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Desta forma, a denúncia imputa a todos os agentes supra 

citados (Valacir de Alencar, Cleiton da Silva, Rodinei Antonio Inácio, João 

Carlos Araujo de Souza, Cleverson Lopatko, Jonathan Francisco, Jocimara de 

Alencar, Conceição Apolinário de Alencar, Bruno Vieira Pereira, Cezar Texca 

Machado, Iago da Silva Ferreira, Jean Fernando Portela de Matos, Jeferson 

Luiz Ferreira, Junior Cesar Lautharti Santana, Paulo Cesar Israel, Paulo 

Ricardo Diogo, Rafael Ferreira, Sedimar Camargo de Mattos, André Philipe 

Grein, Alysson Segundo dos Santos, Cristian Diekson de Lima, Jefthr Ribeiro 
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da Silva, Marcelo Inocêncio Rodrigues Reis, Helton Fernando de Oliveira, 

Ana Claudia Alves, Célia Maria de Castro, Sebastião de Oliveira, Maria 

Domingas Gonçalves de Oliveira, Júlio Cesar de Lima, Marcelo Alexandre 

Pereira, Eraldo Rodrigues Chagas, Daniel Ferreira, Alisson Patrick Dall Agnol, 

Johny Salvador Leu, Rafael Rodolfo de Castro) a prática do crime previsto no 

artigo 35, caput,  c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, bem 

como imputa também ao réu Rafael Rodolfo de Castro a prática do previsto 

no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Imputa, ainda, à ré Célia Maria 

de Castro a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006, artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 184, parágrafo 2º, do 

Código Penal. Por fim, imputa-se também ao réu André Felipe Grein a 

prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2006. 

A denúncia foi oferecida no dia 23 de outubro de 2013 e 

recebida em 28 de outubro de 2013 (mov. 1.99) adotando-se o rito ordinário 

ante a cumulação de crimes diversos. Citados (fls. 1005, 1008, 1011, 1014, 

1017, 1020, 1023, 1026, 1029, 1032, 1035, 1038, 1041, 1114, 1117, 1120, 

1216, 1222, 1229, 1231, 1232, 1233, 1235, 1248, 1252, 1254, 1273, 1275, 

1520, 1523, 1565, 1649 dos autos físicos), os réus apresentaram resposta 

escrita (fls. 1068, 1072, 1075, 1101, 1105, 1123, 1125, 1127, 1374, 1377, 

1381, 1404, 1415, 1429, 1451, 1459, 1494, 1542, 1581, 1584, 1636, 1641, 

1659, 1664, 1675, 1694, 1702, 1730 e 1735 dos autos físicos). O Ministério 

Público manifestou-se acerca das preliminares suscitadas nas respostas dos 

acusados (fls. 1755/1771 dos autos físicos). Os réus Daniel Ferreira e 

Sebastião de Oliveira não foram encontrados para citação pessoal, motivo 

pelo qual o feito foi desmembrado em relação a estes (autos 2014.369-5), 

oportunidade em que foram citados por edital e o processo foi suspenso 

com base no artigo 366, do CPP.         

Em decisão de saneamento (mov. 1.360) foram rejeitadas 

as preliminares suscitadas, entre elas a questão acerca da atribuição da 

Promotoria de Campo Largo ou do GAECO na condução do processo, bem 
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como a suposta nulidade das interceptações telefônicas. Também foram 

rejeitadas as preliminares de inépcia da exordial acusatória e a suposta 

ausência de justa causa.  

Na mesma decisão foi ainda, deferida a produção de prova 

pericial para confronto de voz dos réus Ana Cláudia Alves, Bruno Vieira 

Pereira, Cleverson Lopatko, Conceição Apolinário de Alencar, Jean Fernando 

Portela de Matos, Jefthr Ribeiro da Silva, Jhonny Salvador Leu, João Carlos de 

Araujo, Jocimara de Alencar, Julio Cesar de Lima, Paulo Cesar Israel, Paulo 

Ricardo Diogo e Valacir de Alencar com aquelas indicadas nos relatórios de 

interceptação telefônica. 

Foi ainda rejeitada a preliminar de bis in idem 

(litispendência) suscitada pelo réu Marcelo Inocêncio Rodrigues Reis, pois 

que imputados fatos e tipos penais distintos. 

Por fim, na mesma decisão de saneamento, foi determinado 

o desmembramento do feito, com fulcro no artigo 80, do Código de Processo 

Penal, visando facilitar a instrução do feito, levando em conta a própria 

relação organizacional indicada na denúncia, motivo pelo qual o feito foi 

dividido em 06 (seis) grupos.  

O primeiro grupo (autos n. 0006210-80.2014.8.16.0026 - 

desmembramento) restou composto pelos réus Valacir de Alencar, Rodinei 

Antonio Inácio, Jocimara de Alencar, Conceição Apolinário de Alencar, 

Cleiton da Silva, João Carlos Araújo de Souza, Cleverson Lopatko e André 

Philipe Grein, cuja audiência de instrução ficou designada para o dia 29 de 

julho de 2014, às 09h00min. 

O segundo grupo (autos n. 0009588-78.2013.8.16.0026 – 

autos principais) restou composto pelos réus Paulo Cesar Israel, Paulo 

Ricardo Diogo, Júlio Cesar de Lima, Junior Cesar Lautharti Santana, Alysson 

Segundo dos Santos, Bruno Vieira Pereira, cuja audiência de instrução ficou 

designada para o dia 31 de julho de 2014, às 09h00min. 
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O terceiro grupo (autos n. 0006211-65.2014.8.16.0026 - 

desmembramento) restou composto pelos réus Celia Maria de Castro, Rafael 

Rodolfo de Castro, Jonathan Francisco e Sebastião de Oliveira (antecipação 

de prova), cuja audiência de instrução ficou designada para o dia 12 de 

agosto de 2014, às 09h00min. 

O quarto grupo (autos n. 0006212-50.2014.8.16.0026 - 

desmembramento) restou composto pelos réus Alisson Patrick Dall Agnol, 

Ana Claudia Alves, Helton Fernando de Oliveira Cunha, Jefthr Ribeiro da 

Silva, Jean Fernando Portela de Matos e Cezar Texca Machado, cuja 

audiência de instrução ficou designada para o dia 14 de agosto de 2014, às 

09h00min. 

O quinto grupo (autos n. 0006214-20.2014.8.16.0026 - 

desmembramento) restou composto pelos réus Cristian Diekson de Lima, 

Eraldo Rodrigues Chagas, Rafael Ferreira, Iago da Silva Ferreira, Marcelo 

Alexandre Pereira e Marcelo Inocêncio Rodrigues Reis e Daniel Ferreira 

(antecipação de prova), cuja audiência de instrução ficou designada para o 

dia 19 de agosto de 2014, às 09h00min.         

O sexto grupo (autos n. 0006215-05.2014.8.16.0026 - 

desmembramento) restou composto pelos réus Maria Domingas Gonçalves 

Oliveira, Jeferson Luiz Ferreira, Jhonny Salvador Leu, Sedimar Camargo de 

Matos, cuja audiência de instrução ficou designada para o dia 21 de agosto 

de 2014, às 09h00min. 

Impetrado Habeas Corpus, cujo paciente foi o acusado 

Paulo Cézar Israel, este Juízo prestou informações ao Tribunal de Justiça do 

Paraná, conforme movimento 1.362 (fls. 1793 dos autos físicos).  

Já em audiência de instrução e julgamento nos presentes 

autos desmembrados (0006210-80.2014.8.16.0026) foram ouvidas cinco 

testemunhas arroladas pela acusação (mov. 71.3) e quatro arroladas pela 

defesa (mov. 71.3), sendo dispensada a oitiva das demais. Na mesma 

oportunidade, foram interrogados os seis acusados Conceição Apolinário de 
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Alencar, Rodinei Antonio Inacio, Cleverson Laptko, João Carlos Araújo de 

Souza, Cleiton da Silva, Jocimara de Alencar, André Phelipe Grein, Valacir de 

Alencar (mov. 71.1). A defesa dos acusados Valacir, Jocimara, Conceição, 

João e Cleverson desistiu da prova pericial de voz. O Ministério Público ainda 

requereu a juntada de cópia de registro de nascimento dos adolescentes 

citados na denúncia, o que foi deferido. A defesa do réu André alegou 

litispendência, vez que o acusado já responde processo por posse ilegal de 

munição em Campina Grande. Juntou-se cópia da denúncia e de seu 

recebimento. Por essa razão, o Ministério Público pugnou, na oportunidade, 

pela extinção da punibilidade do réu com relação ao terceiro fato de 

exordial, o que foi acolhido pelo Juízo, que considerou o Juízo de Campina 

Grande do Sul como prevento para processamento e julgamento do delito.  

Certidão de nascimento de dois menores foram juntadas no 

movimento 87.1. Documento de identidade de um dos menores foi anexado 

ao movimento 107.1. 

Nos movimentos 105.2/105.4, o Ministério Público juntou 

cópia de relatório da Narco-denúncia em que são mencionados os acusados 

no presente feito.  

Em alegações finais (mov. 111.1), o Ministério Público 

pugnou pela procedência da denúncia para o fim de condenar os réus 

VALACIR DE ALENCAR - também conhecido como “PL” ou “POLAQUINHO, 

CLEITON DA SILVA - também conhecido como “AMARELO”, “RUSSO”, 

“DISCIPLINA” e “PRIMO”, RODINEI ANTONIO INÁCIO, também conhecido 

como “RD” e “RUDI”, ANDRÉ PHILIPE GREIN - também conhecido como 

“BRAZ”, JOÃO CARLOS ARAUJO DE SOUZA - também conhecido como 

“ESTRATÉGIA”, “CHAVERO” ou “CHAVERINHO”, CLEVERSON LOPATKO - 

também conhecido como “POLACO” ou “PLC”, JOCIMARA DE ALENCAR - 

também conhecida como “JO” ou “JOCI” e CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DE 

ALENCAR, como incursos nas sanções previstas nos artigos 35, caput, c/c 

artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, com a fixação de regime 
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FECHADO para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 

2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Requereu, ao final, a extração de cópias das 

peças dos autos que envolvam o nome de Amadeu Marques Junior, e 

encaminhamento à 2.ª Promotoria de Justiça.  

A defesa dos réus JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUZA, 

CLEVERSON LOPATKO, JOCIMARA DE ALENCAR e CONCEIÇÃO APOLINÁRIO 

DE ALENCAR e VALACIR DE ALENCAR (movimentos 168.1, 169.1, 184.1, 

192.1 E 193.1, respectivamente) apresentou alegações escritas, pleiteando, 

preliminarmente, a declaração de nulidade do feito, alegando, para tanto, 

cerceamento de defesa na fase do inquérito policial, fase na qual não pode 

esclarecer nenhuma acusação contra os réus tecida. Sustentou a violação 

aos princípios da ampla defesa e do contraditório, fazendo alusão à 

ausência de laudo de perícia para identificação das vozes captadas nas 

interceptações, o que não permite evidenciar prova da materialidade 

delitiva, afirmando, ainda, desconhecerem o conteúdo das conversas 

registradas. Também mencionou a defesa a inclusão de “comentários 

indutivos ou complementações” nas transcrições da quebra do sigilo 

telefônico, responsáveis pela distorção da realidade. Defendeu a aplicação 

do princípio do in dubio pro reo e rechaçou eventual condenação com base 

nos elementos colhidos no inquérito policial. Defendeu a imprescindibilidade 

do laudo pericial, sustentando que sem ele não há demonstração do vínculo 

associativo, nem prova da materialidade. Pugnou enfim pela absolvição dos 

acusados, negando veementemente a autoria do crime a estes imputado 

conforme a inicial acusatória. A defesa de Conceição, outrossim, ressaltou 

que a ré é idosa e apresenta problemas de saúde. 

O acusado Rodinei Antonio Inácio, em alegações finais 

(mov. 178.1), alegou ser usuário de drogas e manter contato com os réus 

tão apenas para obtenção de seu próprio entorpecente. Referiu-se à 

ausência de laudo pericial que comprove ser sua a voz captada nas 

interceptações. Sustentou também não ter havido a comprovação do 
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envolvimento de menores na prática ilícita. Requereu sua absolvição, por 

ausência de provas concretas, bem como pela aplicação do princípio do in 

dubio pro reo. 

A defesa de André Phelipe Grein, no movimento 185.1, em 

alegações finais, por sua vez, sustentou como preliminar a imprestabilidade 

das provas de que se valeu a acusação, visto que as interceptações 

telefônicas realizadas não observaram a Lei n.º 9.296/96, ultrapassando o 

prazo legal. Relatou que André se encontrava preso em Curitiba por fatos 

diversos ao do presente feito e que desconhece os ora réus. Negou, assim, 

com eles quaisquer vínculos associativos. Pugnou, por além da preliminar, 

pela absolvição ante a insuficiência de provas. No caso de condenação, 

requereu desde já a fixação da pena-base em seu mínimo legal e do regime 

aberto para início de cumprimento de pena, bem como o direito de apelar 

em liberdade. 

Cleiton da Silva, no movimento 189.1, em sede de 

alegações finais, aduziu preliminarmente a nulidade das interceptações 

telefônicas, alegando precária fundamentação na motivação da decisão que 

as autorizou inicialmente, além do excesso de prazo com sucessivas 

renovações automáticas e sem autorização judicial, afrontando a legislação 

pertinente e violando a proporcionalidade e a razoabilidade. Também 

mencionou a ausência de laudo de constatação ou identificação da voz, 

sustentando, assim, nulidade por restar faltante o exame de corpo de delito. 

Na sequência, alegou a ilicitude de todas as provas por derivação das 

interceptações. No mérito, defendeu o fato de que não se provou o vínculo 

associativo do acusado com outros réus, tampouco a estabilidade e 

permanência do grupo ou o dolo da conduta, nem do caput do art. 35 da Lei 

n.º 11.343/06, nem do art. 40, IV, do mesmo Diploma legal. Defendeu 

também a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pugnando pela 

improcedência da denúncia para o fim de absolver o réu e, em caso de 

liberdade, pelo direito de recorrer em liberdade. 
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Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. DECIDO.  

 

II. Fundamentação 

 

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo 

Ministério Público em face dos réus RODINEI ANTONIO INÁCIO, ANDRÉ 

PHELIPE GREIN  JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUZA, CLEVERSON LOPATKO, 

JOCIMARA DE ALENCAR e CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DE ALENCAR e VALACIR 

DE ALENCAR, imputando-lhes o crime previsto no artigo 35, caput, c.c. o 

artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. 

Em virtude do desmembramento, será analisado neste feito 

(autos 0006210-80.2014.8.16.0026) somente a imputação lançada em face 

dos réus acima nominados.  

 

DAS MATÉRIAS PREJUDICIAIS 

 

1. Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas 

sustentada pela defesa dos réus Cleiton da Silva, André Philipe Grein, João 

Carlos Araújo De Souza, Cleverson Lopatko, Jocimara de Alencar e Conceição 

Apolinário de Alencar e Valacir De Alencar. Primeiramente, este Juízo é 

competente para análise do pedido de interceptação telefônica, pois que a 

suposta associação criminosa visava, em tese, a prática de traficância de 

entorpecentes neste Foro Regional, sendo que não há entre os acusados 

qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função. A interceptação 

telefônica iniciou a partir de outra operação investigativa denominada 

“Tigre” que, permitiu identificar a existência de um grupo organizado que 

coordenava o tráfico ilícito de entorpecentes em Campo Largo, conforme se 

observa da petição inicial e relatório da agência de inteligência (autos n 

2012.1911-3). A decisão que deferiu a interceptação, e todas as demais que 
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se seguiram, basearam-se em fatos concretos e amparo legislativo para 

justificar a prorrogação dos períodos de interceptação telefônica, sendo que 

a cada quinzena novos integrantes do grupo criminoso. Não há qualquer 

evidência de que a interceptação tenha sido realizada além do prazo legal 

de 15 dias, pois que todas as ordens judiciais de monitoramento foram 

estabelecidas com prazo certo a ser cumprida pelas Operadoras de 

Telefonia. A existência de intervalos entre cada quinzena não implica em 

qualquer vício ou nulidade, pois é ordinário que entre a conclusão de cada 

relatório, manifestação do Ministério Público e do juízo haja um lapso 

temporal necessário para análise da necessidade da continuidade das 

interceptações. A investigação inicial focou nos acusados Valacir de 

Alencar, Rodinei Antônio Inácio e Cleiton, cujos números de telefone eram 

constantemente trocados, impedindo a rápida identificação dos 

interlocutores e em especial sua localização, a fim de permitir a prisão em 

flagrante, mormente porque dificilmente os locais de entrega dos 

entorpecentes são divulgados na conversas telefônicas dos agentes 

envolvidos com o tráfico de drogas, em especial aqueles que possuem 

envolvimento com membros do PCC (facção criminosa que atua em 

diversos presídios do país). Logo, é evidente que a interceptação telefônico 

estendeu-se por mais de 08 meses por força da quantidade de agentes 

envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes (35 identificados), sendo que 

muitos não puderam ser identificados ou qualificados, demonstrando a 

necessidade das sucessivas prorrogação deferidas e que permitiram 

desmantelar este pernicioso grupo criminoso que atuava não só no tráfico 

de drogas, mas também diretamente em crimes contra o patrimônio, tráfico 

de armas de fogo, além fomentar crimes contra a vida e etc. Ademais, 

mesmo não tendo as defesas citado uma decisão sequer que seja genérica, 

este Julgador analisou todas decisões proferidas por este Juízo entre os 

meses de dezembro de 2012 e setembro de 2013, período em que foi 

autorizada a escuta telefônica, e todas as decisões encontram justificativa 
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idônea, suficiente e concreta a justificar as prorrogações de interceptação e 

inclusão de novos alvos. Assim, resta evidente que as renovações da 

interceptação telefônica se mostraram razoáveis no caso concreto, pois que 

a cada período sempre havia uma constante troca de números telefônicos, 

além da identificação de novos alvos, tudo somado à comunicação truncada 

e codificada dos agentes criminosos. Ademais, é importante observar que a 

interceptação telefônica não criou o fato investigado, mas apenas serviu 

para comprovar a existência de um grupo criminoso que era chefiado pelo 

acusado Valacir, fato que já vinha sendo investigado desde a Operação 

Tigre, de modo que a interceptação teve origem em prévia investigação 

policial, objeto certo (tráfico e associação para tráfico) e alvos delimitado, 

sendo que a utilização da ação controlada (artigo 2, inciso II, da Lei n. 

