instruem o presente reclamo quaisquer documentos que
evidenciem que os membros do Ministério Público que subscreveram a peça vestibular tenham
sido designados a posteriori e especificamente para atuar no caso concreto, não havendo que se
falar, assim, em violação ao princípio do promotor natural. Precedentes do STJ e do STF.

2. O só fato de um dos promotores de justiça haver participado das investigações não enseja a
sua parcialidade para atuar na ação penal, consoante o disposto no verbete 234 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.

PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA  DO  ACUSADO.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  EXISTÊNCIA  DE  NOVO  TÍTULO  JUDICIAL.  PERDA  DO  OBJETO  DA
INSURGÊNCIA NO PONTO.

1.  A  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  pacificou-se  no  sentido  de  que  os  pleitos  de
trancamento  de  ação  penal  ou  de  absolvição  sumária  ficam  superados  com  a  prolação  de
sentença condenatória.

Precedentes do STJ e do STF.

2.  O julgamento do mérito do processo em tela revela que, após o exame dos elementos de
convicção reunidos no curso da instrução processual, o magistrado competente reputou presentes
provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, estando-se, portanto, diante de novo título
judicial, que, inclusive, foi impugnado por meio de apelação, já julgada pela Corte Estadual, o que
reforça a impossibilidade de análise da coação ilegal suscitada no reclamo.

3. A aventada ausência de dolo do recorrente é questão que demanda aprofundada análise do
conjunto  probatório  produzido  em  juízo,  providência  vedada  na  via  estreita  do  remédio
constitucional.

4. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o
julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no
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âmbito  do  habeas  corpus  a  reanálise  dos  motivos  pelos  quais  a  instância  ordinária  formou
convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA
EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DA INSURGÊNCIA.

1. A almejada substituição da segregação do acusado por medidas cautelares diversas encontra-
se prejudicada ante a superveniência do trânsito em julgado do édito repressivo. Precedentes.

2. Recurso julgado parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido.

(RHC 62.067/SP, Rel.  Ministro JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe
14/03/2018) (grifei)

 

 

Na hipótese dos autos, as Defesas não lograram comprovar de que forma a interceptação era
desnecessária, justamente porque aqui se apurou suposta organização criminosa miliciana, com
extenso número de investigados, e alegada infiltração no Poder Público, seja dentro da Polícia
Militar do Estado, seja com tentáculos no funcionalismo público de outros setores, com "negócios"
no meio imobiliário, fornecimento de gás, água, luz, TV a cabo, dentre outros. A propósito, incide
aqui também a lei de organizações criminosas que fornece inúmeros métodos investigativos de
inteligência ao MP (art. 3º da lei 12.850).

 

Repito,  a  decisão  proferida  em  31/10/2018  foi,  em  verdade,  uma  autorização  judicial  para
prorrogação de interceptações deferidas anteriormente consoante decisão de fls. 3094/3098, de
05/10/2018. É claro que tais decisões não precisam conter os fatos que posteriormente o MP veio
a imputar na denúncia em face dos Réus, peça apresentada cerca de dois meses depois. Não há
que se falar em correlação idêntica de fatos das decisões de quebra com os fatos posteriormente
imputados na denúncia, mesmo porque a denúncia não veio embasada apenas em interceptações
telefônicas, mas também em outras fontes de prova. E mais, como já dito exaustivamente, trata-se
de encontro fortuito de provas. Outros fatos eram investigados, o "escritório do crime". Durante as
diligências, outros ilícitos, que não os inicialmente objetos da apuração, teriam sido descobertos.
Não  há  ausência  de  fundamentação  na  decisão  que  defere  quebra  de  sigilo  de  dados  e
interceptações  telefônicas  se  os  fatos  posteriormente  imputados  na  denúncia  não  estiverem
contidos na decisão anterior das quebras. O MP denunciante não está vinculado à decisão judicial
de quebra  de dados e  interceptações,  proferida  na investigação  criminal.  As  decisões  de fls.
3094/3101 estão devidamente fundamentadas. 

 

Na sequência, não há que se falar em nulidade por ter o MP rasurado terminais telefônicos que
não dizem respeito aos Réus desta ação penal. Conforme decisão de fls. 3388/3391, este Juízo
deferiu o pleito defensivo para que o MP juntasse aos autos os requerimentos ministeriais de
quebra/interceptação telefônica, mas com a rasura dos terminais e dados de pessoas que não são
Réus nesta ação penal. Como se sabe, pessoas podem ser investigadas e posteriormente sequer
denunciadas.  É necessário assegurar o sigilo dos dados dessas pessoas não denunciadas.  A
Defesa de LAERTE não tem direito de acesso a dados e informações telefônicas de pessoas
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investigadas mas não denunciadas. Cabe ao Judiciário preservar a intimidade de tais pessoas,
sendo o sigilo  também necessário  às investigações em andamento  no outro  procedimento.  A
decisão de fls. 3099/3101, que deferiu a prorrogação das quebras, contém números que estão sim
nas  promoções  ministeriais  (fls.  3099  verso  e  3446/3482).  Cada  bloco  da  decisão  de  fls.
3099/3101 contém a exata quantidade de itens requeridos pelo MP, a saber: item 02 de fls. 3099-
verso contém 09 (nove) números telefônicos, conforme pedido ministerial de fls. 3473; item 03 de
fls. 3099-verso e 3100 contém 24 (vinte e quatro) números conforme promoção ministerial de fls.
3474/3475. E, como já fundamentado, os requerimentos de quebras e suas prorrogações devem
ser analisados em bloco,  assim como as respectivas decisões,  por se tratar,  em essência, do
mesmo pedido de diligências. Com relação especificamente ao Réu LAERTE, mencionou o MP na
denúncia, às fls. 02-E, 02-AM, 02-AP/02-AT , os terminais (21) 98165-5067 e (21) 97922-2389.
Estes,  como todos  os  demais  interceptados,  foram alvo  de  requerimento  ministerial  expresso
conforme itens 02 e 09 de fls.  3454, peça franqueada à Defesa e objeto das decisões de fls.
3094/3101. Assim, não há que se falar em quebra de sigilo de ofício, muito menos em quebra
ilegal.  Dessa  forma,  quanto  a  LAERTE,  bem se  vê  que  os  terminais  usados  pelo  MP foram
interceptados com expressa autorização judicial, não havendo que se falar em qualquer nulidade.
Não tem a Defesa de LAERTE o direito de conhecer os terminais que não dizem respeito a ele
nem aos Corréus. Os terminais mencionados pelo MP na denúncia estão abrangidos nas decisões
de fls. 3094/3101 e nos requerimentos ministeriais de fls. 3446/3482.

 

Sobre a preliminar de nulidade por terem as interceptações,  segundo se alega, extrapolado o
prazo legal, suscitadas pelas Defesas de LAERTE e MAURICIO, atenho-me à argumentação do
primeiro.  Isso  porque,  o  segundo  não  demonstrou  de  que  forma  entendia  estar  o  prazo
extrapolado, limitando-se a copia e colar estatísticas. Alegou a Defesa de LAERTE que ambos
períodos de interceptações teriam excedido um dia. O primeiro, que iria de 10/10/2018 e deveria
terminar  aos  24/10/2018  foi  até  o  dia  25/10/2018.  O  segundo,  que  iria  de  01º/11/2018,  com
previsão de término aos 15/11/2018, teria se estendido até 16/11/2018. 

 

A contagem do prazo legal de 15 (quinze) dias inicia-se com a efetiva implementação da medida e
não da data da decisão judicial. Por outro lado, a jurisprudência também entende que deve ser
calculada a partir da hora de início, conforme seguinte julgado do STJ:

 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO "PER
RELATIONEM".  POSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO,  FISCAL E FINANCEIRO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LEGALIDADE DA MEDIDA JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE
EM OUTRO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO.

MONITORAMENTO  TELEMÁTICO  SEM  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  FORNECIMENTO  DE
SENHAS  GENÉRICAS  PELAS  OPERADORAS  DE  TELEFONIA.  INTERCEPTAÇÃO
TELEMÁTICA  PRETÉRITA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE EM
RELAÇÃO AO ENDEREÇO EM QUE FOI REALIZADA A BUSCA E APREENSÃO.

REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO.

INOCORRÊNCIA.  RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  EXTENSÃO,
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DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de ausência de fundamentação na decisão que determinou a quebra
do sigilo telefônico pois o Juízo de primeiro grau fez referência expressa às informações contidas
no pedido do Ministério Público para autorizar a quebra do sigilo telefônico. Todavia, não foram
juntadas aos autos as informações contidas nos pedidos ministeriais e referidas pelo Juízo de
primeiro grau, circunstância que caracteriza a deficiente instrução do feito e impede o exame dos
fundamentos apontados pelo Ministério Público para justificar o deferimento da medida.

Por outro lado, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente
válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se
falar em constrangimento ilegal. Precedentes.

2.  A  medida  foi  deferida  no  curso  de  extensa  investigação  que  apurava  a  prática  de
superfaturamento de contratos de publicidade com recursos públicos do BANRISUL, contando
com  depoimentos  pessoais  de  testemunhas  devidamente  identificadas,  além  da  análise  dos
processos administrativos dos eventos em que recaia a suspeita da existência de ilegalidades.

3. A legalidade das decisões impugnadas já foi reconhecida por esta Corte Superior no julgamento
do Recurso em Habeas Corpus 47.259/RS, interposto por corréu.

4. Não se verifica qualquer nulidade nas prorrogações das interceptações telefônicas, uma vez
que tal medida é admitida na jurisprudência quando ainda necessária para a elucidação dos fatos
e identificação dos autores dos crimes.

5.  As  teses  deduzidas  perante  o  Tribunal  de  origem  que  não  foram  analisadas  no  acórdão
impugnado não comportam conhecimento na instância superior sob pena de incorrer em indevida
supressão  de  instância.  Caberia  a  defesa  opor  embargos  de  declaração  a  fim  de  suprir  tal
omissão. Precedentes.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que o prazo de contagem dos
15 dias da interceptação telefônica deve ser contado da implementação da medida. Considerar o
dia e a hora exata da implementação da interceptação telefônica para o cômputo dos 15 dias da
medida não viola o texto legal e está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

7. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de que a diligência fora realizada em
endereço diferente daquele que constava do mandado de busca e apreensão por entender que tal
análise demandaria o aprofundado reexame fático-probatório, procedimento vedado na via estreita
do habeas corpus.

Da atenta leitura dos autos não fica claro como era a disposição dos "conjuntos" no local onde fora
deferida a busca e apreensão.

Qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão para afirmar se o determinado "conjunto" era o único ocupado pela empresa DCSNET
S/A ou se a referida empresa ocupava todo o número do referido endereço, sendo impossível
distinguir  entre  os  conjuntos,  demandaria  a  aprofundada revisão  fático-probatória,  providência
incompatível com os estreitos limites da via eleita.

8. Não tendo sido reconhecida nenhuma das nulidades arguidas pela douta defesa, não resta falar
em nulidade das provas derivadas por  aplicação da Teoria  do Frutos da Árvore Envenenada,
restando prejudicada a referida tese.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
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(RHC 34.349/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe 09/11/2018) (grifei)

 

Dessa forma, a partir da argumentação defensiva, que se baseou nos relatórios de quebra de
sigilo  telefônico  e  interceptação,  percebe-se  que  o  início  não  se  deu  a  zero  hora  do  dia
10/10/2018, mas sim às 11:41:45 daquele dia. Considerando esse horário, o prazo de 15 (quinze)
dias terminaria por volta de meio dia do dia 25/10/2018, data em que, como a própria Defesa
informa, encerrou-se o primeiro ciclo de interceptações (fls. 89-verso e 90). Por isso, não há que
se falar em excesso de prazo na duração da interceptação telefônica, pois a contagem inclui o dia
25/10/2018. Necessário esclarecer que se houve conversa telefônica interceptada após o horário
limite (11:41:45 do dia 25/10/2018), mas dentro do último dia, nulidade inexiste. Isso porque, a
"mens  legis"  foi  cumprida.  A  lei  de  interceptações  telefônicas  prevê  prazo  de  duração  da
interceptação telefônica para que haja controle a medidas invasivas da privacidade e intimidade
das pessoas. Esse controle é realizado pelo Poder Judiciário que, com base no art. 5º, inciso XII
da Constituição da República, pode ordenar a interceptação para fins de investigação penal, na
forma da lei,  o que se deu no caso em tela.  A regulamentação da medida foi  conferida pelo
Constituinte ao legislador ordinário. Ao assim fazê-lo, a Constituição também objetivou munir as
investigações criminais com um meio de prova essencial à elucidação de crimes, atividade essa
também  de  valor  constitucional,  pois  protege  outros  direitos  igualmente  fundamentais  da
coletividade e de indivíduos vítimas de crimes, tutelando bens jurídicos como a vida, o patrimônio,
a integridade, a paz, dentre outros. Preciso ainda pontuar que aqui se trata de denúncia ministerial
apontando sofisticada e complexa organização criminosa envolvendo, supostamente, mais de 10
(dez) acusados, com participação de policiais de alta patente, da ativa e da reforma. Se havia
diligência em curso, no último dia da interceptação, não há problema se o prazo tiver se excedido
em algumas  horas,  desde  que  respeitado  o  limite  do  15º  dia,  qual  seja,  25/10/2018,  o  que
efetivamente ocorreu.  De tudo foi  o Juízo comunicado,  tendo sido autorizada,  posteriormente,
prorrogação da medida pelo mesmo prazo legal de 15 (quinze) dias. Idêntico raciocínio aplica-se
ao segundo período de interceptações,  pois a medida,  ao que tudo indicam os autos, não se
iniciou a zero hora do dia 01º/11/2018, podendo, pois, se estender para o dia 16/11/2018, sem
qualquer excesso de prazo. Se havia monitoramento de conversas no último dia, é razoável e lícito
que a interceptação continue, ainda que avance algumas horas, para a conclusão da diligência em
curso, não adentrando no 16º dia. E, como visto, não houve invasão do 16º dia, encerrando-se
ambos ciclos bem antes que se completassem 16 (dezesseis) dias. 

 

Vale,  ainda,  destacar  que  a  jurisprudência  do  STJ  não  adota  o  critério  do  máximo  rigor  na
interpretação  desse  prazo,  já  tendo,  inclusive,  chancelado  a  possibilidade  de  decreto  de
interceptação telefônica pelo período de 30 (trinta) dias ou a prorrogação automática, tudo à luz da
especificidade do caso concreto, como se vê do seguinte julgado:

 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO
CPC.  POSSIBILIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM
CONSONÂNCIA DOM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO.
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SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3.
ART. 797 DO CPP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA ADEQUADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CPC E DO
RISTJ. 4. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA.
NÃO  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.  PRAZO  ENTRE  A  DATA  DA  SENTENÇA  E  A
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  IMPLEMENTO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO A DOIS CRIMES.

5.  OFENSA  AO  ART.  619  DO  CPP.  NÃO  OCORRÊNCIA.  MATÉRIAS  DEVIDAMENTE
ANALISADAS. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. 6. AFRONTA AOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI
9.296/1996. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 7. QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO  x  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  EXISTÊNCIA  DE  MERO  EQUÍVOCO.
GRAVAÇÃO E TRANSCRIÇÃO.

PROVIDÊNCIAS INERENTES AO PROCEDIMENTO. 8. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA.

PARTICULARIDADE DO CASO. SITUAÇÃO QUE OCORREU APENAS UMA VEZ.

AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  9.  OFENSA  AO  ART.  157  DO  CPP.  PROVAS  ILÍCITAS  POR
DERIVAÇÃO.  NÃO  VERIFICAÇÃO.  OPERAÇÃO  ICEBERG  DERIVADA  DA  OPERAÇÃO
INFLUENZA. NÃO COMPROVAÇÃO. 10. AFRONTA AO ART. 41 DO CPP.

INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  SENTENÇA  JÁ  PROFERIDA.  ALEGAÇÃO  QUE  FICA
ENFRAQUECIDA. INICIAL SUFICIENTEMENTE CLARA E CONCATENADA. 11.

VIOLAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
PRINCÍPIO APLICADO A CORRÉU. CONDENAÇÃO POR CRIMES DISTINTOS. PLEITO QUE
NÃO ESTÁ ALBERGADO PELO DISPOSITIVO INDICADO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. 12. OFENSA AO ART. 71 DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTINUIDADE
DELITIVA.  ALEGAÇÃO  DE  CRIME  ÚNICO.  ANÁLISE  QUE  DEMANDA REVOLVIMENTO  DE
FATOS E PROVAS. PLEITO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7/STJ. 13. VIOLAÇÃO DO ART. 333
DO CP.

PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONSTITUIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  14.  AFRONTA  AOS  ARTS.  59  E  68  DO  CP.  NÃO
VERIFICAÇÃO. CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA.

PRÁTICA  CRIMINOSA  AO  LONGO  DE  4  ANOS.  ELEMENTO  NÃO  CONFIGURADOR  DA
CONTINUIDADE DELITIVA. 15. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 16.
VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. PERDA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO
OCORRÊNCIA.  17.  ADEQUAÇÃO DO REGIME.  PENA REMANESCENTE.  ABRANDAMENTO
PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 18.

AGRAVO  REGIMENTAL  PROVIDO  EM  PARTE,  APENAS  PARA  FIXAR  O  REGIME
SEMIABERTO.

1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o Regimento
Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  bem como o  art.  932  do  Código  de  Processo  Civil.
Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou
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negar  provimento  a  recurso  contra  decisão  contrária  ou  em consonância  com  jurisprudência
dominante.

2.  "A decisão  monocrática  proferida  por  Relator  não  afronta  o  princípio  da  colegialidade  e
tampouco configura cerceamento de defesa,  ainda que não viabilizada a sustentação oral  das
teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o
que  afasta  absolutamente  o  vício  suscitado  pelo  agravante"  (AgRg  no  HC 485.393/SC,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. Não é possível conhecer da alegada divergência jurisprudencial, com relação ao art. 797 do
Código  de  Processo  Penal,  porquanto  não  ficou  devidamente  comprovado  o  dissídio
jurisprudencial, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de
forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. A publicação da sentença se deu em 2/6/2012 e não no dia 4/6/2012, motivo pelo qual não se
verifica a ocorrência de prescrição entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da
sentença condenatória. Nada obstante, entre a data da publicação da sentença condenatória, em
2/6/2012, e a data da interposição do recurso especial, em 9/1/2017, verifico já ter decorrido prazo
superior a 4 anos, necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
relação aos crimes de associação criminosa e de estelionato previdenciário, conforme disposto no
art.

109, inciso V, do Código Penal.

5. Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que, diferentemente do que alega o
recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando
fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas.

Resolvida a questão com fundamentação satisfatória,  acaso a parte não se conforme com as
razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os
embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou
rediscutir a causa.

6.  Conforme  destacado  pela  Corte  local,  "os  requisitos  legais  foram atendidos:  a  autoridade
policial, em sua representação, demonstrou a necessidade da medida, com indicação dos meios a
serem  empregados;  a  análise  judicial,  por  seu  turno,  não  apenas  descreveu  com  clareza  a
situação  objeto  da  investigação  como,  também,  comprovou  haver  indícios  de  autoria  ou
participação em infração penal punida com reclusão e a impossibilidade ou dificuldade de se obter
a prova por outros meios, justificando de modo fundamentado o deferimento da medida".

7. Quanto à confusão entre as terminologias de quebra de sigilo telefônico e de interceptação
telefônica,  houve  "mero  equívoco  em relação  ao  termo  utilizado,  evidenciado  pela  leitura  do
restante  da decisão,  que deixa claro  que a medida que restou autorizada foi,  em verdade,  a
interceptação  das  comunicações  telefônicas  realizadas  a  partir  dos  terminais  indicados,  que
consiste  justamente,  como  visto,  na  gravação  das  conversas  captadas".  Ademais,  conforme
assentado  pelas  instâncias  ordinárias,  a  gravação  e  transcrição  dos  áudios  relevantes  é
providência inerente ao procedimento das interceptações telefônicas, sob pena de, à míngua de
comprovação do que efetivamente se ouviu, não surtirem efeito algum para a investigação.

8. Foi deferida uma prorrogação "automática", em virtude de o termo final da investigação ocorrer
no período de recesso. Dessa forma, conforme destacado pela Corte local, referida situação "não
conduz  a  sua  nulidade,  uma  vez  que  devidamente  demonstrada  a  imprescindibilidade  da
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continuidade da medida, tanto que, posteriormente, nova prorrogação foi requerida, pedido este
que  foi  deferido  pelo  juízo".  Assim,  nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  tem-se  que  a
excepcionalidade do caso concreto autoriza a solução apresentada pela instância ordinária, que
poderia, igualmente, ter deferido uma interceptação pelo prazo de 30 dias. Dessa forma, reafirmo
que não há se falar em nulidade.

9. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de contaminação dos elementos de prova
que deram origem à denominada "Operação Iceberg", a qual se embasou em fonte independente
e  anterior  às  interceptações  consideradas  ilícitas,  derivadas  da  "Operação  Influenza".  Nesse
contexto, não se verifica violação do art. 157, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal.

10.  Relevante  registrar  que  a  alegação  de  inépcia  da  denúncia  fica  enfraquecida  diante  da
superveniência  da  sentença,  uma  vez  que  o  juízo  condenatório  denota  a  aptidão  da  inicial
acusatória  para  inaugurar  a  ação  penal,  implementando-se  a  ampla  defesa  e  o  contraditório
durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório
dos autos. Ainda que assim não fosse, verifico que a inicial acusatória é suficientemente clara e
concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando
quaisquer vícios formais.

11. O art. 580 do CPP disciplina que "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Dessarte,
o pleito do recorrente, relativo à aplicação do princípio da consunção, conforme aplicado a corréu
na sentença, não se encontra albergado pela disciplina trazida no referido dispositivo, o qual visa a
beneficiar  o corréu que não ingressou com recurso ou não pleiteou o benefício recebido pelo
corréu na mesma situação fática e jurídica. Incidência da Súmula 284/STF. Ademais, conforme
explicitado pela Corte local, a situação fática e jurídica dos recorrentes não se assemelha à do
corréu, o qual não se encontra nem ao menos condenado pelo mesmo tipo penal.

12. No que diz respeito à apontada violação do art. 71 do Código Penal, as instâncias ordinárias
verificaram a efetiva existência de pluralidade de condutas instantâneas de efeitos permanentes e
não  apenas  uma  única  conduta.  Nesse  contexto,  não  é  possível,  na  via  eleita,  desconstituir
referidas conclusões, sem se imiscuir no conjunto fático-probatório dos autos o que, conforme já
registrado, encontra no óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

13. Devidamente delineada a imputação de corrupção e demonstrada a participação do recorrente
na sua prática, não é possível desconstituir a conclusão obtida pelas instâncias ordinárias sem
proceder ao revolvimento do conjunto probatório, o que não se admite em recurso especial, nos
termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Como é de conhecimento, a análise de
eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento dos fatos e das
provas  carreados aos  autos,  porquanto  as  instâncias  ordinárias  são  soberanas no exame do
acervo probatório. Dessa forma, não é dado a esta Corte se imiscuir nas conclusões alcançadas
com base em elementos fático-probatórios dos autos.

14. Encontra-se devidamente valorado o vetor da culpabilidade, "consistente na reprovabilidade da
opção realizada pelo agente, foi exacerbada, visto que tornou usual, ao longo de quatro anos, a
oferta de vantagem indevida a funcionário do INSS para a prática de atos ilegais". Assim, não há
se falar em ausência de motivação ou em utilização de fundamentação ilegal para elevação da
pena-base. De fato, verifica-se que foi demonstrada a maior reprovabilidade da conduta imputada,
com base em elementos concretos. Referida fundamentação não se confunde com os elementos
utilizados para configuração da continuidade delitiva, uma vez que esta se atém principalmente à
quantidade de fatos praticados, que podem ocorrer ao longo do mesmo ano ou durante vários
anos, não se confundindo, portanto, com a fundamentação utilizada para considerar a conduta
mais reprovável.
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15.  Com  relação  à  pena  de  multa,  verifico  que  os  recorrentes  não  apontaram  o  dispositivo
infraconstitucional supostamente violado, o que impede o conhecimento da controvérsia jurídica,
por  deficiência  na  fundamentação,  nos  termos  do  enunciado  n.  284  da  Súmula  do  Supremo
Tribunal Federal.

16. Não há se falar em ofensa ao art. 156 do CPP, porquanto devidamente demonstrado, com
base em dados concretos dos autos, que os bens cujo perdimento foi decretado foram comprados
com o proveito auferido pela prática do fato criminoso. Nesse contexto, caberia à defesa provar
que os carros não foram adquiridos com dinheiro do crime, uma vez que a prova da alegação
incumbe a quem a fizer.

17. Em atenção ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena com relação à
pena remanescente,  observo que,  diante  do reconhecimento da extinção da punibilidade pelo
crime de associação criminosa e de estelionato previdenciário, a pena remanescente ficou em 5
anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, o que autoriza o abrandamento para o regime semiaberto,
uma vez que o regime fixado  pelas instâncias  ordinárias levou  em consideração  apenas a a
quantidade de pena aplicada.

18.  Agravo  regimental  parcialmente  provido,  apenas  para  fixar  o  regime  semiaberto  para
cumprimento da pena remanescente.

(AgRg  no  REsp  1683930/SC,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA
TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019)

 

 

 

  Interessante, ainda, analisar que já se autorizou, inclusive, a fixação de prazo inicial superior ao
legal, tudo à vista das vicissitudes do caso concreto, envolvendo organização criminosa, como é a
imputação nesta ação penal:

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS
PROVAS  DECORRENTES  DAS  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.  Não  há  na  irresignação  a  íntegra  do  inquérito  policial  que  embasou  a  deflagração  da
persecução  criminal,  tampouco  da  cautelar  de  interceptação  telefônica,  peças  processuais
indispensáveis para que se pudesse analisar a alegada nulidade da prova decorrente da quebra
do sigilo telefônico.

2.  O  rito  do  habeas  corpus  e  do  recurso  ordinário  em habeas  corpus  pressupõe  prova  pré-
constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos  que  evidenciem a  pretensão  aduzida,  a  existência  do  aventado  constrangimento
ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

3.  Da leitura  dos 5 (cinco) pronunciamentos judiciais  acostados aos autos,  constata-se que a
excepcionalidade do deferimento da interceptação telefônica foi justificada em razão da suspeita
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da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em
razão  do  conteúdo  das  conversas  monitoradas,  as  quais  indicaram  a  existência  de  uma
organização  criminosa  voltada  ao  roubo,  furto  e  receptação  de  cargas  em todo  o Estado  de
Pernambuco, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a
medida.

QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. MEDIDA AUTORIZADA INICIALMENTE PELO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de
que embora o artigo 5º da Lei 9.296/1996 estabeleça o prazo inicial de 15 (quinze) dias para as
interceptações,  nada  impede  que  o  magistrado,  com  base  em  circunstâncias  concretas,
estabeleça período superior. Precedentes.

2. Na espécie, a quebra do sigilo telefônico foi autorizada inicialmente pelo prazo de 30 (trinta) dias
dada  a  excepcionalidade  do  caso,  que  envolve  fatos  complexos  praticados  por  organização
criminosa composta por diversos membros, o que afasta a eiva suscitada pela defesa.

INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICAS  DEFERIDAS  DE  MODO  RETROATIVO.  RECLAMO  NÃO
INSTRUÍDO COM A ÍNTEGRA DA CAUTELAR DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO.

DIFERENÇA ENTRE A DATA DA DECISÃO E O INÍCIO EFETIVO DA MEDIDA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. No que se refere à alegação de que as renovações das interceptações teriam sido deferidas de
modo retroativo, a par de não haver nos autos a íntegra da cautelar da quebra de sigilo telefônico,
extrai-se do acórdão impugnado que "o termo inicial para a contagem da interceptação telefônica
difere  da data  da decisão judicial  que a deferiu",  começando com "o efetivo cumprimento da
interceptação", não havendo, assim, como reconhecer a nulidade aventada na insurgência.

2. Recurso desprovido.

(RHC 88.021/PE, Rel.  Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
23/03/2018) (grifei)           

 

 

 

  E,  ainda  que  se  considerasse  inválida  a  pequeníssima  parte  das  interceptações  que  se
estenderem por poucas horas além (mas dentro do 15º dia), a quase totalidade das conversas
interceptadas continuaria válida e suficiente a conferir justa causa à denúncia que veio embasada
não só em interceptações telefônicas, mas também em quebra de sigilo de dados, depoimentos
extrajudiciais, apreensão de documentos e objetos, informações de inteligência, quebra de sigilo
telemático, dentre outros. Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o STF:
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EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos arts. 12, caput, c/c o 18,
II,  da  Lei  nº  6.368/1976.  2.  Alegações:  a)  ilegalidade  no  deferimento  da  autorização  da
interceptação  por  30  dias  consecutivos;  e  b)  nulidade  das  provas,  contaminadas pela  escuta
deferida por 30 dias consecutivos. 3. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada
pela autoridade judiciária, com observância das exigências de fundamentação previstas no artigo
5º da Lei  nº  9.296/1996. Ocorre,  porém, que o prazo determinado pela  autoridade judicial  foi
superior  ao  estabelecido  nesse  dispositivo,  a  saber:  15  (quinze)  dias.  4.  A jurisprudência  do
Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o  entendimento  segundo  o  qual  as  interceptações
telefônicas podem ser prorrogadas desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente
quanto à necessidade para o prosseguimento das investigações. Precedentes: HC nº 83.515/RS,
Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ de 04.03.2005; e HC nº 84.301/SP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, 2ª Turma, unanimidade, DJ de 24.03.2006. 5. Ainda que fosse reconhecida a ilicitude das
provas, os elementos colhidos nas primeiras interceptações telefônicas realizadas foram válidos e,
em  conjunto  com  os  demais  dados  colhidos  dos  autos,  foram  suficientes  para  lastrear  a
persecução penal. Na origem, apontaram-se outros elementos que não somente a interceptação
telefônica  havida  no  período  indicado  que  respaldaram a  denúncia,  a  saber:  a  materialidade
delitiva  foi  associada  ao  fato  da  apreensão  da  substância  entorpecente;  e  a  apreensão  das
substâncias  e  a  prisão  em  flagrante  dos  acusados  foram  devidamente  acompanhadas  por
testemunhas. 6. Recurso desprovido.

 (RHC 88371, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ
02-02-2007 PP-00160 EMENT VOL-02262-05 PP-00856) (grifei)

 

 

De suma importância frisar a ausência de prejuízo ao Réu LAERTE, que suscitou tal nulidade,
pois, como pontua a própria Defesa, em sua resposta à acusação às fls. 1359,  ele "sequer é um
dos interceptados ou mesmo participa das interceptações" (sic). 

 

REJEITO, pois, a preliminar de nulidade quanto ao prazo das interceptações. 

 

No que se refere à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, indeferimento de diligência,
suscitada pela Defesa de LAERTE, REJEITO-A, mantendo o item 11 da decisão de fls. 3388/3391,
proferida em 13/01/2020, por seus próprios fundamentos:

 

 

11 - Sobre o pedido de diligências com relação a mandado de busca e apreensão (fls.  3368),
formulado pela  Defesa  de LAERTE,  verifico  que tem pertinência  com a alegação de suposta
nulidade,  da  petição  de  fls.  2919/2922.  Em  verdade,  houve  um  pedido  defensivo  de
esclarecimentos de fls. 2668, sobre o qual o MP manifestou-se às fls. 2680/2681. Inicialmente,
destaco que tal preliminar não foi suscitada na etapa apropriada, qual seja, a resposta à acusação
(fls. 1356/1362). Mas não é só. O mandado de número 126/2019, inserto às fls. 950 foi direcionado
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ao  ENDEREÇO  RESIDENCIAL  DO  ACUSADO.  Consignou-se  o  endereço  ´Estrada  de
Jacarepaguá 3145, bloco 03, apt. 601 ou 701, Rio de Janeiro/RJ´. O MP comprovou que se trata
de condomínio com duas vias de acesso, sendo uma delas a Av. São Josemaria Escrivã e a outra
a Estrada, que constou do mandado. Assim, a alegação da Defesa de nulidade porque o mandado
teria sido cumprido no segundo endereço, não constante do mandado, não prospera, pois se trata
de dois acessos distintos do mesmo local,  o mesmo condomínio. E mais, o mandado fala em
endereço residencial do Acusado, especificando-o, sendo que o RO de cumprimento juntado pela
própria Defesa às fls. 2669 comprova que o endereço diligenciado foi o endereço do mandado. Por
outro lado, após, a Defesa alegou que o segundo endereço era uma padaria (fls. 2919), mas não
comprovou suas alegações. Não houve busca e apreensão em desfavor de pessoa jurídica. O Réu
foi  preso  no  mesmo endereço,  tudo  conforme  registros  de  ocorrência  e  comunicados  de  fls.
940/947. Os mandados de fls. 949/950 evidenciam que o cumprimento do mandado de prisão e o
de busca e apreensão foram realizados na residência do Acusado, no mesmo dia 22/01/2019,
sendo que o mandado de busca foi acompanhado por FERNANDA NATALIA MELA (que assina o
mandado de fls. 950), pessoa que a própria Defesa identifica como mãe do filho do Acusado (fls.
2920 da petição defensiva).A propósito,  o comprovante residencial  juntado pela Defesa às fls.
2926, em nome dessa mesma Senhora FERNANDA NATALIA, consta o mesmo número 3145, a
corroborar, ainda mais, a informação ministerial de fls. 2680/2681 no sentido de que se trata do
mesmo endereço, que é acessível por duas ruas. Salta aos olhos que não há nenhuma nulidade,
motivo  pelo  qual  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  E  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
DILIGÊNCIAS  EM  ENDEREÇO  POR  EXTEMPORÂNEO  (PLEITEADO  APENAS  APÓS  O
TÉRMINO DA INSTRUÇÃO) E PROTELATÓRIO,  TRATANDO-SE DE BUSCA E APREENSÃO
CORRETAMENTE CUMPRIDA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE FLS. 610/617.

 

 

Pontuo, ainda, que, em sua resposta à acusação (fls. 1356/1362), o Réu LAERTE suscitou apenas
preliminar de ilegalidade de prova emprestada, por não ter o Réu participado do processo de onde
vierem as interceptações. Nada mais se alegou. Aquele era o momento adequado para tanto, na
forma dos artigos 406 §3º e 571, inciso I, ambos do CPP.  Apesar disso, ainda assim, as alegações
foram aqui analisadas, mas o retardo defensivo (de vários meses) na formulação de tais supostas
nulidades só reforça o entendimento de que o prejuízo ao Réu é INEXISTENTE. Sem prova de
prejuízo, não há nulidade.

 

Com relação às alegações finais de MAURICIO, verifico que na petição de fls. 3734/3763 são
expostas inúmeras linhas de pensamento que não guardam necessária congruência com a parte
conclusiva (fls. 3762/3763). Cabe à parte expor seus fundamentos e ao final fazer requerimentos
de  forma  ESPECÍFICA,  OBJETIVA E DIRETA,  não  sendo  de  boa  técnica  lançar  argumentos
longos e ao final não expô-los na parte conclusiva, limitando-se a requerer "que seja enfrentada
toda a matéria aduzida". 

 

Seja  como  for,  não  há  que  se  falar  em  nulidade  nas  interceptações  telefônicas,  consoante
decisões e  argumentos acima expostos  quando do afastamento  das  preliminares de nulidade
suscitadas pela Defesa de LAERTE. Vale ressaltar que os fundamentos trazidos aqui pela Defesa
Técnica de MAURICIO foram também rechaçados pela Colenda Quarta Câmara Criminal do TJRJ
no bojo do julgamento do já referido "habeas corpus" 0076016-29.2019.8.19.0000, com ordem
denegada por unanimidade, destacando-se aqui o seguinte trecho do voto condutor da lavra da
Desembargadora Relatora Gizelda Leitão:
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A defesa tem direito sim ao acesso aos dados probatórios já documentados nos autos e que sejam
relevantes  ao  conhecimento  da  Defesa,  mas  não  outros  autos  de  investigação  ainda  em
andamento. Pacífico o entendimento de que a transcrição de conversas interceptadas não precisa
ser  integral,  bastando aquela  de forma parcial,  não decorrendo daí  qualquer  cerceamento  de
defesa.

Conforme bem destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça subscrito pelo culto Procurador
de Justiça José Roberto Paredes carece de demonstração mínima que fora formulado em 1º grau
pela  defesa  do  ora  paciente  pedido  de  fornecimento  de  transcrições  (mas  demonstrado  tão
somente pedido de CÓPIA DAS MIDIAS integrantes do processo de nº 0239556-90.2018 ).  A
conclusão consignada pelo Dr. Procurador de Justiça, a nosso entendimento, mostra-se correto:
não  formulado  o  pedido  de  fornecimento  das  transcrições  em  1º  grau  de  jurisdição,  seu
conhecimento em 2º grau constituiria SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não tem previsão na Lei
9.296/96 a obrigatoriedade de acesso pela defesa à integralidade das interceptações telefônicas,
mormente quando a mídia acostada aos autos contém os trechos relevantes , isso é, aqueles que
ensejaram  o  oferecimento  de  denúncia  porque  reveladores  do  cometimento  pelo
denunciado/paciente de condutas delituosas. Não há demonstração mínima nos autos de tratar-se
de conversas desconectadas aquelas que, no entender do Ministério Público, caracterizariam o
cometimento de delitos e daí o consequentemente oferecimento de denúncia. Não se pode dar
elasticidade onde a lei não o fez. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada
em 06 de Fevereiro de 2019, reafirmou a jurisprudência segundo a qual não é imprescindível que
a  transcrição  de  interceptações  telefônicas  seja  feita  integralmente,  salvo  em  havendo
determinação do relator do processo. Igualmente, no julgamento do Inq.3965, relator o saudoso
Ministro  Teori  Zavascki,  Segunda  Turma,  julgamento  realizado  em  22/11/2016,  publicado  em
06/12/2016) o Colegiado daquela Suprema Corte reiterou que: ¿ Conforme firme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da
Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos
aludidos  pela  denúncia,  sendo  dispensável  a  disponibilização  de  todo  o  material  oriundo  da
interceptação  telefônica  (HC  91.207-MC,  Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão:  Min.
CÁRMEN LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  21.9.2007;  INQ 2.424,  Rel.  Min.  CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma,  DJe  de  26.5.2014;  INQ  4.023,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de
1º.9.2016).  Na hipótese aqui  tratada não há falar  em violação ao direito  de ampla defesa do
paciente, porque não acessada a integralidade das interceptações realizadas e nem é isso o que
asseveram  as  Impetrantes.  Insurgem-se  sim  contra  o  indeferimento  de  acesso  ao  teor  de
procedimento investigatório ainda em curso e com diligências a cumprir e que se encontra sob o
pálio  do  sigilo.  Ora,  se  o  Ministério  Público  formula  inicial  acusatória  e  nela  faz  expressas
referências a conversas interceptadas e consignadas na mídia acostada aos autos e acessada
pelas defesas, cabe às defesas apontar eventual discrepância entre as imputações formuladas e o
teor das conversas interceptadas gravadas em mídia. Mas não é disso que se trata aqui: reclama-
se que não teve a defesa acesso ao conteúdo de outro feito investigatório ainda em curso e
pendente de diligências para sua conclusão. Não se bate a Impetração contra o indeferimento de
acesso à integralidade das interceptações. O esforço das Impetrantes é visível na defesa do que
alegam ser  interesse  do  paciente,  mas  não  conseguem apontar  NENHUM PREJUÍZO à  sua
defesa.  Para  que  eventual  prejuízo  à  defesa  do  paciente  fosse  reconhecido,  mister  que  este
prejuízo fosse apontado e demonstrado.

Meras conjecturas de suposto ( mas não demonstrado) prejuízo não têm o condão de permitir
falar-se em risco ou lesão ao direito constitucional da ampla defesa. Se o Plenário do Supremo
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Tribunal Federal, em sessão realizada em 06 de Fevereiro de 2019, reafirmou jurisprudência, no
sentido  de  que  é  facultativo  que  a  transcrição  de  interceptações  telefônicas  seja  feita
integralmente, exceto quando o relator do processo isso determinar, por ocasião do julgamento do
agravo regimental  na Ação Penal  508,  em que figura como réu certo  parlamentar,  descabem
entendimentos que pretendem dar ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 uma amplitude que a
própria Corte pela totalidade dos seus integrantes já disse ser desnecessária. Na ação penal em
que o paciente Maurício figura como réu a denúncia está calcada em trechos de interceptações
telefônicas constantes da mídia juntada aos autos e não em interceptações telefônicas encetadas
em outro processo. Restou indemonstrado indeferimento de pedido de acesso a elementos de
prova quanto às imputações até aqui formuladas em desfavor do paciente, isto é, não se pode
falar que houve negativa de acesso a elementos probatórios necessários ao exercício do direito de
ampla defesa. A defesa queria ter ciência de tudo o que foi captado nas interceptações telefônicas
no bojo de procedimento investigatório pendente de conclusão com diligências a serem realizadas,
mesmo que estranho ao teor das imputações formuladas pelo Ministério Público e cobertas pelo
sigilo. O Magistrado que preside a marcha processual informa textualmente que não foi formulado
pedido de acesso à integralidade das interceptações telefônicas. Mas mostra-se sem importância
se a defesa requereu ou não a juntada aos autos da integralidade das interceptações, eis que
prejuízo algum à defesa do réu restou minimamente demonstrado. Cabe à defesa demonstrar
eventual  prejuízo  aos  interesses  processuais  do  réu.  E  o  Julgador  informou,  de  forma
complementar, que o Ministério Público requerera e fora juntada aos autos a integralidade das
interceptações telefônicas,  antes da abertura de vista para fins de alegações finais às partes.
Mister ressaltar o habeas corpus é ação de cognição sumária, e não se prestando a pretensões
que exijam revolvimento de provas. E, para declarar-se a ilicitude das provas em que lastreada a
denúncia,  mister  exame  minucioso,  revolvimento  de  provas,  pretensão,  data  máxima  vênia,
estranha aos contornos estreitos do remédio constitucional que visa a resguardar a liberdade de
locomoção. Mas, não é demais mencionar julgado da lavra do culto Ministro Sebastião Reis Júnior,
6ª  Turma  do  STJ,  AgReg.no  REsp.1416858/PB,  DJe  15/06/2015,  proferido  em hipótese  bem
semelhante à tratada nestes autos de writ: ¿Agravo Regimental em HC. Interceptação telefônica.
Juntada  tardia  aos  autos  da  ação  penal.  Nulidade.  Inexistência.  Ausência  de  prejuízo.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo desprovido. 1. ¿Não há nulidade a ser conhecida
na juntada tardia das transcrições das interceptações telefônicas, visto que foram incorporadas
aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo
acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da decisão condenatória, o que garantiu o pleno
exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo¿.

 

 

Tais fundamentos da instância "ad quem" são aqui incorporados. Por outro lado, como já dito
amplamente, a inicial veio instruída com decisão que deferiu o compartilhamento de provas (fls.
09/10).  A investigação  original,  número  0239556-90.2018.8.19.0001,  tramita  neste  Juízo  do IV
Júri/Capital.  Houve encontro fortuito de provas. Procedeu-se à cisão.  A investigação continuou
com seu escopo original. As provas fortuitamente descobertas que, ao ver do MP, justificavam
denúncia, geraram esta ação penal. Não houve distribuição por dependência. A denúncia foi à livre
distribuição por sorteio entre os quatro Tribunais do Júri da Capital/RJ (por conter acusação de
crime doloso contra a vida), conforme comprova o próprio andamento processual no sítio do TJRJ:

 

Tipo do Movimento:
 
Distribuição Sorteio
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Data da distribuição:
 
14/01/2019
 

Serventia:
 
Cartório da 4ª Vara Criminal - 4ª Vara Criminal
 

 

 
 

Aproveita-se o ensejo para enfrentar a preliminar de violação ao Juízo natural, suscitada pelas
Defesas de GERARDO, MANOEL, BENEDITO e JULIO CESAR. É de amplo conhecimento que o
Tribunal do Júri tem competência absoluta, por constitucional, para crimes dolosos contra a vida e
delitos  conexos,  exceto  eleitorais  ou  militares  (art.  5º,  inciso  XXXVIII,  "d"  da  Constituição  da
República). Na denúncia, o MP narrou de forma suficiente a alegada conexão entre o crime de
organização criminosa armada e o homicídio na medida em que imputou uma qualificadora, do
motivo supostamente torpe, estabelecendo a ligação. É que, segundo o "Parquet", o homicídio
teria  sido  praticado  como demonstração  de  força  e  poder  da  organização  criminosa.  Narrou,
inclusive, de forma detalhada, o pano de fundo do homicídio, de acordo com as investigações
(nota de roda pé 33 às fls. 02-M da inicial acusatória), aduzindo que o crime teria sido cometido
como forma de queima de arquivo,  para assegurar  a impunidade de outro suposto homicídio,
praticado no contexto da suposta milícia armada. A denúncia foi à livre distribuição, tendo sido
fixada a competência deste IV Júri da Capital/RJ por sorteio, tudo em atendimento ao princípio do
Juiz Natural.  REJEITO, pois, mais essa preliminar.

 

Voltando ao tema das interceptações, verifico que, no início do processo, a Defesa de MAURICIO
requereu  apenas  acesso  às  mídias  já  juntadas  com  a  denúncia,  as  mídias  com  os  trechos
relevantes, conforme petições de fls.  1005 e 1420 (de 28/01/2019 e 26/03/2019). O pedido foi
deferido  conforme  item  04  de  fls.  1213  (28/02/2019).  Há  certidão  cartorária  de  07/03/2019
atestando a entrega de mídias às Defesas (fls. 1378). O sucessivo pedido de fornecimento de
senha para acesso às mídias foi DEFERIDO conforme decisão de fls. 1547, de 27/03/2019. Às fls.
1738/1739, consta certidão cartorária de 14/05/2019 atestando o "passo-a-passo" para acesso às
mídias da interceptação cujas cópias foram fornecidas às Defesas.  

 

Na sequência, ao contrário do que a Defesa de MAURICIO sustenta, os agentes que trabalharam
nas interceptações foram devidamente autorizados a fazê-lo, conforme decisões de fls. 3094/3101
(especialmente  itens  3  e  3.24),  sendo  pacífica  a  jurisprudência  sobre  a  possibilidade  de  o
Ministério Público conduzir investigações. A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que
pode  o  MP investigar,  inclusive  operacionalizando  interceptações  telefônicas.  Nesse  sentido,
destaco o seguinte  julgado do STJ que trata  de hipótese bem similar,  tendo sido ratificada a
legalidade  de  interceptações  implementadas  com  autorização  judicial  pelo  GAECO  do  MP,
especialmente  se  considerando  a  natureza  complexa  do  fato  apurado,  organização  criminosa
armada com participação de agentes estatais, policiais militares, como é a hipótese da denúncia

110                                                                        GUSTAVOKALIL                                                                                     



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 4ª Vara Criminal 
Av. Erasmo Braga, 115 Sala 906 Lamina IICEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: cap04vcri@tjrj.jus.br 

desta ação penal: 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E
CORRUPÇÃO PASSIVA PRATICADOS SUPOSTAMENTE POR POLICIAIS MILITARES.

INVESTIGAÇÕES,  INCLUSIVE  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS,  REALIZADAS  PELA
GAECO  E  PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO LÍCITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, assentou
a  concorrência  de  atribuição  entre  o  Ministério  Público  e  a  Polícia  Judiciária  para  realizar
investigações criminais,  inexistindo  norma constitucional  ou federal  que  estabeleça  exceção à
regra enunciada no referido julgamento (REsp 1697146/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018).

2.  O art.  6º  da Lei  n.  9.296/1996,  não restringe à polícia  civil  a  atribuição (exclusiva)  para a
execução da medida restritiva de interceptação telefônica, ordenada judicialmente.

3. Nessa linha de raciocínio, vale a pena lembrar: o fato da quebra de sigilo telefônico ter sido
requerida pela polícia militar, que cooperava em investigação do MP, não se constitui em nulidade,
pois o art. 144 da Constituição Federal traz as atribuições de cada força policial, mas nem todas
essas  atribuições  possuem  caráter  de  exclusividade.  Há  distinção  entre  polícia  judiciária,
responsável  pelo  cumprimento  de  ordens  judiciais,  como  a  de  prisão  preventiva,  e  polícia
investigativa,  atinente  a  atos  gerais  de  produção  de  prova  quanto  a  materialidade  e  autoria
delitivas.  A primeira é que a Constituição Federal  confere natureza de exclusividade, mas sua
inobservância  não  macula  automaticamente  eventual  feito  criminal  derivado"  (PGR).  A
Constituição da República diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa,
sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil, o
que evidencia a legalidade de investigações realizadas pela polícia militar e da prisão em flagrante
efetivada por  aquela  corporação"  (HC 332.459/SC,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/11/2015). No mesmo diapasão: RHC 67.384/ES, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018.

4. De qualquer modo, a constitucional definição da atribuição de polícia judiciária às polícias civil e
federal não torna nula a colheita de indícios probatórios por outras fontes de investigação criminal
(HC 343.737/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe
29/08/2016).

5. No caso, não há ilegalidade na atuação investigatória da GAECO (Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado) em parceria com a SSINT/SESEG. Não procede, com efeito, a
insurgência  quanto  aos  atos  de  investigação  realizados pela  Subsecretaria  de  Inteligência  da
Secretaria de Estado de Segurança, sob o argumento de que caberia à autoridade policial militar a
condução dos procedimentos.

6. Além disso, o Ministério Público, órgão incumbido de exercer o controle externo da atividade
policial (art. 129, VII, CF), conduziu e fiscalizou a tempo e modo as investigações, o que afasta o
apontado constrangimento ilegal. A propósito, inexiste qualquer mácula na interceptação telefônica
realizada pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
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Organizado - GAECO, tendo em vista que, considerando o caso dos autos, em que se percebe a
atuação de articulada  organização criminosa,  com envolvimento,  inclusive,  de  policiais  civis  e
militares, não há outro meio de se manter a integridade e o sigilo das investigações sem sua
condução  por  órgão  especializado  em  delitos  dessa  natureza  (RHC  58.282/SP,  Rel.  Ministro
ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado
em 01/09/2015, DJe 07/10/2015).

7. Quanto à alegada ausência de acesso da defesa aos dados investigativos da GAECO, nada
disse o Tribunal, o que impede esta Corte de pronunciar a questão de forma direta, sob pena de
indevida supressão de instância.

8. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 78.743/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 22/11/2018) (grifei)

Por  tais  motivos,  aproveito  o  ensejo  para  REJEITAR,  igualmente,  a  preliminar  de  nulidade
suscitada  pela  Defesa  de  MARCUS  VINICIUS,  eis  que  inexistente  qualquer  usurpação  de
atribuição investigativa. Acrescento algumas considerações. Como demonstrou a própria Defesa,
no tema 184 (RE 593.727), o STF reconheceu a constitucionalidade do poder investigatório do MP
de forma direta.  No julgado não está contido qualquer requisito de subsidiariedade como imaginou
a Defesa. A própria argumentação defensiva de fls. 3767 leva ao afastamento da preliminar. Diz a
Defesa que o MP só poderia conduzir investigações se não fosse possível ou recomendável que a
própria  polícia  o  fizesse  (sic).  É  justamente  a  hipótese  em tela,  pois  foi  investigada  suposta
organização criminosa armada, com alegada participação de policiais militares,  a possibilitar e
sugerir a conveniência da investigação promovida pelo MP. E, como visto acima, o STJ admite a
investigação conduzida pelo MP de forma geral  e,  com muito razão ainda nesses casos com
alegado envolvimento de policiais e ex-policiais.  

 

Superados estes pontos, diferentemente do que sustenta a Defesa de MAURICIO, os períodos da
interceptação estão devidamente demarcados nas decisões de fls. 3094/3101 e os requerimentos
ministeriais de quebra de sigilo de dados/interceptações devidamente expostos às fls. 3446/3482,
como já analisado quando do enfrentamento de preliminar semelhante suscitada pela Defesa de
LAERTE. 