9.034/95) garantia à Autoridade Policial retardar a prisão em flagrante em 

muitos fatos, a fim de permitir a formação de provas e identificação de todo 

o grupo criminoso. Neste raciocínio, não há que se falar em nulidade da 

interceptação telefônica por força das reiteradas renovações, pois que não 

se trata de simples prorrogação, mas sim de inclusão de novos alvos e 

telefones, tudo visando identificar essa enorme quadrilha responsável pelo 

tráfico de entorpecentes neste Foro Regional, o que bem indica a 

observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso 

concreto. No mesmo sentido, é evidente a indispensabilidade da prova 

cautelar de interceptação telefônica, pois o início da investigação já 

indicava que o líder do grupo e outros asseclas estavam atuando de dentro 

da PCE (Penitenciária Central do Estado), de modo que somente com o 

monitoramento deste e de seus membros é que seria possível identificar 

todos os membros do grupo, sob pena de não conseguiu identificar os 

vendedores, distribuidores, fornecedores, intermediários, partícipes e 

líderes da quadrilha, pois que qualquer trabalho estritamente de campo 

ficaria restrito ao agente flagrado na posse do entorpecente. Aliás, as 

interceptações realizadas deixam evidente que todos os contatos, ajustes, 
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cobranças, encomendas e acertos de contas eram realizados por telefone, 

inclusive por conferência, numa espécie de tribunal do crime, de modo que 

não haveria outra prova passível de demonstrar a estabilidade e 

permanência do vínculo criminoso dos agentes senão recorrendo à 

interceptação telefônica. Da mesma forma, não há que se falar em ofensa 

ao contraditório ou à ampla defesa, pois como é cediço a ampla defesa e 

contraditório somente é garantido àqueles que são processados 

efetivamente e não aos investigados, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 

LV, da Constituição Federal: 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

 

Como durante a investigação policial não há processo e 

nem litigantes, é evidente que não há que se falar em contraditório e ampla 

defesa, garantias estas asseguradas durante todo o processo criminal, 

mormente porque a todos os procuradores particulares e dativos foram 

disponibilizados os autos de interceptação telefônica (contraditório 

diferido), assim como a possibilidade de extrair cópia de todos os áudios 

utilizados nos relatórios circunstanciados e contrariar as transcrições 

realizadas, o que não fizeram. Aliás, também permaneceu a disposição de 

todas as partes cópia integral de todo o conteúdo da intercepção, apesar de 

não haver qualquer pedido das partes para tal fim. Logo, totalmente 

infundada a arguição de cerceamento de defesa e violação do contraditório, 

pois que todas as provas analisadas por este Juízo foram produzidas com 

obediência ao contraditório a e ampla defesa, em especial porque todas as 

conversas(relatórios e áudios) de  interceptação telefônicas, sigilosas por 

sua própria natureza, foram disponibilizadas a todos os advogados e réus, 

de modo que eventual interpretação equivocada da equipe de investigação 

poderia facilmente ser apresentada ou enfrentada durante a instrução e 

também nas alegações finais. Apesar de se verificar comentários nos 

relatórios da interceptação telefônica, é certo que as conversas em si foram 
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descritas corretamente, cabendo a cada interprete (acusação, defesa e 

Juízo) promover seu mister. Não é porque o policial descreveu sua 

compreensão da conversa que este Juízo irá acolher integralmente sua 

análise, já que é o conteúdo da conversa, e não o comentário, que irá 

formar o convencimento deste Julgador após a produção de todas as 

demais provas. No mais, os comentários realizados pela equipe de 

investigação não afetam o conteúdo das conversas, que é o que interessa 

para o processo. Com interpretação equivocada ou não, o certo é que as 

gravação de áudios estão disponíveis o todos os envolvidos e é com base 

nelas que este Juízo está promovendo o julgamento e não com o conteúdo 

informado dentro de “parênteses” pelos investigadores. 

Logo, rejeito a preliminar de nulidade do feito por 

cerceamento da defesa e violação do contraditória e ampla defesa, bem 

como a arguição de nulidade da prova decorrente da interceptação 

telefônica, pois que todos os requisitos da Lei n. 9.296/96 foram 

observados, além de serem atendidos os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tudo devidamente motivado nas decisões que 

autorizaram a interceptação telefônica. 

Sendo, assim, restando plenamente atendidas as diretrizes 

do Lei n. 9696/96 e observados princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade durante cada renovação judicial não há que se falar em 

prova ilícita, muito menos por derivação, pois que toda a prova cautelar foi 

autorizada judicialmente, restando, portanto, manifestamente lícitas. 

Por fim, a arguição de que a interceptação telefônica exige 

produção de prova pericial para identificação dos interlocutores não 

encontra respaldo legal. Primeiramente, o crime de associação para o 

tráfico (artigo 35, da Lei n. 11.343/2006) não deixa vestígios como 

sustentado pela defesa. Não há corpo de delito na identificação de 

associação de duas ou mais pessoas. Logo, o fato de haver interceptação 

telefônica para comprovação a existência da vinculação estável entre os 
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agentes criminosos não altera a natureza do crime em estudo. Logo, se a 

interceptação telefônica realizada traz conteúdo que permite a perfeita 

identificação dos interlocutores é evidente que a perícia de voz é medida 

prescindível para o julgamento da causa e não configura qualquer nulidade 

processual, pois que o crime em si não deixa vestígios, sendo, portanto, 

inaplicável a regra do artigo 564, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo 

Penal. 

Ademais, a todos os réus que impugnaram a autenticidade 

das vozes identificadas nas interceptações telefônicas, e requereram a 

produção de prova técnica, foi deferida a produção de prova pericial 

pertinente à identificação de voz. Ocorre que todos os réus que fizeram tal 

pedido dele desistiram expressamente durante a instrução processual, 

restando matéria preclusa para os demais. Neste sentido: 

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO. OBSERVÂNCIA 

DOS TERMOS DA LEI N.º 9.296/96. PERÍCIA PARA O RECONHECIMENTO DAS VOZES DOS 

ACUSADOS. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA 

LEI N.º 10.409/02. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É válida a prova obtida por meio de 

interceptação de comunicação telefônica, quando a autoridade policial observa todos os 

requisitos exigidos pela Lei n.º 9.269/96, que, ressalte-se, não determina que degravação das 

conversas interceptadas seja feita por peritos oficias. 2. Se a Defesa não impugna no momento 

oportuno a autenticidade da voz do Paciente, preclusa a alegação de nulidade desta prova, 

sobretudo em sede de habeas corpus, estranha ao reexame da matéria fático-probatória. 3. 

Aplica-se aos crimes de tóxicos o rito procedimental da Lei n.º 10.409/02, a qual derrogou, na parte 

processual, as disposições da Lei n.º6.368/76. 4. A inobservância do rito procedimental estabelecido 

pela Lei n.º 10.409/02, constitui-se em nulidade absoluta, pois a ausência de apresentação de defesa 

preliminar desrespeita o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, encerrando 

inegável prejuízo ao acusado. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para declarar a nulidade ab 

initio do processo instaurado em desfavor do Paciente, desde o despacho de recebimento da denúncia, 

impondo-se ao juízo processante observar o rito da Lei n.º 10.409/2002”. (STJ, Processo HC 

66967/SC; HABEAS CORPUS 2006/0207937-5 Relator (a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão 

Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/11/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 

11.12.2006 p. 402)      grifo meu 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/103847/escuta-telef%C3%B4nica-lei-9296-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/100000/lei-10409-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103288/lei-9269-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/100000/lei-10409-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103305/lei-de-drogas-de-1976-lei-6368-76
http://www.jusbrasil.com/legislacao/100000/lei-10409-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/100000/lei-10409-02
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No mais, o conteúdo das interceptações, as provas 

documentais e testemunhais não deixam dúvidas da identidade dos 

interlocutores, sendo prescindível a realização perícia de voz para a 

formação do convencimento deste julgador.  

Afastadas as preliminares suscitadas e não havendo 

qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida, passo à análise de 

mérito. 

 

1º FATO - Artigo 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2003 

 

A pretensão punitiva merece parcial acolhimento. 

Dispõe o tipo penal imputado: 

Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 
§ 1o, e 34 desta Lei: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento 

de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. 

 

Para a configuração do crime do art.35, caput, da Lei n.  

11.343 de 2006 exige-se a comprovação da estabilidade e permanência da 

associação, não sendo suficiente a mera eventualidade. 

Nesse sentido é o ensinamento de Guilherme de Souza 

Nucci:"demanda- se a prova da estabilidade e permanência da mencionada 

associação criminosa" e que se exige "elemento subjetivo do tipo 

específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e 

estável" ("Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", Ed. RT, 2ª ed., 

2007, p. 334). 

In casu, a prova produzida pela acusação foi suficiente para 

comprovar sim a existência de uma grande associação criminosa voltada 

para a prática de crimes, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes. A 
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prova foi frutífera em demonstrar, ainda, que a associação identificada tem 

característica de organização criminosa perene voltada para o fornecimento 

de drogas a vários traficantes na região de Campo Largo e arredores, 

vinculada diretamente ao PCC (facção criminosa conhecida como Primeiro 

Comando da Capital), fato comprovado pelas inúmeras referências 

realizadas pelos agentes no curso das interceptações telefônicas. A prova 

produzida também conseguiu comprovar que alguns agentes atuavam fora 

da Comarca de Campo Largo, os quais realizavam o trabalho de 

fornecimento das drogas, cooperando diretamente para os crimes de tráfico 

de entorpecentes realizados nestas cercanias.  

 

Da materialidade delitiva  

 

O presente caderno processual traz inúmeras provas 

materiais da existência concreta de uma associação criminosa voltada para 

o tráfico ilícito de entorpecentes. Primeiramente, a interceptação telefônica 

deferida por este Juízo Criminal de Campo Largo (autos n. 10213-

49.2012.8.16.0026 – ou autos n. 2012.1911-3), com base em dados 

concretos trazidos pela Agência de Inteligência da Polícia Militar configura 

importante prova documental, pois que todos os relatórios juntados pela 

equipe de investigação bem demonstram a estrutura criminosa, com mais 

de 35 agentes, que se instalou nesta Comarca (Foro Regional de Campo 

Largo e Foro Central de Curitiba) com a finalidade específica de auferir lucro 

do tráfico ilícito de entorpecentes. Ainda que o tipo penal em apreço não 

exija a prática efetiva do crime de tráfico ilícito de entorpecente também a 

partir da interceptação telefônica foi possível apreender no curso da 

investigação diversos entorpecentes com algum dos agentes ora acusados, 

o que reforça a tese acusatória de que o grupo se associava para a prática 

dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. A primeira apreensão de 

entorpecentes ocorreu já na primeira quinzena de interceptação quando a 
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equipe logrou êxito em interceptar uma ligação entre Rodinei Antônio 

Inácio, um dos primeiros alvos da Operação Sombra, com uma terceira 

pessoa, onde ajustavam a entrega de drogas na região do Itaqui/Campo 

Largo, oportunidade em que a equipe de apoio se dirigiu ao local e prendeu 

em flagrante delito as pessoas de Fabiano Franco da Cruz, José Reinaldo dos 

Santos, Rafael Ribeiro Trindade e Luiz Felipe de Campos Franco, com os 

quais foram localizados cerca de 3 quilogramas de maconha, 10 buchas de 

cocaína, uma balança de precisão, R$ 560,00 além de celulares e outros 

objetos (mov. 1.3 – p. 11). O boletim de ocorrência da referida prisão resta 

acostado às fls. 56/68 dos autos de interceptação telefônica (autos 

2012.1992-3). O relatório de mensagens trocadas a partir da linha telefônica 

41-97557446, habilitada em nome do acusado Rodinei Antônio Inácio (fls. 

73/82 – autos 2012.1992-3) também reforça materialidade delitiva, pois que 

logo após a referida prisão inúmeras mensagens partiram do referido 

celular, indicando saber da existência dos entorpecentes, da balança de 

precisão e da preocupação de quem teria assumido as drogas e do risco de 

prisão preventiva: 

“Me deram um bote onte caiu 4 muluke e eu consegui 

vaza” – mensagem originada da linha 41-97557446, no dia 23/12/2012, às 

20h44min (fls. 82). 

“ta certo neh...tem que racha com ele agora neh, e se 

cuidar pra não sair a preventiva dai fodeu tudo mano..” – mensagem 

recebida pela linha 41-97557446, no dia 23/12/2012, às 00h00min (fls. 77) 

“verdade kara o muleke firmeza. Era pra mim tá lá” 

mensagem originada da linha 41-97557446, no dia 23/12/2012, às 

00h01min (fls. 77) 

A mesma interceptação telefônica (relatório do mov. 1.4) 

conseguiu desvendar a circulação de recursos econômicos, pois que a ré 

Jocimara de Alencar, que tinha telefone registrado em seu próprio nome 

(41- 8756.4054) foi contatada pelo seu irmão Valacir de Alencar, em 04 de 
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março de 2013, para levar R$ 6.500,00 para o interior da Penitenciária onde 

este estava recluso, deixando clara a atuação deste na associação 

criminosa, mesmo estando em pleno cumprimento de pena em 

Penitenciária deste Estado: 

“JOCIMARA conversa com um Homem não identificado, em seguida com um 
indivíduo de alcunha SOME; JOCIMARA: Oi, é o SONNE? Alo!; HNI: Pode falar; 
JOCIMARA: Aqui é a irmã do P.L, que tá falando; HNI: Irmã do P.L, mas (...); 
JOCIMARA: É a respeito de um aparelho que ele falou assim que você ia 
lançar para ele lá com um funcionário, entendeu; HNI: Entendi, a (...) só um 
minutinho que ele (SOME) ja vem falar com a senhora; SOME: Salve; 
JOCIMARA: Alo; SOME: Alo; JOCIMARA: Oi, é o SOME?; SOME: Oi, é verdade; 
JOCIMARA: ENTÃO, AQUI QUEM ESTÁ FALANDO É A IRMÃ DO P.L; SOME: 
Aham; JOCIMARA: É A RESPEITO DE UM APARELHO (CELULAR) QUE VOCÊS 
VÃO PASSAR PARA UM FUNCIONÁRIO (possivelmente agente penitenciário) 
PASSAR PARA ELE; SOME: Aham; JOCIMARA: Dai ele disse que você fez a seis 
mil para ele, é isso; SOME: Que eu o que?; JOCIMARA: Que, se tem como 
pegar só um aparelho por três mil; SOME: Ah, não dá senhora, porque a 
gente combinou ai do lado, só se for uns três e meio fale para ele; 
JOCIMARA: Três e meio?; SOME: Três e meio, isso; JOCIMARA: Ah, então tá 
bom, então eu vou esperar ele me retornar de volta dai eu te ligo tá bom?; 
SOME: Tá bom então; JOCIMARA: Mas dai ele falou assim que é só um 
(aparelho celular) que ele quer; SOME: É, dai fala para ele que é esse preço 
dai, só se for os dois, dai é seis (mil reais), tá bom?; JOCIMARA: Então tá 
bom (...); SOME: Tá bom, fica com deus. Encerram a ligação”. (Registro do 
Áudio: 8233708 Nome do Alvo: JOCIMARA Telefone do alvo: 41-9769.1051 
Data: 28/03/2013 Hora: 15:55:28) grifo meu 
 

Importante aqui destacar que a própria interlocutora se 

identifica como irmã do P.L., sendo que a ligação foi realizada do número 

41.9769.1051, o qual está em nome da acusada Jocimara de Alencar, ou 

seja, a irmã do acusado Valacir de Alencar (sentenciado em pleno 

cumprimento de pena em presídio deste Estado), o que se comprova pela 

qualificação de ambos na própria denúncia. Frisa-se que para chegar a esta 

conclusão não necessita de qualquer interpretação realizada pela equipe de 

investigação e que elaborou os relatórios circunstanciados da interceptação. 