 

Prosseguindo, verifico que a denúncia veio instruída com relatórios de quebra de sigilo telefônico e
telemático às fls. 11/189, o que basta para os fins da lei 9296. A denúncia veio acompanhada,
ainda, de mídias contendo os trechos de conversas relevantes interceptadas, utilizadas pelo MP
na acusação. Foram fornecidas às Defesas cópias de tais mídias como acima comprovado. As
Defesas sempre souberam que as mídias continham apenas os trechos relevantes. Isso porque,
tais CDs, acautelados em cartório desde o início da ação penal, contêm a inscrição "chamadas
relevantes " em pilot (certidão de fls. 3430 de 07/01/2020).  Tanto é assim que, em seu laudo
pericial privado, a Defesa de MAURICIO cola imagem do CD às fls. 3312 constando a informação
"chamadas relevantes".  Não houve decisão indeferindo acesso à integralidade dos áudios. As
Defesas tiveram AMPLO conhecimento sobre o teor das conversas. Tiveram mais. A Defesa de
MAURICIO  arrolou  como  testemunhas  dois  policiais  cedidos  ao  MP,  que  trabalharam  nas
interceptações.  Ambos foram inquiridos pelas Defesas por cerca de 01 (uma) hora cada qual,
revelando todos os detalhes técnicos da interceptação, de tudo dando ciência às Defesas. De
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qualquer sorte, antes mesmo das alegações finais, juntou o MP cópias das decisões que deferiram
as quebras, os requerimentos e a integralidade das conversas conforme petição e documentos de
fls.  3084/3102,  de  05/12/2019.  Cópias  de  tais  mídias  foram entregues  às  Defesas  ainda  em
dezembro do ano passado (fls.  3284/3286).  Bom lembrar  que,  conforme precedente invocado
tanto  pelo  MP  às  fls.  3088/3089  e  como  no  acórdão  do  "habeas  corpus"  0076016-
29.2019.8.19.0000, impetrado pela própria Defesa de MAURICIO, o STF entende que a juntada da
integralidade dos áudios não é obrigatória. Nesse sentido, destaca-se:

 

Ementa:  INQUÉRITO.  DESMEMBRAMENTO  DOS  AUTOS  EM RELAÇÃO A ACUSADO SEM
FORO  POR  PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO.  INVIABILIDADE.  NECESSIDADE  DE
PROCESSAMENTO  CONJUNTO  COM  OS  DEMAIS  ENVOLVIDOS.  INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E
SEU  COMPARTILHAMENTO  JUNTADAS  AOS  AUTOS.  AUSÊNCIA  DE  TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL  DOS  DIÁLOGOS  E  DISPONIBILIZAÇÃO  DOS  ÁUDIOS.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  DEGRAVAÇÃO  DAS  CONVERSAS  ALUDIDAS  NA  EXORDIAL
ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM
DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.  PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE
LICITAÇÃO MAJORADA (ART.  89,  CAPUT,  C/C  ART.  84,  §  2º,  AMBOS DA LEI  8.666/1993).
ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO
DE  TIPO.  PRECEDENTE.  DOLO  ESPECÍFICO  DE  CAUSAR  DANO  AO  ERÁRIO  OU
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  ATIPICIDADE.  IMPROCEDÊNCIA  DA
ACUSAÇÃO  (ART.  6º,  2ª  PARTE,  DA LEI  8.038/1990).  1.  Conforme  firme  jurisprudência  do
Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da
Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos
aludidos  pela  denúncia,  sendo  dispensável  a  disponibilização  de  todo  o  material  oriundo  da
interceptação  telefônica  (HC  91.207-MC,  Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão:  Min.
CÁRMEN LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  21.9.2007;  INQ 2.424,  Rel.  Min.  CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma,  DJe  de  26.5.2014;  INQ  4.023,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  DJe  de
1º.9.2016).  2.  Esta  Corte  já  assentou  a  legitimidade  do  compartilhamento  de  elementos
probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos
criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal
Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de
25.8.2016). 3. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese
delituosos e as condutas dos agentes, com as devidas circunstâncias, narrando de maneira clara e
precisa a imputação, segundo o contexto em que inserida. 4. O Convênio 001/2008, na visão do
ex-Diretor-Geral  do  Transporte  Urbano  do  Distrito  Federal  -  DFTRANS e  dos  operadores  do
sistema de transporte público coletivo, encontrava embasamento em ato normativo da Secretaria
de Transportes que regulamentava lei distrital. Conforme já decidido pela Segunda Turma em caso
análogo, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo ¿fora das hipóteses legais¿ (art. 89 da Lei
8.666/1993)  exclui  o  dolo,  nos  termos do  art.  20  do  Código  Penal  (AP 560,  Rel.  Min.  DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.9.2015). Desse modo, afigura-se atípica a conduta atribuída
a esses denunciados. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a
demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do ¿elemento subjetivo consistente na
intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida¿ (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso,
pelo que se colhe dos autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa
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circunstância  volitiva,  o  que  revela  a  atipicidade,  determina  inclusive  a  improcedência  da
acusação, nos termos do art. 6º, 2º parte, da Lei 8.038/1990. 6. Acusação julgada improcedente.

 (Inq  3965,  Relator(a):   Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  22/11/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 06-12-2016)  (grifei)

 

 

 De qualquer forma, como visto, nesta ação penal, o MP juntou a integralidade dos áudios antes
das alegações finais. Os trechos relevantes já haviam sido juntados com a denúncia. As Defesas
nas respostas à acusação não formularam pedido expresso e explícito de acesso à integralidade.
Esse era o momento adequado a tanto (art. 406 §3º e 571, inciso I ambos do CPP). E, repita-se,
não há decisão indeferindo tal acesso, o qual já foi franqueado, como dito, apesar de, segundo o
STF, não ser obrigatório. De mais a mais, as Defesas não lograram comprovar qualquer prejuízo
com relação à juntada posterior da integralidade. Limitaram-se a abstratamente suscitar nulidade
por suposto vício de forma. Acerca dessa matéria, reafirmo o decidido no item 07 da decisão de
fls. 3388/3391, de 13/01/2020:

 

7  -  Fls.  3349/3366  -  As  Defesas  sempre  tiveram  acesso  às  mídias  com  o  conteúdo  das
interceptações telefônicas utilizado pelo MP para embasar a denúncia (item 02 da decisão de fls.
1028/1029; item 02 de fls. 1168/1169; item 04 de fls. 1213; certidão de entrega de fls. 1302; item
02 de fls.  1547; item 04 de fls.  1709, certidão de fls.  1738/1739; item 03 de fls.  1752) Desde
sempre sabiam as Defesas que se tratava apenas das conversas reputadas relevantes pelo MP.
Nesse sentido, vê-se que os CDs acautelados em cartório, juntados aos autos desde o início da
ação penal (certidões de fls. 59-A e 143-A) contêm, de ´pilot´, a informação de que se tratava
apenas  dos  trechos de  conversas  relevantes.  Em suas respostas  à  acusação,  nenhuma das
Defesas  requereu  acesso  à  integralidade  das  interceptações,  para  acessar  as  conversas
interceptadas que o MP porventura tivesse julgado irrelevantes. A própria Defesa de ADRIANO,
ora requerente, em sua resposta à acusação de fls.1772/1779, não formulou esse requerimento de
acesso à integralidade das conversas. Limitou-se a indicar testemunhas e pugnar por inadmissão
de prova que reputou emprestada. Mais uma prova de que as Defesas sempre souberam que as
mídias que vieram com a denúncia continham apenas as conversas que o MP julgou relevantes é
o  fato  de  a  Defesa  Técnica  de  MAURICIO  ter  arrolado  como  testemunhas  policiais  que
trabalharam  na  investigação  e  na  análise  das  interceptações  judicialmente  deferidas.  Todos
agentes foram inquiridos em Juízo, com as cautelas legais, por todas as partes, inclusive a Defesa
ora requerente, por longo período de tempo (termos de fls. 2557/2559 e especialmente termos de
fls.2932/2933).  As audiências ocorreram em outubro e novembro do ano passado (atas de fls.
2547/2553 e 2928/2931).  Como visto acima, já havia nos autos a informação de que os CDs
continham as conversas importantes, segundo o MP. E, ainda que por algum descuido algum dos
Advogados não tivesse prestado atenção a esse detalhe, com as oitivas dos agentes policiais,
mais uma vez, ficou clara a dinâmica das investigações, no sentido de que há trechos relevantes e
outros não. Assim, ficou nítido de que há gravações integrais e outras específicas para os trechos
que o MP reputou indiciarem ilícito. Mesmo assim, desde outubro, as Defesas nada requereram.
Por outro lado, a Defesa de JORGE juntou laudo pericial particular e às fls. 3312 desse documento
constam imagens dos CDs com a informação ´chamadas relevantes´. Ou seja, sempre souberam
sobre o exato teor das mídias e nada requereram. Não podem agora alegar cerceamento de
defesa, nem que foram surpreendidos. Ademais, não há prova de prejuízo, pelo que se afasta
qualquer nulidade. A juntada da integralidade das interceptações se deu por iniciativa do MP, em
início de dezembro passado (fls. 3084/3093), antes mesmo da ida do feito em alegações finais, já
tendo sido fornecida às Defesas cópia das mídias (certidões de fls. 3274/3276, 3282, 3284/3286).
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A juntada foi espontânea, tendo o MP o feito para evitar futura alegação de nulidade, sem que as
Defesas tivessem formulado o pedido. Assim, o material foi disponibilizado às Defesas desde o dia
06/12/19 (certidão de fls. 3274). A própria parte pode, por seus próprios meios, fazer cópia do CD.
No entanto, requereram ao Juízo que providenciasse cópia, o que foi deferido e cumprido no dia
13/12/19  (fls.  3276).  Nos  dias  16/12  e  17/12/19,  algumas  Defesas  retiraram  as  cópias  (fls.
3284/3286). Assim, o conteúdo estava à disposição desde o dia 06/12/19 e as cópias desde o dia
13/12/19,  ambos  de  dezembro  passado.  Portanto,  não  procede  a  alegação  da  Defesa  de
ADRIANO no sentido de que não teria tido acesso ao material suplementar. E mais, foi deferido
prazo  suplementar  de  ciência,  não  tendo  os  autos  ido  às  alegações  finais  ministeriais  até  a
presente data. Até agora ou, pelo menos até 17/12, as Defesas se limitaram a formular outro tipo
de requerimento, de acesso a autos de investigação que tramita em sigilo. Bom registrar que se
trata aqui de encontro fortuito de provas e não prova emprestada. Uma investigação, que ainda
continua, teria revelado indícios da suposta prática de outros crimes, que não eram o objeto inicial
da investigação. A partir desses indícios, ofereceu o MP denúncia que gerou esta ação penal,
embasada com tais indícios. Esses elementos foram trazidos a essa ação penal. A investigação,
que segue com outro escopo, não diz respeito aos fatos aqui imputados e, por isso, o acesso foi
negado  em  diversas  decisões  ao  longo  de  quase  um  ano.  Esse  pedido,  de  fato  formulado
reiteradamente, é DIFERENTE do pedido de acesso à íntegra das interceptações que, por sua
vez,  não  foi  formulado.  E  mais,  as  Defesas  não  requeraram  fosse  certificado  se  todas  as
conversas  interceptadas  estavam  nos  autos.  De  qualquer  sorte,  como  acima  explicado,  por
cautela, fez o MP a juntada dos trechos de conversas não utilizados para embasar a acusação.
Não é razoável, pois, nem lícito, que se reabra toda a instrução criminal. INDEFIRO, pois, o item
62.1 de fls.  3366 da Defesa de ADRIANO no que se refere à concessão de novo prazo para
resposta à acusação, negando a reabertura da instrução, afastando, outrossim, a preliminar de
cerceamento de Defesa

 

Sobre  essa  temática,  deve  ser  lembrado,  ainda,  que  aqui  se  trata  da  primeira  fase  do
procedimento do Tribunal do Júri, ao término da qual, a pior sentença possível aos interesses dos
Réus é a de pronúncia, decisão de mera admissibilidade da acusação, sem qualquer definição
quanto ao mérito. Assim, a juntada da integralidade deu-se em momento oportuno, pois antes
mesmo das alegações finais dessa primeira  fase,  a possibilitar  a renovação da prova oral  na
hipótese de serem os Réus pronunciados, o que enseja reabertura da instrução, com possibilidade
de  requerimentos  de  diligências  (art.  422  do  CPP)  e  oitiva  de  novas  testemunhas  para  o
julgamento em sessão plenária do Júri, esse sim o momento da decisão meritória com aptidão de
definitividade. 

 

Os argumentos acima expostos conduzem, igualmente, à rejeição da preliminar de cerceamento
de defesa suscitada pelas Defesas de GERARDO, BENEDITO, JULIO CESAR e MANOEL. Em
síntese  de  tudo  que  foi  acima  exaustivamente  exposto,  a  integralidade  dos  áudios  não  foi
requerida pela Defesa de GERARDO, BENEDITO, JULIO CESAR e MANOEL em suas respostas
à acusação. O MP juntou a integralidade voluntariamente antes das alegações finais. As Defesas
não comprovaram prejuízo em detrimento dos Acusados. A juntada da integralidade, segundo o
STF, não é obrigatória, mas, ainda assim, foi realizada nestes autos, com plena ciência da Defesa,
ainda na primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, quando a pior sentença possível é a
de pronúncia  e,  se  esse  for  o  caso,  renova-se  a  possibilidade  de  diligências  e  indicação  de
testemunhas. Noutro giro, ao contrário que aduziu a Defesa de GERARDO, houve tempo hábil sim
para a análise dos áudios com as conversas integrais, pois foram disponibilizados às Defesas em
dezembro de 2019 (certidões de fls. 3284/3286), antes do início do prazo para alegações finais,
tendo  o  prazo  sido  estendido  para  as  Defesas  de  forma  que  os  Patronos  de  GERARDO,
BENEDITO,  JULIO  CESAR  e  MANOEL,  por  exemplo,  só  apresentaram  seus  memoriais  aos
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02/03/2020 ("recebido" da processante cartorária às fls. 3991, 4004, 4019 e 4033). Dessa forma,
tiveram mais de dois meses para analisar os áudios, antes da sentença desta primeira etapa do
Júri. E, repita-se, aqui se está falando de áudios que o MP julgou irrelevantes e não foram usados
contra os Réus. As conversas relevantes para o MP foram juntadas com a denúncia. Desde o
início da ação penal as Defesas sabiam que se trata desses trechos e não requereram o restante
dos áudios. Porém, a integralidade foi juntada com antecedência suficiente, espontaneamente pelo
MP,  sem que as  Defesas  de GERARDO,  BENEDITO,  JULIO CESAR e MANOEL o tivessem
requerido. Não há, ainda, comprovação de prejuízo. 

 

Sobre a preliminar atinente à suposta quebra de cadeia de custódia, suscitada pelas Defesas de
MARCUS  VINICIUS,  MAURICIO  e  DANIEL,  verifico  que  a  alegação  é  genérica  e  não  veio
amparada  de  elementos  concretos  que  pudessem  ao  menos  sinalizar  o  vício  apontado.  A
integralidade  das  mídias  foi  juntada  e  as  Defesas  não  comprovaram qualquer  ilegalidade  ou
descontinuidade nos áudios. Os funcionários públicos que trabalharam nas interceptações gozam
de fé pública, presumindo-se a legitimidade e veracidade de seus atos. Quanto a esse aspecto,
pois,  cabe  às  Defesas  o  ônus  da  prova  de  demonstrar  eventual  ilegalidade  na  conduta  dos
agentes públicos que participaram das investigações e da colheita da prova, apontado de forma
concreta como os áudios não seriam fidedignos. As Defesas não se desincumbiram de tal ônus,
pois  tratou-se  de  alegação  abstrata  e  genérica.  Não  comprovaram  que  os  diálogos  não
reproduzem  a  realidade  das  conversas  travadas.  Não  há  prova  de  omissão  de  diálogos
interceptados nem de extravio nem de eventual descontinuidade das conversas. Reafirmo, ainda,
os demais argumentos acima expostos quando do afastamento de outras preliminares suscitadas
em relação  às  interceptações.  Ademais,  nenhuma das  três  Defesas  suscitou  tal  nulidade  no
momento oportuno, qual seja, a resposta à acusação (art. 406 §3º e 571, inciso I, ambos do CPP),
de modo que o ponto estaria precluso. Mesmo assim, a matéria foi analisada. A falta de alegação
no momento oportuno, entretanto, serve para provar de forma ainda mais contundente a ausência
de prejuízo aos Réus. REJEITO, pois, a preliminar de quebra de cadeia de custódia.  

 

Quanto aos demais pontos suscitados sobre a interceptação telefônica pela Defesa de MAURICIO
e de DANIEL, reporto-me ao já decidido quando do afastamento das preliminares suscitadas pela
Defesa de LAERTE.

 

Ultrapassadas  as  questões  prévias  quanto  às  interceptações,  passo  às  demais  preliminares
suscitadas pela Defesa de MAURICIO. 

 

Registro, volvendo à competência deste Juízo, que não houve distribuição por dependência. Não
houve distribuição dirigida. Os autos desta ação penal foram distribuídos por sorteio a este IV Júri,
como acima demonstrado. 

 

E mais, a arguição de incompetência deve vir por petição autônoma, por meio de exceção, em
autos apartados, no prazo de resposta, o que não se deu (art. 108 do CPP). De qualquer sorte,
ARREDO A PRELIMINAR de incompetência, implicitamente suscitada pela Defesa de MAURICIO,
por ser manifestamente improcedente. 
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                      Na sequência, deixo de conhecer da alegação de imparcialidade, implicitamente
suscitada pela Defesa de MAURICIO, pois a parte não a formulou por intermédio de exceção, em
petição  apartada,  não  havendo  procuração  com  poderes  especiais  (art.  98  do  CPP),  nem
objetivação  da  tese  na  parte  conclusiva  das  alegações  finais.  Não  apontou  nem comprovou
qualquer hipótese de suspeição ou impedimento com base legal. De mais a mais, o fato de ser o
mesmo juiz da etapa investigativa e da etapa judicial não macula, por si só, a imparcialidade do
julgador,  mesmo porque todos os atos se deram anteriormente à aprovação da lei  13.964 de
24/12/2019 que instituiu o juiz das garantias. A instrução criminal encerrou-se em data anterior. 

                     Quanto ao suposto vazamento de informações por parte de Promotora de Justiça,
verifico que na decisão de recebimento da denúncia às fls. 610/617, não consta determinação de
sigilo dos autos. A regra, após o recebimento da denúncia e o cumprimento das diligências de
prisão/busca  e  apreensão,  é  a  publicidade  da  ação  penal.  Há,  inclusive,  certidão  cartorária
atestando que não há determinação de segredo de justiça (fls.  1751), motivo pelo qual às fls.
1752/1753 foi ordenado o seu levantamento. Noutro giro, não cabe a este magistrado exercer
qualquer atividade de fiscalização da conduta profissional de membros do MP. Como assentei na
decisão de fls. 1708/1710, cabe à Advogada, se quiser, munida de seu direito de petição, acionar
os órgãos ministeriais com atribuição para tanto. Sobre os supostos vazamentos de áudios pelo
programa "Fantástico", não cabe a este Juízo qualquer atividade investigativa e é assegurado aos
jornalistas o  sigilo  da fonte.  Não há prova de que o MP tenha fornecido dados ao programa
televisivo. De todo modo, se a Defesa imputa ação criminosa ao MP, como o fez a Defesa Técnica
de MAURICIO em suas alegações finais, o ônus da prova é da parte que incrimina. Ou seja, cabe
às Drª Advogadas comprovarem sua acusação. Podem, se quiserem, formular notícia-crime aos
órgãos competentes. Esta ação penal é definida pela denúncia. Não é esta ação penal a sede
adequada para se perquirir fatos outros que não aqueles contidos na denúncia em face dos Réus.
De qualquer sorte, a meu ver, ao menos por ora, não há indícios de qualquer conduta criminosa
por parte dos membros do MP. E, por fim, nenhum desses eventos acarreta qualquer nulidade
processual e nem há prova de prejuízo em detrimento do Réu MAURICIO. 

                     Antes de encerrar esse capítulo das preliminares, essencial destacar que em sua
resposta à acusação (fls. 1248/12560), o Réu MAURICIO suscitou apenas preliminares de inépcia,
ausência de justa causa e cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos 0239556-
90.2018.8.19.0001. Dessa forma, as demais arguições estariam preclusas na forma do art. 571,
inciso I do CPP, pois não alegadas no momento oportuno. De qualquer sorte, como visto, foram,
mesmo assim, todas apreciadas. O mesmo deve ser dito quanto a DANIEL, pois em sua resposta
à acusação (fls.  1638/1639) não foi suscitada nenhuma preliminar.  O retardo das Defesas em
suscitar tais preliminares só reforça o entendimento de que não houve qualquer prejuízo aos Réus.

                    Quanto ao mérito, na forma do art. 413 do CPP, há prova de materialidade do crime
de homicídio consumado em detrimento da vítima JULIO DE ARAUJO conforme laudo de exame
de corpo de delito de necropsia acostado às fls. 49/51 e laudo de exame em local de homicídio de
fls. 29/35, ambos insertos nos autos em apenso (inquérito 901-01081/2015). 

                     Por outro lado, há indícios de participação com relação aos Acusados MAURICIO e
FABIANO, vulgo "mágico", com base na prova oral colhida em Juízo,  com as cautelas legais,
especialmente a partir dos depoimentos judicializados do Dr. Delegado Fabio Salvadoretti e do
Policial Civil Gustavo Silva.

Em Juízo, a testemunha FABIO FREITAS SALVADORETTI, Delegado de Polícia, esclareceu que
esteve  designado  à  DH  entre  final  de  2015  até  início  de  2018.  Afirmou  que  durante  as
investigações de diversos homicídios conseguiram constatar que a maioria dos crimes decorria da
atuação do crime organizado, isto é, milícia ou tráfico de drogas. Informou que havia uma grande
dificuldade em investigar tais delitos. Relatou que fizeram uma lista de vários homicídios, em que
milicianos da região de Rio das Pedras figuravam como suspeitos. Disse que em um dos casos de
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homicídios uma testemunha voltou à Delegacia e contou como se deu a morte de seu irmão,
JULIO, que inclusive era miliciano. Declarou que a testemunha expôs que JULIO havia matado
uma pessoa a mando de outra pessoa, cujo vulgo era ¿BOLADÃO¿. Relatou que não foi possível
identificar o miliciano de vulgo ¿BOLADÃO¿. Informou que a testemunha comunicou que JULIO
havia  cometido algum erro  na prática do homicídio  e  estava com medo da polícia  e  também
achava que ia ser morto, por isso ficou esperando onde estava, pois MAURlÇÃO estava vindo
conversar com ele. Expôs que MAURIÇÃO na época era o líder da milícia, havendo outras duas
lideranças, quais sejam o BETO BOMBA e o MÁGICO, que se encontra solto. Esclareceu que
estes três personagens faziam parte da cúpula da milícia. Comunicou que o MÁGICO era um dos
matadores da milícia. Relatou que nesse ponto do inquérito, saiu da DH. Afirmou que pediu para
um policial civil  fazer um organograma dessa milícia. Disse que todos os dados foram obtidos
também pela DRACO e pela Secretaria de Inteligência. Esclareceu que investigar uma milícia é
muito difícil, principalmente trazer para os autos depoimentos, por isso fazem muito trabalho em
campo.  Adicionou que por meio de ligações e mensagens anônimas aos telefones oficiais  da
DRACO, ocorre a captação de dados, os quais levam à verificação em campo. Esclareceu que
uma série de homicídios ocorreu em Rio das Pedras e a autoria era atribuída a milicianos do local,
pois o JULIO era da milícia, matou uma pessoa errada, falou para a irmã dele que o MAURIÇÃO
está vindo falar  com ele  e aparece morto,  não restam dúvidas que foi  ele  ou a mando dele.
Ressaltou que ninguém iria matar uma pessoa da milícia sem a ordem do superior, que na época
era MAURIÇÃO. Relatou que em todos os depoimentos na DH e na DRACO, as pessoas que
tomam  o  depoimento  deixam  a  testemunha  a  vontade  para  falar  o  que  quiser,  assim  não
perguntam quem é envolvido. Disse que essa testemunha tomou coragem para falar a verdade, no
último depoimento, pois ela tinha se mudado para outra região, visto que enquanto morava em Rio
das Pedras era inviável  expor os fatos e a milícia local.  Narrou que a testemunha apontou o
MÁGICO como um dos executores da morte de JULIO. Informou que após a testemunha depor
contra  a  milícia  existem várias  formas  de  consequência.  Disse  que,  atuando  em outro  caso,
observou que a milícia compra depoimentos de testemunhas, assim a testemunha depõe de forma
contrária em Juízo. Também, informou que a milícia normalmente elimina a testemunha antes dela
depor,  ou  mesmo  após  prestado  o  depoimento.  Acrescentou  que  o  crime  organizado,
principalmente  a  milícia,  não  funciona  sem a  corrupção de agentes  públicos.  Disse  que  está
sofrendo isso na pele hoje em dia, pois parece que as investigações e as ações estão sendo mais
monitoradas,  já  que quando vão agir,  os milicianos mudam de local.  Informou que milicianos,
policiais,  políticos,  de  todos  os  setores,  não  precisam mais  agir  ostentando  arma  de  fogo  e
fazendo cobranças, pois muitas vezes apenas vendem informações. No entanto, esclarece que o
caso de Rio das Pedras é uma exceção, em que o MAURIÇÃO dominava a milícia naquela época.
Informou que a milícia explora todo tipo de serviço, ela entra para tomar a favela do tráfico para
cometer outros crimes, a única diferença é que não vai vender drogas, até porque o miliciano
vendendo drogas é mais um flagrante em que ele pode ser indiciado se for capturado. Dessa
forma, aduz que é muito comum a milícia realizar extorsão, pois é muito difícil alguém que sofre
extorsão denunciar, visto que a pessoa ameaçada sabe vai morrer se denunciar. Complementou
que  a  milícia  também explora  ¿gatonet¿,  botijão  de  gás,  cigarro  contrabandeado,  transporte,
comércio ilegal de armas, entre outros. Exemplificou que em Santa Cruz a milícia está asfaltando
ruas, fazendo ¿trabalho social¿, também, para que os moradores não os denunciem. Afirmou que
onde o miliciano vê a oportunidade de ganhar dinheiro ilicitamente, ele começa a agir daquela
forma. Disse que já conhecia ADRIANO MAGALHÃES NÓBREGA, vulgo CAPITÃO ADRIANO ou
GORDINHO, de ouvir falar,  integrava a milícia, mas pode ser que ADRIANO integrasse outras
milícias, uma vez que era, na verdade, um matador de aluguel, assim como era o BATORÉ, ambos
são policiais militares expulsos e eles matavam por dinheiro. Informou que ouviu falar vagamente
sobre RONALD PAULO ALVES, vulgo MAJOR RONALD ou TARTARUGA, como integrante da
milícia.  Confirmou que MAURIÇÃO era o líder da milícia naquela época. Disse que MARCOS
VINÍCIUS, vulgo FININHO, também integrava a milícia, inclusive seu nome está no organograma
desta milícia. Avisou que consta do organograma também o CAPITÃO QUEIROZ. Relatou que
apenas ouviu falar de MANOEL DE BRITO, vulgo CABELO, pelo apelido, mas não pode afirmar,
não se recorda da qualificação dele. Informou que não se recorda de JULIO CESAR VELOSO
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SERRA,  DANIEL ALVES DE SOUZA,  LAERTE SILVA DE LIMA.  Disse  que  já  ouviu  falar  de
GERALDO ALVES MASCARENHAS, vulgo PIRATA, como sendo integrante da milícia. Acrescenta
que não se recorda de BENEDITO AURÉLIO,  vulgo  AURÉLIO.  Informa que  conhece JORGE
ALBERTO, vulgo BETO BOMBA, como sendo integrante da milícia, inclusive BETO BOMBA fazia
parte  da  cúpula  e  não  matava  tanto  quanto  o  MÁGICO.  Relatou  que  conhece  FABIANO
CORDEIRO FERREIRA,  vulgo  MÁGICO.  Informou  que  não  se  recorda  de  FÁBIO CAMPELO
LIMA. Narrou que na DH que cuida de Rio das Pedras há uma lista de homicídios com um número
elevado de casos sem solução. Respondeu que a testemunha BEATRIZ era próxima do irmão,
mas não moravam juntos. Disse que a testemunha relatou que o irmão nunca tinha contado que
havia matado alguém, aquela foi a primeira e única vez que o irmão contou que tinha matado uma
pessoa. Informou que outra organização criminosa não poderia ter matado JULIO, pois nenhuma
organização criminosa ia conseguir  entrar na casa de JULIO dentro de Rio das Pedras,  só a
milícia local poderia ter feito isso. Afirmou que BEATRIZ corre um grande risco de morte. Repetiu
que ficou na DH de final de 2015 até início de 2018, mas quando saiu da DH ainda não tinha
chegado a indiciar MAURICIO. Relatou que na DH se investiga o homicídio praticado. Informou
que não se recorda de MARCUS VINICIUS,  vulgo FININHO, ter  sido citado pela  testemunha
BEATRIZ.  Afirmou que  não  indiciou  MARCUS VINICIUS.  Afirmou que  nunca  fez  indiciamento
apenas com base em denúncia anônima. Disse que todas as provas são juntadas aos autos.
Esclareceu que por ter saído da DH antes da finalização do inquérito, não tem como dizer quais as
conclusões obtidas sobre o réu JORGE ALBERTO MORETTI, vulgo BETO BOMBA. Relatou que é
absolutamente normal  uma mesma testemunha prestar  três ou quatro  depoimentos durante o
inquérito, visto que a testemunha vai tomando coragem. Além disso, acrescentou que nada foi
induzido, BEATRIZ apenas tomou coragem, e os depoimentos não são contraditórios. Afirmou que
é normal, após o depoimento da testemunha e quando o caso envolve a milícia de determinado
local,  apresentar  fotos  de  pessoas  que  supostamente  são  milicianos,  a  fim  de  corroborar  a
informação colhida pela inteligência. Informou que o foco da investigação era a milícia de Rio das
Pedras, mas na área da Muzema também atua a mesma milícia. Narrou que na DRACO está
apurando com mais calma os serviços explorados pela milícia. Esclareceu que BEATRIZ não falou
que estava ameaçada expressamente, mas ela demonstrava muito medo. Respondeu que não faz
covardia com ninguém, se surgir uma prova para a Defesa ela será juntada, e também que não dá
para definir o comportamento humano, às vezes a pessoa toma coragem na hora do crime, às
vezes a pessoa  toma coragem depois.  Esclareceu  que  alguns  casos  têm mais  urgência  que
outros, assim vão realizando as diligências aos poucos. 

 

A  testemunha,  JOSÉ  ANTÔNIO  LOURENÇO  JUNIOR,  Policial,  relatou  que  trabalhou  por
aproximadamente dois anos e sete meses na DH. Disse que o primeiro procedimento que pegou
no âmbito de Rio das Pedras era sobre a morte de um garçom, como na época não haviam muitas
informações sobre Rio das Pedras, o Dr. FABIO pediu que os policiais realizassem uma apuração
da situação do local. Narrou que após algumas verificações no local, moradores relatavam que era
muito comum no local esse tipo de homicídio. Informou que depois chegou outro procedimento de
homicídio em Rio das Pedras e os policiais continuaram a avançar nas investigações, pois até
então a equipe desconhecia atuações irregulares na localidade. Acrescentou que se comunicou
com o  pessoal  da inteligência  e  lhe  passaram os  dados sobre  mortes  ocorridas em Rio  das
Pedras. Disse que por meio da subsecretaria de inteligência a DRACO lhe passou dados sobre a
liderança  da milícia  de  Rio  das Pedras  e  como estava  a situação na localidade,  além de as
informações indicarem que a milícia já atuava naquela região a um bom tempo, que a milícia
tomou o local do tráfico de drogas, que incialmente DALCEMIR era o líder da milícia, mas foi
preso, ato contínuo quem assumiu a alta cúpula foi o MAURIÇÃO, o MÁGICO, o BETO BOMBA e
o  CAPITÃO  QUEIROZ.  Aduz  que  pelas  informações  do  Disque  Denúncia  foi  apurado  que
MAURIÇÃO  era  o  indivíduo  que  mais  dava  ordens  e  integrava  a  cúpula.  Informou  que  as
informações vieram da CINT, CINPOL e DRACO e foram confirmadas. Narrou que era comum a
testemunha ir depor e não falar nada em decorrência do medo e da corrupção policial, o que gera
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falta de confiança. Relatou que os moradores falavam que a milícia explorava o ¿gatonet¿, botijão
de gás,  água,  inclusive  indagou ao  morador  que  aquilo  era  um gato  de  luz,  mas o morador
respondeu que pagava o gato de luz e de água e o pagamento era feito para a milícia. Disse que
identificou como integrantes da milícia por meio de dados da inteligência o CAPITÃO ADRIANO ou
GORDINHO, o MAJOR RONALD ou TARTARUGA, MAURIÇÃO, que seria o líder naquela época.
Afirmou que havia um vulgo MAGRINHO integrante da milícia, mas não dizer se é o MARCUS
VINICIUS, vulgo FININHO. Expôs que não se recorda de MANOEL DE BRITO, vulgo CABELO,
JULIO CESAR VELOSO SERRA, DANIEL ALVES DE SOUZA. Disse que se recorda de LAERTE
SILVA DE LIMA como integrante da milícia. Apontou que não se recorda de GERALDO ALVES
MASCARENHAS,  vulgo  PIRATA,  BENEDITO AURÉLIO,  vulgo  AURÉLIO.  Afirmou que JORGE
ALBERTO, vulgo BETO BOMBA, FABIANO CORDEIRO FERREIRA, vulgo MÁGICO, e FÁBIO
CAMPELO LIMA faziam parte da milícia. Esclareceu que não é muito comum chamar o suposto
executor do crime para depor na delegacia, depende de fatores como credibilidade da testemunha,
entre  outros.  Afirmou que redigiu  a  informação preliminar  e  o  objetivo  era  saber  quem era  a
liderança, identificar o que estava ocorrendo naquela área e descobrir quem matou a vítima desse
procedimento. Disse que nas reuniões com a CINT começaram a serem trocados dados a fim de
esclarecer quem deu a ordem para que esse homicídio acontecesse. Informou que o procedimento
ficou parado, quando chegou a informação de que o MÁGICO havia  matado ele após ele ter
mexido com a mulher do MÁGICO em um baile às 4:30h. Explicou que todas as informações de
inteligência vieram da CINT e pegou essas informações e mandou para a DRACO e a CINPOL
para confirmarem se era isso mesmo, assim DRACO e CINPOL avisaram que as informações
estavam corretas. Respondeu que quanto ao acusado ADRIANO a informação chegou depois de
feito o relatório preliminar, por isso ADRIANO não consta desse relatório. Reafirmou que o nome
de  RONALD  consta  apenas  dos  dados  de  inteligência,  não  ouviu  nenhuma  pessoa  falando
especificamente sobre RONALD. Explicou que a subsecretaria  faz uma análise dos principais
disque-denúncias, policiais vão em campo, fotografam, filmam, verificam as informações fazendo
uma filtragem, daí que surgem as informações da inteligência. Disse que quem não foi indiciado é
porque  não  conseguiram  provas.  Esclareceu  que  não  está  mais  atuando  na  DH,  está  no
departamento de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Respondeu que saiu da DH da
Barra em abril de 2018. Afirmou que recebeu os dados em início de 2017. Disse que confirmou
que MAURÍCIO era o líder com provas que constam do procedimento, inclusive depoimento de
testemunha, mas isso foi em outro procedimento e depois desse relatório preliminar. Informou que
não tem uma informação segura de onde o MAURIÇÃO mora, mas chegou em off que ele morava
no Golden Green na praia da Barra.  Disse que um informante viu o MÁGICO ligando para o
MAURIÇÃO antes de matar a vítima, pois para matar em área de milícia precisa da autorização do
chefe. Esclareceu que o MÁGICO figura como participante da cúpula de liderança, mas não como
chefe. Disse que saiu da DH sem concluir nada quanto a participação de MAURIÇÃO, visto que o
procedimento anda e para.  Disse que não teve robustez bastante para indiciar  MAURIÇÃO e
MÁGICO até o momento em que estava atuando na DH. Afirmou que depois que saiu da DH não
soube mais sobre esse procedimento. Relatou que apenas viu pela televisão que o MAURIÇÃO foi
preso e levado até a DH da Barra para prestar depoimento no caso da MARIELLE. Esclareceu que
quando instaura o inquérito não vai para o DETRAN, mas, se não se engana, quando indicia é que
comunica ao DETRAN, mas demora um tempo, se não se engana, cerca de uma semana. Narrou
que as informações colhidas em conversas informais com os moradores foram colhidas dentro de
Rio das Pedras, perto da associação de moradores, local onde foram buscar algumas câmeras.
Disse que não teve dificuldade para adentrar na comunidade, mas sempre que começavam a
perguntar sobre a milícia, a maioria das pessoas os deixava falando sozinho, ficavam caladas,
saiam  do  local.  Informou  que  algumas  pessoas  falaram  algumas  coisas,  e  tentaram  extrair
informações. Em razão dessa condição, fizeram contato com outros policiais que tinham contatos
com pessoas que moram na comunidade para conversar com essas pessoas fora da comunidade.
Afirmou que adentraram Rio das Pedras com viatura ostensiva, toda equipada. Relatou novamente
que a referência ao miliciano recebida era de MAGRINHO e não FININHO. Respondeu que existe
uma dificuldade de regularização de água, pois os órgãos públicos relegam essa área. Afirmou
que chegou a informação que a milícia explorava a venda de botijão de gás e galão de água, pois
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os moradores só podem comprar de determinado depósito que teria ligação com a milícia. Disse
que  não  investigou  onde  era  esse  depósito.  Esclareceu  que  estava  lotado  na  delegacia  de
homicídios, então o policial não pode abrir muito a investigação para apurar delitos anexos, como
a venda pela milícia de gás, o que se pode fazer é extrair cópia e enviar para outra delegacia com
atribuição. Afirmou que a informação de que o acusado LAERTE é miliciano da área de Rio das
Pedras foi extraída do banco de dados da subsecretaria da polícia civil, inclusive disse que nunca
viu a foto de LAERTE, mas soube que ele era visto realizando cobranças em Rio das Pedras.
Relatou que não sabe dizer se as concessionárias públicas entram dentro de Rio das Pedras para
prestar  serviços.  Disse  que não chegou a intimar o  MÁGICO para comparecer na delegacia.
Informou  que  a  investigação  não  coletou  nenhum  recibo  acerca  de  pagamento  de  taxa  de
segurança, pois não estavam investigando a organização criminosa de Rio das Pedras, mas sim o
homicídio. Narrou que assim como o LAERTE, o CAMPELO também foi citado como atuante na
área de milícia pelos dados do setor de inteligência. Esclareceu que a informação que chegou é de
que CAMPELO é atuante na milícia, mas não teve acesso à qualificação. Disse que a informação
sobre o CAMPELO só chegou agora, quando já estava no combate à corrupção, não é da época
em que atuava na DH, essa informação é recente. 

 

A testemunha, MÁRCIO CLÁUDIO SANTIAGO DA SILVA, Policial, relatou que trabalhou na DH por
volta de 4 anos, entre 2014 e 2017. Disse que trabalhou como plantonista no setor de inteligência
policial e no plantão aconteciam homicídios em várias regiões. Afirmou que no decorrer dos anos
haviam  vários  homicídios  em  Rio  das  Pedras.  Informou  que  não  participava  da  colheita  de
depoimentos, trabalhava especificamente no fornecimento de informações de dados do banco da
polícia sobre as vítimas e os possíveis autores dos delitos. Disse que não se recorda do fato
específico tratado no presente processo. 

 

A testemunha, JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA PIMENTA, Coronel da Polícia Militar, relatou
que comandou o CPAM de março do ano passado até janeiro deste ano. Afirmou que o CPAM
atua em todo o Estado do Rio de Janeiro e que apuravam a ocorrência de crimes ambientais.
Disse que foram dezenas de operações ocorridas em Itanhangá, Ilha da Gigóia, Muzema, Rio das
Pedras,  centenas  de  indivíduos  presos,  foram  encontradas  nessas  localidades  construções
irregulares,  foi  apreendido maquinário,  mas os milicianos não atuavam apenas na construção
irregular, mas também venda ilegal de gás, de água, entre outras atividades típicas praticados por
miliciano. Afirmou que todas as pessoas encontradas no local foram presas, mas não sabe dizer
quem  seria  o  líder  da  milícia.  Informou  sobre  a  utilização  pela  milícia  de  caminhões  pipa,
retroescavadeira,  betoneiras,  todo  tipo  de  maquinário  utilizado  na  construção  civil.  Também,
relatou que  atuaram na ilha  da gigóia  para apreender  o  milícia  boat,  balsas.  Informou que a
operação de inteligência é feita pela polícia judiciária. Frisou que os nomes que se lembra são os
nomes que saíram na imprensa, visto que apenas gerenciava as operações, não tinha então o
domínio diretamente de cada preso. Ressaltou que pelas suas informações nenhuma liderança foi
presa  nos  locais  onde teve  operação.  Respondeu que  os crimes de construção irregular  não
ocorrem apenas em locais mais pobres, mas também ocorrem em casas de luxo. Informou que
cada comunidade tinha uma característica,  os furtos de energia  e de água ocorriam tanto  no
interior das comunidades como nas localidades que orbitavam essas comunidades, inclusive a
atuação da milícia pode ser para venda da água para consumo em si, ou para a utilização em
construções irregulares. Relatou que o CPAM nunca tinha atuado em área de milícia, e quando
recebeu o comando colocou isso como um objetivo, assim eram dezenas de operações. Informou
que as operações policiais militares eram precedidas de um planejamento prévio, de uma coleta
de dados, para identificar onde estavam ocorrendo crimes com a participação de agentes públicos.
Disse que principalmente na baixada fluminense foram identificados vários delitos. Disse que as
operações  policiais  militares  das  unidades  que  comandou  eram  precedidas  de  planejamento
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prévio, coleta e busca de danos disponíveis e negados. A operação era feita por meio de ações de
inteligência, em que se verificava onde estaria sendo praticado o crime e quem seriam os agentes
públicos envolvidos. Que várias pessoas foram feitas. Que também havia início de operações por
meio de ligações feitas para o disque-denúncia. 

 

 

A testemunha, GABRIEL FERRANDO DE ALMEIDA, Delegado de Polícia, relatou que sua lotação
atual é na DRACO como delegado titular. Disse que assim que assumiu a DRACO em janeiro de
2019, foi convocado pelo GAECO para dar suporte à operação que teria sido deflagrada com
lastro em procedimento de investigação criminal  que tramitou no Ministério Público.  Que, com
base nas informações dos mandados, foi responsável por um dos locais da operação que seria a
esposa  do  réu  foragido,  Capitão  Adriano.  Que  procedeu  ao  imóvel,  realizou  buscas  e  não
conseguiu encontrar o réu, que se encontra atualmente foragido. Que a partir do momento em que
a operação foi deflagrada, teve acesso à denúncia e a algumas provas, acessando pessoas que
até  então eram intocáveis.  Que todas  as pessoas da denúncia  são  realmente  integrantes  da
associação criminosa que atua naquela região. Que não há dúvidas de que são todos integrantes
de associação criminosa e que, mesmo que a maior parte já esteja presa, a DRACO é inundada
de denúncia  sobre a  influência  criminosa  que  os  elementos exercem em Muzema e Rio  das
Pedras, principalmente da liderança eu outras denúncias continuam chegando à DRACO. Que
isso o motivou a instaura no procedimento policiais para apurar essas denúncias, que inclusive
advogados já tiveram acesso e levaram seus clientes. Que sobre a estrutura dessa organização
criminosa, sabe que a milícia é uma das organizações criminosas mais nefastas que operam no
Rio de Janeiro, como o tráfico. Que a milícia se adapta e tem muita diversidade. Que a milícia do
Rio das Pedras é uma das mais antigas do estado do Rio  de Janeiro e que eles atuam em
atividades econômicas diversas, por meio de extorsão, com a cobranças de diversas taxas dos
moradores  e  comerciantes.  Que  nas  regiões  de  Rio  das  Pedras,  Itanhangá  e  adjacências
exploração do mercado imobiliário, monopólio do mercado de gás, agiotagem, homicídios, porte
de arma, ameaças e intimidações e por isso que é tão difícil  de se obter informações. Que lá
vigora a lei do medo, porque os moradores fazem denúncias anônimas. Que o império do medo
aplicado pelos elementos na região é enorme. Que não tem como identificar uma atividade mais
lucrativa,  haja  vista  eles  se  dedicarem a  diversas  atividades.  Que a  milícia  explora  qualquer
atividade  lucrativa,  desde  o  mercado  imobiliário,  com  participação  da  venda  de  imóveis,
agiotagem, o monopólio do mercado de gás. Que a DRACO se debruça sobre o tema atividade
econômica. Que as milícias se debruçam muitas vezes sobre atividades ilícitas, mas operam por
meio de sócio oculto. Que em regra a atividade de gás não é ilícita, mas há o redirecionamento do
exercício dessas atividades. Que quando se depara quando o monopólio da atividade, com preços
mais vantajoso e somente com um local para a vende de determinado produto, tudo leva a crer
que a milícia  obtém alguma lucratividade. Que ficou evidenciado na investigação que os réus
atuam em todas as atividades econômicas citadas, seja na agiotam, no mercado imobiliário, nas
ameaças ou intimidações. Que, por exemplo, a diferença entre um empresário associado e um
empresário vítima seria: que se tem um indivíduo que é comerciante e alvo de ameaças, e que
esse  indivíduo  quando  paga  ou  fornece  um pagamento  para  a  milícia,  esse  pagamento  tem
natureza jurídica de extorsão, na verdade é um valor repassado para a milícia que é produto de
crime. Já quando se fala de um empresário associado, quando repassa um valor para a milícia
não seria extorsão, mas sim lucro/dividendos. Então existem pessoas, associadas à milícia e, por
conta disso, há a divisão de lucros. Isso ficou muito evidenciado em uma investigação recente do
GAECO  onde  construtores  foram  presos.  Que  quando  o  indivíduo  é  investigado  por  uma
construção  irregular,  isso  pode  no  máximo  configurar  um  crime  ambiental.  Mas  se  aquela
construção estiver em um contexto de associação criminosa, em que aquele empreendedor tiver
associado a uma organização criminosa, a coisa avulta em tamanho. Que há investigação em
andamento que busca comprovar essa tese, de que a milícia atua por meio de sócio oculto em
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diversas atividades econômicas, dentre elas o mercado imobiliário. Que as pessoas temem prestar
depoimento, por conta do medo que essas organizações criminosas infligem na posição em geral.
Que nesse contexto narrado, as associações de moradores da Muzema e a do Rio das Pedras
são constantemente mencionadas como sendo envolvidas na organização criminosa local. E que
várias denúncias apócrifas foram relatadas nesse sentido e que essas denúncias são alvos de
investigação. Que é muito difícil sustentar uma atuação isenta em um lugar que se sabe que é
notória a atuação de uma organização criminosa. Que ser representante popular local sem um
respaldo mínimo da organização criminosa que atua no local é praticamente inviável. Que ousa
afirmar que é muito difícil ter uma liderança isenta nesses locais que sofrem influência completa.
Que assumiu a DRACO em janeiro de 2019 e que a investigação já ocorria em alguns meses. Que
não  foi  presidente  da  investigação  que  lastreou  a  denúncia  e  que  esse  foi  lastreada  por
procedimento que tramitou perante o Ministério Público. Que não participou de nenhum ato de
investigação,  mas  teve  acesso  às  informações,  após  a  judicialização  e  publicidade  das
informações. Que rigorosamente veio conhecer os elementos quando da deflagração. Que não
chegou  a  analisar  as  interceptações  telefônicas.  Que  o  Acusado  Adriano  tinha  alcunha  de
¿Capitão Adriano¿ e ¿Gordinho¿. Que ratifica essas informações pelas denúncias que recebe
rotineiramente que corroboram com essa informação. Que não pode revelar o nome de algumas
pessoas por fazerem parte de relatórios de inteligência. Que tem investigações que visam apurar o
funcionamento de uma organização criminosa local com base em denúncias que recebeu após a
deflagração da investigação ¿Os Intocáveis¿. Que diante dessas notícias-crime, sejam apócrifas
ou advindas de elementos de informação de outras unidades em que são encaminhados outros
inquéritos policiais, foi instaurado esse procedimento para visar entender o funcionamento desse
tipo de organização criminosa no local. Que a milícia local é uma organização criminosa muito
antiga. Que esse baseia também em investigações que já ocorreram. Que há investigações por
cerca de 10 (dez) anos. Que há antigos personagens que se repetem. Que sabe que existem
diversas  ações  provavelmente  no  fórum  regional  de  Jacarepaguá.  Que  ouviu  lideranças
comunitárias, pessoas noticiadas e que pode fornecer por ofício do juízo. Que conforme essas
informações iam chegando, as pessoas seriam ouvidas. Que ainda não há indiciamentos e que
não é necessariamente sobre os mesmos personagens. Que não se recorda sobre quem seria
¿IGOR¿  com  apelido  ¿gordinho¿.  Que  conhece  a  investigação  dos  autos.  Que  tomou
conhecimento do que foi  produzido nos fatos no dia da operação. Que a mesma organização
criminosa  que  exerce  influência  na  localidade  Muzema também exerce  influência  no  Rio  das
Pedras. Que a investigação indica que o Acusado ¿Maurício¿ exercia influência na localidade da
Muzema e o Ministério Público produziu essa prova, estando essa nos autos. Que ratifica essas
informações com base em todos os elementos de informação que recebe. Que há um destaque de
relevância  para  alguns  na  organização  criminosa.  Que  o  acusado  ¿Maurício¿  exerce  uma
liderança local, mas que existem inúmeras atividades econômicas exploradas pelo grupo. Que não
sabe se a investigação apontou quem é o laranja da atividade de agiotam. Que também busca a
resposta sobre quem seja o laranja do comercio de gás e do 
¿gato net¿. Que no dia da operação não prendeu ninguém pessoalmente, comandando somente a
formalidade na delegacia. Que sabe que o Acusado MAURICIO já respondeu a outros processos,
mas não  sabe se  foi  condenado ou absolvido.  Que não investigou  o  homicídio  constante  na
denúncia, não podendo falar sobre. Que sobre o Acusado MARCOS VINICIUS, vulgo ¿Fininho¿ é
apontado  como sendo braço  direito  do  réu  MAURIÇÃO,  como sendo um dos indivíduos  que
tomariam conta  de sua  segurança e  passariam ordens criminosas.  Que não  participou  dessa
investigação, mas é incrível como colaboradores e elementos de prova e relatórios de inteligência
são nesse sentido. Que é difícil sustentar o oposto quando há diversos colaboradores, que não
pode arrolar aqui porque pedem o anonimato. Que continua investigando a organização criminosa
e que o nome desse investigado rotineiramente aparece nas investigações. Que dentre todas as
denúncias  ocorridas  ainda  não  há  nenhuma  ação  penal.  Que  9  (nove)  meses  para  uma
investigação dessa complexidade é pouco. Que é muito comum que alguns personagens sejam
absolvidos  e  condenados  em  algumas  varas.  Que  o  Acusado  MARCOS  VINICIUS  foi  preso
posteriormente à operação, no bairro de Niterói, por equipes do Ministério Público. Mas que não
participou da prisão. Que não sabe se na ocasião da prisão o Acusado MARCOS VINICIUS estava
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dirigindo  um  táxi.  Que  esse  acusado  não  foi  preso  em  flagrante,  mas  por  cumprimento  de
mandado de prisão. Que na maioria das prisões feitas, as pessoas não estão na posse de armas e
nem em flagrante. Que geralmente as pessoas presas por mandados de prisão são pessoas que
não estão na posse flagrancial. Que dificilmente serão pegos criminosos de alto envergadura na
posse de armas. Que o maior criminoso do Rio de Janeiro, ¿Rogério 157¿, foi preso sozinho,
dentro de uma favela, sem arma. Então o fato de não estar na posse de uma arma no momento da
prisão não significa que a pessoa é mais ou menos perigosa. Que é possível prender a pessoa
mais perigosa do Rio  de Janeiro  sem arma.  Que teve acesso ao que investigaram. Que não
praticou atos de polícia judiciária no decorrer das investigações, mas teve acesso após o deflagrar
da investigação. Que em relação ao réu DANIEL, não participou de nenhuma investigação em que
o Acusado estivesse  envolvido.  Que não  esteve  na DRACO outras  vezes.  Que já  investigou
organizações criminosas do tipo milícia anteriormente. Que existem pessoas que tem histórico
com o crime e entram para a milícia, mas também há pessoas que não têm nenhum histórico. Que
o caminhar dentro da investigação até a liderança pode não ter sido descoberto necessariamente
pelo Estado, então o fato de a pessoa não possuir anotações criminais ou não ser um criminoso
com longa ficha criminal,  não quer dizer  que ele  não seja  um criminoso ou um líder.  Há um
histórico de denúncia. Que não se recorda quantas denúncias teriam sobre o Acusado DANIEL.
Que  não  se  recorda  as  funções  do  Acusado  DANIEL.  Que  entrou  na  DRACO  na  primeira
quinzena, sendo por essa operação o primeiro contato com os Réus. Que sobre o Réu JORGE
ROBERTO MORETI atualmente não há indiciamento na DRACO, mas que ele já foi preso em
outra ocasião. Que não sabe se ele foi absolvido. Que a função exercida por esse acusado, ele
não seria um dos líderes, mas teria um cargo de destaque, alegando a denúncia que ele teria uma
certa influência na gestão imobiliário junto à associação de moradores no Rio das Pedras. Que há
inúmeras  denúncias  anônimas nesse  sentido  direcionadas,  em que esse  Acusado está  como
testemunha, e não um envolvido. Que não pode instaurar um inquérito com base em denúncia
anônima, mas que ela pode servir como lastro para verificação. Que chama a atenção o excesso e
o longo período, o fato de existirem inúmeras denúncias, por longo período que apontam nesse
sentido  merece  investigação.  Que  em  sua  gestão  não  há  nenhum  ato  materializado  nesse
momento que enseje o ato de indiciamento sobre o Réu JORGE ROBERTO MORETI. Que preside
investigações em andamento e não se sente confortável em emitir juízo antes das investigações
concluídas. Que há um comprometimento em juntar um conjunto probatório robusto para envio ao
Ministério  Público.  Que  não  relatou  qualquer  parte  dessa  investigação,  porque  não  teve
participação. Que não sabe quando a investigação começou. Que só atuou para cumprir com os
mandados prisão. Que nesse momento a denúncia já estava formulada, já que se tratavam de
prisões preventivas. Que teve acesso à FAC dos acusados, mas não se recorda no momento
sobre os detalhes de cada um. Que chegou a ouvir alguns dos Acusados na DRACO.  Que parte
dos Réus presentes foram ouvidos na DRACO. Que antes era titular da delegacia de roubos e
furtos e que atuou investigando milícias na Delegacia de Homicídios. 