De qualquer forma, para reforçar o raciocínio, cumpre 

destacar outra ligação realizada pela mesma acusada Jocimara de Alencar, 

do mesmo número telefônico, oportunidade em que liga para o conhecido e 
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destacado advogado desta Comarca, Dr. Marlon Cordeiro, o mesmo que 

realiza a defesa dos acusados Jocimara e Valacir neste feito: 

 
“JOCIMARA conversa com Dr. MARLON; JOCIMARA: OI DOUTOR MARLON; 
MARLON: OI JOCI; JOCIMARA: Tudo bem, Doutor do céu, MEU IRMÃO (P.L) 
LIGOU DE LÁ (presídio)  desesperado e disse que colocaram ele na tranca e 
vão transferir ele não sei lá para onde; MARLON: Credo! JOCIMARA: É para o 
doutor ir lá amanhã correndo porque querem mandar ele (P.L) lá para 
Rondonia parece; MARLON: MEU DEUS DO CÉU! AMANHÃ CEDO EU VOU LÁ; 
JOCIMARA: Ele ligou aqui bem louco, quase chorando; MARLON: Eu vou lá, 
amanhã cedo eu estou lá; JOCIMARA: É doutor, mas vá porque ele ligou da 
tranca; MARLON: Nove horas da manhã eu estou lá; JOCIMARA: Então tá 
bom doutor, só para te avisar, que ele está bem desesperado lá, ta bom. 
doutor? Alo; MARLON: (...); Encerram a ligação”. (Registro do Áudio: 8219014 
Nome do Alvo: JOCIMARA Telefone do alvo: 41-9769.1051 Data: 27/03/2013 
Hora: 13:05:26) grifo meu 

 
Como se observa, as duas gravações, sem a necessidade 

de recorrer a qualquer interpretação dos policiais que realizaram os 

relatórios, são mais que suficientes para identificar que a acusada Jocimara, 

utilizando-se de celular registrado em nome próprio fez contato com seu 

próprio advogado neste feito e confirmou que seu irmão, que está preso, 

tem celular dentro do presídio. Da mesma forma, ao conversar com terceira 

pessoa, utilizando-se do mesmo celular se identifica como irmã do PL, 

encomendando um aparelho celular para este. 

Assim, além de outras inúmeras evidências constatadas ao 

longo da interceptação telefônica, é certo forçoso reconhecer que a pessoa 

identificada como P.L. é sim a pessoa de Valacir de Alencar, pessoa 

conhecida nesta comarca por inúmeros crimes, inclusive tráfico de drogas, o 

qual, após vincular-se ao PCC, passou a comandar o tráfico de drogas em 

grande parte da região de Campo Largo, utilizando-se do telefone celular 

como principal instrumento para a manutenção de seu poder e influência no 

mundo do crime.  

Ainda em reforço à prova da existência de uma associação 

criminosa estável e permanente destaca-se a apreensão de um caderno de 
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anotações na posse do acusado Cleverson Lopatko, da qual se observa o 

nome de diversos agentes (entre eles vários réus deste feito) atuantes na 

associação criminosa, descrevendo os bairros de responsabilidade de cada 

um deles, a participação destes agentes na reuniões do grupo e a 

contabilidade. A apreensão do referido caderno ocorreu também em virtude 

da interceptação telefônica de um plano de assaltar a residência de uma 

Deputada que mora em Curitiba, oportunidade em que Valacir teria 

convocado seus asseclas para realizar o assalto, indicando membro do PCC, 

além de Cleverson Lopatko, Iago da Silva e Jefter Ribeiro (fls. 447 – conversa 

entre Polaco (Cleverson Lopatko e P.L. (Valacir de Alencar). Cleverson 

Lopatko foi preso em flagrante delito em 07/03/2013 por receptação de um 

veículo roubado (fls. 510/522), oportunidade em que foi apreendido em sua 

residência o caderno do tráfico (fls. 562/582). Às fls. 752 também registra 

uma folha de papel localizada no bolso de Rodinei Antonio Inácio contendo 

nomes de pessoas e valores, inclusive nome de alguns do acusados neste 

feito. 

O acusado Cleverson Lopatko ainda foi preso novamente 

pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente no dia 02 de abril de 2013 por 

ter em depósito em sua residência mais de 20 gramas de crack, porção de 

maconha, munição de revólver calibre 38, e nove celulares, além de R$ 

180,00 em dinheiro (fls. 869/870, 1019/1039). 

A interceptação telefônica ainda permitiu, em 05/04/2013, a 

prisão em flagrante delito do acusado Marcelo Inocêncio Rodrigues Reis, o 

qual mantinha em sua residência 152 pedras de crack, oito buchas de 

cocaína, balança de precisão e R$ 570 em dinheiro (fls. 870, 988/994), 

prisão esta possível a partir da interceptação telefônica, pois que o acusado 

referido utilizou o telefone monitorado para solicitar um pizza, permitindo a 

identificação de seu endereço. 

Na mesma data (05/04/2013) também houve a prisão em 

flagrante do acusado Sedimar Camargo de Mattos, o qual trazia consigo 34 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

90 

 

pedras de crack, 47 gramas de maconha, além de R$ 661 em dinheiro (fls. 

871, 977 e 987). Já em 10 de abril de 2013, foi a vez da prisão do acusado 

Alysson Segundo dos Santos na posse de seis quilos e trezentas e cinquenta 

gramas de maconha (fls. 873, 1042/1053), em Curitiba, sendo que ambas as 

prisões também tiveram origem na presente interceptação telefônica, 

sempre demonstrando a existência de total controle do comando do grupo 

sobre os traficantes menores que estavam atuando nos bairros respectivos. 

A interceptação telefônica ainda logrou êxito em identificar 

que após a prisão de Cleverson Lopatko, o acusado Jefter Ribeiro da Silva, o 

lambari, foi nomeado por Valacir de Alencar (PL) como o novo “disciplina da 

quebrada”, sendo orientado sobre sua função dentro do grupo, em especial 

a necessidade de manter Valacir informado de tudo que acontece na 

“quebrada”, além de providenciar um caderno para anotações das 

“caminhadas” (controle do tráfico de entorpecente), função que era 

exercida por Cleverson Lopatko. Ocorre que o Jefter foi preso no dia 

seguinte à aduzida nomeação (dia 24 de abril de 2013) portando duas 

armas de fogo e 300 pedras de crack, além do caderno já referido na 

interceptação telefônica (fls. 1207/1216). 

Já em 19 de junho de 2013 foi a vez do acusado Rafael 

Ferreira ser preso em flagrante com 42 pedras de crack e R$ 75,00 em 

dinheiro (fls. 1777/1787). 

Como se observa, além do grupo apresentar uma 

organização e divisão de tarefas bem definidas para a prática continuada e 

difusa dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes ainda foram 

identificados e flagrados diversos crimes efetivos de traficância, o que 

reforça ainda mais os objetivos do grupo criminoso.    

Em reforço à prova documental, ainda temos a prova oral 

colhida em Juízo, em especial o testemunho dos policiais Carlos Alberto 

Leão, Darci Agostinho Junior, Marciano de Aguiar Berghauser e Loremar 

Rodrigues Baika, o qual afasta qualquer dúvida sobre a associação de mais 
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de 30 pessoas na prática estável e rotineira dos crimes de tráfico ilícito de 

entorpecentes, entre outros, de modo que a existência de uma societas 

sceleris é fato incontroverso, indo muito além de uma simples convergência 

ocasional de vontades.  

 

 

Da autoria delitiva   

 

A autoria é certa e recai sobre as pessoas dos acusados 

Valacir de Alencar, Cleiton da Silva, Rodinei Antônio Inácio, João Carlos  

Araujo de Souza, Cleverson Lopakto, Jocimara de Alencar, Conceição 

Apolinário de Alencar e André Philipe Grein. 

A prova é forte e harmônica no sentido de comprovar que 

os réus supra referidos atuavam de forma deliberada no grupo criminoso, 

cientes da organização e do modus operandi de aludida associação 

criminosa.  

A prova produzida, em especial, a interceptação telefônica 

e os depoimentos do que acompanharam as escutas bem esclarecem que o 

grupo era chefiado pela pessoa de Valacir de Alencar, vulgo “PL”, o qual já 

cumpria pena no Sistema Penitenciário Estadual e utilizando-se de terceiros 

que estavam soltos e da utilização contínua de aparelhos celulares 

conseguia administrar o fornecimento e venda de drogas na região de 

Campo Largo, sem olvidar da prática de outros crimes correlatos. Seus 

agentes diretos fora da prisão seria a pessoa de Cleiton da Silva, 

responsável pelas transações de drogas e pelo controle financeiro, seguido 

de Rodinei Antônio Inácio, responsável por promover a distribuição das 

drogas nos pontos de venda e realizar o recolhimento do pagamento dos 

traficantes. Já Cleverson Lopatko era membro ativo e exercia a função de 

disciplina da “quebrada”, ou seja, era responsável por todo controle da 

disciplina dos membros do grupo, além de manter Valacir ciente de tudo 
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que estava acontecendo em Campo Largo, visando a manutenção do ordem 

e o poder do mesmo grupo na região de Campo Largo. No interior da 

cadeia, Valacir ainda contava com o apoio direto de João Carlos Araujo de 

Souza, vulgo “chaveirinho”, que exercia a função de estratégia do grupo, 

promovendo ações para manter o grupo capitalizado, inclusive com 

cobranças pessoais e organização de rifas. Outra pessoa presa que atuava 

diretamente com o grupo liderado por Valacir é a pessoa conhecida como 

“Nick”, que chefiava o tráfico na região do Rondinha, bairro de Campo 

Largo. A gestão financeira do grupo ainda contava com o apoio da mãe e da 

irmã de Valacir de Alencar, Conceição de Alencar e Jocimara de Alencar, as 

quais eram responsáveis de promover a entrega ou a destinação dos lucros 

auferidos, cujas ordens eram repassadas pelo celular ou nas visitas 

realizadas na carceragem pelo acusado Valacir de Alencar. Ao lado do alto 

escalão do grupo temos ainda os fornecedores de entorpecentes sendo eles 

o réu André Philipe Grein, auxiliado diretamente pela pessoa identificada 

como “pulguinha”. Também promovia o fornecimento de drogas para o 

grupo o acusado Jonathan Francisco, por um certo período, até 

desentender-se com Valacir. Sebastião de Oliveira, vulgo “piá da tela” 

também era um dos fornecedores de entorpecentes ao mesmo grupo. 

Auxiliando diretamente o acusado Valacir de Alencar temos os acusados 

Rafael Rodolfo de Castro e Celia Maria de Castro, os quais tinham a missão 

de conseguir fazer entrar no presídio aparelhos celulares, permitindo a 

continuidade dos contatos dos associados presos com os demais asseclas. 

Abaixo destes temos os membros do grupo que atuavam 

diretamente na venda direta de entorpecentes nos bairros de Campo Largo, 

sendo que alguns inclusive tinham contato direto com os líderes do grupo 

criminoso. 

Passo, portanto, a analisar a conduta individualizada de 

cada acusado no referido grupo criminoso. 
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Quanto ao acusado VALACIR DE ALENCAR a prova é forte e 

não deixa dúvida de que é o chefe da associação criminosa que, aliás, ainda 

continua a atuar mesmo estando preso no Sistema Penitenciário, sendo que 

sua irmã Jocimara de Alencar, mesmo solta durante a instrução criminal já 

foi presa novamente nesta Comarca com entorpecentes, novamente em 

cumprimento e contato direto com o mesmo acusado Valacir, que continua 

tendo acesso a telefone celular no falido Sistema Penitenciário deste país.    

Primeiramente, apesar do réu não ter optado por manter-se 

em silêncio durante o interrogatório judicial, oportunidade em que poderia 

negar a autenticidade das conversas interceptadas, mormente porque 

desistiu da prova pericial de comparação de voz, é certo que todo o 

conteúdo das interceptações telefônicas deixa evidente que a pessoa 

identificada como “PL” é o acusado Valacir de Alencar, mesmo promovendo 

a troca constante de celulares e números telefônicos durante toda a 

operação(pelo menos 4 números telefônicos no decorrer da operação 

Sombra). 

Conforme já afirmado acima a interceptação telefônica 

(relatório do mov. 1.4) além de conseguir desvendar a circulação de 

recursos econômicos, também permitiu identificar a forma como Valacir de 

Alencar tinha acesso a celulares dentro do presídio, sem olvidar do 

fornecimento de dados pessoais que não deixam dúvida da identidade dos 

acusados Valacir de Alencar e Jocimara de Alencar, pois que a ré Jocimara 

de Alencar, que tinha telefone registrado em seu próprio nome (41- 

8756.4054) foi contatada pelo seu irmão Valacir de Alencar, em 04 de 

março de 2013 (registro do áudio n. 7958948), para levar R$ 6.500,00 para 

o interior da Penitenciária onde este estava recluso, deixando clara a 

atuação deste na associação criminosa, mesmo estando em pleno 

cumprimento de pena em Penitenciária deste Estado: 

“JOCIMARA conversa com um Homem não identificado, em seguida com um 
indivíduo de alcunha SOME; JOCIMARA: Oi, é o SONNE? Alo!; HNI: Pode falar; 
JOCIMARA: Aqui é a irmã do P.L, que tá falando; HNI: Irmã do P.L, mas (...); 
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JOCIMARA: É a respeito de um aparelho que ele falou assim que você ia 
lançar para ele lá com um funcionário, entendeu; HNI: Entendi, a (...) só um 
minutinho que ele (SOME) ja vem falar com a senhora; SOME: Salve; 
JOCIMARA: Alo; SOME: Alo; JOCIMARA: Oi, é o SOME?; SOME: Oi, é verdade; 
JOCIMARA: ENTÃO, AQUI QUEM ESTÁ FALANDO É A IRMÃ DO P.L; SOME: 
Aham; JOCIMARA: É A RESPEITO DE UM APARELHO (CELULAR) QUE VOCÊS 
VÃO PASSAR PARA UM FUNCIONÁRIO (possivelmente agente penitenciário) 
PASSAR PARA ELE; SOME: Aham; JOCIMARA: Dai ele disse que você fez a seis 
mil para ele, é isso; SOME: Que eu o que?; JOCIMARA: Que, se tem como 
pegar só um aparelho por três mil; SOME: Ah, não dá senhora, porque a 
gente combinou ai do lado, só se for uns três e meio fale para ele; 
JOCIMARA: Três e meio?; SOME: Três e meio, isso; JOCIMARA: Ah, então tá 
bom, então eu vou esperar ele me retornar de volta dai eu te ligo tá bom?; 
SOME: Tá bom então; JOCIMARA: Mas dai ele falou assim que é só um 
(aparelho celular) que ele quer; SOME: É, dai fala para ele que é esse preço 
dai, só se for os dois, dai é seis (mil reais), tá bom?; JOCIMARA: Então tá 
bom (...); SOME: Tá bom, fica com deus. Encerram a ligação”. (Registro do 
Áudio: 8233708 Nome do Alvo: JOCIMARA Telefone do alvo: 41-9769.1051 
Data: 28/03/2013 Hora: 15:55:28) grifo meu 
 

Importante aqui destacar que a própria interlocutora se 

identifica como irmã do P.L., sendo que a ligação foi realizada do número 

41.9769.1051, o qual está em nome da acusada Gilcimara de Alencar, outra 

parente do acusado, mas que era utlizado por Jocimara de Alencar, a irmã 

do acusado Valacir de Alencar (sentenciado em pleno cumprimento de pena 

em presídio deste Estado), o que se comprova pela qualificação de ambos 

na própria denúncia. Frisa-se que para chegar a esta conclusão não 

necessita de qualquer interpretação realizada pela equipe de investigação e 

que elaborou os relatórios circunstanciados da interceptação. 

De qualquer forma, para reforçar o raciocínio, cumpre 

destacar outra ligação realizada pela mesma acusada Jocimara de Alencar, 

do mesmo número telefônico, oportunidade em que liga para o conhecido e 

destacado advogado desta Comarca, Dr. Marlon Cordeiro, o mesmo que 

realiza a defesa dos acusados Jocimara e Valacir neste feito e ainda 

confirmam que o mesmo foi encaminhado para o isolamento por ter sido 

flagrado com telefone celular no presídio, destacando explicitamente o 

nome da acusada “JOCI”: 
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“JOCIMARA conversa com Dr. MARLON; JOCIMARA: OI DOUTOR MARLON; 
MARLON: OI JOCI; JOCIMARA: Tudo bem, Doutor do céu, MEU IRMÃO (P.L) 
LIGOU DE LÁ (presídio)  desesperado e disse que colocaram ele na tranca e 
vão transferir ele não sei lá para onde; MARLON: Credo! JOCIMARA: É para o 
doutor ir lá amanhã correndo porque querem mandar ele (P.L) lá para 
Rondonia parece; MARLON: MEU DEUS DO CÉU! AMANHÃ CEDO EU VOU LÁ; 
JOCIMARA: Ele ligou aqui bem louco, quase chorando; MARLON: Eu vou lá, 
amanhã cedo eu estou lá; JOCIMARA: É doutor, mas vá porque ele ligou da 
tranca; MARLON: Nove horas da manhã eu estou lá; JOCIMARA: Então tá 
bom doutor, só para te avisar, que ele está bem desesperado lá, ta bom. 
doutor? Alo; MARLON: (...); Encerram a ligação”. (Registro do Áudio: 8219014 
Nome do Alvo: JOCIMARA Telefone do alvo: 41-9769.1051 Data: 27/03/2013 
Hora: 13:05:26) grifo meu 
 

Em outro contato, o Dr. Marlon retorna o contato com a 

acusada Jocimara confirmando que Valacir de Alencar, irmão dela estava no 

isolamento porque foi flagrado com celular dentro do presídio, o que teria 

trazido um sério risco de transferência do mesmo para outra Unidade 

Prisional: 

 

“MARLON: Oi JOCI, é o MARLON; JOCIMARA: Oi, o doutor foi lá?; MARLON: Fui, 
conversei com ele (P.L), (...) (inaudível); JOCIMARA: Não entendi doutor!; 
MARLON: ELE FOI PEGO COM CELULAR; JOCIMARA: Ahhh!; MARLON: ELE FOI 
PARA O ISOLAMENTO, E ELE QUASE FOI NA LISTA DOS QUE FORAM LÁ PARA 
RONDÔNIA MESMO; JOCIMARA: Meu deus!; MARLON: Não foi porque tiraram 
ele na última hora; JOCIMARA: Aham, só que não vão transferir ele dali né 
doutor?; MARLON: Tem um risco ainda; JOCIMARA: Não entendi; MARLON: 
Tem um risco ainda; JOCIMARA: Ai, ta bem ruim a ligação doutor, espera ai 
que eu ja ligo para o doutor, vou sair daqui onde estou que está ruim a 
ligação; MARLON: Então tá bom. Encerram a ligação”. (Registro do Áudio: 
8218706 Nome do Alvo: JOCIMARA Telefone do alvo: 41-9769.1051 Data: 
27/03/2013 Hora: 12:44:59) grifo meu 

 
Como se observa as gravações transcritas, sem a 

necessidade de recorrer a qualquer interpretação dos policiais que 

realizaram os relatórios, são mais que suficientes para identificar que a 

acusada Jocimara fez contato com seu próprio advogado neste feito e 

confirmou que seu irmão, que está preso, tem celular dentro do presídio. Da 

mesma forma, ao conversar com terceira pessoa, utilizando-se de celular 

registrado em nome próprio se identifica como irmã do “PL”, encomendando 
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um novo aparelho celular para este, indicando que o mesmo ciclo continua, 

pois o acusado teve acesso a telefones celulares durante todo o período da 

Operação Sombra e também de outras que foram deflagradas nesta 

Comarca. 