 

A testemunha, BEATRIZ DE ARAUJO ROCHA, irmã da vítima, relatou que não morava com a
vítima. Que não continua morando no Rio das Pedras. Que se mudou de lá há três anos. Que a
vítima não trabalhava. Que a vítima não falava do que vivia. Que tinha muito contato com a vítima,
mas que ela não falava do que vivia, nem como ele se sustentava. Que ele não tinha filhos. Que o
via todos os dias.  Que tomou conhecimento da morte dele por uma amiga que a chamou no
momento da morte. Que estava na casa de uma amiga. Que só foi dito que seu irmão estava
dentro de casa morto. Que ficou desesperada e ligou para SAMU. Que foi até a casa e viu a vítima
deitada em cima da cama cheia de sangue. Que a casa não estava revirada. Que pegou o telefone
da  vítima.  Que  o  telefone  tocou,  mas  não  conseguiu  atender  porque  estava  ruim.  Que  não
conseguiu mexer no telefone. Que ficou em cima da cama o telefone e depois não o viu mais. Que
não sabe o que envolveu a morte de seu irmão. Que ninguém comentava com ela sobre a morte
de seu irmão, porque ficou muito deprimida. Que foi à delegacia umas 2 (duas) ou 3 (três) vezes.
Mas que na segunda vez não relatou tudo, porque ficaram pressionando muito. Que os policiais
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ligaram pedindo para ela comparecer à delegacia, dizendo que era para ¿dar fim ao caso¿, dar
como encerrado. Que quando chegou lá, começaram a fazer várias perguntas dizendo que era
para confirmar. Que confirmou as perguntas feitas. Que foi ao Ministério Público na terceira vez.
Que nas duas vezes que foi à delegacia não foi com advogado. Que quando foi ao Ministério
Público foi com advogado, Dr. Cláudio Santos. Que quando foi à delegacia não conhecia ainda o
advogado. Que seu trabalho em obra e não tem condições de pagar advogado. Que conheceu
esse advogado e perguntou se ele poderia ajudar e o advogado foi  lá com ela.  Que seu pai
trabalha  em  vários  locais,  não  tendo  um  local  específico.  Que  seu  pai  fez  obra  para  esse
advogado. Que assinou o que foi dito na delegacia, mas não leu o que foi assinado. Que não se
lembra de ter falado o nome de MAURIÇÃO no primeiro depoimento na delegacia. Que seu irmão
integrava a milícia de Rio das Pedras e que falou isso em seu depoimento. Que a vítima confessou
que teria matado uma pessoa. 

 

A testemunha, GUSTAVO LUIZ DA ROCHA SILVA, Inspetor de Polícia,  relatou que não era o
principal investigador do inquérito, mas fez algumas perguntas para BEATRIZ quanto a morte do
irmão dela. Disse que se lembra de ADRIANO, vulgo CAPITÃO ADRIANO, MAJOR RONALD,
MAURÍCIO, conhecido como MAURIÇÃO, MARCUS VINICIUS, vulgo FININHO, LAERTE SILVA
DE LIMA, JORGE ALBERTO, vulgo BETO BOMBA, inclusive está investigando especificamente
este indivíduo, e FABIANO CORDEIRO FERREIRA, vulgo MÁGICO. Expôs que não se recorda de
MANOEL DE  BRITO,  vulgo  CABELO,  JULIO  CESAR VELOSO  SERRA,  DANIEL ALVES  DE
SOUZA,  GERALDO  ALVES  MASCARENHAS,  vulgo  PIRATA,  BENEDITO,  vulgo  AURÉLIO,  e
FÁBIO CAMPELO LIMA. Afirmou que quanto aos nomes que se lembra, todos fazem parte da
milícia de Rio das Pedras. Informou que MAURIÇÃO, CAPITÃO ADRIANO e MAJOR RONALD
capitaneavam  a  milícia.  Narrou  que  se  recorda  de  ter  tomado  apenas  um  depoimento  de
BEATRIZ,  apesar  de  ela  ter  prestado  no  total  três  depoimentos.  Esclareceu  que  o  primeiro
depoimento de BEATRIZ foi tomado no dia do fato pela equipe do GEO, mas a depoente estava
com medo e não falou tudo o que sabia. Acrescentou que em um segundo depoimento BEATRIZ
também não falou tudo, pois era muito recente, além de ela residir na comunidade, o que gerava o
medo  de  ser  morta  pelas  mesmas  pessoas  que  mataram  o  irmão  dela.  Relatou  que  os
personagens citados eram pessoas temidas pela comunidade e a sanção pelo descumprimento de
suas ordens é a morte. Disse que em seus depoimentos BEATRIZ cita nomes de pessoas que
seriam os envolvidos, mandantes da morte do irmão dela. Informou que em todos os depoimentos
BEATRIZ estava com medo. Narrou que no último depoimento de BEATRIZ apresentou fotos do
MÁGICO e do BETO BOMBA e ela reconheceu ambos. Afirmou que no dia do fato chegou ao
conhecimento de BEATRIZ quem haveria matado o irmão dela.  Esclareceu que BEATRIZ não
havia citado o BETO BOMBA diretamente em seu depoimento, os policiais apresentaram a foto
dele e do MÁGICO e ela os reconheceu. Acrescentou que BEATRIZ contou que, no dia do fato, de
tarde, o irmão dela havia dito que recebeu uma ordem para matar um cara chamado JERRY, que
inclusive era colega do irmão de BEATRIZ, e ele havia matado JERRY durante a madrugada, além
de  o  irmão  de  BEATRIZ  ter  confessado  que  havia  matado  mais  dez  pessoas.  Relatou  que
BEATRIZ ficou meio descrente na versão apresentada pelo irmão dela, pois ele era meio covarde,
não era da índole dele. Após a conversa com o irmão, BEATRIZ disse que foi para a casa de sua
amiga MARINALVA, e no mesmo dia, de noite, MICHELE, uma amiga de BEATRIZ, compareceu à
casa  de  MARINALVA e contou  para  BEATRIZ que  o  irmão dela  havia  sido  assassinado.  Ato
contínuo, BEATRIZ afirma que se dirigiu até a casa do irmão e o viu morto, por isso começou a
questionar quem havia assassinado seu irmão, até que disseram que os autores do homicídio
foram o MÁGICO acompanhado de ALEX, vulgo BOLADÃO, LAERTE, e de um indivíduo careca,
que ela não conseguiu descobrir quem era. Além disso, BEATRIZ ouviu que a morte do JERRY
havia sido encomendada por ALEX e que tudo o que acontecia na região ocorria com o aval do
MAURIÇÃO. Afirmou que é fato notório que os elementos citados encabeçam a milícia naquela
região. Confirmou que o texto de folhas 68 e 68-verso é de autoria de BEATRIZ. Informou que a
tomada de  depoimento  de  BEATRIZ  foi  feita  sem nenhuma pressão,  como é  feito  de  praxe.
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Afirmou que foi facultado à BEATRIZ a leitura do depoimento antes dela assinar, além de BEATRIZ
ter levado uma cópia do depoimento consigo. Esclareceu que antes do depoimento BEATRIZ já
conhecia os integrantes da milícia. Ressaltou que, naquela região, todos conhecem essas figuras,
pois eles são os caras que executam as pessoas em Rio das Pedras, nada é feito sem o aval
deles. Respondeu que está lotado na DRACO desde 7 de janeiro de 2019, foi acompanhando o
Dr. SALVADORETTI, para compor a equipe do Dr. GABRIEL FERNANDO. Informou que ao entrar
na DRACO realizou o que foi determinado pelo Juízo, foi com uma equipe do GAECO com a
finalidade de busca e apreensão e prisão. Relatou que foi na casa da família do MÁGICO, mas ele
não estava lá,  pois quem residia na edificação era a mãe, a irmã e o cunhado do MÁGICO.
Esclareceu que nas investigações da milícia as informações são todas compartimentadas, ou seja,
não tem acesso a tudo para não haver vazamento, visto que são constantes os vazamentos. Disse
que  só  teve  acesso  ao  PIC  na  data  da  realização  da  operação,  e  que  não  teve  acesso  a
interceptações telefônicas. Respondeu que ADRIANO tem o apelido de CAPITÃO ADRIANO e
também de GORDINHO. Disse que já ouviu falar de IGOR, mas não é familiarizado. Respondeu
que não sabe qual o apelido é dado ao IGOR. Afirmou que já leu sobre a existência de dois
GORDINHOS, contudo um era vinculado com construção civil ou corretagem de imóveis e outro
que  era  o  GORDINHO  CAPITÃO  ADRIANO.  Não  sabe  se  BEATRIZ  quando  foi  prestar  os
depoimentos estava acompanhada de alguém, visto que trabalha no segundo andar da delegacia
e BEATRIZ foi conduzida até a sala para prestar depoimentos do segundo andar. Acrescentou que
do segundo andar da delegacia não consegue ver a recepção. Informou que BEATRIZ não estava
com advogado ao lado dela, foi sozinha. Afirmou que não colheu o depoimento de outras pessoas.
Respondeu  que  não  achou  conveniente  expor  mais  gente  ao  risco  de  morte  perguntando  à
BEATRIZ quais os nomes e qualificação dos moradores de Rio das Pedras que viram o MÁGICO
atirar no irmão de BEATRIZ e com isso mata-lo. Respondeu que se você chegar em Rio das
Pedras e perguntar quem é MAURIÇÃO e MÁGICO as pessoas vão saber, entretanto ninguém vai
na delegacia depor contra eles, pois temem pela sua vida. Disse que afirmar isso pois já foi na
localidade, já fez diligências em Rio das Pedras, já compareceu na Muzema, já acompanhou o
Ministério  Público.  Informou como exemplo que LAERTE também é citado  como miliciano  da
Muzema. Afirmou que não escutou sobre MAURIÇÃO na Muzema, mas também nunca trabalhou
investigando  MAURIÇÃO  diretamente.  Disse  que  não  se  lembra  se  durante  a  tomada  do
depoimento de BEATRIZ o delegado ficou o tempo todo dentro da sala. Novamente esclareceu
que não era investigador daquele procedimento, apenas fez um favor ao tomar o depoimento de
BEATRIZ. Respondeu novamente que cumpriu diligências com o MP em Rio das Pedras, mas não
conduziu ninguém preso. Disse que apenas viu o LAERTE uma vez em um dia em que LAERTE
foi conduzido à Delegacia, então pode estar enganado, mas acha que LAERTE é esse ¿ nesse
momento apontou para um dos réus. Esclareceu que o LAERTE que foi conduzido à DRACO era o
mesmo LAERTE investigado. Disse que apenas ficou tomando conta dos presos a fim de evitar
qualquer tentativa de fuga.  Informou que BEATRIZ em seu depoimento citou o LAERTE, mas
BEATRIZ  não  sabia  precisar  o  nome,  a  qualificação  completa  de  LAERTE.  Disse  que
informalmente  conversou  com  LAERTE  e  este  se  identificou  como  o  LAERTE  da  Muzema.
Respondeu que LAERTE naquela operação estava sendo investigado por comandar os indivíduos
que matavam as outras pessoas lá dentro da Muzema. Respondeu que não pesquisou a FAC de
LAERTE. Concluiu que existem muitos bandidos por aí que não tem nenhum apontamento na
FAC. Afirmou que todo o Itanhangá responde ao Rio das Pedras. Respondeu que quando muitas
pessoas  falam a  mesma coisa,  alguma verdade  tem naquilo  que  foi  falado.  Respondeu  que
mostrar  foto  não é o  mesmo que induzir.  Esclareceu que induzir  é  dizer  ¿é esse aqui  né?¿.
Respondeu que mostrar foto é uma forma simples de identificar quem é aquela pessoa. Disse que
um colega deixou essas fotos e pediu para mostrar para a depoente. Informou que acredita ter
mostrado para BEATRIZ a foto do MÁGICO também. Reafirmou que no momento em que foi fazer
a identificação da foto com a depoente BEATRIZ o sistema estava com problema, por isso pediu
para  BEATRIZ  escrever  de  próprio  punho  que  reconhecia  o  BETO BOMBA.  Respondeu  que
provavelmente  foi  ele  que  ditou  o  texto  da  página  68,  como  é  feito  também  no  auto  de
reconhecimento normalmente, inclusive a pessoa tem que concordar com o texto para só depois
assinar.  Esclareceu  que  existem pessoas  que  não  sabem escrever  e  não  possuem grau  de
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instrução  para  isso.  Respondeu  que  o  sistema  de  controle  operacional  tem  um  módulo  de
preenchimento, em que você coloca o nome da pessoa, qualificação, fato, depois do ponto você
narra ¿eu, fulano de tal,  reconheço fulano de tal como aí descreve a situação que ele faz ou
executa, se ele matou, se pertence à milícia¿, apenas isso, isto é, a palavra da pessoa atribuindo
aquela imagem a uma pessoa determinada e às atividades criminosas que ela pratica. Afirmou que
são instruídos a citar qual é a atividade criminosa praticada pelo identificado para fazer referência,
até para depois falar assim ¿você reconheceu como o que?¿. Relatou que assim como colocou
que está envolvido na milícia, se não colocasse nada, os advogados iam inquirir ¿por que você
não colocou que ele pertencia à milícia?¿. Mais uma vez respondeu que o primeiro depoimento
não foi colhido por ele, mas sim pelo grupo especial de local de crime. Novamente respondeu que
não era o investigador daquele procedimento, apenas fez um favor de tomar o depoimento de
BEATRIZ.  Respondeu  que  BEATRIZ  falou  claramente  que  não  tinha  contado  outros  detalhes
antes, pois ela residia no local ¿ Rio das Pedras ¿ e temia pela vida dela. Novamente respondeu
que não foi ele que conduziu. Disse que está lá para cumprir ordens e não para determina-las.
Respondeu que o Delegado SALVADORETTI não esteve presente durante todo o depoimento,
visto que na Delegacia acontecem diversos problemas o tempo todo, e o Delegado exerce várias
funções ao mesmo tempo. Complementou que a Delegacia de Homicídios é um dos locais mais
difíceis de se trabalhar na polícia, é onde mais se trabalha na polícia civil, todo dia acontecem
diversas tragédias, temos que prestar auxílio a várias coisas ao mesmo tempo. Respondeu que se
ele for ao ba
nheiro, já não está presente o tempo todo. 

 

A testemunha, CHARLES MARQUES BASILIO GOMES, trabalhava com MANOEL, relatou que
tinha apenas um contato de trabalho com MANOEL, e que conhece MANOEL aproximadamente
há 7 anos. Disse que trabalha com reforma e MANOEL sempre pegava reforma na Barra, Recreio,
Av. das Américas, Zona Sul, e como tem uma equipe de pintura, MANOEL sempre o chamava
para fazer as obras. Afirmou que abriu uma casa de material de construção na Muzema junto com
MANOEL e ISAMAR, os três são sócios. Indicou que o nome da casa de material de construção é
a ConstruRio. Informou que detém 30% do empreendimento. Disse que ficava na casa de material
de construções e nas obras. Narrou que MANOEL cuidava da parte administrativa, enquanto ele
ficava fiscalizando as obras e cuidando da reposição de estoque de material. Informou que o valor
do lucro ao certo não sabe definir, pois havia pouco tempo que a loja de materiais foi inaugurada.
Disse que não estava dando muito lucro, pois tinha que pagar os funcionários. Relatou que a casa
de  materiais  ficou  cerca  de  três  meses  aberta,  mas  fechou  quando  aconteceu  isto  com  o
MANOEL. Disse que ainda ficaram abertos durante 15 dias, após o acontecimento com MANOEL,
mas  com a  divulgação  nas  redes  sociais  do  que  havia  acontecido,  as  pessoas  pararam  de
comprar lá. Esclareceu que tinham quatro funcionários e um motorista. Informou que o ISAMAR
tinha 30% do empreendimento e o MANOEL detinha 40%. Disse que apenas conhecia o MANOEL
como trabalhador. Informou que não conhece FABIO CAMPELO. 

 

A testemunha, ISAMAR MOURA, relatou que apenas conhece o MANOEL, pois trabalhava junto
com o CHARLES. Disse que faz reforma, faz pintura, e o CHARLES trabalha junto ele nas obras.
Informou que a empresa não é dele, que trabalha fazendo reforma. Afirmou que tem 11 relógios de
luz em seu nome porque quando faz a reforma bota em seu nome. Disse que é proprietário de 11
apartamentos. Relatou que quando aluga bota o apartamento no nome do morador. Informou que
não sabe os endereços dos 11 apartamentos de cabeça. Respondeu que tem apartamentos na
Muzema em Rio das Pedras.  Novamente disse que não sabe o endereço dos apartamentos.
Afirmou que é sócio da empresa de material de construções ConstruRio. Respondeu que divide o
valor do lucro por três. Informou que o lucro é de cerca de cinco mil reais por mês. Informou que
são três sócios. Afirmou que as partes são iguais, é dividido de forma igual para os três sócios.
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Disse que todos têm a mesma quota. Informou que tem uma conta no Itaú. Relatou que a casa de
materiais  de  construção  foi  aberta  em  outubro  de  2018,  mas  durou  pouco  tempo,
aproximadamente 4 a 5 meses. Narrou que seus sócios são CHARLES e MANOEL. Informou que
CHARLES faz pesquisa de preços, ele organiza os funcionários, e o MANOEL junto com todos,
gerenciam a loja. Afirmou que MANOEL tem um apelido, qual seja, CABELO. Disse que a agência
da conta do Itaú é na Freguesia. Informou que seus 11 apartamentos são na verdade kitnets de
aproximadamente 20 m². Disse que MANOEL só trabalhava com construção. 

 

A testemunha, THAISA OLIVEIRA TEIXEIRA, relatou que tem um restaurante e em frente alguns
taxistas param em alguns horários. Disse que MARCUS VINICIUS costumava parar lá e quando
precisava  de  algum  serviço  de  cartório  ou  banco  MARCUS VINICIUS  prestava.  Afirmou  que
acredita que o carro de MARCUS seja um ETIOS. Informou que era o próprio MARCUS que dirigia
o carro. Disse que a filha de MARCUS pediu para ela vir depor e explicar o trabalho dele. Informou
que MARCUS é um cara responsável, nunca teve problema com ele, e decidiu vir até aqui para
falar o que realmente sabe. Afirmou que é dona do Restaurante Estação Azul, que fica em Rio das
Pedras. A filha de MARCUS é CAMILA, ela é bolsista, hoje faz faculdade. Afirmou que conhece
MARCUS por volta de 4 ou 5 anos, que coincide com o tempo que tem o referido comércio na
localidade.  Disse que MARCUS VINICIUS é o  que está  sentado atrás  do primeiro  dessa  fila
¿ nesse momento ela aponta. Informou que de vista conhece ¿esse¿ ¿ apontou. Disse que não
conhece  os  demais  acusados.  Relatou  que  nunca  pagou  nem um centavo  para  manter  seu
comércio aberto. Disse que nunca viu ninguém pagando nada para o MARCUS VINICIUS, nunca
viu MARCUS VINICIUS armado. Informou que soube pela internet que MARCUS VINICIUS foi
preso em Niterói dentro de um táxi,  e que provavelmente ele estava trabalhando. Afirmou que
MARCUS VINICIUS tem filhos e mãe em Rio das Pedras, só não é casado. Disse que MARCUS
VINICIUS é envolvido com trabalhos sociais envolvendo futebol, pois o filho dele joga, e que ele
participa bastante do futebol dentro da comunidade. Informou que não tem nenhum conhecimento
sobre MARCUS VINICIUS estar envolvido com a milícia. Afirmou que reside em Curicica. Informou
que tem o restaurante em Rio das Pedras mais ou menos há 4 anos. Relatou que normalmente
pede cerca de duas vezes na semana para MARCUS VINICIUS fazer alguns serviços. Disse que a
filha de MARCUS VINICIUS é apenas cliente de seu restaurante. Informou que já viu a mãe e os
filhos de MARCUS VINICIUS ali em Rio das Pedras. Narrou que geralmente pagava as corridas
em dinheiro. Disse que a única relação é o uso do táxi, mais nenhuma. Informou que às vezes
quando saía  tarde  do  restaurante  pegava  o  táxi  com MARCUS VINICIUS para  ir  para  casa.
Respondeu que se não tivesse trânsito chegava em casa em 30 minutos e a corrida custava
aproximadamente trinta e poucos reais. 

 

O informante(BENEDITO)/testemunha(JULIO CESAR), FRANCISCO FRANQUELINO BEZERRA,
relatou que BENEDITO é seu amigo e JULIO CESAR conhece só de vista. Disse que conhece
BENEDITO AURÉLIO, pois são da mesma cidade, a aproximadamente 15 anos. Informou que não
conhece  nada  que  desabone  a  conduta  de  BENEDITO  AURÉLIO.  Relatou  que  BENEDITO
AURÉLIO é uma pessoa calma, que é eletricista. Disse que BENEDITO AURÉLIO mora com a
família, tem filhos, é amigado. Informou que conhece JULIO CESAR de vista, que ele sempre
passava perto de sua casa.  Disse que conhece JULIO CESAR mais ou menos por 6 meses.
Informou que nunca viu JULIO CESAR praticar conduta ilícita. Disse que acha que BENEDITO é
uma pessoa bem quista no local onde mora. Respondeu que trabalha como eletricista, mas no
momento não trabalha em nenhuma empresa. Disse que já trabalhou na empresa DIMENSIONAL,
que fez o Parque Madureira e trabalha com construção civil. Afirmou que mora em Rio das Pedras
a cerca de 10 anos. Informou que não conhece nenhum outro réu. 
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O informante, ELIANO MANUEL FRANCISCO, relatou que conhece BENEDITO há 3 anos, pois
jogavam bola juntos, tomavam cerveja. Disse que não sabe dizer qual é a atividade profissional de
BENEDITO, pois não tem essa intimidade com ele. Informou que BENEDITO não pratica nada
ilícito. Afirmou que BENEDITO tem filhos, é casado. Narrou que BENEDITO é uma boa pessoa,
nunca fez nada de mal para ninguém. Disse que conhece JULIO há 6 anos, pois jogavam bola
juntos, batiam uma peladinha final de semana, são do mesmo grupo. Disse que JULIO tinha um
bom comportamento,  tem filhos,  esposa.  Informou que  conheceu JULIO e  ele  trabalhava  em
restaurante, mas não sabe dizer onde fica o restaurante. Informou que ¿geral gosta¿ de JULIO.
Relatou que não tem conhecimento de nenhum ato que desabone a conduta de JULIO. 

 

 

                    A testemunha, MARCELO ALVES RODRIGUES, respondeu que é agente
penitenciário cedido ao Ministério Público. Disse que nunca teve contato direto com os acusados,
pois a CSI é um órgão de inteligência. Informou que antes trabalhou no sistema de inteligência
penitenciária, mas nunca trabalhou em contato físico com presos. Esclareceu que ele e MÁRCIO
foram analistas  do  relatório  inteiro.  Disse  que  para  elaborar  os  relatórios  fez um trabalho  de
análise de escuta telefônica. Afirmou que o relatório de análise é feito com base em várias análises
interpretativas,  basearam-se no que os investigados falam e depois há transcrição na íntegra.
Informou que a cadeia de custódia foi preservada. Relatou que o guardião é um grande gravador,
as análises são feitas com base no que os alvos estão falando, os alvos geralmente mencionam
seus nomes, nomes de interlocutores,  nomes de parentes e aí vão fazendo o cruzamento de
dados, então nada do que foi inserido no relatório está fora dos áudios. Disse que MARCELO e
MARCIO são os atuais custódias. Informou que os áudios estão guardados na Coordenadoria de
Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro. Afirmou que o guardião desvio
as conversas interceptadas para o Ministério  Público,  mais especificamente a ele  e MÁRCIO.
Ressaltou que só quem teve acesso ao guardião foi ele e MÁRCIO. Informou que a Promotora
Dra.  Simone recebeu os  CD¿s.  Disse  que  não  havia  acesso  remoto.  Afirmou que  o sistema
guardião não permite edição dos áudios. Relatou que por motivo de segurança não consta o nome
dos alvos no relatório, mas sim a denominação ¿intocáveis¿. Informou que o sistema é inviolável,
assim  não  existe  manipulação.  Disse  que  no  momento  em  que  cadastra  a  operação  de
interceptação no guardião  tem que inserir os números de telefone interceptados e o nome da
operação.  Afirmou que o guardião é passivo,  apenas recebe as chamadas das operadoras e
armazena. Informou que o guardião é um grande arquivo, um grande gravador. Relatou que no
início  quando  cadastra  a  operação  muitas  vezes  não  tem o  nome dos  alvos,  apenas  tem o
número,  de  telefone,  assim,  quando  descobrem os  nomes  é  possível  posteriormente  fazer  o
cadastro dos nomes. Afirmou que para a identificação dos assinantes utilizam o cruzamento de
dados cadastrais, além de o próprio alvo falar seu nome em uma conversa interceptada, o próprio
alvo falar o nome de sua mãe, assim são vários cruzamentos. Disse que nem sempre os dados
cadastrais do assinante da linha batem com a pessoa que está usando a linha, muitas vezes são
pessoa diferentes, por isso antes de afirmar qualquer coisa no relatório tomam cuidado de analisar
e  pesquisar  durante  dias  ou  mesmo semanas para  se  certificar  sobre  quem está  falando  no
telefone. Informou que quando insere o comentário coloca ou Beto ou Bomba de acordo com a
leitura fiel do trecho do áudio interceptado. Respondeu que quando está escrito ¿Beto Bomba¿,
essa identificação adveio da própria chamada ou de chamadas anteriores. Informou que é possível
saber que é o Beto Bomba pela voz, pelo diálogo que ele mantém com um interlocutor específico,
pelo diálogo que ele manteve com o interlocutor anterior,  quase sempre os interlocutores são
identificados por dados cadastrais. Esclareceu que a KÁTIA GOMES não foi identificada nesta
chamada apontada pela advogada, mas que KÁTIA durante os áudios foi identificada como mulher
do MAURÍCIO. Afirmou que os relatórios reproduzem a realidade. Respondeu que não deduziu
nada. Esclareceu que estes áudios não instruíram outro procedimento. Informou que o sistema
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guardião não identifica,  ele  é um gravador.  Respondeu que quando há uma chama de áudio
aparece um ícone, quando é SMS aparece outro ícone, as vezes aparece uma sombra sobre o
ícone, pois não binou o telefone do interlocutor, ou seja, não aparece o número do interlocutor.
Disse que quando é alvo para alvo vai aparecer duas vezes, mas o nome técnico não é ligação
duplicada. Informou que quando um alvo liga para outro alvo geralmente o áudio transita por um
canal  e  os  dados  da  chamada  transitam por  um outro  canal,  então  costuma  aparecer  duas
chamadas no guardião,  mas na verdade é uma chamada de  áudio  e  uma chamada em que
transitam os dados ¿ SMS, número de telefone quando bina, entre outros. Disse que este relatório
foi feito especificamente para este processo. Respondeu que se trata deste processo. Afirmou que
o CD contém a integralidade dos áudios, os relatórios são relatórios de análise, dessa forma, não
estão contidos todos os áudios dentro do relatório. Disse que é impossível retirar chamadas ou
áudios do guardião. Informou que quando produzem um relatório técnico, sugerem a prorrogação
de alguns números ou o encerramento de outros. Relatou que alimenta o guardião com os alvos,
se tiverem os nomes, os números, os terminais, o nome dos agentes cadastrados para manipular
o guardião em determinada operação. Disse que o comentário é colocado no momento em que
escutam o áudio, tem algumas operações que o volume de chamadas é muito alto, esta operação
foi  uma  delas,  geralmente  fazem  uma  escuta  preliminar  e  colocam  um  comentário  para
posteriormente escutar novamente as chamadas e selecionar as que vão entrar no relatório ou
não. Afirmou que o guardião tem um espaço para o comentário e um espaço para transcrição, a
transcrição é que vai entrar no relatório e não o comentário. Disse que as ligações estão dentro de
uma contextualização, mas não se lembra especificamente dessa ligação. Informou que o analista
faz uma análise, então, especificamente fazem a análise das chamadas de acordo com outras
chamadas interceptadas também na mesma operação, mas sempre colocando a transcrição fiel
de cada chamada. Disse que não lembra especificamente de uma chamada específica em razão
do tempo,  mas geralmente não afirmam inicialmente a identidade de ninguém, cruzam dados
cadastrais,  os  áudios,  com  quem  o  alvo  fala,  e  assim  identificam  o  alvo  ou  o  interlocutor.
Complementa que tudo é explicado no relatório, isto é, como se chegou à identificação. Disse que
a identificação não é um achismo e com certeza no relatório técnico vai estar a explicação de
como se chegou à identificação de determinada pessoa. Afirmou que lembra vagamente que um
assessor do MARCUS VINÍCIUS, no sentido de pessoa ligada ao MARCUS, entrou em contato
com os alvos em determinada data, da qual não se lembra. Respondeu que inicialmente MARCUS
VINÍCIUS não era alvo, mas chegaram a ele por intermédio de uma pessoa falando em nome dele.
Disse que sugeriram uma interceptação e esta foi concedida. Disse que no momento em que
chega a ordem de interceptação é informado sobre o objeto da investigação. Relatou que são
passados os terminais, mas nem sempre tem o nome dos alvos. Disse que não tem acesso a
outros nomes de interesse, apenas os passados para interceptação. Afirmou que tem competência
para ir em campo verificar se a informação é verídica, mas não recorda se fizeram diligência nesse
caso específico.  Disse que participou da elaboração dos dois relatórios constantes dos autos.
Relatou que chega ao dado por uma conversa do alvo com alguém ligado à pessoa identificada,
não lembra especificamente como realizou a identificação de JORGE ALBERTO MORETTI, vulgo
BETO BOMBA.  Novamente  esclareceu  que  o  relatório  não  é  feito  de  uma  chamada,  é  uma
contextualização. Disse que em nenhum momento houve dúvida de que o BETO das transcrições
é o BETO BOMBA, pois identificam várias pessoas com ligação com ele. Respondeu que se a
advogada escutou todos os áudios, ela também ouviu que a todo momento é citado o nome BETO
BOMBA. Informou que tem certeza que se trata de BETO BOMBA, pois escutou durante vários
meses. Disse que a qualidade de som do guardião não é muito precisa, assim até identificar se é
LAÉRCIO ou LAERTE demora um tempo, tem que ouvir mais áudios. Informou que se não se
engana conseguiu a identificação dele por meio de filiação. Afirmou que não lembra se houve
autorização para ter acesso ao banco de dados fechado do Hospital Lourenço Jorge. Disse que
agiu  de  maneira  imparcial.  Respondeu  para  o  advogado  escutar  os  áudios.  Respondeu  que
trabalha no órgão do Ministério Público há 5 anos. Disse que não houve problema de confrontação
de voz enquanto trabalha no Ministério Público, até porque o guardião está sendo usado mais ou
menos há 8 meses. Relatou que o guardião não identifica o alvo pela voz. Afirmou que nunca
houve um problema de identificar uma pessoa e ser outra, pois, volta a falar, que só dá a certeza
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de ser a pessoa, o alvo interlocutor, depois de muito tempo e depois de muito cruzamento de
dados, então é muito difícil identificar uma pessoa errada, isso nunca aconteceu. Esclareceu que é
possível identificar se uma pessoa perdeu o celular e outra começou a usar o mesmo aparelho
pela  contextualização,  pela  mudança  de  assuntos,  assim  não  há  mais  necessidade  de
acompanhar aquele telefone e sugerem a suspensão. Disse que o Ministério Público trabalha com
um software de reconhecimento de voz, mas nesse caso não foi utilizado. Disse que trabalha com
reconhecimento de voz há 12 anos, não recebeu nenhuma capacitação do Ministério Público para
reconhecimento de voz. 

 

A testemunha, MARCELO DE ALMEIDA, relatou que é servidor da polícia federal e atuava em
razão de acordo de cooperação com o Ministério Público.  Disse que não conhece o acusado
MAURÍCIO, que não participou do caso intocáveis, mas participou da prisão do acusado LAERTE.
Informou que um colaborador passou essa informação, resolveu então colocar no papel e enviar a
quem  de  direito.  Afirmou  que  outra  testemunha,  que  aguarda  do  lado  de  fora  para  depor,
presenciou os fatos narrados na informação. Disse que a peça se chama informação, por isso ele
teve uma informação, escreveu e encaminhou a quem de direito. Relatou que não procurou o
travesti  citado  nessa  informação,  mas encaminhou a  peça  de informação aos  promotores  do
GAECO para que as providências cabíveis fossem tomadas. Disse que não tem os qualificativos
de FÁBIO que seria sobrinho de MAURIÇÃO. Informou que não teve acesso à interceptações
telefônicas deste processo. Disse que não investigou MAURÍCIO especificamente. Afirmou que
esteve em Rio das Pedras no dia da deflagração da Operação Intocáveis para cumprir o mandado
de prisão do acusado LAERTE. Informou que o acordo de cooperação começou no final do ano de
2018 e realizava as atividades de análise e investigação. Disse que o acordo foi realizado para
apurar a morte da vereadora MARIELLE. Afirmou que se identificar os colaboradores coloca a vida
deles em risco. Relatou que não lembra do endereço do LAERTE, mas sabe que é um condomínio
de prédios em Rio das Pedras, inclusive uma promotora de justiça acompanhou essa operação.
Disse que LAERTE não sabia dizer de quem era moto, foi feita apreensão da moto, por isso foi
feito  o  Registro  de  Ocorrência.  Respondeu  que  outra  testemunha  subscreveu  o  relatório  em
questão, o agente federal FELIPE. 

 

A testemunha, FELIPE ARAÚJO CASTILHA, relatou que é policial federal e esteve em missão
junto com o Ministério Público em razão do acordo de colaboração para a investigação do caso
MARIELLE.  Afirmou  que  é  sua  assinatura  na  peça.  Disse  que  teve  um  encontro  com  o
colaborador,  pois  estavam investigando  o  caso  MARIELLE,  e  no  decorrer  do  depoimento  do
colaborador ele relatou esse fato que foi informado nesta peça. Informou que estavam presentes o
MARCELO DE ALMEIDA e o MARCELO, policial civil. Disse que não participou desta investigação
específica.  Afirmou  que  não  conhecia  este  informante,  mas  ele  era  conhecido  do  policial
MARCELO DE ALMEIDA. Relatou que esta informação foi colhida em uma reunião, foi transcrita e
enviada para o Ministério Público, depois disso não participou em mais nada nessa investigação.
Disse que não identificou o travesti, nem procurou o Diretor do Presídio. Relatou que o informante
era conhecido de um policial da Polícia Federal e, portanto, era tido como uma pessoa idônea.
Complementou que esta informação relata um crime contra a vida de um travesti e em sua opinião
é relevante a apuração desse fato, por isso transcreveu e encaminhou. Disse que não mandou a
qualificação do informante, visto que o informante necessita de sigilo, ele não precisa se identificar.
Respondeu que é policial federal de origem de outro Estado e estava a 24 dias no Rio de Janeiro.
Esclareceu que relatou um fato que precisava ser apurado, se ele foi apurado ou não, não tem
responsabilidade  quanto  a  isso.  Disse  que  este  informante  é  informante  antigo  do  colega
MARCELO, por isso é um informante do qual se tem credibilidade. Relatou que MARCELO já
esteve em outras investigações no Rio de Janeiro. Afirmou que a informação foi coletada apenas
pelos policiais, não houve interferência de nenhum Delegado. Disse que não se recorda de data e
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horário  em que  ocorreram os  fatos,  mas  se  lembra  que  ocorreram perto  da  deflagração  da
operação. Disse que a informação foi posterior à operação, no dia 28. 

 

A testemunha, ADRIANO MACIEL DE SOUZA, relatou que é policial militar reformado e no ano de
2002 foi subordinado do Major RONALD. Disse que não se recorda de nada que desabonasse a
conduta de Major RONALD. Informou que não sabe sobre o envolvimento de Major RONALD com
a milícia. Afirmou que o relacionamento de Major RONALD com seus subordinados era o melhor
possível. Relatou que foi reformado em razão de um acidente em 2014 durante operação policial.
Disse que trabalhou com Major RONALD no ano de 2002/2003. 

 

A testemunha, PEDRO PEREIRA DA SILVA, relatou que LAERTE era cliente do seu bar. Disse que
há 20 anos possui esse bar e LAERTE mora na esquina da mesma rua. Informou que LAERTE
mora na rua do Zilu. Afirmou que tem um bar dentro da comunidade de Rio das Pedras. Relatou
que nunca ninguém cobrou taxa de serviço. Afirmou que LAERTE nunca cobrou taxa de serviço.
Disse que nunca presenciou nenhum ato de milícia em Rio das Pedras. Relatou que LAERTE é
uma pessoa boa, nunca viu nenhum ato que desabone a sua conduta. Disse que Rio das Pedras
não é uma área dominada pela milícia. Afirmou que já viu miliciano, mas ¿não é o caso de saber
se é miliciano ou não¿. Informou que não tem milícia em Rio das Pedras. 

 

A testemunha, ANTÔNIO GUSTAVO SOUZA PEREIRA, relatou que conhece LAERTE de Areal,
Rio das Pedras, pois trabalha com obras e LAERTE apresentou uma quitinete, a qual ele estava
finalizando,  para  possíveis  compradores.  Disse  que  conheceu  LAERTE  nesse  dia  em  que
LAERTE foi mostrar essa quitinete, isso aconteceu mais ou menos há 5 anos. Afirmou que nunca
viu LAERTE fazer qualquer ato que o desabone. Informou que não tem nenhuma relação com
LAERTE e que apenas o cumprimenta na rua desde então. Relatou que o advogado perguntou
para ele se podia vir depor, respondeu que podia vir depor. Afirmou que não lembra quem era o
patrão  da  obra  de  5  anos  atrás,  momento  em  que  conheceu  LAERTE.  Esclareceu  que  o
empreiteiro, isto é, o cara que pegava a reforma para fazer, era EDILSON, e este lhe contratava
para fazer os serviços, como pintura, entre outros. Antes desse episódio não conhecia LAERTE.
Relatou que LAERTE pediu para olhar a quitinete e ele disse que podia, mesmo sem conhecer
LAERTE. 

 

A testemunha, BARTOLOMEU CONRADO, relatou que conhece LAERTE há mais ou menos 15
anos e mora em Rio das Pedras. Disse que LAERTE e sua mãe moram na mesma rua. Afirmou
que não sabe da existência de milícia em Rio das Pedras e que nunca viu na prática ato de milícia.

 

A testemunha, NINA VIARI DA SILVA, relatou que mora na mesma rua em que LAERTE mora com
a mãe dele. Disse que conhece LAERTE há aproximadamente 6 anos. Afirmou que tem duas lojas
de tênis na comunidade. Informou que LAERTE nunca cobrou taxa de serviço. Disse que nunca
pagou taxa de serviço. Relatou que nunca viu ato de milícia na comunidade de Rio das Pedras.
Afirmou que há 2 anos aconteceu uma forte chuva que alagou a rua e LAERTE ajudou muito, pois
arrumou bomba para retirar a água das casas. Disse que tiveram uma breve conversa e LAERTE
se ofereceu para ajudar ela a vender a casa inundada, mas depois disso ficou só no ¿bom dia e
boa tarde¿. Informou que nunca viu nenhum ato que desabone a conduta de LAERTE. Disse que
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no dia a dia vê LAERTE na casa da mãe dele e com os filhos dele. Afirmou que desconhece
milícia em Rio das Pedras. 

 

A testemunha, WELLINGTON DA SILVA LIMA, relatou que conhece JORGE ALBERTO MORETTI
da Igreja,  que fica localizada dentro da comunidade de Rio das Pedras,  em Areal.  Disse que
trabalha como camelô.  Informou que nunca cobraram taxa de serviço.  Relatou que nunca viu
JORGE ALBERTO MORETTI realizando conduta desabonadora, ou mesmo tendo qualquer tipo de
atitude  agressiva.  Afirmou  que  JORGE  ALBERTO  MORETTI  realiza  trabalhos  sociais,
principalmente no dia das crianças e no final do ano. Disse que paga serviços de eletricidade para
a Light, inclusive trouxe uma conta de luz ¿ apresentou a conta. Afirmou que JORGE ALBRTO
MORETTI nunca fez cobrança. Informou que não sabe informar se na comunidade de Rio das
Pedras tem milícia. 

 

A testemunha, ALEXANDRE PEDRO DO NASCIMENTO, relatou que conheceu JORGE ALBERTO
em 2008, pois JORGE ALBERTO foi até sua Igreja, já que estava com problemas para dormir.
Informou que é pastor da comunidade já há 20 anos. Disse que conheceu JORGE ALBERTO
MORETTI em 2008 ou 2009. Afirmou que JORGE ALBERTO MORETTI aceitou Deus. Informou
que  em 2009 JORGE ALBERTO MORETTI  entrou  para  a  associação  de  moradores  como a
pessoa mais votada da comunidade, aproximadamente dez mil votos. Disse que trabalha entre
13h e 17h na associação de moradores, realizando trabalhos sociais. Afirmou que elaboraram um
banco de empregos e em 2011 o índice de desemprego na comunidade chegou a zero. Informou
que tem um trabalho com viciados, pois possuem muitos viciados em Rio das Pedras. Disse que é
voluntário na associação e realiza diversas ações sociais, inclusive culto funerário. Relatou que a
associação  de  moradores  é  o  coração  da  comunidade.  Disse  que  seria  interessante  as
autoridades fazerem uma inspeção na associação de moradores para verem o trabalho que está
sendo  feito.  Afirmou  que  JORGE  ALBERTO  MORETTI  sempre  teve  trabalho  social  na
comunidade, ele ajuda muita gente. Disse que JORGE ALBERTO MORETTI entrou em 2009, o
mandato é de quatro anos em ata, mas no meio do mandato ele foi preso, inclusive visitou ele e
JORGE afirmou que era inocente e iria provar.  Informou que JORGE foi  absolvido.  Disse que
JORGE foi preso de novo e não conseguiu terminar seu mandato. Afirmou que depois entrou uma
junta governamental, pois ninguém queria assumir a associação, visto que as pessoas estavam
com medo de ser presas, uma vez que quem assumia a associação ia preso. Afirmou que se não
falha  a  memória  o  JORGE  PANARO  assumiu  a  associação.  Informou  que  JORGE  não  é
presidente desde 2009. Disse que através da associação voltou a estudar e pôde ajudar mais
pessoas. Relatou que nunca presenciou JORGE ALBERTO MORETTI em situação agressiva e
que está por livre e espontânea vontade depondo. Informou que JORGE ALBERTO MORETTI é
manso, é uma pomba, nunca teve violência na associação de moradores, nunca teve violência
contra os moradores. Disse que o desejo é que o poder público se faça presente na comunidade
de Rio das Pedras, inclusive estava falando com os secretário do governador que o saneamento
básico é da época de D. Pedro II.  Informou que nunca viu JORGE com arma nenhuma, nem
ninguém portando arma dentro da comunidade. Afirmou que está presente pela verdade. Relatou
que nunca viu  JORGE extorquindo, pelo  contrário  sempre viu  JORGE dando muito,  ajudando
muitas pessoas. Disse que não há cobrança de taxa de serviço. Informou que a associação de
moradores não efetua cobranças, inclusive tem a ata da associação. Afirmou que os associados
por  livre  e  espontânea vontade  ajudam,  assim a  associação  vive  de  doações de  moradores.
Afirmou que a Light abastece em termos de energia a comunidade. Disse que a Light fez um
trabalho extraordinário. Informou que se existe prática de milícia, ele não sabe, mas pode dizer
que existe tráfico de drogas e muito viciado. Afirmou que nunca viu JORGE praticando conduta
errônea, ou mesmo ele agredindo morador,  visto que seria o primeiro a denunciar JORGE se
soubesse de alguma prática. Disse que não é diretor da associação de construção de Rio das
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Pedras.

 

A testemunha, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA, relatou que realiza algumas atividades culturais
em  Rio  das  Pedras.  Disse  que  fundou  o  CINEROCK,  movimento  social  em  2014,  quando
conheceu  JORGE  ALBERTO  MORETTI.  Afirmou  que  o  CINEROCK  participa  de  movimentos
sociais dentro da comunidade de Rio das Pedras, na qualidade de agente participativo. Disse que
o  presidente  da  associação  era  o  FABRÍCIO  SANTOS,  mas  sabia  que  JORGE  tinha  sido
presidente da associação anteriormente.  Informou que mora na Freguesia,  não é de Rio  das
Pedras, mas criou o CINEROCK em Rio das Pedras. Disse que levava os meninos do CINEROCK
na festa das crianças e em outros eventos. Relatou que até hoje o CINEROCK continua. Afirmou
que nunca viu JORGE ALBERTO armado. Disse que nunca viu JORGE ALBERTO fazendo algo
errado,  forma  agressiva.  Relatou  que  JORGE  nunca  cobrou  nada,  nenhuma  taxa,  nenhuma
segurança. Disse que paga luz para a Light, a sede do CINEROCK fica dentro de um prédio da
Prefeitura. Afirmou que a associação nunca cobrou nenhuma taxa. Informou que vem de Brasília e
essa história de milícia é algo muito distante. Disse que nunca teve conhecimento sobre a milícia.
Afirmou que conhece o acusado MARCUS VINÍCIUS. Informou que tem conhecimento de um
projeto social de futebol no campo da Light e que saiu dali um menino que joga no profissional do
Vasco. Afirmou que fez muita parceria com MARCUS VINICIUS em projetos sociais. 

 

O  informante,  RODRIGO LOPES BRAGA,  relatou  que  trabalhou  cinco  anos  em uma loja  de
multimarcas  em  Rio  das  Pedras  e  que  conheceu  JORGE  ALBERTO  MORETTI,  pois  este
comprava roupas e sapatos para as filhas e para ele. Disse que nunca viu JORGE tendo atitudes
agressivas,  inclusive  ele  era  muito  agradável  e  simpático.  Informou  que  nunca  viu  JORGE
cobrando nada. Afirmou que nunca teve cobrança. Disse que nunca viu JORGE armado. Informou
que  a  Light  fornece  eletricidade.  Relatou  que  nunca  viu  nenhum  ato  de  milícia  dentro  da
comunidade. Afirmou que nunca viu JORGE cometendo irregularidade ou crime. Esclareceu que
nunca presenciou nenhum ato, mas já ouviu falar de milícia.

 

A testemunha, NELCINHA PEREIRA DA COSTA, relatou que conhece JORGE da comunidade, ele
faz trabalho social. Disse que trabalha há 16 anos em Rio das Pedras ao lado da casa do pai do
BETO ¿ JORGE ALBERTO -, o local é chamado Rua S, continuidade da Rua Nova. Disse que
nunca viu JORGE ALBERTO MORETTI em momento de agressividade e que nunca foi cobrada
por nada. Afirmou que ninguém cobra taxa. Informou que paga conta de luz para a Light. Disse
que nunca viu JORGE ALBERTO praticando alguma irregularidade ou crime. Afirmou que já viu os
projetos  sociais  feitos  por  JORGE ALBERTO.  Disse  que  desconhece  a  prática  de  milícia  na
comunidade. Informou que nunca pagou nada para a associação de moradores, não é associada.
Afirmou que conhece FÁBIO CAMPELO e este foi seu contador. Disse que com certeza FÁBIO
tem vários clientes.  Informou que o escritório  de Fábio  fica  na Rua Engenheiro  Souza  Filho.
Afirmou que não conhece nada que desabone a conduta de FÁBIO. 

 

A testemunha, RICARDO FARAH, relatou que reside em Rio das Pedras há 19 anos e conhece
FABIANO  há  10  anos  por  meio  dos  familiares.  Disse  que  apenas  conhece  FABIANO  como
FABIANO. Informou que FABIANO é uma pessoa tranquila  e ele  trabalha com acessórios de
celulares, capas, películas. Afirmou que ouviu falar em milícia, mas nunca se preocupou com isso.
Disse que FABIANO é uma pessoa comum e que nunca viu ele cobrar taxa. Informou que nunca
viu FABIANO praticando ato ilícito ou violência. 
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A testemunha, MANOELA GOMES, relatou que reside há 16 anos em Rio das Pedras. Disse que
FABIANO sempre foi muito família e muito apegado aos filhos, ele tem três filhos é um bom pai.
Afirmou que FABIANO tinha um bar e depois ele abriu uma loja de acessórios de celular. Informou
que FABIANO tem conduta louvável perante a comunidade. Disse que tem milícia na comunidade,
mas nunca teve contato com milicianos. Afirmou que tem comércio na comunidade e nunca foi
cobrada. 

 

A testemunha, MARIA DAS DORES TAVARES BRAZ, relatou que reside em Rio das Pedras há 22
anos. Informou que conhece FABIANO há 10 anos. Disse que FABIANO é uma pessoa família,
possui filhos. Afirmou que FABIANO tinha um bar e mais recentemente ele começou a trabalhar
com acessórios para celular. Disse que escuta falar na mídia que em Rio das Pedras tem milícia.
Informou que nunca viu ninguém cobrar taxa, inclusive é mãe de seis filhos e seu marido está
desempregado, não teria como viverem em um local onde se cobra taxa. Disse que FABIANO é
um marido excepcional e uma pessoa de caráter ilibado. 

 