A acusada Jocimara ainda é fonte importante de outros 

dados pessoais que confirmam a identidade de outros agentes e o pleno 

vínculo dos demais acusados, como Cleiton da Silva (vulgo russo ou 

amarelo) e Rodinei Antonio Inácio (vulgo RD ou RUDI): 

“RUDI: Alo!; JOCIMARA: Tudo bem?; RUDI: Tudo bem graças a deus, e você? 
JOCIMARA: O, VOCÊ PODERIA PASSAR O NÚMERO DO RUSSO PARA MIM?; 
RUDI: Vai chegar, deixe eu ver, (...) fique na linha ai; JOCIMARA: Mande por 
mensagem; RUDI: 9870 5150, me deixou falando né cara; JOCIMARA: (anota 
o número do telefone) Você que não me ligou, você falou que ia me ligar e 
tal e fiquei esperando; RUDI: É sempre assim né; JOCIMARA: (Repete o 
número do celular para confirmar) É QUE DAI EU TENHO QUE PASSAR PARA 
O CARA LÁ AMIGO DO MEU IRMÃO (P.L); RUDI: Entendeu; JOCIMARA: O que 
você vai fazer hoje; RUDI: HOJE EU TENHO QUE FAZER UM RECOLHE, QUE EU 
ESTAVA FAZENDO PARA O TEU IRMÃO LÁ, SÓ AMANHÃ AGORA; JOCIMARA: Só 
amanhã?; RUDI: Só amanhã eu to de boa; JOCIMARA: Então, me liga 
amanhã, você fala que liga e não liga; RUDI: Ah, sai fora você que me deixa 
falando sempre; JOCIMARA: Me ligue depois das seis; RUDI: Tá, eu vou ligar 
então; JOCIMARA: Mas se você não ligar, azar; RUDI: Tá bom então; 
JOCIMARA: Ta bom, então até amanhã, beijo. Encerram a ligação”. (Registro 
do Áudio: 8212111 Nome do Alvo: JOCIMARA Telefone do alvo: 41-9769.1051  
Telefone do contato: 4199934167 Data: 26/03/2013 Hora: 18:40:58) grifo 
meu 

 

Importante frisar que o interlocutor utilizava a linha 

4199934167 (fls. 1173 – autos n. 2012.0001911-3) e que também está 

registrado em nome de Rodinei Antônio Inácio, o qual confirma que está 

trabalhando para o irmão de Jocimara (fazendo o “recolhe”, ou seja, o 

recolhimento do dinheiro dos traficantes do grupo), além de passar o 

telefone do acusado Cleiton da Silva (vulgo Russo), bem demonstrando a 

vinculação de ambos os acusados, em especial porque Jocimara aponta que 

o número deveria ser repassado por um amigo do seu irmão Valacir.  
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Também cumpre destacar que o próprio Sistema 

Oráculo/SICC4 já identificava nos autos n. 2001.0000158-3, em que o 

acusado Valacir de Alencar foi acusado por suposto homicídio qualificado 

neste Foro Regional de Campo Largo, a alcunha de “PL ou polaquinho”, 

demostrando que se trata de apelido antigo do acusado, o qual ainda é 

plenamente utilizado pelo mesmo no mundo do crime.    

Assim, além de outras inúmeras evidências constatadas ao 

longo da interceptação telefônica, é certo forçoso reconhecer que a pessoa 

identificada como “P.L.” é sim a pessoa de Valacir de Alencar, pessoa 

conhecida nesta comarca por inúmeros crimes, inclusive tráfico de drogas, o 

qual, após vincular-se ao PCC, passou a comandar o tráfico de drogas em 

grande parte da região de Campo Largo, utilizando-se do telefone celular 

como principal instrumento para a manutenção de seu poder e influência no 

mundo do crime.  

A prova testemunhal é forte e reforça a prova documental 

já produzida. 

O policial militar Marciano de Aguiar Berghauser, ouvido em 

Juízo (mov. 71.3), bem esclarece todo o funcionamento do grupo criminoso 

e a atuação da pessoa do acusado Valacir de Alencar, vulgo “PL ou 

Polaquinho”, na associação criminosa em estudo: 

“que participou da operação pelas escutas telefônicas e trabalho de campo; 
que acompanhou as interceptações de VALACIR, BRUNO VIEIRA, JOAO 
CARLOS (Chaveirinho), ELTON FERNANDO (vulgo Nick), JOCIMARA DE 
ALENCAR; QUE VALACIR ERA CONHECIDO COMO POLAQUINHO OU MAIS 
CONHECIDO COMO PL; que ANDRÉ era vulgo BRAZ; JOAO CARLOS vulgo 
CHAVEIRINHO ou ESTRATÉGIA; CLEBERSON vulgo POLACO; JOCIMARA vulgo 
JOCI; RODINEI vulgo RD; CLEITON DA SILVA vulgo RUSSO ou AMARELO, mais 
conhecido como AMARELO; que “disciplina” é o nome usado por uma 
pessoa fora da cadeia, sendo aquela pessoa que leva as informações que 
estão acontecendo na “quebrada” ao traficante principal. (...) que o chefe 
principal era o PL (Valacir), o qual fazia contato de dentro da cadeia com as 
pessoas que estavam fora, sendo seu principais aliados, Cleiton da Silva 
(amarelo) e Rodnei Inácio; que Cleverson Lopatko de dentro da cadeia tinha o 
Chaveirinho e o Nick como seus contatos principais, tinha ainda Jonathan 
Francisco (cicatriz) que acabou se tornando inimigo, pois se desentenderam; 
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(...) que a função de Valacir era de chefiar e coordenar, sendo que todos 
eram a ele subordinados; que todos os subordinados eram traficantes de 
drogas; que tudo que acontecia sobre trafico dentro de campo largo tinham 
que se reportar a Valacir; que Cleiton da Silva, Rodinei e Cleverson faziam os 
“corres”; que Valadir engenhava e fazia as negociações enquanto estes 
distribuíam as drogas para os traficantes menores; que Cleiton, Cleverson e 
Rodinei intermediavam, faziam as distribuições; que quem fornecia a droga 
era André Philipe (Braz) e Sebastião de Oliveira (vulgo piá da tela ou nego); 
que Braz trazia a droga geralmente de Curitiba e Sebastião já não sabe 
informar da onde trazia; que quem arrecadava os valores obtidos era 
geralmente RD, que esta ia passar fazendo o recolhimento do dinheiro, 
ocorrendo geralmente nas quintas e sextas-feiras, conforme escutas das 
interceptações e conforme mensagens de texto; (...)que Jocimara fazia as 
transações de dinheiro; que Jocimara fazia contato direto com Valacir; 
qualquer transação bancaria que Valacir precisava falava com Jocimara; que 
eram utilizadas contas bancaria de terceiros; que não tem um número exato 
de dos valores que circulavam, mas em uma das contas havia 1 milhão de 
reais; que depois que RD fazia o recolhimento, os valores eram passados 
para Valacir; (...)que foram apreendidos dois cadernos junto com Cleverson 
onde continham anotações de vários bairros com cada responsável pelo 
tráfico da região; que após Cleverson ser preso, Valacir precisava de outro 
“disciplina” na “quebrada”, portanto entrou em contato com Jefter Ribeiro 
(vulgo lambari); que Valacir ia delegar a ele a “disciplina” da “quebrada”, 
mas que antes disso Jefter foi preso, inclusive com drogas, duas armas e um 
caderno com anotações de tráfico na região, inclusive com cada um 
responsável pelo tráfico em cada bairro; (...)que a associação também se 
valia de adolescentes, uma delas era Ednalva, filha de Maria Domingas e o 
outro era Murilo, irmão do Eraldo Rodrigues Chagas; que as chamadas “R’s” 
eram reuniões; que foram feitas diversas conferencias nas reuniões; que 
ocorriam quando o “disciplina” levava alguma situação ocorria na quebrada, 
algum tipo de briga ou desentendimentos entre eles; que faziam uma 
conferência para fazer um tipo de júri; que geralmente as “R´s” eram 
intermediadas e comandadas por Valacir; que lembra de duas espécies de 
julgamentos, sendo uma quando Rafaelzinho apanhou e quebraram a moto 
dele, dizendo que no final da reunião ficou acertado que eles iriam pagar o 
prejuízo da moto e ficou por isso mesmo; que quem determinou isso foi 
Valacir; (...)que quando dizem que pegam para dar exemplo foi quando 
Cleiton falou para Valacir que tinham que pegar alguém para dar exemplo, 
sendo que tinham que pegar uma pessoa para dar uma punição maior, que 
iria desde uma agressão física mais grave até pena de morte; que Cleverson 
Lopatko fez uma conferência com Valacir sobre a situação de 
desentendimento entre Nego e Zé Pequeno, que Valacir não queria 
nenhuma briga na quebrada, Zé Pequeno e Nego se desculparam e ficou 
por isso mesmo; que quem participou da conferencia de Rafael foi somente 
este, Valacir e Cleverson, não se recordando quem agrediu Rafael; que a 
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situação de rifa comandada pelo PCC, da qual Valacir faz parte, sendo que 
custaria 25 reais para arrecadar fundos para a facção criminosa e um dos 
prémios era uma moto; (...)que os réus presentes na audiência eram mais 
do comando; que Cleverson Lopatko ficava na região da curva; que todos os 
acusados presentes tinham ligações entre si; que acompanhou algumas 
diligências; que se recorda de uma situação do dia 22 de dezembro de 2012 
onde Jose Reinaldo dos Santos, Fabiano Franco da Cruz, Rafael ribeiro 
Trindade e Luiz Philipe Campos Franco foram presos com maconha e Jose 
Reinaldo disse que estavam esperando RD, sendo que foi outra equipe que 
acompanhou; que Cleverson Lopatko foi preso com Davi Eduardo Paulo em 
02 de abril de 2013, contando que acompanhou, mas não estava presente; 
que a do dia 04 de abril de 2013 Sidinho (Sidimar) com 34 pedras de crack; 
que Sedimar tem envolvimento; que Marcelo Inocêncio Rodrigues dos reis 
(vulgo Atentadinho) foi preso, mas também não estava presente, contando 
que este tem contato com a organização, como contatos telefônicos e 
mensagens; (...)que tem conhecimento que Alysson Pulguinha foi preso com 
maconha em 09 de abril de 2013, dizendo que este tem contato com Braz; 
que e 24 de abril de 2013 Lambari (Jefter) foi preso com drogas e armas e 
aparelhos de telefone celular, sendo que estava diretamente envolvido com 
o grupo, fazendo contato com o Estratégia, inclusive uma das ligações que 
PL ia delegar o Lambari a para ser o novo “disciplina” da “quebrada”, sendo 
que na verdade queria falar com Chaveirinho (Joao Carlos), mas que PL se 
identificou com o “Irmão Máfia” e fez contato com Lambari; (...)que sobre o 
nível hierárquico diz que: Valacir era chefe, Cleiton da Silva primeiro 
assessor, RD assessor e recolhe, Cleverson “disciplina” e recolhe de drogas 
e André Philipe um dos fornecedores; que reconhece Cleiton da Silva, Joao 
“estratégia”, André Philipe, Jocimara e Conceição presentes em audiência; 
que alguns celulares eram no nome das próprias pessoas, como Rodinei 
Inácio, que Cleiton utilizava um celular em nome do pai dele; que os de 
dentro do presidio eram nomes de terceiros; que Jocimara era em seu 
nome; que através do sistema de investigação conseguiram na conversa os 
apelidos e as vezes falavam o nome; que dos que estão presentes hoje não 
tem dúvida quem eram; (...)que especificamente em relação a dona 
Conceição, interceptaram os contatos dela com o Valacir; que eram 
transações bancárias ligadas com o tráfico de drogas; que de onde começou 
até  fim da investigação. (...)que através da interceptação há comprovação 
de que Cleverson fazia a entrega de drogas; que os acusados nunca frisaram 
como era a divisão do dinheiro, mas sempre se reportaram a Valacir, sobre 
todos os bairros da cidade; que exceto o bairro Ferrari, onde houve uma 
pessoa que ligou para o Valacir pedindo para registrar uma biqueira de 
ferraria neste bairro e Valacir disse que não era dele, então era o único lugar 
onde Valacir não comandava; que os acusados só tinham que prestar contas 
com Valacir, sendo que jogavam um valor em cima, portanto determinado 
valor era para Valacir e o restante era lucro; (...)que a venda das drogas eram 
fiadas, onde tinham de 5 a 7 dias para fazer o giro da droga e entregar o 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

100 

 

dinheiro para RD; que a operação durou de dezembro de 2012 há julho de 
2013, sendo que o declarante entrou no mês de março; que no período que 
acompanhou as intercepções, aqueles que entraram em contato direto com 
Valacir foram Cleverson, Cleiton, Rodinei, e Elton Fernando e Cicatriz, 
Jocimara e a mãe de Valacir também faziam contato com Valacir e depois 
que Cleverson foi preso Valacir falou também com Jefter; que normalmente 
era Valacir tomava a iniciativa de ligar; que havia outras pessoas não 
envolvidas que também usavam o telefone de Valacir; 

  

O policial militar César da Silva, ouvido em Juízo (mov. 

71.3), também esclarece a vinculação do acusado Valacir com Rodinei (RD 

ou RUdi) e Cleiton da Silva (Amarelo): 

 

“Escutava as interceptações; que o alvo do depoente era o Rodinei; que o 
Rodinei era o tesoureiro, ou seja era quem controlava o dinheiro como 
também controlava a distribuição da droga através do comando do Valacir; 
que o Valacir repassava para o RD instruções de cobrança e referente a 
distribuição das drogas; que o Rodinei era um dos responsáveis pela 
distribuição da droga; (...)que o termo “recolhe” seria a arrecadação do 
dinheiro da venda dos entorpecentes; que a arrecadação cabia ao Rodinei; 
que o Rodinei era chamado de “Rudi”; que o Rodinei era responsável pela 
região da “Rondinha”, não se recorda o nome exato do local; que eram 
usados telefones do interior do presidio; que o Valacir repassava as ordens 
para o Rodinei; que houve uma conversa entre o Rodinei com uma segunda 
pessoa, e eles fizeram uma teleconferência, entrando uma pessoa com 
apelido “Amarelo” e mencionava que era para tomarem providências com 
relação a situação que ocorreu, mas não se recorda exatamente o que; 
(...)que o Valacir, o Amarelo e o Rodinei participaram dessa ligação; que o 
Valacir quem comanda; que “Amarelo” foi quem participou da ligação. (...) 
que a filha de uma das mulheres, menor de idade, participou dos fatos, 
chamada Edinalva; que o Rodinei levava drogas para a Edinalva vender; que 
veio uma determinação do Valacir de que teriam que vender uma rifa para 
arrecadar dinheiro para o comando deles; que não sabe o destino que era 
dado ao dinheiro; que no começo o Rodinei prestava contas para o 
“Amarelo” e este repassava para o Valacir; que o “Amarelo” disse que 
teriam que dar fim nos telefones, pois estaria tudo grampeado” 

 

O policial militar Carlos Alberto Leão, ouvido em Juízo (mov. 

71.3), também reforça a atuação do acusado Valacir dentro da mesma 

estrutura criminosa: 
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“Minha participação e de meu companheiro era mais em campo, sendo 
vigilâncias das residências e das movimentações; que Valacir é o número 1, 
Cleiton seria o braço direito, RD seria braço direito do Cleiton, que a mãe de 
Valacir (Conceição) e a irmã de Valacir (Jocimara) seriam a parte financeira, 
as quais faziam depósitos bancários; que RD e Cleiton seriam os braços 
direito de Valacir fora da cadeia; (...)que Cleiton fazia a movimentação da 
droga, bem como encaminhava os valores para a mãe e irmã de Valacir 
(Jocimara); que o encaminhamento feito por Cleiton eram dos valores 
fornecidos pelos traficantes menores e Cleiton repassava; que tem 
informações sobre o chamado “tribunal do crime”, sendo que Valacir que 
coordenava essa parte disciplinar; que as ordens eram passadas a princípio 
de aparelhos celulares; (...)que não sabe ao certo se haviam conferencias 
por telefone; que não lembra exatamente qual flagrante acompanhou; que 
não sabe como os aparelhos entravam no presídio; que o dinheiro era 
repassado para RD e para Cleiton e passavam para Jocimara e Conceição; 
que o que chamou atenção do declarante é que nenhum dos acusados 
tinham empreso fixo, tirando seu sustento do tráfico; que Rodinei, Cleiton e 
Jocimara já foram alvos de narcodenúncias, sobre tráfico de drogas e 
movimentação de dinheiro; que a informação que Cleiton fazia empréstimo 
e alugava armas veio de pequenos traficantes, usuários e pelo 190; que 
Cleiton pode ter fornecido armas para a organização; (...) que só tem 
conhecimento da distribuição de drogas em Campo Largo. (...) que o apelido 
de Valacir era Sombra ou PL; que reconhece o apelido de Joao Carlos como 
Estratégia ou Chaveirinho; que Cleiton era conhecido como Russo, Amarelo 
ou “disciplina”, que seria um tipo de componente do grupo; (...)Informação 
via 190 de que “MARCELO RODRIGUES DO REIS”, “Atendatinho” estaria 
executando o tráfico de drogas. Com equipe fardada, fomos à sua 
residência e nos fundo da casa foi encontrada a droga. ATENTADINHO tem 
vínculo e subordinação à RD e CLEITON. 24/04/2013, Jefthr (Lambari) foi 
preso em flagrante com drogas e armas. Jefthr tem ligação com a 
organização de VALACIR, especialmente com RD e CLEITON. Jethr confirmou 
esta ligação no dia de sua prisão. Atentadinho é traficante responsável pela 
região do Gurski, do Itaqui. O Cleiton era responsável pela região do Jardim 
Social. RD, Águas Claras e Itaqui também, além de realizar o recolhe em 
outras regiões. Cleverson Lopatko responsável por Bom Jesus. (...)Há a 
informação de que Valacir tem ligação  com o PCC – Primeiro Comando da 
Capital, sendo o contato do PCC em Campo Largo. 

 

O policial militar Darci Agostinho Júnior, ouvido em Juízo 

(mov. 71.3), arremata ratificando a conduta criminosa do acusado Valacir 

dentro da mesma estrutura criminosa, além de trazer importantes 

esclarecimento acerca das gírias utilizadas no mundo do crime: 
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“Minha participação na investigação era de coordenação dos demais 
agentes e elaboração de relatórios quinzenais. Eu acompanhava 
diretamente Jocimara de Alencar, Cleverson Lopatko e Rodinei Antonio 
Inácio. A liderança do grupo era exercida por Valacir de Alencar, o segundo 
do grupo era o Russo ou Amarelo (Cleiton da Silva). Rodinei Antonio Inácio 
seria o terceiro na hierarquia e Cleverson Lopatko também tinha 
participação expressiva na atividade até ser preso. Quanto aos apelidos 
utilizados pelos réus, RD é o Rodinei; Braz é o André Philipe Grein; Jocimara 
era Joci; Estratégia, Chaveiro ou Chaveirinho era João Carlos de Araújo; 
Amarelo ou Russo ou Disciplina é Cleiton da Silva; PLC ou Polaco é 
Cleverson Lopatko; PL ou Polaquinho é Valacir de Alencar. (...)O principal 
distribuidor da droga na organização era Cleiton da Silva. Cleverson Lopatko 
também tinha esta atividade até ser preso. Valacir, por estar preso 
necessitava do telefone. Era o chefe, o cabeça. Dele partiam as ordens, por 
celular. Os contatos eram inclusive por conferências. Estas ordens eram 
relacionadas ao tráfico, à contabilidade do dinheiro arrecadado. (...)Houve 
uma situação de “Tribunal do Crime”, onde ocorreu uma situação 
envolvendo um dano a uma motocicleta e Cleverson Lopatko achava que 
deveriam matar um dos envolvidos para dar o exemplo. Cleverson Lopátiko 
era o disciplina do bairro e acionou Valacir, que juntamente com Cleiton da 
Silva. Estes três é que decidiram o que fazer com os agressores. (...)A mãe 
de um preso, sra. Célia, mãe de Rafael de alcunha “Some” conseguia 
ingressar com aparelhos celulares no presídio. Há uma interceptação em 
que a Jocimara combinou a Célia o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais)4 pela compra de um aparelho celular que Célia de alguma 
forma faria chegar aos detentos (Valacir). Em outra ocasião Jocimara de 
Alencar levou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para um agente 
penitenciário de Piraquara – Pr, não identificado. Então os celulares chegam 
aos detentos através da corrupção de agentes penitenciários. O dinheiro do 
tráfico é que sustentava a família de Valacir. A mãe de Valacir, Conceição 
tinha contas bancárias onde realizava o depósito dos valores provenientes 
do tráfico. (...)Na ocasião da prisão de Cleverson Lopatko foi apreendido um 
caderno com anotações dos nomes dos principais envolvidos, que 
participavam do grupo liderado por Valacir. Havia uma espécie de 
contabilidade no caderno, com os nomes dos principais alvos da 
investigação, inclusive com o número dos seus telefones celulares. Eram 
utilizadas contas bancárias de terceiros e repassadas ao Ministério Público. 
(...)André Grein, “BRAZ” era um dos fornecedores da droga para a 
organização criminosa. João Carlos “Estratégia” era um comparsa, aliado de 
Valacir, com influência sobre os demais acusados. Foi realizada uma rifa 
para a arrecadação de dinheiro para o PCC. O Estratégia (João Carlos) era o 
responsável pela arrecadação dos valores da rifa. (...)Por telefone Valacir 
ditou para Cleverson Lopatko alguns mandamentos do PCC, para serem 
repassados aos demais membros.(...) A expressão “comprar roupas” 
utilizada por Valacir de Alencar em conversa com Jocimara de Alencar 
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significa, na linguagem cifrada, a compra de drogas. Utilizam os termos 
“camisa do palmeiras” para se referir à maconha, “camisa do santos” para 
cocaína. (...) A identificação de algumas pessoas que utilizavam os celulares 
interceptados se fazia através de contatos dessas pessoas com familiares. 
Em determinado momento da interceptação é identificada a pessoa que 
utiliza do telefone. Iago e seu comparsa cometiam roubos de veículos e 
traziam para Campo Largo. Daí que veio a advertência de Valacir para que 
Iago não trouxesse esses veículos para Campo Largo para não chamar a 
atenção e não atrair a polícia ao município, ao bairro. (...)“Biqueira” era uma 
residência ou local onde se fazia a venda da droga. Um dos responsáveis 
pelo “recolhe” nas biqueiras era o RD. Cleverson Lopatko, além de ter uma 
biqueira, era o “disciplina” no bairro Bom Jesus. O RD, o Cleverson Lopatko 
e o Cleiton da Silva faziam o recolhimento do dinheiro nas “biqueiras” e 
faziam a divisão dos valores entre os principais líderes e a parte que cabia 
ao Valacir de Alencar era levado até a Jocimara de Alencar e a sua mãe, 
Conceição. A intenção de Valacir de Alencar era criar um monopólio do tráfico 
de drogas na cidade de Campo Largo, tudo seria controlado por ele. (...)Parte 
do dinheiro Valacir determinava que fosse depositado na conta de 
Conceição. Outra parte seria depositada na conta de uma parente, não 
identificada. Edinalva era uma das adolescentes utilizada pela organização 
para a realização do tráfico. Eles se utilizavam de adolescentes para “burlar 
a lei”. Murilo Henrique Rodrigues Chagas era um adolescente, um dos 
“vapores” do tráfico. Sidinei Camargo também era adolescente. Ambos 
faziam a venda de drogas diretamente aos consumidores. (...)“Cicatriz” era 
um dos fornecedores de drogas para a organização. “Cicatriz” exercia o 
domínio em um dos bairros da cidade, até que se desentendeu com Valacir 
de Alencar. (...)Sedimar Camargo dos Santos (Sidinho) tem ligação com 
Valacir de Alencar e foi preso pelos soldados Baika e Leão em razão das 
interceptações. Marcelo Inocêncio Rodrigues dos Reis (Atentadinho) 
também tinha envolvimento com o grupo. Com a interceptação de seu 
telefone foi obtido o seu endereço e em momento oportuno foi realizada a 
busca que encontrou drogas em seu poder. Alysson Segundo dos Santos 
(Pulguinha) tem ligação do André Philipe Grein (Braz). Jethr Ribeiro da Silva 
(Lambari), também foi preso pelos soldados Baika e Leão, em razão das 
interceptações. Lambari tinha ligação com o grupo, com o Estratégia (João 
Carlos) e o PL (Valacir) e fora da cadeia tinha contato com Cleverson 
Lopátko. Sedimar tinha ligação com “Nick”, detento aliado de Valacir de 
Alencar. “Atentadinho” (Marcelo Inocêncio Rodrigues dos Reis) tinha ligação 
direta com Rodinei Antonio Inácio e Cleiton da Silva. Rafael Ferreira 
(Rafinha) também tinha ligação com a quadrilha, com Clerverson Lopatko e 
RD. Todas estas informações decorreram do monitoramento das 
interceptações. Houve vários contatos de André Philipe Grein (Braz) com 
Valacir de Alencar, sendo identificado como um fornecedor da quadrilha. 
André Philipe Grein era fornecedor de Cocaína. (...)O caderno apreendido na 
residência de Cleverson Lopátko foi apreendido nesta operação, no momento 
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de sua prisão, onde estava relacionado as pessoas já interceptadas e os 
números do telefone utilizados. (...)As contas bancárias para os depósitos 
eram mencionadas em conversas ou em mensagens de texto. (...)Valacir é 
que determinava o montante de dinheiro que caberia a cada membro da 
organização. Valacir de Alencar era o #1 na organização. Valacir é conhecido 
na cidade como um dos principais traficantes há anos. (...) Valacir se 
intitulava como líder geral do PCC no Estado e em Campo Largo. Existia um 
conflito de Valacir com outro traficante de Campo Largo, morto 
recentemente. Valacir é considerado pessoa violenta. (...)No bairro 
Rondinha, o responsável pelo tráfico era o irmão de Sedimar; no bairro Bom 
Jesus o responsável era Cleverson Lopatko e o “disciplina” da cidade era 
Cleiton da Silva. (...)Jocimara de Alencar e Conceição ficavam a cargo de 
controlar a parte do dinheiro destinado a Valacir de Alencar. Em certa 
ocasião Jocimara conversa com Valacir que sua mãe, Conceição, estava 
procurando emprego e foi advertida por Valacir de que ela não precisava 
trabalhar, que ele sustentava a casa. (...) Valacir de Alencar liga para 
Cleverson Lopatko e dita 17 ou 18 artigos da cartilha do PCC, para passar ao 
grupo. No “Tribunal do Crime” quem decidia eram os 3, Valacir, Cleverson 
Lopatko e Cleiton da Silva, mas o principal era o Valacir. 

 

As testemunhas arroladas pela defesa e ouvidas em Juízo 

não alteram o contexto fático acima traçado. 

Da mesma forma, cumpre frisar ainda outra importante 

prova documental produzida pela acusação, ou seja, o caderno do tráfico 

apreendido na residência do acusado Cleverson Lopatko (anexado aos 

autos de interceptação telefônica) que descreve expressamente o apelido 

acusado Valacir de Alencar (PL), bem como as ordens repassadas pelo 

acusado Valacir para Cleverson Lopatko, também conhecido como “PLC ou 

Polaco”.  

O referido caderno serviu de prova importante para 

demonstrar o grau de organização da quadrilha, pois que foi utilizado para 

registrar as “R” (reuniões) do grupo, a presença dos asseclas, contribuições 

econômicas dos agentes criminosos, bairros de responsabilidade de cada 

agente e principalmente para anotar as recomendações de “PL”, senão 

vejamos: 
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No dia 03/02/2013, às 16h30min, foi realizada uma reunião 

que durou até 20h46min e da qual participaram diversos agentes da 

mesma quadrilha, inclusive o adolescente Murilo Rodrigues, irmão do 

acusado Eraldo Rodrigues, os acusados Daniel Ferreira, Marcelo Rodrigues, 

Rodinei, Marcelo Alexandre, Jean Fernando, Jefthr Ribeiro além do membros 

de direção do grupo, ou seja, o “disciplina e sintonia da cidade” – o “PL” 

(Valacir de Alencar), o “disciplina da cidade e estratégia - contenção” – 

Chaveiro (acusado João Carlos), e os “disciplina geral da cidade – na rua” – 

o Polaco (Cleverson Lopatko) e o Amarelo (Cleiton da Silva). 

O caderno descreve os agentes responsáveis nos bairros 

Bom Jesus, Aparecida, São Vicente, Terra Vermelha, Itaqui, Social, 

Partenope, Rondinha e Rivabem. 

No dia 09/02/2013 às 22h20min foi realizada mais uma 

reunião, mas agora do Tribunal do Crime: “R pa troca ideia sobre a treta do 

posto prejudicado: Rafinha, paraíba. Agressores: Paulo Cesar Cardoso 

Padilha, Alison Tadeu da Graça, Cide Cardozo Rodrigues, Maix Ramos 

Padilha; Pivô da agressão = Pualo Cesar Cardozo Padilha não tava envolvido 

na agressão. Ali 91754592 Luiz 9174 0442 Obs.: disciplina geral da cidade 

na rua: PLC e Amarelo. 98772032 – Credimar = a treta foi amenizada e 

estipulado para arcar com o preju... testemunharam a R: Carlos ... de Lima, 

alison t da Graça – Ale, Luiz Padilha Rodrigues, Luan Carlos Alberto, Paulo 

92884767, Jeferson Padilha Rodrigues – jé, CIDE Cardoso Rodrigues, Tiago 

Santos” 

Na sequência, descreve as ordens expedidas pelo irmão 

“PL” e estratégia: “para não deixar faltar mercadoria, indicar os disciplina 

de cada vila, instruir todos moleques que tem  dívida do caixa, manter a 

sintonia frequentemente, para todos os disciplinas ouça a sintonia”. 

Em outra passagem do mesmo caderno vemos outra 

referência importante que vincula o acusado Valacir de Alencar, pois o 

acusado Cleverson anota que parte do dinheiro (moeda) deve ser dividida 
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entre Cica (cicatriz – Jonatan Francisco) e a mãe do “PL” (Conceição 

Apolinário). Na sequência anota que “1350 leva pa mãe do “PL” amanhã”.         

Logo, tal prova documental deixa claro o papel de líder do 

acusado Valacir de Alencar (PL) junto ao grupo criminoso, sendo que sua 

atuação se dava do interior da Penitenciária no sentido de manter uma 

organização baseada na cobrança constante dos agentes que se 

dispuseram a atuar no mundo do crime, em especial no tráfico ilícito de 

entorpecente. 