A testemunha, MARCIO MIGUEZ DE OLIVEIRA, inspetor penitenciário, relatou que cadastra o
número do telefone e o nome da operação, isso é uma praxe. Informou que dependendo do alvo,
muitas vezes não começa colocando o nome do alvo, coloca, por exemplo, ¿VM¿ ¿ voz masculina
¿ falou com ¿VF¿ ¿ voz feminina. Afirmou que apenas após identificar quem está falando, começa
a colocar o nome dessa pessoa, depende da chamada. Disse que é uma praxe colocar o número
e o nome da operação dentro do GUARDIÃO, já no relatório vem tudo identificado. Informou que
era muito comum a esposa do MAURÍCIO ser citada nas degravações. Disse que se está no
relatório  é porque foi  escutado. Relatou que não lembra porque chegou a essa conclusão na
degravação de fls. 176-v, inclusive pode ter sido o MARCELO quem realizou esta oitiva. Afirmou
que na mídia reproduzida em audiência ouviu o nome KÁTIA GOMES PRUDÊNCIO, mas não
ouviu nesse trecho do áudio que KÁTIA era esposa de MAURÍCIO. Informou que o agente que
ouviu o referido áudio pode ter tirado a conclusão de que KÁTIA era esposa de MAURÍCIO em
razão da oitiva de um áudio anterior ou posterior. Esclareceu que a transcrição é fidedigna ao que
é falado nas gravações, mas o resumo é uma conclusão feita em relação a um apanhado de
informações advindas dos áudios. Disse que o documento de fls. 41 é uma solicitação de dados
para  a  operadora  NEXTEL,  mas não se  recorda  de ter  sido  ele  quem realizou a solicitação.
Informou que foi identificada KÁTIA SILENE RIBEIRO como responsável por determinado terminal
de telefone. Afirmou que não se recorda o porquê de KÁTIA SILENE RIBEIRO estar identificada
como mãe  do  filho  de  MAURÍCIO.  Disse  que,  pelo  que  se  lembra,  apenas  as  pessoas  que
constam dos relatórios tiveram seus telefones interceptados. Afirmou que não tem diferença entre
pedir para encerrar a interceptação telefônica e pedir para não renovar a interceptação telefônica.
Disse  que ao término da oitiva  de cada  terminal  fazem uma análise técnica  do  terminal,  por
exemplo, o terminal final 2073 não apresentou chamadas recebidas ou efetuadas, por isso sugere
encerrar o terminal, não tem motivo para continuar a interceptação telefônica. Por sua vez, afirmou
que no final do relatório vem o tópico de encerramento de quebra de sigilo telefônico, assim é feita
uma sugestão de não renovar todos os terminais, sem especificar quais terminais não receberam
ou  efetuaram  chamadas  telefônicas  e  quais  terminais  receberam  e  efetuaram  chamadas
telefônicas irrelevantes. Esclareceu que cada terminal possui suas especificidades. Respondeu
que muitas vezes o terminal vem no Ofício e quando você encaminha para a operadora telefônica
para fazer a interceptação esse terminal, simplesmente, não existe, por isso existem terminais que
não constam do relatório, apesar de existir pedido para interceptação sobre eles. Afirmou que isso
é diferente de quando o telefone não recebe ou efetua chamadas, visto que o telefone que não
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recebe nem efetua chamadas é um terminal que existe, foi cadastrado no KENTA, a operadora
começou a efetuar o desvio do terminal, mas aquele terminal não apresentou chamadas. Que é
diferente um terminal de telefone que não existe e não pode ser cadastrado no KENTA, como
também não existe sobre ele desvio de chamada. Informou que todas as chamadas são gravadas
no equipamento,  aquilo  que é objeto da operação vai  ser  degravado e colocado no relatório.
Afirmou que pode gerar um CD com as chamadas relevantes, que entraram no relatório, e pode
gravar um CD com todas as chamadas, as relevantes e as não relevantes, por exemplo com uma
receita de bolo. Disse que não lembra na época se enviaram dois CDs, um só com as chamadas
relevantes e outro com todas as chamadas. Porém, informou que costuma fazer duas mídias, uma
mídia com todas as ligações e outra mídia  só com as chamadas relevantes que constam do
relatório, para facilitar a oitiva das ligações pelo membro do MP e da Defesa. Disse que se teve
interceptação vai ter relatório e vai ter mídia. Afirmou que o sistema identifica quando dois alvos
estão conversando, quando já foi feito um cadastro pretérito dos terminais como sendo ambos
terminais pertencentes aos alvos, mas isso não tem nada a ver com o ícone sobreposto, que
significa  duplicidade  de  chamada.  Esclareceu  que  existe  uma  questão  nas  operadoras,  pois
geralmente todas as chamadas vem em duplicidade, dificilmente vem em uma chamada só, pois
ela dá, como se fosse, um retorno, então o ícone de um telefone com outro telefone sobreposto é
a chamada é da mesma ligação, por exemplo, quando for ver o terminal de Joãzinho vai ver que
Joãozinho  falou  com Tício  e  quando for  ver  o  terminal  de  Tício  vai  ver  que  Tício  falou  com
Joãozinho, se ambos forem alvos. Relatou que MARCUS VINICIUS não era alvo, mas quando
escuta uma voz, nesse caso masculina, procura-se saber quem está falando seja por meio de
dado cadastral, seja uma pesquisa nos diálogos anteriores ou posteriores, caso o diálogo tenha
uma certa relevância. Disse que especificamente quando ao MARCUS VINICIUS não se recorda
como  chegaram  à  conclusão  de  sua  identificação,  se  através  de  outros  áudios  ou  se  por
intermédio  de dados cadastrais.  Informou que a decisão  judicial  lhe dá amplos poderes  para
solicitar às operadoras de telefonia os dados cadastrais de interlocutores. Afirmou que todas as
solicitações  para  as  operadoras  de  telefonia  são  formais,  feitas  por  meio  de  sistema,  cada
operadora  tem  um  sistema  de  consulta.  Informou  que  geralmente  recebem  o  Ofício  para
encaminhar para as operadoras de telefonia, a decisão judicial vem junto por meio do Promotor.
Disse que não tem acesso ao processo, à decisão judicial, assim o Promotor é que tem acesso à
decisão judicial, apenas tem acesso aos Ofícios. Informou que não se recorda de ter tido acesso à
decisão judicial. Afirmou que não existe a possibilidade de se aproveitar a mesma decisão judicial
para períodos diversos de interceptação, inclusive a operadora nem autoriza se for um Ofício
repetido ou vencido. Esclareceu que o jurídico de cada operadora tem um cuidado muito grande
em fazer uma quebra e uma renovação. Disse que se o jurídico da operadora não confia no Ofício
ela solicita esclarecimentos ou um novo Ofício, então solicita-se ao Promotor, para este solicitar ao
juiz uma nova decisão ou Ofício. Respondeu que não existe a possibilidade de prorrogar uma
quebra  de sigilo  sem uma nova  decisão  judicial.  Disse  que  geralmente  o  cadastramento  dos
terminais é feito no mesmo dia do recebimento do Ofício sobre a decisão judicial autorizando a
interceptação telefônica. Relatou que a operadora geralmente leva no máximo 24 horas para fazer
a implementação, por exemplo se fizer o pedido para a operadora 17h, provavelmente no mesmo
dia de noite ou de madrugada já vai estar implementado. Relatou que em caso de sequestro há
uma  urgência,  assim,  liga-se  para  a  operadora  telefônica  e  há  uma  agilidade  maior  para
implementar.  Informou  que  a  operadora  manda  um  e-mail  avisando  que  a  interceptação  foi
implementada e as ligações começam a ser desviadas para o sistema. Afirmou que inicialmente o
seu trabalho era um pouco mais técnico. Disse que o MARCELO faz as revisões dos relatórios, a
confecção dos relatórios. Informou que faz mais a administração do GUARDIÃO, implementar as
operações, mas também escuta os áudios. Esclareceu que ele e MARCELO fazem uma divisão
entre si por alvo e por demanda. Disse que normalmente faz o cadastramento dos terminais, mas
o MARCELO pode fazer também. Afirmou que ao final do relatório fazem sugestões, se o membro
do MP analisar e concordar com o interesse em quebrar determinado terminal, o membro do MP
faz o pedido para o Juiz, e se este autorizar a quebra, realiza-se a implementação de quebra.
Esclareceu que se o alvo da interceptação fala com um interlocutor que não é alvo, tem o acesso
normalmente,  mesmo sem ter decisão judicial  anterior  para a quebra de sigilo telefônico para
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aquele que não é alvo, pois o alvo estava conversando com esta pessoa. Disse que para escutar
um novo alvo precisa, necessariamente, de uma autorização judicial anterior. Esclareceu que as
prorrogações das interceptações também são feitas da mesma forma, isto é, com autorização
judicial.  Afirmou  que  não  tem  como  haver  uma  ligação  gravada  sem  haver  um  terminal
previamente autorizado. Informou que o relatório é um trabalho totalmente técnico, sem caráter
subjetivo. Afirmou que normalmente faz uma análise cronológica e consulta as operadoras para
chegar até a identificação de um interlocutor que não seja alvo. Informou que o sistema dá a
possibilidade de fazer uma gravação no CD ou DVD de todas as chamadas ou das chamadas
relevantes.  Informou  que  trabalha  com  o  GUARDIÃO  desde  2007.  Disse  que  o  sistema
GUARDIÃO não opera fazendo reconhecimento de voz, o reconhecimento de voz seria em outro
setor,  seria  uma questão de perícia,  o  sistema GUARDIÃO só faz o  desvio  da chamada e a
gravação da chamada, como se fosse um grande gravador. Afirmou que pode escutar a chamada
ao vivo ou as chamadas gravadas. Respondeu que se o titular do telefone perder o telefone e este
telefone começar a ser usado por outra pessoa, os profissionais vão identificar que o titular da
ligação, por exemplo, não é mais um homem, mas sim uma mulher, ou identifica que os contatos
feitos por aquele titular mudaram, são contatos de outra família que não tem nada a ver com o
objeto  da  investigação,  esses  são  exemplos  de  como  se  constata  que  não  é  mais  o  alvo
investigado que está usando determinado terminal telefônico. Informou que não se recorda de nas
operações em que trabalhou ter ocorrido algum fato real em que o alvo perdeu o celular e outra
pessoa começou a utilizar o celular do alvo. Disse que se identificarem uma situação como essa,
será colocado no relatório. 

 

A testemunha, MARCELO SUSSEKIND, relatou que é policial civil  e está cedido ao Ministério
Público há um ano.  Sendo mostrado o documento de fls. 5 do apenso da transferência acerca do
RDD, disse que reconhece sua assinatura. Disse que não conhece o Acusado MAURÍCIO SILVA
DA COSTA. Que conhece o Acusado MAURICIO da investigação somente. Que efetuou a prisão
do Acusado MAURICIO e que este estava em casa, não resistindo à prisão. Que no momento da
prisão foi encontrada uma anotação sobre moto-táxi e que esta foi apreendida. Que tem certeza
disso. Que não sabe se foi por conta dessa informação que o Acusado MAURICIO foi transferido
para um presídio de segurança máxima. Que essa informação que consta do documento de fls. 5
foi  passada por terceiros,  sendo informantes.  Que o depoente e outros dois policiais  estavam
presentes quando a informação foi passada pelos terceiros informantes. Que o informante não era
conhecido pelo depoente, mas era conhecido dos outros policiais. Que só participou do encontro.
Que  não  se  lembra  exatamente  o  que  estava  fazendo  quando  encontrou  o  informante.  Que
acredita  que foi  durante as investigações desse caso que o encontro  ocorreu ou do caso da
Marielle. Que muitas pessoas trazem informações o tempo todo ao Ministério Público e à polícia
sobre o caso da milícia do Rio das Pedras e da Marielle diariamente. Que não se recorda onde
estava  quando  recebeu  essa  informação.  Que  não  foi  realizada  qualquer  investigação  para
confirmar a informação passada. Que não sabe quem é o travesti sobre o qual foi perguntado. Que
não foi ao batalhão em que o Acusado MAURICIO estava preso. Que o que fez foi colocar no
papel o que tinha sido dito pelo informante e entregar a quem era de direito. Que entregou ao
GAECO, não se recordando quem foi. Que sobre ¿FABIO¿, pessoa relatada pelo informante como
sobrinho do Acusado MAURICIO, o informante não deu a qualificação dessa pessoa e que foi
colocada  como  ¿não  identificada¿.  Que  não  tem  as  informações  do  informante.  Que  esse
informante não era um colaborador seu, mas de outro policial.  Que fez algumas investigações
sobre o caso, analisando dados. Que não se recorda de ter passado algum nome para ser ouvido.
Que a casa do Acusado MAURICIO fica no condomínio ¿Floresta¿. Que acredita ter tido acesso
às interceptações desse processo, mas se lembra de ter sido antes ou depois das informações
prestadas. Que antes das informações não tinha conhecimento de o Acusado MAURICIO ter um
sobrinho chamado FABIO. Que a informação foi relatada em 28 de janeiro. Sendo mostrado o
relatório de fls. 431/487, o depoente disse que reconhece a sua assinatura ao fim desse relatório.
Que identificou o Acusado MAURICIO como sendo a pessoa careca de óculos na audiência. Que
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pode ter se enganado sobre ter ouvido falar do ¿Fábio¿ antes da informação prestada. Que já foi
ao Rio das Pedras para questões relacionadas a esse caso. Que não tem conhecimento de parte
da área do Rio das Pedras e Muzema ter sido doada para a associação de moradores pela antiga
caderneta  de  poupança  Delfim.  Que  o  relatório  foi  feito  por  meio  de  informações  de  fontes
humanas, inclusive com uma foto do ¿VP¿ e do MAGRÃO passada por meio de um colaborador
também.  Que  não  se  lembra  de  qual  colaborador  forneceu  essas  informações.  Que  os
colaboradores são pessoas que não estão satisfeitas com a presença da milícia no local. Que não
se recorda disso ter sido reduzido a termo. Que geralmente encaminha essas informações para o
promotor  de  justiça.  Que  as  fotos  das  fls.  433  e  447  chegaram às  suas  mãos  por  meio  de
colaboradores. Que o informante que relatou acerca da existência do sobrinho ¿Fábio¿ não é o
mesmo informante que falou a respeito da existência do travesti. Que esse colaborador era uma
pessoa sem vínculo com autoridade judicial. Que esse informe foi assinado pelo depoente. Que
não se recorda de ter investigado o Acusado MAURICIO antes dessa investigação em questão.
Que não tem o controle para saber o que está ou não em sigilo. Que também não se recorda de
ter atuado em alguma outra investigação que não esteja em sigilo após esses fatos. Que estava
autorizado  a  participar  das  interceptações  telefônicas,  mas  que  não  atuou  nessa  parte  na
operação  ¿Intocáveis¿.  Que  no  dia  da  prisão  do  Acusado  MAURICIO,  no  momento  em que
chegou à casa do Acusado, esse estava no seu quarto. Que tinha uma arma da propriedade do
Acusado. Que não se recorda de a arma ter sido apreendida. Que acha que a arma estava regular.
Que participou da revista em sua casa. Que no momento da revista na residência do Acusado
MAURICIO lembra que foi apreendida uma anotação de moto-táxi  pelos policiais militares que
conduziram o Acusado. Que a apreensão foi levada à Cidade da Polícia, não sabendo para qual
setor.  Que é policial  civil  há dez anos.  Que nesse período houve  outros  colaboradores.  Que
pessoalmente não teve informantes. Que a informação vem de forma anônima. Que a pessoa
pode até morrer se colocar os dados dela no papel. Que as informações prestadas são colocadas
no papel e encaminha a quem é de direito. Que nesse processo também prendeu o Acusado
FABIANO, vulgo ¿mágico¿, e mais alguém que não se recorda o nome. Que está cedido um
pouco mais de um ano, contados da data da audiência. Que antes de ser cedido ao Ministério
Público  estava lotado no Setor  de Inteligência.  Que suas atribuições junto  ao  GAECO dizem
respeito à análise de dados, internamente. Que sua atribuição é buscar. Que o X-9 costuma ser
um criminoso que está querendo passar alguma informação, mas o colaborador é diferente, sendo
muitas vezes uma pessoa do bem. Que não se recorda como foi o encontro com o informante,
nem onde o encontrou. Que teve contato com o informante. Que esse informante temeu pela sua
vida,  como  qualquer  pessoa  que  fala  sobre  a  milícia.  Que  não  sabe  a  qualificação  desse
informante. Que esse informante era branco. Que já trabalhou na DAES. Que quando ouviu esse
colaborador que não era seu, o seu colega MARCELO PASQUALETI estava presente. Que seu
colega MARCELO PASQUALETI também ouviu o travesti. Que antes desses fatos, não se recorda
de ter ouvido falar no nome dos Acusados. Que tem a obrigação de colocar o que a pessoa fala e
direcionar a quem é de direito, no caso ao promotor de justiça. Que o policial não pode levar iniciar
ao  seu  prazer,  mas  deve  direcionar  à  autoridade  competente.  Que  não  necessariamente  a
informação volta para que seja investigado para o depoente ou não. Que pelo seu conhecimento
os promotores são muito atuantes. Que afirma a existência de milícias por conta de relatórios
conclusivos desde 2008. Que o relatório final da CPI das milícias de 2008 faz alusão a isso. Que
de conversas do meio policial e de relatos dos moradores sabe que há milícia no local. Que não se
recorda quantos homicídios estão relatados nos autos. Que sua participação nessa investigação
ocorreu  pela  análise  de  dados  telemáticos.  Que  não  se  lembra  exatamente  de  algum  dado
específico. Que sobre o Acusado LAERTE se recorda de conversas com outros envolvidos que
mostra que eles tinham o domínio ilícito do local, não se recordando quem seriam esses outros
envolvidos. Que não se recorda especificamente porque são muitos casos do GAECO. Que a
função do Acusado LAERTE seria a de um braço armado. Que nunca trabalhou na Divisão de
Homicídios, mas que já teve ciência de alguns homicídios no Rio das Pedras. Que todo material
analisado é cuidado com precaução para que seja dirigido a alguém de direito e que não sabe se
há alguma recomendação geral  para lidar  com essas informações.  Que desconhece qualquer
norma que  trate  sobre  o  assunto.  Que acredita  que  a cadeia  de custódia  das  provas  esteja
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preservada. Que a partir do momento em que passa à autoridade a informação desconhece o
trâmite  normativo.  Que  conhece  o  JORGE  ALBERTO  MORETI  quando  esse  foi  prestar
depoimento no Ministério Público. Que o colaborador era do MARCELO PASQUALETI e que esse
confia em seu colaborador. Que não sabe se no passado, quando conheceu seu colaborador,
MARCELO  PASQUALETI  tomou  alguma  providência  para  saber  acerca  da  idoneidade  do
colaborador. Que não há um protocolo para verificar a idoneidade da pessoa. Que tentam fazer um
levantamento da pessoa para saber se ela tem algum envolvimento com a milícia, por meio do RO
web e os dados da polícia. Que sua atuação nesse processo foi a análise de dados telemáticos.
Que no caso dos seus informantes diligenciou para saber se era uma pessoa idônea, vendo a vida
pregressa da pessoa. Que seus informantes eram sem antecedentes criminais. Que às vezes não
tem  contato  físico  com  a  pessoa.  Que  conseguiu  levantar  informações  por  meio  de  outros
colaboradores. Que não sabe dizer quantos colaboradores tinham no caso. Que foram muitas
informações que chegaram, mas como pessoas que considerou para sentar e ouvir foram poucas.
Que não precisou ir ao local para checar o que o colaborador falou. Que quem decide se há valor
probatório é o Ministério Público. Que estava na operação Intocáveis há aproximadamente um
ano. Que quando chegou ao Ministério Público a investigação já tinha começado. Que antes da
investigação  nunca  tinha  ido  ao  Rio  das  Pedras.  Que  teve  acesso  à  FAC das  pessoas  que
estavam  sendo  investigadas.  Que  sobre  o  Acusado  FABIANO,  não  sabe  se  esse  foi  ouvido
durante a investigação. Que não é o responsável pela investigação, mas sim o Ministério Público.
Que não sabe se o Acusado FABIANO tinha antes mandado de prisão expedido. Que o Acusado
FABIANO continua foragido. Que teve contato com a FAC do Acusado FABIANO. Que a prisão
dele ocorreu em Magé há dois meses atrás. Que estava capitaneando essa diligência. Que o
Acusado  FABIANO  não  ofereceu  resistência.  Que  o  Acusado  FABIANO  estava  com  uma
namorada no momento. Que teve contato com uma espingarda de chumbinho, mas que não fez
qualquer fotografia pedindo para o Acusado FABIANO para segura-la ao seu pedido. Que não
sabe a quem pertenciam as armas de chumbinho. Que o local da prisão foi em um sítio. Que
desconhece a existênci
a de confronto entre a suposta milícia de Rio das Pedras e a polícia. Que não se recorda de ter
havido resistência por parte  dos Acusados RONALD e MAURICIO. Que no momento em que
efetuou a prisão do Acusado MAURICIO a casa estava aberta, não havendo arrombamento. Que
não sabe dizer  há quanto o PASQUALETI  atuava na investigação.  Que não sabe dizer  se o
PASQUALETI estava lotado em outro estado da federação. 

 

Em seu interrogatório o Réu BENEDITO AURÉLIO FERREIRA DE CARVALHO exerceu o direito
constitucional de permanecer em silêncio.

 

Em seu interrogatório o Réu GERARDO ALVES MASCARENHAS exerceu o direito constitucional
de permanecer em silêncio.

 

Em seu interrogatório o Réu JULIO CESAR VELOSO SERRA exerceu o direito constitucional de
permanecer em silêncio.

 

Em seu  interrogatório  o  Réu  DANIEL ALVES DE  SOUZA exerceu  o  direito  constitucional  de
permanecer em silêncio.
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Em seu interrogatório o Réu MANOEL DE BRITO BATISTA exerceu o direito constitucional de
permanecer em silêncio.

 

Em seu interrogatório o Réu MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS relatou que já foi acusado
por participar de organização criminosa, mas já foi absolvido em segunda instância. Disse que
parece que eles copiaram e colaram e está respondendo novamente. Informou que o processo a
que se referiu é de 2009. Afirmou que conhece o MAURÍCIO, pois foi policial militar e o MAURÍCIO
era policial militar também. Disse que conhece o BETO e nesse processo de 2010 ele também foi
réu. Informou que conhece também o MÁGICO. Relatou que conhece o MANOEL DE BRITO, pois
este tem uma loja de material  de construção e comprova material de construção na loja dele.
Disse que trabalhou com MAURÍCIO no mesmo Batalhão, também conheceu MAURÍCIO em Rio
das Pedras, visto que possui três filhos em Rio das Pedras com mulheres diferentes, além de
trabalhar em Rio das Pedras. Afirmou que é taxista em Rio das Pedras. Afirmou que conheceu o
JORGE ALBERTO MORETH,  o  BETO BOMBA,  em 2010  quando  responderam um processo
juntos. Disse que conheceu FABIANO, o MÁGICO, em Rio das Pedras, pois este é mágico, faz
mágica. Afirmou que não sabe o nome da loja de MANOEL, mas sabe que fica na Muzema. Disse
que pode ter visto os outros réus em Rio das Pedras. Informou que não tem apelido. Afirmou que
ninguém lhe chama de FININHO ou FINO. Disse que foi  expulso da corporação por conta do
processo de organização criminosa anterior, mas está pedindo para regressar, já que foi absolvido.
Afirmou que tem outras fontes de renda além do táxi, quais sejam aluguéis que recebe, inclusive
descritos no Imposto de Renda. Disse que não sabe o endereço de cabeça, mas possui três lojas
na Rua Velha em Rio das Pedras, inclusive uma das lojas consta como seu endereço residencial
na Denúncia, mas está incorreto. Informou que não sabe dizer os nomes dos locatários, pois não
recebe diretamente os aluguéis, um menino recebe os aluguéis e lhe entrega. Respondeu que o
menino  que  recebe os  aluguéis  tem o nome de  CAIO.  Disse  que  sabe informar  o  valor  dos
aluguéis: R$1.200,00 (mil e duzentos reais); R$1.300,00 (mil e trezentos reais); R$2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais). Afirmou que não sabe sobre o que se refere as planilhas apreendidas em
seu táxi com o título FALTAVA DE MARÇO e abaixo o nome de pessoas relacionados a valores
elevados  e  datas.  Disse  que  não  reconhece  essas  planilhas.  Informou  que  não  conhece  o
endereço Estrada de Jacarepaguá, número 3.145, Bloco 3, APTO 601. Afirmou que CAIO recebe
os aluguéis em dinheiro. Informou que não fazia contabilidade dos aluguéis, pois possui poucas
lojas.  Disse que não tem outros vínculos familiares em Rio das Pedras,  exceto os três filhos.
Afirmou que foi absolvido em segunda instância e agora busca o seu soldo na Justiça. Disse que
foi reformado em razão de ato de serviço. Esclareceu que já era reformado ao tempo em que foi
expulso da corporação e perdeu o direito de receber o seu soldo. Afirmou que, no dia em que foi
preso, levou seu filho no CT do FLAMENGO para realizar um teste e depois foi trabalhar como
taxista, mas quando regressou para pegar seu filho os policiais o abordaram e conduziram-no até
a  Delegacia.  Disse  que  no momento  da  prisão  estava  em seu  táxi,  um ETIOS.  Afirmou que
apreenderam seu telefone nesse dia, mas não sabe se registraram o R.O. sobre o seu telefone.
Informou que é coordenador  de um projeto  social  no campo da Light  em Rio das Pedras,  lá
desenvolvem atividades, umas senhoras de terceira idade usam o local, existe uma escolinha de
futebol, também realizam lutas de capoeira, entre outras. Disse que o jogador de futebol MARCOS
JÚNIOR, que é jogador do Vasco, saiu desse projeto social. Afirmou que só respondeu o processo
de organização criminosa do qual foi  absolvido e o presente processo. Disse que os policiais
pegaram ele dentro do CT do BOTAFOGO e perguntaram se ele estava de carro, ele respondeu
que estava de carro, depois ficou dentro do carro dos policiais, acredita que os policiais tenham
feito uma revista, depois os policiais o conduziram para a delegacia. Informou que tinha em sua
posse, quando foi preso, aproximadamente R$1.000,00 (mil reais), que era o dinheiro para pagar
uma prestação. Esclareceu que esse dinheiro foi adquirido trabalhando no táxi no fim de semana.
Disse que não participa de nenhuma organização criminosa. Afirmou que sua mãe não morava em
Rio das Pedras. Informou que três dos seus filhos ainda moram em Rio das Pedras. Afirmou que
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MANOEL não participa do projeto social de Rio das Pedras. Disse que não sabe de nenhuma
conduta de MANOEL desabonadora. 

 

Em seu interrogatório  o Réu LAERTE SILVA DE LIMA relatou que é autônomo e trabalhador,
corretor de imóveis. Disse que é uma coisa inexplicável, pois até então era um cidadão de bem e
atualmente se encontra em uma situação desagradável. Afirmou que conhece de vista o DANIEL e
o MANOEL. Disse que conhece MANOEL em razão de indicação de imóveis em Rio das Pedras,
especificamente quitinetes. Afirmou que fez uma venda para MANOEL de um quitinete. Disse que
conhece DANIEL da Academia NITRO, onde malhavam. Afirmou que conhece JORGE ALBERTO
MORETH, vulgo BETO BOMBA, da Academia NITRO. Disse que malhava sempre por volta de
20h e sempre encontrava BETO BOMBA nesse horário na Academia. Afirmou que sua única fonte
de  renda  é  a  corretagem  de  imóveis.  Informou  que  não  conhece  o  endereço  Estrada  de
Jacarepaguá, número 3.145, Bloco 3, APTO 601. Disse que no dia da sua prisão estava na casa
de sua companheira, na Rua José Escrivar, bloco 3, número 701, condomínio Moradas. Informou
que não foi apreendida pistola com ele, não presenciou a apreensão da pistola. Disse que só
conhece a entrada do condomínio Moradas pela rua José Escrivar, não conhece a outra entrada
pela Estrada de Jacarepaguá. Informou que não tinha arma, não tinha o hábito de andar armado,
nunca comprou arma. Afirmou que não fazia nenhum tipo de cobrança de taxa na comunidade.
Disse que não teve acesso aos seus diálogos interceptados que fazem referência a cobranças.
Informou que não se recorda dessas conversas.  Afirmou que as palavras ¿PARÁ¿ ou ¿MEU
CHEFE¿ são termos muitos comuns usados na comunidade. Disse que as vezes vendia o imóvel
e as pessoas não lhe pagavam, assim cobrava. Afirmou que por ser nordestino tem uma forma de
lidar muito ignorante, então determinadas falas mais grossas seriam só um modo de falar, não
significa que iria cumprir o que tinha falado, usar de violência. Disse que é pai de quatro filhos e
está passando um momento muito difícil.

 

Em seu interrogatório o Réu JORGE ALBERTO MORETH relatou que está passando por esse
processo agora por conta de um processo em 2009. Disse que suas armas são legais, pois é
colecionador e atirador.  Afirmou que está 10 anos trabalhando em sua academia em Rio das
Pedras e nunca foi abordado por autoridade policial, nunca foi chamado para depor em Delegacia,
de uma hora para a  outra  saiu  um mandado de prisão e agora está  preso no processo dos
intocáveis. Disse que se tornou Presidente da Associação de Moradores de Rio das Pedras em
2008/2009, e por conta do processo em 2009 saiu da Associação. Afirmou que depois desse
processo em 2009 se afastou da Associação. Disse que em 2015 retornou para a Associação,
quando foi chamado pelo então Presidente FABRÍCIO, que foi criado junto com ele em Rio das
Pedras,  para  fazer  um projeto  social,  que  já  fazia  desde  2009  e  continuou  mesmo estando
afastado da Associação. Disse que o projeto era realizado em uma casa onde havia aula de ballet,
lamba aeróbica, jiu jitsu. Afirmou que trouxe esse projeto para dentro da Associação de moradores.
Disse que depois que saiu o projeto acabou. Informou que no futebol tinham 400 crianças sendo
ajudadas, no ballet tinham por volta de 50 crianças, ao todo no projeto social haviam quase 1.000
(mil)  crianças  sendo  ajudadas.  Disse  que  não  tem  apelido.  Afirmou  que  trabalhava  em  sua
Academia, era gestor, sócio gestor, pegava no trabalho 17h e largava meia noite. Informou que
todas  as  armas  apreendidas  em sua  casa  são  legais,  lícitas.  Disse  que  essas  armas  foram
apreendidas em 2009. Afirmou que seu nome foi citado na CPI das Milícias em razão do processo
de 2009. 