Em reforço ao conteúdo do mesmo caderno, importante 

destacar uma importante ligação entre Valacir de Alencar e Cleverson 

Lopatko (polaco), inclusive com a intervenção de Cleiton da Silva (Amarelo) 

quanto à manutenção da ordem e do bom funcionamento do grupo 

criminoso, oportunidade em que Polaco é cobrado por Valacir, 

disciplinarmente e financeiramente, tendo, inclusive, feito referência sobre 

as anotações do mesmo caderno apreendido pela polícia, além de citar 

grande parte do agentes criminosos que atuavam junto no mesmo grupo 

criminoso: 

“P.L conversa com POLACO; P.L diz que o buchicho está grande que o nome 
dele (POLACO) está envolvido e pergunta como estão as dívidas dele; 
POLACO responde está acertando aos poucos pois levou uns desacertos; P.L 
pergunta quanto que ele deve para o CICATRIZ; POLACO responde que pegou 
mais umas mercadorias dele e que agora deve aproximadamente R$3000,00; 
P.L questiona se ele pegou mais mercadoria do CICATRIZ; POLACO diz que 
sim que foi uma fita que pegou com o CHAVEIRO que lançou para ele fazer 
um corre, mas foi só 150 (gramas de droga), diz que deve R$3300,00; P.L 
pergunta se isso é fora os R$2500,00 que ele tem que levar para o pessoal 
dele (P.L) lá e pergunta quanto ele deve da fita (negócio) do AMARELO lá; 
POLACO responde que R$1900,00; P.L diz para ele descontar aqueles 
R$1300,00; POLACO diz que descontou só R$1000,00; P.L fala novamente 
dos valores que ele deve e em seguida pergunta como está para receber 
essas moedas ai; POLACO diz que  tem umas par de moeda para receber, do 
JEAN, e mais um tanto dos moleques lá que eu lancei, OS CARAS AI QUE 
FECHAM COM NÓS; P.L pergunta se é verdade o boato de que o COELHO 
caiu; POLACO responde que sim, faz umas duas semanas por assalto, e que 
ele também lhe devia uma moeda lá, e ontem também caiu outro 
molequinho que lhe devia umas moeda de uma mercadoria que tinha 
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acabado de lhe lançar, ele caiu e perdeu a mercadoria, diz que esse 
piazinho tinha acabado de sair do educandário junto como LAMBARI; P.L diz 
para ele ficar ligeiro e instruir os piás lá; POLACO concorda e diz que é o que 
tem feito e falou para eles não deixarem nada em casa mas é falar escuta por 
um ouvido e sai pelo outro, comenta em seguida que tem quatro rone 
(viatura) na favela neste momento, diz que tentaram embocar na casa do 
LAMBARI agora a pouco e tem outras duas lá em baixo; P.L diz que é só ficar 
ligeiro, se tiver meio moiado o negócio é só ficar de boa; POLACO diz que ja 
desbaratinou tudo (escondeu a droga), não tem nada lá e ja avisou todo o 
pessoal da vila também; P.L pergunta se o dinheiro que ele tem para receber 
dá para pagar as dívidas; POLACO diz que sim em seguida comenta que o 
CICATRIZ está ligando em seu outro telefone; P.L orienta ele a atender e 
dizer que está falando comele; POLACO concorda; P.L fala para ele tomar 
cuidado de não estar pegando muita mercadoria de todo mundo; POLACO 
concorda e diz que está de que até ofereceram mais mercadoria mas ele 
negou e disse que vai pagar as dívidas primeiro; P.L concorda; POLACO diz 
que e disse que até falou para o CICATRIZ que não ia pegar nada porque 
ainda tem mercadoria (drogas) e ia trampar de boa em cima dela 
(mercadoria) e o que eu tenho para receber dá para pagar as dívidas; P.L 
lembra ele que ja havia lhe falado para não pegar mais mercadoria como 
CICATRIZ; POLACO concorda mas diz que havia falado com o ESTRATÉGIA  e 
dai ele falou que era para marcar tudo certinho o que eu havia pego para 
dai ele passar tudo para você; P.L diz que pergunta onde está o dinheiro da 
arrecadação do caixa; POLACO diz que está com ele mas vai tirar lá da 
quebrada; P.L pergunta se tem oito perna (oito mil reais); POLACO responde 
que sim; P.L pergunta do resto do pessoal que não pagou; POLACO diz que 
trocou idéia com o RUDI e o AMARELO mas dai como os home (policia) 
tiveram ai o negócio embaçou e acho que eles vem amanhã; P.L pergunta do 
MARCELINHO; POLACO diz que trocou uma idéia com ele um dia antes da 
fita e ele disse que ia levar mas até agora nada, fala que o AMARELO ja tinha 
lhe falado desse cara (MARCELINHO) que ele pede a mercadoria depois não 
pega, fica se enrolando, dai quando acaba ele diz que está sem mercadoria 
para trabalhar; P.L pergunta do ATENTADINHO; POLACO diz que o 
ATENTADINHO ja levou lá, e ta certo; P.L pergunta quem são os caras que 
lançou, e em seguida diz que vai tentar fazer contato como AMARELO e 
coloca-lo na linha, pergunta também até quando ele consegue resolver 
essas fita ai (do dinheiro) se em uma semana ele consegue levantar aquela 
moeda para resolver aquela fita minha lá; POLACO diz que sim; P.L tenta 
contato com o AMARELO neste momento; em 09min30seg P.L fala para 
POLACO sobre qualquer situação e dificuldade que ele esteja passando que 
tem que haver a sintonia entre eles, para que nós não pense que você esteja 
dando bonde, porque se o cara não atende o telefone a gente pensa altas 
coisas ai mano, sei que nem sempre você poderá atender mas não custa 
nada de você ver que eu lhe liguei e depois me retornar, por mais que você 
esteja devendo e tudo mais, nós estamos caminhando junto, você tem que 
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informar, ESTAMOS AI PARA GANHAR, DIVIDINDO A PARTE BOA E A PARTE 
RUIM TAMBÉM NÉ MANO, SE VOCÊ PEGO A RESPONSA (drogas) A MOEDA TEM 
QUE CHEGAR ENTENDEU, eu conversei com o AMARELO e nós iremos deixar 
você responsável ai pela caixinha, outra coisa é o CHAVEIRO eu conversei 
com ele esses dias e ele só está vindo com problema para eu falar o que 
tem que fazer ou o que não tem o que fazer, então essa fita ai ja deixou a 
desejar, A FITA NÃO É PARA MIM, VAI FICAR A DISPOSIÇÃO DE TODO MUNDO, 
A FITA AI É PARA BENEFÍCIO DE TODOS NÓS IRMÃO, É PARA BENEFÍCIO AO 
CRIME AI DA CIDADE, O BAGULHO  É PAPO RETO, ENTÃO VOCÊ TEM ESTAR 
NA RESPONSA, PORQUE VOCÊ PEGA MERCADORIA DE UM E DE OUTRO AI, 
MAS VOCÊ NÃO TEM OBRIGAÇÃO COM NINGUÉM AI QUE NÃO SEJA NÓS, 
entendeu mano; POLACO concorda; P.L diz que tem que estar evitando 
buchichos; POLACO diz que ja conversou com o CICATRIZ sobre isso; P.L diz 
que tranquilo, que quando precisar fazer aquelas caminhadas lá de extrema 
urgência eu vou te ligar e você vai puxar os meninos ai na melhor hora, 
troca umas idéia e vamos resolver essas caminhadas, mas não ficar só 
dando tudo que é tipo de atenção, usando o telefone por causa de buchicho 
velho ai, não pode se expor muito também né, VOCÊ É UMA PEÇA DA HORA 
AI QUE CORRE COM NÓS AI, O BAGULHO É RESPONSA, O BAGULHO É PAPO 
RETO, DAI CHEGA AI O NEGÓCIO NA TRANCA, PARA VOCÊS AI FORA É DIFÍCIL, 
AGORA PARA MIM AQUI DENTRO, TENTANDO ARREDONDAR A QUEBRADA DAI 
VAI CHEGANDO ALGUNS "EXUS" TRAZENDO AS DIFICULDADES PARA NÓS, 
PROBLEMAS, MAS NÓS VAMOS DERRUBANDO AOS POUCOS ESSAS 
BARREIRAS AI, ENTÃO PENSE, O BAGULHO VAI CHEGANDO PARA MIM AI QUE 
VOCÊ NÃO ESTÁ RENDENDO AI, DAI FICA DIFÍCIL; a ligação é interrompida 
por alguns instantes; em 14min58seg P.L pergunta se ele entendeu; 
POLACO diz que sim; P.L diz que tem que ver essas caminhadas ai, a 
responsa que ele tem com eles; AMARELO pergunta se está tudo bem com 
POLACO; POLACO diz que sim, porém só aquela fita de ontem, os verme 
vieram ai e me quebraram, em seguida diz que só ouvindo e acatando; 
AMARELO enaltece a posição de POLACO e o elogia, e durante um tempo 
falam da situação do MARCELINHO, em seguida diz que tem parada ai que 
acontece que ele mesmo (POLACO) pode desenrrola, você sabe o que tem e 
o que não tem que fazer, que a fita do MARCELINHO ele deveria ter o 
enquadrado pois ele ficou de pegar a mercadoria com o AMARELO e outros 
e não pegou, dai vem querer resolver problema de moto, o cara não pega 
nenhuma mercadoria e não fortalece e depois fica tirando, dai você vai cobrar 
o outro cara e ele te dá um tiro, é claro que dai nós vai atrás do cara, mas 
essa caminhada da moto ai se o cara chega em mim para falar, eu ja 
quebrava ele, se os bichos (policiais) passaram na quebrada dele então 
porque ele pediu mercadoria (drogas); durante um tempo a conversa gira 
em torno da situação do MARCELINHO; em 19min06seg POLACO diz que os 
caras (policias) falaram para eu dar um recado para os irmãozinho lá de 
cima (traficantes) que agora nós estamos ai para dominar e quebrar todos 
vocês, falaram para dar o recado para os parceiros de vocês que a casa vai 
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cair que nós vamos dominar; AMARELO pergunta se eles citaram o nome de 
alguém; POLACO diz que não, que só falaram que vão dominar área, mas 
estamos ai, agora a pouco ainda estava aqui nas proximidades de casa, os 
piás ligaram para mim aqui avisando, acho que eles estavam querendo 
embocar aqui em casa novamente, mas deixa para lá, nós vamos continuar 
no corre, não por causa desses caras ai (policias) que nós iremos parar, nem 
vão tirar nosso sossego; AMARELO DIZ QUE SÓ NÃO DEIXAR FLAGRANTE, E 
DEPOIS ANTES DE SER BANDIDOS NÓS SOMOS HOMENS E É O SEGUINTE OS 
CARAS ESTÃO JOGANDO UM VERDE PARA COLHER MADURO; P.L pergunta 
como que rolou essa liberdade dos caras chegarem nele fazendo esse tipo de 
comentário; POLACO diz que no domingo teve um policial da RONE que 
brigou com uns piás lá na no "joão da rala", dai o piá me ligou e disse que ia 
matar esse policial da RONE que era para ele levar a quadrada (pistola), dai 
eu falei "que quadrada" e o piá disse que não queria nem saber, que o policial 
deu um soco na cara do camarada dele e queria cobrar ele que iria mata-lo, 
dai os policial chegaram em mim e perguntaram onde eu estava no domingo, 
dai eles falaram que eu estava na bagunça e falaram que eu tinha mexido 
com a pessoa errada, que eles foram lá para me matar; P.L pergunta se isso 
foi pessoalmente; POLACO responde que sim; P.L pergunta quem foi que 
arrumou essa treta com os policias ai; POLACO diz que tava o parceiro dele e 
o JEAN filho do PERU, lá no "joão da rala"; P.L orienta POLACO a falar com os 
piás sobre isso, e não é porque eles estão mil grau que vão ficar pagando de 
fodão, que é nóis que tamo na fita, tem que passar para os mano que não é 
dessa forma não, tem que orientar que dessa forma ai eles vão ficar visado 
com os cara (policias) ai e dai eles vão ficar perseguindo vocês ai, entendeu, 
o negócio tem que ser na inteligência, e fala novamente sobre as orientações 
que ele deve dar ao manos, e diz sobre as trancas, sobre a dificuldade que é 
ficar no sistema, diz para evitar dos caras ficar pagando de crime, para 
instrui-los, porque é o nome dele que ta rolando ai, em seguida FALA QUE 
NÃO É OBJETIVO DE NINGUÉM FICAR TIRANDO VIDAS, E SIM GANHAR 
DINHEIRO, FORTALECIMENTO, E NÃO FICAR PAGANDO COM OS OUTROS DE 
QUADRADA (pistola) fala para ele sair da mídia, pois está muito exposto, é 
teu nome que vai estar queimando, até 28min00seg a conversa fica somente 
em torno das situações deles, da quebrada e das orientações que P.L disse 
para POLACO dar para os meninos dele lá; em 28min04seg P.L fala que a 
fita lá com o CICATRIZ é o seguinte, pergunta como é as fita dele (POLACO) 
com ele ( CICATRIZ) e em seguida fala que qualquer mercadoria que for 
chegar, avisa para o mano (AMARELO) que está aí na linha com nós, ja tem o 
caixa ai e é para ajudar quem está fechando com nós, entendeu, é uma fita 
da hora que todos conseguem ganhar uma merrequinha ai, fala também que 
os que não estão pagando em dia, é para ele pegar o CEP (celular) e colocar 
na linha com ele (P.L) para nós ver o que está acontecendo; POLACO diz que 
foi isso que fez, falei com o DANIEL do partenope (bairro de campo largo) e 
ele disse que não ia poder pegar, pois está quebrado, que o GIOVANE caiu 
com a moto dele, dai eu falei para o ESTRATÉGIA chegar nele, até mesmo o 
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MARCELINHO, ele tentou chegar nele só que não atendia só dava ocupado; 
AMARELO diz que aquele dia que teve aquela "redoma" que eu não 
participei, fala do DANIEL, que essa mercadoria que era para ter chegado 
nele era para ter pego com o CESAR e dai ele (DANIEL) fez o maior 
comentário que era para ter pego do CESAR, dai firmeza, quando chegou 
essa mercadoria a primeira coisa que fiz foi ligar para ele (DANIEL), dai eu 
questionei ele que ele tinha falado que não tinha chegado mercadoria 
(drogas) para ele mas que era para ele ter chegado no CESAR, então eu 
estou com a mercadoria em punho para entregar para você, para depois 
não ter esses buchichos que teve, que ele não ficou com mercadoria, ele 
falou que tem uma preventiva no nome dele e que estava saindo da cidade, 
mas ele não fica com a mercadoria, ele passa para os outros moleques, dai 
no outro dia os caras viram ele no partenope, então, como que saiu a 
preventiva e ele não pegou a mercadoria com nós, então você vai ver, na 
próxima vez que chegar mercadoria da redoma ele vai dizer que não 
chegou mercadoria para ele, é que nem esse MARCELINHO, eu não vou tirar 
o cara, mas é cara que não tem palavra; POLACO diz que dai quando acaba 
a mercadoria ele diz que não tem para ele trabalhar e tal; P.L diz que 
quando chega duas peças (drogas) eles ligam para todo mundo, perguntam 
se querem pegar nem que seja uma merreca, e falam que hoje não dá, dai 
no outro dia o cara me liga pedindo, dai fica difícil, aqui é foda, chegou a 
mercadoria tem que entregar no mesmo dia, se ficar em casa você sabe 
que os caras (policias) estão em cima ta ligado; POLACO diz que sim, e 
ainda mais agora com esses verme da RONE ai; P.L DIZ QUE ESTÁ 
"PEDALADO" COM ESSE DANIEL E COM O MARCELINHO, QUE OS CARAS 
FALAM REDONDO MAS NA HORA DE CONTAR COM ELES NÃO DÁ PARA 
CONTAR, LIGA PARA ELES E SÓ DÁ DESLIGADO, SEMPRE FALAM QUE O 
BAGULHO TA LOUCO, MAS O BAGULHO TA LOUCO SEMPRE QUANDO SE ESTÁ 
NO CRIME; AMARELO pergunta quem que está fazendo o corre lá no 
partenope se é o DIONE; POLACO diz que é o DANIEL, que ele estava 
pegando com nós, esses dias eu liguei e ia lançar uma mercadoria com ele 
dai os bica (policia) embaçou ai, dai tentei ligar e sem sucesso; AMARELO 
diz que o RD deu um pião lá mesmo, e pior que o DANIEL está com uma 
preventiva no nome dele mesmo, parece que foi a fita da moto que o 
GIOVANE caiu, quem está no corre lá é o DIONE e o DANIEL, que eles estava 
pegando mercadoria com o POLACO ultimamente; POLACO diz nos ultimos 
lançamentos eles não pegaram, dai eu não consegui falar com eles depois 
que os verme (policia) deram o atraque aqui, que foi antes dele pegar 
aquelas 300 (gramas de droga) com o AMARELO, era para ele lançar 
daquelas 300 naquele mesmo dia; durante um tempo a conversa gira em 
torno da situação anteriormente descrita; em 37min13seg POLACO diz para 
AMARELO que tem que ele tem que ser ligeiro, que quando cair alguma 
moeda do corre, que é para mandar antes que caia, não dá para estar 
perdendo para os verme ai; P.L diz que tem que usar a inteligência, nem 
tudo você pode resolver de uma vez só, e não é para te acelerar, mas o 
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seguinte, a partir de amanhã vamos estar chegando em todo mundo e fazer a 
parada do caixa, chegar no dia certo, não faltar mercadoria, vamos estar 
trabalhando naquela da escama (cocaína) naquela fita do verde, se nós ficar 
se expondo é FODA, NÓS ESTAMOS TRABALHANDO COM NOSSO DINHEIRO, 
NÓS FECHA A MERCADORIA DO JEITO QUE NÓS QUISER, NÓS FAZEMOS O 
CORRE A HORA QUE NÓS QUISER, ENTÃO O PROJETO QUE TENHO É PARA 
NÓS CONDUZIR A QUEBRADA, E NÓS TEM QUE SABER CONDUZIR, É DESSA 
FORMA O CRIME FORTALECENDO O CRIME, O BAGULHO É USAR A 
INTELIGÊNCIA, E NÃO FICAR MUITO DE "PERRECO" NESSE TELEFONE, E NÃO 
FICAR AI SAINDO ATRÁS DE FERRAMENTA, PORQUE FERRAMENTA É PARA 
ESTAR RESOLVENDO VOCÊ SABE; POLACO diz que até falou para o CICATRIZ 
que não tem necessidade de ficar armado, uma coisa é comprar ferramenta, 
outra é andar armado, dai o CICATRIZ falou que mesmo assim tem que ter 
uma ferramenta guardada, mas dai eu falei que não tem necessidade de 
estar armado, porque as guerra estão todas apaziguadas, a quebrada está 
redonda; P.L diz que uns calibre de quebradinha todos tem que ter, mas se 
não há necessidade não há, em 41min33 seg pergunta para POLACO sobre 
uma mercadoria de uma mina que ficou travada lá; POLACO diz que é prima 
dele, e é a fita do MÃO que ele passou anteriormente; P.L pergunta se o 
CICATRIZ tem contato com ele lá; POLACO diz que ele falou que só tem 
contato por carta, diz que ele lançou a mercadoria para ela fazer o corre, dai 
você tinha me falado que era para eu recolher, e dai ela tava esperando 
para levar de volta e devolver (a droga), ninguém mecheu e está guardado, 
diz que é prima dela, dai diz que o maluco que lançou a mercadoria para o 
marido dela, pois ela é esposa dele né, ligou e disse que ela devia a moeda, 
ameaçou e disse que ia matar ela e a família dela; P.L diz que tem que 
trocar a idéia com ele e dar a letra que não é assim de ficar lançando 
mercadoria ai na quebrada; POLACO diz que conversou com ele e dai ele 
falou que não é certo, e que a quebrada ele estava vendendo no espaço 
dele, e dai eu falei se ele está ciente que quem é de fora não pode entrar e 
ele falou que sim mas não está certo e não é assim que funciona; P.L 
questiona então porque ele não pega mercadoria deles; POLACO diz que 
falou isso para ele, mas dai ele acha ruim e quer debater, e é foda parceiro; 
P.L pergunta quem é o cara; POLACO diz que só conhece por "IRMÃO", e diz 
que o ESTRATÉGIA conhece ele da rua ai, dai eu falei para o ESTRATÉGIA e 
ele falou que ia instruir ele sobre a situação; P.L diz que agora a hora que 
ele chegar ai, eu to na sintonia e poe ele na linha e trocarmos idéia todos 
nós ai irmão, durante um tempo só falam da situação anterior; em 
44min58seg AMARELO diz que o POLACO tinha batido essa fita para ele, dai 
eu troquei umas idéia com o CICATRIZ  e o CHAVEIRO, e esse mano tem até 
uns qualquer no carreiro dele, umas mancha no passado dele, dai eu liguei 
e o mano nem atendeu, eu ia acelerar firmemente o cavalo dele, o mano 
nem é do pinote, o negócio dele é meter a ferramenta (arma) mesmo e 
agora fica colocando mercadoria ai; P.L DIZ QUE QUEM QUISER PAZ VAI TER 
PAZ E QUEM NÃO QUISER, VAI SER POUCA IDÉIA, QUE NEM AQUELE 
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RICARDINHO LÁ DO PARTENOPE, EU FUI TROCANDO IDÉIA NA HUMILDADE, 
ATÉ A HORA QUE DEU, MAS DAI ME OBRIGUEI A DAR UMAS RAJADA NA IDÉIA 
DELE QUE ELE FICOU TONTO, DOIS IRMÃO ACOMPANHOU NAS IDÉIA, RASGUEI 
O VERBO MESMO, ELE QUIS DIZER QUE EU CONDUZI A A.R ERRADA, MAS ELE 
SENTIU O BAGULHO, FOI POUCAS IDÉIA, ENTÃO É AQUELE DITADO, FALA UMA 
OU DUAS VEZES, SE NÃO ENTENDER, NÓS COLOCARMOS A BROCA NA IDÉIA 
DELE; durante um tempo a conversa fica só em torno da situação anterior; 
em 49min41seg P.L DIZ PARA POLACO QUE É PARA ELE DIZER QUE QUEM 
ESTÁ NA FRENTE (tráfico de drogas) da cidade (campo largo) é ele, na 
disciplina como irmão (membro do pcc), junto com o AMARELO na rua, e não 
tem que pedir autorização para irmão do comando, essa quebrada é nós que 
conduz independente de ser irmão, se errou é imparcial, se eu errar eu vou 
ser cobrado, deixa bem ciente, que tem a ciencia do comando, e para chegar 
lá tem que bater e nós, independente de onde, então diz para ele que o P.L 
deixou ele e o AMARELO representando ele na rua, e se não está bom você ja 
está indo para o caminho errado, só cuidado para não pegar uma ribanceira e 
acabar entendeu; AMARELO diz que se pega esse mano na linha ele 
"destrincha" ele; P.L pergunta para POLACO o que ele se sente ai na rua; 
POLACO diz que é o disciplina da rua; P.L pergunta se ele está conseguindo 
colocar na mente dos maloqueiros isso dai; POLACO diz que tem tentado, 
mas os caras são maloqueiros cabeça oca e querem debater né irmão, a 
solução que eu tive foi colocar ele com o irmão ESTRATÉGIA, para ele trocar 
uma idéia e acreditar em mim; a conversa gira em torno da situação anterior 
e em seguida fica uns minutos interrompida; em 56min51seg P.L diz que o 
bagulho é muito louco, que estamos no crime ai, e pergunta quanto tempo 
ele está no corre; POLACO fala de suas passagens pelo tráfico antes de 
chegar lá e diz que faz aproximadamente seis anos que está no corre, fala 
que quando ele era criança o pai dele fazia uns corre, ele foi assassinado, diz 
que a família dele toda é envolvida no crime, e teve alguns assassinados, fala 
que o pai ele foi treta e foi morto a tiros; P.L PERGUNTA SE ELE TEM R$800,00 
EM CAIXA E QUEM FALTA PAGAR; POLACO DIZ QUE TEM OS NOMES MAS NÃO 
ESTÁ NO CADERNO QUE ELE TEM EM MÃOS, QUE AQUELE CADERNO QUE EU 
MARCO TUDO CERTINHO EU ESCONDI, TA LIGADO, EM SEGUIDA ELE DIZ QUE 
TEM UMA ANOTAÇÃO DOS NOMES E PASSA QUE É O RAFAEL QUE ESTAVA NA 
A.R, EDINALVA, lancei uma mercadoria para ela e em três dias ela me pagou, 
o piazinho que caiu em cana ontem também lançou a moeda antes, o ADIEL, 
o ERALDO estava na A.R, o MURILO o LUCAS e o MATHEUS, são tudo corre, o 
EDO e o ATENTADINHO; P.L pergunta do CAPOTA; POLACO diz que conversou 
para o CICATRIZ dar um toque nos corre dele, na quebradinha lá para eles 
ver a fita da moeda, dai ele falou que vai esperar o P.L sair da tranca, 
porque tem coisas que não estão certas e sobre o prazo e tal; a ligação é 
interrompida por alguns instantes porque P.L quer colocar novamente o 
AMARELO na conferência; em 01h04min13seg P.L pede para que POLACO 
chegue no CICATRIZ e coloque ele na sintonia; POLACO diz que vai tentar, e 
assim o faz, em seguida diz que o CICATRIZ está tentando mas está sem 
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rede, ele falou com o CICATRIZ pelo celular da TIM, durante um tempo P.L e 
os outros tentam fazer a conferência por telefone tentando conectar com o 
CICATRIZ;” (Registro do Áudio: 7833479 Nome do Alvo: PL – Valacir de 
Alencar Telefone do alvo: 4187330694 Data: 20/2/2013 Hora: 21:12:39) grifo 
meu  

    

Como se observa, Valacir de Alencar, o “PL”, mantém 

controle de todo o grupo criminoso utilizando-se dos agentes nomeados 

como o acusado Cleverson Lopatko, o qual exercia a função de disciplina da 

cidade e juntamente com Cleiton da Silva mantinha a ordem entre os 

membros do crime, inclusive orientando para evitar conflitos com policiais, 

pois isto pode trazer prejuízos para todo o grupo.  

Em outra ligação entre Valacir e Cleverson, fica muito 

evidente o grau de comprometimento criminoso de ambos os agentes, em 

especial pelo planejamento de ataques pessoas aos agentes policiais de 

Campo Largo: 

“Valacir diz para Polaco que vai pra tranca (castigo), diz para ele fazer as 
caminhadas certinho e não pode usar, tem que deixar guardado. Polaco 
pergunta se as fitas (dinheiro) irão ficar tudo na mão dele? Valacir diz que 
tem que arrumar uma conta de uma pessoa que seja envolvida com o 
crime. Polaco diz que se der algum B.O a justiça confisca e tira tudo. Valacir 
diz que está pensando na sobrinha dele a Maiara filha da nega pra usar a 
conta do banco. Valacir diz que sobre mercadoria (droga), Polaco tem que 
manter contato o Braz e não ficar dependendo do Cicatriz. Valacir diz para 
Polaco levar R$ 1.900,00 para o Braz sem falta. Valacir diz que não pode 
deixar faltar mercadoria na quebrada, pra resolver tudo na conversa com 
calma. Valacir repassa novamente o CEP (fone) do fornecedor da droga, BRAZ 
97789017. Polaco comenta com Valacir sobre uma casa abandonada que 
era de uma mulher casada com um pilantra, cagueta, e foram embora, 
Polaco diz que está pensando em botar um malandro lá pra colacar uma 
biquera (ponto de trafico). Valacir pergunta se tá abandonada a casa 
mesmo? Polaco diz que sim e que a agua e luz são "gato" (furtado). Polaco 
diz que não é pra fazer nada errado e que é pra chegar trocar uma idéia 
com a familia do cara primeiro. Polaco diz que a familia da mulher que era 
dona da casa abandonada já falaram pra ele se precisa ficar escondida na 
casa deles é pra ficar. Valacir diz que é melhor ele falar com a familia da 
mulher, até pra não ficar mal visto na vila. Polaco diz que tem um "Zé 
Povinho" morando na frente da casa dele, um cara que serviu o exército e é 
cheio de pagar de herói. Polaco diz estar esperando mais um vacilo do "zé 
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Povinho" pra matar ele e ficar com tudo que ele tem”. (Registro do Áudio: 
7736860 Telefone do alvo: 4187330694 Telefone do contato: 4188988051 
Data: 06/2/2013 Hora: 23:36:11) grifo meu 
 
 
“Polaco diz para Valacir que já pegou o dinheiro e está em Campo Largo de 
volta. Valacir pergunta se tem um cheque junto com o dinheiro? Polaco diz 
que tem um cheque de R$ 318,00 reais. Valacir pergunta se aquela (droga) 
que eles pegaram do "Cica" é boa? Polaco diz que é boa, quase parecida 
com aquela outra. valacir comenta que o Agostinho estava vendendo um 
espaço para um cara lá na favela. Valacir diz que faz corre na favela desde 
1989. Polaco chama os policiais de vermes e que o bagulho tá louco 
encontrou um comboio de policiais. Valacir diz que a hora que sair quer 
pegar uma viatura e rajar tanto tiro nesses vermes (policiais). Polaco diz com 
entusiasmo que Valacir está envolvido mesmo, e que em 2009 ele já quis 
fazer isso na viatura do TATICO mas os "irmão" não quiseram e que estão aí 
pra tudo, pelo menos levar um ele vai. Valacir diz que está com tanta 
neurose, com tanta raiva desses vermes que a hora que sair e se cruzar com 
uma viatura vai tiro. Polaco diz que a vingança vem e a hora que pegar um 
vão "atorar" no meio, principalmente o Tatico onde sempre está o Santos, Da 
Silva e Nogueira, esses policiais que são cheio de querer em Campo Largo. 
Valacir diz que vai fazer uma denuncia anonima e a hora que a policia chegar  
encher de dinamite e explodir tudo esses vermes desgraçados. Polaco diz que 
é isso mesmo enfiar na boca dos policiais, e que garante se "cercar" eles 
(viaturas) em uns 08 peão eles ficam sem reação se marcar saem com as 
mãos pra cima. Valacir diz que a hora que sair vai arrumar uns calibre de mil 
graus e  rajar esses vermes no meio. Polaco diz que faz anos que está no 
apetite dessa fita, e que foi dado idéia nos irmãos mas ninguém topou essa 
fita. Polaco diz que não tem arma pesada pra puxar pra cima deles (Policia) e 
ir com 38 não adianta. Polaco diz que os policiais verão que com eles não é 
na covardia. Valacir diz que tem que levantar as casas de lazarentos, 
pilantras, que um monte mora por ali mesmo. Polaco diz que eles (policiais) 
vão jogar volei na lagoa de barrigão pra fora, diz que o Padilha (Cb PM) 
parece um cabeça de porco, esse é mais folgado, ele chega no Batalhao ele 
quer espancar, arrebentar. Polaco diz que o Davi da ROTAM andou 
ameaçando o "Lambari" no Jumbalaia. Polaco diz que Davi (PM) fica de 
peitão aberto cuidando do Jumbalaia e no posto. Polaco diz que o Lambari 
falou que vai matar o Davi (PM). Valacir diz que tem pegar uma maior, 9 mm, 
e que é pra pegar com o Amarelo, lá tem 02 ou 03 pistolas 9 mm. Polaco diz 
que essa que é boa pra atravessar o colete. Valacir repassa o numero do 
fornecedor (vulgo Braz) de drogas para Polaco 97789017”. (Registro do 
Áudio: 7736621 Telefone do alvo: 4187330694 Telefone do contato: 
4188988051 Data: 06/2/2013 Hora: 22:47:01) grifo meu 
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O acusado Valacir de Alencar, utilizando deste temor 

reverencial já construído ao longo de sua carreira criminosa, pois que já 

possui inúmeras condenações criminais (certidão oráculo em anexo), 

continua a praticar crimes de toda ordem e associado ao grupo criminoso 

PCC (Primeiro Comando da Capital) tenta de todas as formas controlar 

todos os pontos de tráfico na região de Campo Largo, dividindo pequenos 

espaços com outros agentes que concorrem para o mesmo objetivo. A 

prova bem demonstrou que “nick”, também preso atua na região do 

Rondinha, o João Carlos, vulgo Chaveiro, também preso e que tem vários 

asseclas espalhados pela cidade, também associados aos objetivos 

criminosos de Valacir, Jonathan Francisco, vulgo “Cicatriz”, que mantinha 

um ponto de tráfico antigo na região do bairro popular velha, sendo que um 

dos únicos locais que Valacir não possuía acesso é na região da Ferraria, o 

que ficou evidente em muitas conversas interceptadas. Tais agentes 

mesmo possuindo seu pessoal próprio, estavam associados ao grupo de 

Valacir de Alencar, todos atuando em harmonia, seguindo a mesma cartilha 

do crime organizado e defendendo seus interesses particulares, ou seja, 

fortalecendo os criminosos que se associaram ao grupo. 

Uma ligação importante no mês de janeiro de 2013 entre 

Valacir de Alencar e Cleiton da Silva deixa evidente todos os pontos de 

drogas da cidade, os agentes criminosos que já atuam com o grupo e os 

planos de indicar traficantes em cada bairro e estabelecer uma melhor 

organização do crime em Campo Largo.  