 

Em seu interrogatório  o Réu FABIANO CORDEIRO FERREIRA relatou que mora em Rio das
Pedras há 30 anos. Disse que nunca foi procurado, intimado, para dar depoimento, pelo Delegado,
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investigador  ou  pela  polícia.  Informou que  não  sabia  dessa  acusação.  Afirmou  que  se  sente
indignado, pois é uma acusação sem lógica, não sabe o que está fazendo aqui, está sentando
nesse banco mais uma vez tentando provar sua inocência, e com certeza vai conseguir provar sua
inocência.  Disse  que  foi  absolvido  de  outros  processos  em  2016  e  2009.  Relatou  que  tem
residência fixa em Rio das Pedras, e lá reside há 21 anos, aproximadamente. Informou que tem
loja de acessórios de telefone no Areal, Rua da Escola, número 25. Disse que não conhece JÚLIO,
a vítima descrita na denúncia. Afirmou que conhece MAURIÇÃO do processo de 2009, mas não
tem nenhum vínculo pessoal ou profissional. Informou que conhece JORGE ALBERTO MORETH,
este  trabalha  na  Associação  e  possui  alguns  projetos  sociais,  inclusive  seu  filho  de  18 anos
dependente químico frequenta tais projetos. Disse que não tem nenhum processo de porte de
arma ou lesão corporal.  Informou que nunca foi  pego andando armado e que não tem arma.
Afirmou que tem o apelido de MÁGICO, pois trabalhou em circo durante 7 anos fazendo mágica e
animando festa.  Disse que nunca participou de organização criminosa. Afirmou que nunca fez
cobrança  de água,  gás,  apenas faz  cobrança  de  bateria  de  celular.  Disse  que  foi  totalmente
absolvido de todos os crimes pelos quais respondeu. Informou que foi preso em um sítio de seu
amigo  em  Guapimirim,  inclusive  estava  com  sua  companheira  no  momento,  os  policiais  o
algemaram, algemaram sua companheira também, jogaram ela no chão. Informou que nesse sítio
tinham cinco espingardas de chumbinho. Disse que os policiais colocaram as espingardas em
cima de uma mesa do lado de fora e os policiais o colocaram de frente para as espingardas,
tiraram  diversas  fotos  e  fizeram  alguns  vídeos.  Informou  que  sentiu  constrangimento  pela
abordagem  de  sua  esposa.  Afirmou  que  em  sua  residência  houve  uma  busca,  mas  não
encontraram nada. Disse que está sendo perseguido, pois foi colocado em um processo em 2009,
do qual foi absolvido, depois foi colocado em outro processo em 2016, do qual foi absolvido, e
agora responde por mais esse processo, e isso acontece porque a pessoa chega na Delegacia e
assina um depoimento já redigido. Afirmou que se sente injustiçado por essa imputação. Informou
que está indignado. Disse que é pai de família, tem filhos, neto. Relatou que a responsabilidade
por manter a família é sua, por isso hoje sua família passa necessidade. Disse que só quer que a
justiça seja feita. Afirmou que não tem envolvimento nenhum com a milícia e não tem envolvimento
nenhum com esse homicídio.

 

Em seu interrogatório o Réu FABIO CAMPELO LIMA relatou que não sabe o que está fazendo
nesse processo. Afirmou que é apenas um técnico de contabilidade, estava exercendo apenas sua
função de contador. Disse que um antigo cliente o indicou para o Sr. MANOEL, pois este teria
interesse em legalizar  duas empresas,  inclusive  o Advogado tem até  o print  dessa conversa.
Informou que ficou muito feliz quando recebeu essa proposta, pois já estava há 4 anos dentro da
comunidade garimpando clientes, ele e sua esposa começaram sem capital nenhum. Disse que as
vezes tinha que ir andando de Rio das Pedras até a Cidade de Deus, pois não tinha o dinheiro da
passagem  e  nem  tinha  dinheiro  para  alimentação.  Afirmou  que  inicialmente  tinha  receita  de
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e despesa de R$1.000,00 (mil reais), mas com o tempo
começou a angariar  clientes  até  chegar  o  número  de  16  clientes.  Relatou  que  depois  dessa
operação perdeu todos os clientes. Retificou, dizendo que foi indicado ao Sr. GABRIEL. Disse que
morou fora  do país  de 2011 até  2013,  quando voltou sem dinheiro  para o  Brasil  e abriu  um
escritório de contabilidade em Rio das Pedras por ser mais barato. Retificou dizendo que o Sr.
GABRIEL o indicou para o Sr. MANOEL. Disse que MANOEL estava interessado em fazer uma
legalização.  Narrou  que  GABRIEL entrou  em contato  via  Whatsapp,  dizendo  que  um cliente
chamado  MANOEL entraria  em  contato,  em  seguida  MANOEL entrou  em  contato  com  ele.
Esclareceu  que  nunca  tinha  visto  MANOEL antes,  que  não  o  conhecia  antes.  Informou  que
MANOEL disse que iria abrir duas empresas com ele. Disse que estava cobrando R$2.000,00
(dois  mil  reais)  para  legalizar  uma  empresa.  Afirmou  que  o  combinado  seria  legalizar  duas
empresas.  Relatou que MANOEL disse que, como era um homem muito atarefado, pois tinha
outros negócios na comunidade e fora da comunidade, não ia poder ir até o escritório, mas que
mandaria um mensageiro, o JULIO. Informou que MANOEL disse que uma empresa seria do ramo
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de material de construção, esta seria uma microempresa, e a outra empresa seria do ramo de
construção  civil.  Disse  que  não  combinaram  honorários,  pois  isso  seria  tratado  com  JULIO.
Afirmou que teve um encontro com JULIO, mas também ligava para MANOEL. Esclareceu que no
encontro com JULIO disse que eram necessários determinados documentos para dar entrada na
busca prévia para começar a legalização das empresas. Disse que nesse encontro perguntou o
CNAI  da  empresa,  o  enquadramento,  o  tipo  de  atividade,  tudo  o  que  era  praxe  para  uma
legalização. Informou que no Rio das Pedras existe muita dificuldade para a legalização de uma
empresa por conta dos logradouros que na maioria das vezes não é registrado pela Prefeitura e
pela falta de instrução da maioria dos moradores. Disse que teve muita dificuldade com MANOEL,
JULIO, AURÉLIO, CHARLES em razão da falta de instrução deles. Afirmou que a empresa SÃO
JORGE foi aberta por um contador que o MANOEL tinha anteriormente, e não por ele. Esclareceu
que só começou a trabalhar com MANOEL em novembro de 2018. Respondeu que o contador
anterior  de  MANOEL era  WELLINGTON.  Relatou  que  abriu  a  empresa  CONSTRURIO  e  a
empresa  SÃO  FELIPO,  que  está  em  nome  de  BENEDITO  AURÉLIO.  Disse  que  a  empresa
CONSTRURIO está em nome de CHARLES e ISAMAR. Informou que MANOEL não entrou no
quadro societário da empresa, pois MANOEL estava com uma restrição no CPF. Disse que já
estava providenciando para fazer  a alteração contratual  para MANOEL ingressar na empresa,
inclusive nessa alteração contratual seria alterado o porte da empresa para constar empresa de
pequeno porte. Afirmou que inventou a figura do fiscal, pois se sentiu lesado e queria um valor
justo de pagamento. Retificou o depoimento dizendo que o valor acertado de pagamento pelos
seus serviços seria R$1.700,00 (mil e setecentos reais) pela legalização de cada empresa. Narrou
que o pagamento se deu da seguinte forma: JULIO levou R$1.000,00 (mil reais), foi emitida uma
Nota Carioca, depois JULIO levou mais R$700,00 (setecentos reais). Afirmou que para a empresa
SÃO FELIPO foi a mesma dinâmica de pagamento. Disse que quando percebeu que a empresa
não era compatível com uma microempresa, mas sim com uma empresa de pequeno porte, ¿fez a
besteira de, se envergonha disso, peço desculpas, de ter inventado a questão do fiscal¿, por conta
disso  deu  essa  confusão  toda.  Esclareceu  que  inventou  a existência  de  um fiscal,  como um
empecilho, inclusive já pediu desculpa para MANOEL, na época falou para MANOEL que tinha
que pagar um fiscal, pois havia um problema, e que a quantia necessária era R$3.000,00 (três mil
reais).  Informou que fez isso pois  se sentiu  lesado devido ao porte  da empresa,  visto  que a
legalização para uma empresa maior custa mais caro. Confirmou que, como o seu trabalho era
maior em razão do porte maior da empresa, decidiu inventar que precisaria pagar uma propina
para um fiscal. Disse que antes de inventar isso, ainda tentou conversar com MANOEL sobre um
aumento dos honorários, mas como ele foi intransigente, resolveu inventar isso tudo. Informou que
essa conversa com MANOEL sobre o reajuste dos honorários foi por telefone através de chamada
de Whatsapp. Disse que se for para ser condenado por algum crime, que seja por esse, visto que
realmente  cometeu  o  fato  de  inventar  que  um  fiscal  estava  querendo  propina.  Relatou  que
MANOEL pagou R$3.000,00 (três mil reais) e ele ficou com esse dinheiro, não transferiu esse
dinheiro para nenhum servidor público. Esclareceu que a empresa foi aberta independente disso.
Disse que não havia nenhum impedimento para a abertura da empresa. Afirmou que quando
retornou para o Brasil ficou na casa de sua mãe na Cidade de Deus, ficou um ano desempregado
¿ 2014 ¿,  mas já  com alguns  clientes.  Esclareceu  que  em 2015 sua  esposa conheceu uma
advogada que tinha um escritório em Rio das Pedras e surgiu a oportunidade de abrir o escritório
de contabilidade lá. Respondeu que o escritório de contabilidade é localizado no endereço Avenida
Engenheiro Souza Filho, número 552 ou 542, terceiro andar. Afirmou que antes desse serviço de
contabilidade não conhecia ninguém que figura como réu nesse processo. Informou que nunca
ouviu falar da existência de milícia no local, nunca viu ninguém armado, nunca pediram dinheiro
para ele. Informou que não teve receio ou pudor de inventar essa história do fiscal e pedir dinheiro
para MANOEL e JULIO. Disse que se formou em contabilidade em 2008 pelo SENAC/RJ, mas
começou a exercer  a  função de técnico em contabilidade apenas em 2015.  Afirmou que não
conhece o MANOEL, não tem intimidade com ele,  apenas conversou com ele cerca de cinco
vezes. Informou que o GABRIEL é seu colega, mas não é seu amigo, é uma pessoa que conheceu
no ambiente de trabalho.  Relatou que houve a desburocratização do alvará pela Prefeitura,  o
alvará hoje é totalmente online, não tem como haver corrupção do fiscal na liberação do alvará.
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Disse que tem cliente em Rio das Pedras e na Cidade de Deus. Relatou que perdeu todos os seus
clientes após essa operação. Disse que é um homem honesto, trabalhador, íntegro, mas cometeu
um erro, uma mentira que lhe custou muito caro, está com muita saudade de seus filhos, de sua
esposa, e pede para passar o Natal com sua família.  

 

Em seu interrogatório o Réu RONALD PAULO ALVES PEREIRA relatou que no dia da sua prisão
estiveram na sua casa a Promotora Cecília, agentes do GAECO. Disse que no interior da sua
residência indagou à Promotora o motivo de sua prisão e ela respondeu que estaria envolvido em
uma organização criminosa e em milícia. Indagou à Promotora se era um inquérito ou era um
processo, a Promotora respondeu que era um processo. Disse que a Promotora Cecília o inquiriu
sobre fatos ¿adversos¿ sobre a sua prisão, fatos estes relacionados ao caso MARIELLE, mas
disse que só responderia em Juízo. Afirmou que no primeiro dia na prisão teve o desprazer de ver
fotos retiradas no interior de sua casa em que apareciam sua esposa, foto do porta-retratos da
parede de sua casa, ou seja, retirada por alguém que participou da operação, essas fotos foram
expostas de forma vexatória. Informou que no dia seguinte à sua prisão, a Promotoria Cecília
apareceu  nos jornais  fazendo afirmações sobre o  fato  de  ter  me inquirido  no interior  de  sua
residência,  e,  além disso,  mencionou  que  ele  e  o  Tenente  MAURÍCIO faziam  parte  de  uma
organização, e isso é totalmente inverídico. Afirmou que na unidade prisional, no dia 28 de janeiro,
foram informados pela Dra. Tânia que seriam transferidos para um presídio de segurança máxima
em razão de uma decisão liminar do Juiz. Relatou que no despacho do Juiz ficou firmado que
nada impediria que o Juiz revesse os seus atos. Narrou que permaneceram na unidade prisional
da PM. Afirmou que no mesmo mês de fevereiro foram levados de forma arbitraria da Delegacia de
Homicídios, ficaram de 10h às 16h sem alimentação, sem contato com advogado. Disse que na
Delegacia de Homicídios o comissário MARCOS informou que as Promotoras do GAECO estariam
se  deslocando  para  lá  para  fazer  o  interrogatório,  entretanto  permaneceu  entre  10h  e  14h
esperando, separado do Tenente, que estava com o comissário MARCOS, foi deslocado para uma
sala a parte e por volta de 14h o comissário  MARCOS o chamou e fez a seguinte pergunta:
¿devido a sua experiência de vinte e poucos anos na polícia, você poderia colaborar nesse caso
MARIELLE? Por favor, nos ajude¿. Por sua vez, informou ao comissário que não sabia nada sobre
esse  caso,  não poderia  inventar,  nem trazer  informações inverídicas.  Disse  que  o  comissário
perguntou se tinha mais alguma coisa para falar, ele retificou o depoimento prestado no meio do
ano em 2018 com relação ao mesmo caso e retificou um ponto relacionado à pergunta que o
comissário havia feito. Afirmou que após ver sua agenda se recordou que uma semana antes da
morte de MARIELLE esteve no Centro Integrado de Comando e Controle por determinação do
Comandante Geral da PMERJ na aula inaugural do curso superior de polícia, onde lá permaneceu
de meio dia até 15h, em seguida regressou para sua residência. Disse que o comissário MARCOS
registrou  sua  declaração,  pediu  para  ele  uma  cópia  do  depoimento,  mas  foi  negado  com  o
argumento de que o depoimento era sigiloso.  Informou que o comissário MARCOS chamou o
Tenente e foram conduzidos para os fundos da Delegacia onde estavam as viaturas da PM para
escoltar até a unidade prisional, chegando lá em baixo, assim que o Coronel foi em direção à
viatura,  o  comissário  MARCOS,  em sua  presença,  fez  a  seguinte  afirmação:  ¿se  vocês  não
colaborarem, as Promotoras vão empenar vocês e vão mandar vocês para Mossoró¿. Disse que
repetiu mais uma vez que não havia como colaborar, pois não sabia de nada. Relatou que os
advogados providenciaram provas  robustas  que  foram apresentadas ao  Juiz,  tais  como:  toda
relação de visitantes do dia 22 ao dia 28 de janeiro, pois a visita na unidade prisional é feita de
forma biométrica, informações sobre a possível visita de um sobrinho do Tenente, declaração do
Comandante da unidade, protocolo de visita, até o momento não tinha tido visita nem de seus
familiares, quanto mais de uma pessoa que não seja de sua família. Narrou que no dia 25 de
outubro as testemunhas que estiveram lá, os dois policiais federais disseram que ouviram de um
colaborador que houve tal visita e que existia um travesti que estava colaborando com o MP,
entretanto do dia 22 em diante o MP não tomou nenhuma medida cabível, ou seja, informar o
Diretor  da  unidade  prisional  em  que  estava  preso,  informar  a  Juíza  da  Auditoria  Militar
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considerando que é um militar e está sob a jurisdição da Justiça Militar, e a mais importante seria
pedir a proteção do tal travesti, proteção de uma vítima que correria risco de vida, mas nada foi
feito com relação a esses fatos. Narrou que no dia 28 de janeiro o Juiz decidiu pela transferência
definitiva e os motivos alegados foram os mesmos, isto é, que possivelmente recebemos uma
visita do sobrinho do Tenente MAURÍCIO, que faria a função de leva e trás de informações na
comunidade, e que um possível travesti colaborador estaria correndo risco de vida. Afirmou que no
dia 25 de outubro os policiais afirmaram que os relatórios foram feitos em cima de notícias de
revista e de jornais, com base nesse relatório foi feita a sua transferência para o presídio Federal.
Disse que isso tudo o retirou da presença do seu Estado, de sua família, da assistência do seu
advogado, mas o conforto é saber que o Juiz é representante do Judiciário e é fiel depositário do
Estado Democrático de Direito e ao saber que abusos de poder foram cometidos o Juiz pode
decidir pela inépcia das Denúncias, que os Promotores cooptaram e manipularam a imprensa com
notícias  falsas,  declarações  falsas,  com  o  objetivo  de  o  transferirem  para  uma  penitenciária
Federal, buscando uma tortura psicológica, para obterem uma deleção premiada ou colaboração,
fato esses que podem ser evidenciados em declarações dos promotores em jornais e revistas.
Informou que, considerando o direito à participação que o réu tem no processo, direito de ter
acesso a todas as provas, para que no interrogatório o réu possa se defender perante ao Juiz, na
penitenciária Federal ele não tem esse direito, não é permitido aos internos terem acesso aos
autos, infelizmente o seu direito foi cerceado, gostaria de poder se defender perante o Juiz, nas
outras denúncias imputadas é totalmente inocente de todas. Afirmou que, considerando que seu
direito à defesa foi cerceado, se resguarda ao direito de permanecer em silêncio. 

 

Em seu interrogatório o Réu MAURÍCIO SILVA DA COSTA relatou que no dia em que foi preso foi
levado à  Cidade da  Polícia  e  depois  para  o  BEP.  Disse  que  foi  levado  até  a  DH e  fizeram
perguntas sobre o caso MARIELLE, queriam que ajudasse na elucidação do crime, respondeu que
não tinha condições, disseram que se não ajudasse a Promotoria iria manda-lo lá para Mossoró.
Confirmou que se não ajudasse na solução do caso MARIELLE a Promotoria iria mandar ele para
Mossoró. Informou que é diabético e que chegou de manhã na DH e saiu 17h, não teve almoço,
não teve café, é uma pressão psicológica que eles fizeram. Disse que não se comunicou com
ninguém  enquanto  estava  na  DH,  pois  não  deram oportunidade.  Afirmou  que  fizeram  várias
perguntas. Disse que faziam perguntas, falavam que voltariam daqui a pouco, demoravam, depois
voltavam e perguntavam se iria ajudar. Informou que levaram ele lá em baixo, pegaram o Major,
depois levaram lá para cima, levaram lá para baixo, disseram pensa bem, pensa bem, respondeu
que quanto a isso não sabia de nada, ficaram lá de cara feia, quem estava conduzindo era o
Tenente Coronel, entraram dentro da viatura. Afirmou que falou com eles que era doente, que tinha
que se alimentar, que não podia ficar muito tempo sem se alimentar, fizeram terror psicológico,
ficou assim o dia inteiro, saiu de lá quase 17h. Confirmou que conhece ANTONI VITOR DA COSTA
FERNANDES, que é seu sobrinho, filho de sua irmã. Esclareceu que só tem uma irmã e sua irmã
só tem um filho, o ANTONIO VITOR. Disse que ANTONIO VITOR é oficial do exército. Afirmou que
já sofreu dois infartos. Informou que foi submetido a cirurgia de emergência. Confirmou que foi
para a emergência, depois foi para o HPM e foi colocado dois stents. Afirmou que está tendo o
trivial de assistência médica, lá tem um clínico, mas não tem cardiologista, não tem como ser
atendido. Confirmou que tem o trivial, mas não tem um cardiologista apropriado para ser atendido.
Disse que teria que ter feito a revisão da cirurgia, mas está até hoje em Mossoró. Sente muita dor,
tem acordado com muita dor, não pode falar muito. Informou que trabalhou com o Capitão Adriano
no 16º Batalhão. Confirmou que estava com muita dor, não conseguia falar muito e nem ficar
dormindo sentado. Disse que não pode deitar, pois se deitar parece que seu peito vai explodir,
senta e dorme sentado. Confirmou que se deitar o peito começa a doer, então ele senta e dorme
sentado. Disse que não sabe dizer se ADRIANO tinha algum apelido, na época ADRIANO era
tenente, nunca escutou ninguém chamar ADRIANO por apelido. Confirmou que ADRIANO não
tinha apelido. Disse que é inocente da acusação que estão imputando. Afirmou que já respondeu a
processo  e  foi  absolvido,  na  época  respondeu  por  formação  de  quadrilha.  Confirmou  que
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dificilmente conhece o Sr. JULIO CESAR que morreu em Rio das Pedras, porque trabalhava de
segurança durante o dia e depois ia para casa, por isso não tinha muito conhecimento sobre isso.
Acrescentou que pouco saía de noite,  só para jogar  baralho,  coisas de velho,  então não tem
conhecimento sobre essa pessoa. Disse que é casado com KATIA CILENE RIBEIRO. Afirmou que
nunca  foi  chamado em Delegacia  para  falar  sobre  a  morte  de  JULIO.  Confirmou  que  foi  na
Delegacia por ter sido intimado, mostraram umas fotos, não reconheceu, então voltou para casa.
Confirmou que se quisessem chamar o Acusado para depor podiam chamar, bastava ir em sua
casa, mas só o intimaram uma vez. Disse que quando foi preso estava em casa dormindo, por
volta de 2h/3h. Confirmou que se chegasse 2h/3h a porta de sua casa fica aberta e foi encontrado
pelo policial que prestou depoimento ¿ MARCELO ¿ na sua casa dormindo. Disse que o cachorro
pulou  da  cama,  quando  acordou  estavam os  dois  policiais  com a  pistola  apontado  para  ele,
respondeu que também era polícia, fizeram uma revista e disse que havia uma arma dentro de um
cofre pequeno, pediram a sua identidade, pegaram a sua arma, conferiram a identidade com os
dados da arma, viram que batia, entregaram a arma, pediram que acompanhassem os policiais até
a Delegacia, falou que era Oficial  da PM, que tinha que ser conduzido por um Oficial da PM
superior, pegaram um Tenente, este subiu e o conduziu até a polícia na viatura à disposição deles.
Afirmou que tem um filho de 17 anos que ficou reprovado esse ano em virtude do ocorrido nesse
processo, pois é muito ligado a ele, pediu que a esposa levasse ao psicólogo, mas seu filho não
quis ir, então fez uma carta para a esposa levar o filho na psicóloga. Disse que tem um neto que
nasceu quinta passada e uma outra neta de dois anos, é filha do filho mais velho. Relatou que
queria se tratar, ir ao cardiologista, sair da prisão para ter mais tranquilidade, viver sua vida, é
casado há 30 anos, vive para a família, gostaria de se reunir novamente com seus filhos e seus
netos, inclusive com sua irmã que não anda muito bem. 

 

As quatro qualificadoras (suposto motivo torpe, alegada dissimulação, recurso que teria dificultado
a defesa da vítima, crime cometido em tese para assegurar a impunidade de outro crime) estão
indiciadas a partir  da mesma prova oral  judicializada, acima exposta,  bem como pelo  teor  do
inquérito em apenso (901-01081/2015). 

 

Quanto aos crimes conexos de organização criminosa armada na região dos bairros de Rio das
Pedras, Muzema e adjacências e corrupção ativa, os dois delitos estão também indiciados pela
prova oral, bem como pelos relatórios de inteligência e operações acostados aos autos, além dos
materiais arrecadados quando das buscas e apreensões judicialmente autorizadas, todos esses
anexados  aos  autos  em  apensos.  Pelos  mesmos  motivos,  as  autorias  de  tais  crimes  estão
indiciadas, com as majorantes apontadas pelo MP na denúncia. 

 

Não é demais lembrar que só se admite nesta decisão de pronúncia a exclusão de qualificadora
ou dos crimes conexos quando houver patente ausência de justa causa, o que não é o caso dos
autos.  Nesse sentido:

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS INFRINGENTES.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, V, DO CP. ADEQUAÇÃO LEGAL.

SUBMISSÃO  AO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  BIS  IN  IDEM.  INEXISTÊNCIA.  CRIMES
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CONEXOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro
ou com erro material (art. 619 do CPP).

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras [...] na
decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua
caracterização  ou  não  deve  ficar  a  cargo  do  Conselho  de  Sentença  (AgRg  no  AREsp  n.
1.150.203/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/4/2018).

3. Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo
também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e
este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp
n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007).

4. O Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando
envolvida, para a resolução da controvérsia, a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é
incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5. A questão tratada nos autos foi decidida e fundamentada à luz da legislação federal. Inexiste,
portanto, vício consistente em omissão, contradição,  obscuridade ou erro material  (art.  619 do
CPP).

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 24/05/2018) (grifei)

 

Deve ser lembrado, por fim, que não cabe ao juiz togado, nesta decisão de mera admissibilidade,
proceder a qualquer reflexão mais aprofundada acerca da prova. O embate entre a tese ministerial
e as respeitáveis teses defensivas (ausência de indícios de materialidade, autoria e participação
nos diversos crimes) necessita ser submetido ao Conselho de Sentença, já que a competência do
Tribunal Popular é absoluta, por ser constitucional.  

 

                     Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO: a)RONALD PAULO ALVES PEREIRA, epítetos "MAJ RONALD ou TARTARUGA"
como incurso nas penas do crime previsto no artigo 2º, §§2º, 3º e 4º, inciso II da Lei 12.850/2013;
b)  MAURÍCIO SILVA DA COSTA,  epítetos "MAURIÇÃO, CARECA, COROA ou VELHO,  como
incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, IV (este por duas vezes) e
V, n/f do artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013, tudo em
concurso material (art. 69 do CP); c) FABIANO CORDEIRO FERREIRA, epíteto "MÁGICO, como
incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, IV (este por duas vezes) e
V, n/f do artigo 29, ambos do CP, além do artigo 2º, §º2, da Lei 12.850/2013, tudo em concurso
material (art. 69 do CP); d) MANOEL DE BRITO BATISTA, epíteto"CABELO" e FÁBIO CAMPELO
LIMA como incursos nas penas dos crimes previstos nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e
artigo 333, § único, do Código Penal, tudo em concurso material, na forma do artigo 69 do CP; e)
MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, epíteto "FININHO", JÚLIO CESAR VELOSO SERRA,
DANIEL ALVES DE SOUZA, GERARDO ALVES MASCARENHAS, epíteto "PIRATA, BENEDITO
AURÉLIO  FERREIRA CARVALHO,  epíteto  "AURÉLIO",  JORGE  ALBERTO  MORETH,  epíteto
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"BETO BOMBA" e LAERTE SILVA DE LIMA como incursos nas penas do crime previsto no art. 2º
§2º da lei 12.850/13;  a fim de que todos sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.  

 

 

Mantenho a prisão de todos os Réus, com base nos argumentos já lançados nas decisões de fls.
610/617, 1209/1216, 1708/1710, 2115/2116, 2328/2330, 2706/2708, 4092/4094. Destaco, ainda,
que as prisões preventivas vêm sendo mantidas pela Colenda Quarta Câmara Criminal do TJRJ,
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros "habeas corpus"
impetrados pelas Defesas e recursos ordinários interpostos.  

 

São  mantidas  as  demais  medidas  cautelares  decretadas  às  fls.  610/617  por  seus  próprios
fundamentos. 

 

Segue decisão separada sobre o pedido de liberdade de JORGE ALBERTO MORETH.

 

Sobre a permanência ou não de MAURICIO e RONALD em presídio federal, já foi decidido em
autos em apenso. 

 

Intimem-se os Réus. 

 

Intime-se o MP (GAECO). 

 

Intimem-se as Defesas. 

 

Qualquer recurso em face desta sentença deverá subir por instrumento, pois eventual recurso em
sentido estrito obsta apenas o julgamento, podendo, assim, as partes serem desde já intimadas na
forma do art. 422 do CPP. 

Rio de Janeiro, 30/03/2020.

Gustavo Gomes Kalil - Juiz em Exercício

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Gustavo Gomes Kalil
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