 
“PL conversa com Cleiton e pergunta se ficou certo aquele "vestido" (droga) 
hoje? Cleiton diz que o 'piazão' garantiu que não se tiver no domingo, na 
segunda feira é certeza. Cleiton diz que o "piazão" foi buscar um carro 
estragado em Cascavel. PL pergunta do preto? Cleiton diz que nem falou 
nada ainda do "preto" porque ligou para os "piá" não tem aquela 
caminhada? PL diz que não tem nenhuma das duas! HNI diz que dá outra o 
"piá" falou que tinha, a não ser que "miou". Cleiton pergunta se HNI 
entendeu as caminhadas? HNI responde que entendeu tudo. Cleiton 
pergunta para HNI se ele está botando os piá pra sintonizar tudo mundo? 
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HNI diz que vai trocar uma idéia com o "piazão" que está com ele pra 
colocar um em cada... daquele jeito que Cleiton falou. Cleiton pergunta para 
HNI quem colocar naquela descida lá embaixo o que ele acha? HNI pergunta 
se é na favela? Cleiton responde que sim. HNI pergunta quem tá ali fora o 
"POLACO" e o "EDO"? Cleiton diz que tem mais uns piá mas  é o "Polaco" e 
"Edo" o "Dieco" que puxam o bonde que fecham com eles e repassam para a 
rapizada. HNI pergunta se tem um ponto de vista? Cleiton diz que pra falar a 
real naquela quebrada tá perdindo, não tem nenhum que possa falar, 
aquele ou aquele. Cleiton diz para HNI que tem ser um dos três, e que é 
papo reto, que HNI tá pegando uma responsa. Cleiton fala que conversou 
com o "irmão" (PCC) da sintonia final, foi feita uma reunião dos "irmãos" 
(PCC) e hoje trocou umas idéias com "irmão" no pátio e ele disse que é que 
nem o "irmão" falou, na quebrada demoro e a hora que HNI quiser, que 
falou de HNI pra estar fazendo parte (PCC) e o "bagúio" é fechar fechando a 
caminhada e pra nunca mais passar pela situção de "gamba a fita" que irão 
chegar nos maloqueiros responsáveis pelos cadastros das quebradas e irão 
cadastrar todas as quebradas, e que vai chegar também naquele maloqueiro 
"Sabotagem". HNI pergunta se Cleiton chegou nos pía ontem, no "Leitão" no 
Janderson? Cleiton diz que chegou no Leitão mais o "piá" disse que tá  na 
Balsa, "expiado". HNI diz que o Leitão tá de boa, de pinote. Cleiton comenta 
que falou para o Leitão que queria levar uma idéia com ele referente a 
"quebrada" nada sobre correria. Cleiton pergunta: "SIC" Qual das quebradas 
que esta´ sintonizada com nóis? O Rivabem? HNI diz que começa com o 
Social (bairro), Rivabem, Sabet, Favela, Parquelope, Popular (a nova e velha), 
Itaboa (tá devagar). Cleiton diz que não tem ninguém representando a terra 
vermelha, só os piazinho terceirizado pegam com o Dieco e o Polaco. HNI 
pergunta sobre o bairro Aguas Claras se tem alguém? Cristiano respondeu 
que no Aguas Claras é os piá que fecham com eles, o "Chaveiro", "Cicatriz". 
HNI pergunta quem vende droga no centro? Cristiano responde que no Centro 
não tem ninguém, os caras saem do Centro e vão para as Vilas. HNI diz para 
Cristiano que tem que ter alguém representando. Cristiano diz que no Centro 
o bagúio é 24h por 48h filmado, parece "Big Brother". HNI diz que irão deixar 
um responsável para organizar, que no Centro tem que ter alguém  lá 
também. HNI pergunta se tem alguém no bairro Ferraria? HNI responde que 
lá não sabe. HNI pergunta se a Rondinha é nóis também? Cristiano diz que é, 
mas estão negociando tudo com o "Cica". HNI pergunta quais são os bairros 
que são deles que não se lembra mais certinho? Cristiano diz que tem o 
"Gorski", mas que é o seguinte, que dá o nome certinho das quebradas. HNI 
diz que esses bairros que é mais devagar, mais pequeno, mais carentinho, 
irão deixar um disciplina para puxar a responsa de outra quebradinha que ta 
fechando também... HNI pergunta se no Rivabem fica aquele piá. Cleiton diz 
que no Rivabem fica o César. HNI pergunta se Cesar troca umas idéias da 
hora? Cleiton diz que Cesar não tem uma mente muito aberta, mas é 
malandro, e veste a camisa. HNI DIZ QUE O INTUITO DISSO É TRAZER 
SINTONIA TOTAL, TENDO CONTROLE DA CIDADE E ONDE NÃO TEM É IR 
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BUSCAR, QUE É O CASO DA FERRARIA QUE SEMPRE VAI ALGUÉM FAZER UM 
"CORRE" LÁ, O ITABOA, CHEGAR NO BELA VISTA PRA VER COMO ESTÁ,  É IR 
BUSCANDO SINTONIA, agora buscar o Leitão o Janderson se vão fazer o 
"corre" ou não. HNI diz para Cleiton que no Terra Vermelha falou ontem com 
o Marcelinho e ele vai falar com Hiago, chamar aquele Cezinha de novo só 
que os cara querem pó (cocaína) por enquanto,  todo mundo só quer fazer 
corre com pó. Cleiton diz para HNI que ali é o seguinte os cara vão todo na 
subida da Favela com o Polaco, o Edo, é igual Campo do Meio os cara vão 
todos lá. HNI pergunta para Cleiton quem é o tal do "Taradinho"? Cleiton diz 
que não é Taradinho do Terra Vermelha, é "Atentadinho" e é um vacilão. HNI 
diz que o Polaco disse que o Atentadinho tá fazendo uns corre lá no Terra 
Vermelha. Cleiton diz que o Atentadinho é vacilão porque vive dando tiros 
nos outros. HNI diz para Cleiton que tem que trocar uma idéia com ele, 
porque as vezes é um piá bom e só falta dar uma idéia, apetitoso e tudo, 
dizer para Atentadinho que ele não tá agindo mais pelo que acha que deve 
estar fazendo. HNI diz que é "Resumo da quebrada" e Cleiton é o "Disciplina 
da quebrada". HNI diz que a partir do momento em que Atentadinho matar 
alguém e levarem para o Comando (PCC) a caminhada, tem que estar 
evitando essas fitas sem saber o por que vai acontecer. HNI diz que Cleiton 
tem que manter a disciplina a sintonia e buscar os cara que estão no corre 
do pó, da noiva  (cocaína) para puxar eles também, independente se é 
"playboy" ou de quem seja, chegar na linha e sintonizar. Cleiton diz que vai 
trocar idéia com aquele piá que HNI falou, o "Marcelo"  que é parceiro. HNI 
diz que a partir de agora que estão reinvidicando as quebradas não podem 
deixar faltar mercadoria (droga), que trocou uma idéia pro Eder e ele 
entendeu que não é um beneficio pra ele só, é pra todos. Cleiton pergunta 
se HNI trocou idéia com os piá do Bairro Alto e que não tinha da "camiseta 
do Brasil" (crack). HNI diz que trocou umas mensagens com o "Black" do 
Bairro Alto porque um cara pediu 05 peças (crack) na moeda (dinheiro). 
Cleiton disse que o Black deve ter entendido que era da mole, porque o Braz 
disse que tinha. HNI pergunta se Cleiton já fez um recolhe? Cleiton diz que 
ja fez um recolhe e mandou um qualquer (dinheiro) pro cara que eles 
tinham a divida das camisas do coxa (maconha). HNI pergunta se com o 
recolhe dá pra fazer uma caminhada com o Black? Cleiton diz que falou com 
os caras pra fazer mais um recolhe na quarta feira. HNI pergunta se Cleiton 
leu o Estatuto certinho? Cleiton responde que leu meio correndo mas já tá 
ligado que na ética do crime é mesma fita, diz que vai colar num "orelha" 
(orelhão) porque tem que ficar. HNI pergunta sobre aquela caminhada dos 
covardia (Policiais)? Cleiton diz que vai fazer tudo certinho do jeito que HNI 
instruiu, mas tem que usar cautela por causa dos "AP" (celulares). HNI diz 
que é quando o bagulho passar dos limites pra cima deles, nem que tenha 
que pedir apoio de uns piá de fora, para eles (Policiais) verem que o bagulho 
é loco e não vai falar por "AP", que tem que mostrar as garras de fora 
porque senão fica essa opressão do caralho. HNI diz que o bagulho tem que 
ser na hora certa, mas tem que deixar tudo no pente levanta, ter varias 
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cartas na manga, sempre tá largando na frente na inteligência”. (Registro 
do Áudio n. 7613527, Telefone do alvo: 4187149418  - telefone do contato: 
41.8733-0694 21/1/2013 - 17:45:57) grifo meu 
 
 

Em outra ligação, o acusado Cleiton da Silva liga para 

Valacir e pede para falar com “PL”, deixando claro que o número 8733-0694 

era utilizado por “PL”, oportunidade em que a conversa evolui e Valacir 

passa a conversa também com Cicatriz (Jonathan Francisco) evoluindo para 

uma discussão sobre pontos de droga, quando então ambos confirmam o 

longo de tráfico de drogas em diversos bairros de Campo Largo: 

“Cleiton liga e pede pra falar com o "PL". Cleiton diz para PL que estava 
ontem com uns probleminhas particular com o pessoal, mas tranquilo agora. 
Cleiton diz que tá com um parente e que vai que ter fazer uma cirurgia. 
Polaco conversa com PL e diz que a viatura estava  na frente do barraco 
acampanando a biqueira. PL pergunta quando que Polaco conseguiu falar 
com o Cicatriz e como que tá B.O com ele? Polaco diz para PL que está 
faltando pagar 8 (oito mil) mas na sexta feira já quita. PL pergunta para 
Polaco quando ele quita com o Cicatriz? Polaco diz que na sexta já quita com 
Cicatriz e com o Amarelo também. PL diz que já faz 03 dias que Cicatriz está 
chegando nele cobrando a fita, e se ele não trocar o chip por um da Claro faz 
tirar ele da sintonia. PL diz que é para Polaco chegar no cara de Sao Vicente 
e dizer que é para ele ir no orelhão e ligar no claro de PL, para que possa 
estar passando a caminhada. PL diz que é para Polaco dizer para o cara do 
São Vicente que é PL do Comando (PCC) que vai estar chegando os "bonde" 
na quebrada para apaziguar esse tipo de situação. PL diz que para passar o 
salve para o Cicatriz também e que não quer saber mais de mercadoria de 
fora. Polaco diz que o Diná falou com o irmão dele e que passar um 
"qualquer" (droga) para eles venderem. Polaco comenta que falou que não 
pode e que teria que falar com o PL. Polaco fala que Diná disse que estaria 
chegando no PL. PL diz que é isso mesmo e o Diná conhece ele da rua. PL 
diz que o Diná é camarada dele mais é pra parar de chegar nos maloqueiros 
das quebradas sem antes falar com ele, PL diz que Diná está na CCC (Casa 
de Custódia de Curitiba) porque estava envolvido naquelas mortes dos 
seguranças do Batel. Cleiton diz que tirou uns dias com o Diná. PL diz que tá 
ligado, mas não tem nada de tá oferecendo mercadoria para os outros.  MNI 
diz que HNI conversou com PL sobre uma situçaãozinha. PL pergunta se a 
situação da "noiva" da branca (cocaína). MNI pergunta se lançar o 
negocinho na mão dela pra virar, rola? PL diz que não tem como responder 
naquela hora. Cleiton diz que o padrinho do irmão Gordinho são o "Bebezão" 
e o "Mangue" de Paranaguá. CICATRIZ LIGA PARA PL (CICATRIZ DIZ QUE O 
NUMERO 41.88972366 ESTÁ BATENDO LÁ). CICATRIZ DIZ QUE SÓ AGORA 
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QUE CONSEGUIU UM CLARO, E PERGUNTA O QUE TÁ ROLANDO? PL  
PERGUNTA O QUE TÁ ROLANDO NA QUEBRADA DELE, CAMPO LARGO INTEIRA. 
Cicatriz diz que é isso mesmo, que o Polaco tá de comédia com ele. PL E 
CICATRIZ DISCUTEM, CICATRIZ DIZ QUE PL NÃO CONVERSOU SOBRE PREÇO 
DE MERCADORIA (DROGA) COM ELE. PL DIZ QUE NÃO TEM COMO ACERTAR 
PREÇO, TEM QUE ESTAR TUDO NA SINTONIA DO COMANDO, QUE AQUELE 
QUE ACHAR NÃO QUER CORRER COM ELE NÃO TEM OBRIGAÇÃO. PL diz que 
na PEPE tem Final do Brasil (PCC) e que o padrinho dele é Final do Brasil. 
CICATRIZ PERGUNTA PARA PL SE TEM COMO CONTROLAR CAMPO LARGO 
INTEIRA, QUE O BAIRRO POPULAR VELHO É QUEBRADA DE NATUREZA DELE, 
QUEM COMEÇOU A VENDAR A DROGA LÁ FOI ELE. Cicatriz diz que a cidade no 
ponto de vista dele, acredita que não irão conseguir o controle da cidade. PL 
DIZ QUE EM 2009 JÁ TINHA O CONTROLE DA CIDADE DE CAMPO LARGO, QUE 
DESDE 2000 O PL ENTREGAVA DROGA NO FERRARIA, QUE NO CENTRO, NOS 
BAIRROS ENTREGA DROGAS DESDE QUANDO CICATRIZ ERA "RANHENTO"...PL 
diz que é para Cicatriz mandar os cara chegar nele”. (Registro do Áudio n. 
7629093, Telefone do alvo: 4187149418  - telefone do contato: 41.8733-
0694 23/1/2013 - 20:22:33) grifo meu 
 

Logo, a conversa deixa evidente que Valacir de Alencar 

(que se identifica por diversa vezes como “PL” durante a ligação) desde 

2009 já tem o controle da cidade de Campo Largo e que desde o ano de 

2000 já vinha entregando drogas em vários bairros desta cidade, além de 

se intitular líder do tráfico e amparado pelo PCC (Primeiro Comando da 

Capital). 

Da mesma forma, uma outra ligação interceptada deixa 

evidente que o númera 8733-0694 é utilizado por Valacir de Alencar (PL), 

pois o mesmo é forneceido por Cleverson Lopatko ao acusado Marcelo 

Inocêncio (atentadinho): 

“POLACO conversa com ATENTADINHO e diz que o PL deu um "salve" e não 
é para pegar mais nada com o CICATRIZ; ATENTADINHO diz que tava 
pegando um verde (maconha) com o CICATRIZ e estava devendo um 
dinheiro; ATENTADINHO pega o telefone do PL  para ver o negócio do verde; 
POLACO passa o número do telefone de PL, 87330694 e diz que daí ele fala 
porque não e para pegar mais nada dele”. (Registro do Áudio n. 7947684, 
Telefone do alvo: 4188988051- 3/3/2013 - 13:21:09) grifo meu 

 

A prova ainda foi frutífera em demonstrar que o acusado 

Valacir de Alencar ainda coordenava as “R” (reuniões) do grupo, o que se 
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coaduna com os registros do caderno apreendido com o acusado Cleverson 

Lopatko: 

“(Conferência sobre a situação da briga onde RAFAEL foi a vítima); P.L diz 
para darem o entendimento da situação ai; ESTRATÉGIA pergunta se o 
AMARELO está na linha e este se identifica, em seguida ESTRATÉGIA diz que 
só para o entendimento dele (P.L) o menino falou que o outro menino 
(RAFAEL) estava colocando a mão no bolso e achou que ele estava armado 
daí ele achou por bem "descerem a madeira" nele, mas ele falou antes que o 
menino havia dado de dedo nele, daí veio com essa história de que o menino 
havia colocado a mão no bolso fazendo de conta que estava armado, então 
tem altas contraversões nas idéias dele; P.L diz que vai colocar o AMARELO 
na linha e daí você passa para nós dois ai, em seguida diz que tem que 
acelerar as idéias (ser breve) porque os irmãos do comando (PCC) lá da 
penitenciária geral requisitou nós ai do estado para chegar lá daqui a pouco; 
por uns instantes ESTRATÉGIA fica no fundo falando com os meninos (da 
briga); em 02min42seg P.L pede para que CHAVEIRO passe o entendimento 
do que ele pegou; CHAVEIRO pergunta se o AMARELO já está por lá e este 
responde que está na linha; CHAVEIRO diz que o MAIX lá que falou com 
você, disse que tinha sido pivô; P.L responde sim; CHAVEIRO diz que agora 
ele (MAIX) veio falar para ele outra coisa, disse que estava sentado sozinho 
e daí as outras turmas estavam do outro lado, que tinha rolado outra treta, 
e outra coisa que ele voltou nas idéia foi de que ele disse que o menino 
(Rafael) tinha apontado o dedo para ele, agora ele disse que o menino 
estava com a mão no bolso e achou que ele estava armado, e outra coisa eu 
perguntei se ele tentou trocar umas idéias antes de ir bater no piá, daí ele 
disse que é o seguinte que tentou conversar, mas pelo que o moleque 
(Rafael) falou o cara nem falou nada, pois quando viu apanhou; P.L pergunta 
se ele tentou conversar com o RAFAEL e em seguida pergunta se foi o 
RAFAEL que começou a treta então; CHAVEIRO diz que pegou só o 
entendimento dele (MAIX) para tentar puxar logo de uma vez o 
entendimento dos moleque ai né mano, vou falar para você os caras estão 
desacreditando do bagulho, ficam metendo as idéia ai, a gente querendo ou 
não joga uma idéia mil grau em cima e em seguida já joga outra pergunta 
em cima para ver se o moleque está prestando atenção, daí o moleque 
falou para repetir umas duas vezes, mas ta claro a mente, ta todo mundo 
entendido só ele (MAIX) que não, o cara não está entendendo que é o crime, 
entendeu;  P.L diz que para eles irem mais rápidos porque os irmãos 
(membros do PCC) lá de cima querem o contato; CHAVEIRO concorda e fala 
dos irmãos dele (P.L) lá e que está tudo parado só por causa dessa responsa 
(conferência); P.L diz que entendeu, e pede para ele puxar na conferência; 
CHAVEIRO fala com POLACO e diz que o irmão (P.L) está na linha e vão 
começar a puxar as idéia; POLACO diz firmeza; P.L pergunta se o menino ai 
(MAIX) que estava falando a caminhada, pergunta se ele tem outra versão 
ai para dar para ele (P.L), pergunta para ele como ele causou a situação; 
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POLACO passa para MAIX e este diz que na hora o cara estava com um 
canhão e a hora que ele passou para o outro lado, deu a confusão; P.L pede 
para que ele seja detalhado; MAIX diz novamente que ele estava passando 
um monte de moto por ali e estava dando risada daí os caras acharam que 
ele estava com um canhão daí a hora que ele passou por perto deu a 
confusão; P.L pergunta se ele (RAFAEL) provocou eles; MAIX conta tudo o que 
contou anteriormente de novo; P.L pergunta novamente quem que começou 
a confusão; MAIX diz que foi todo mundo que estava ali que começou a 
confusão; P.L pergunta quem é esse todo mundo; MAIX fala novamente que 
foi todo mundo, o piá ta aqui né (RAFAEL), os piás são o LUIZ o SIDE o ALE o 
PAULO o DOILSON, todos que estavam lá foram para cima né mano; 
CHAVEIRO pergunta se o DOILSON é o mesmo que morava no jardim 
rondinha; MAIX responde que não, que é um que mora ali na vila mesmo; 
P.L pergunta se eles pararam a moto e se foi eles que pediram para parar; 
MAIX diz que eles pararam ali, e a hora que pararam foi tudo mundo em 
cima; P.L questiona que se eles pararam trocar uma idéia e eles nem 
trocaram idéia, que se deduziram que ele estava armado e pararam para 
tretar (brigar) sem mesmo trocar idéia; MAIX diz que não, a única que viu foi 
que a hora que eles pararam todo mundo foi em cima; POLACO questiona a 
situação com MAIX novamente; MAIX conta novamente a mesma história; 
AMARELO (com sarcasmo) fala que então se ele estiver passando umas par 
de vez com um parceiro de moto então você vai pular para mim, não vou 
poder olhar para você que você vai querer me bater é isso; MAIX diz que 
não é isso; AMARELO pergunta que então se ele é valentão, mesmo 
sabendo que o cara está armado vai pular em cima dele, você vem para 
cima de mim com essa história ai, contesta e diz que se ele soubesse que o 
cara estava armado com certeza não ia pular nele não, fala que nunca ouviu 
falar dele (MAIX) e nunca viu ele num "pacotinho de suco" então você não é 
tudo isso de valentia, agora você vem falar que viu o cara armado e mesmo 
assim pulou nele, vocês estavam em cinco ou seis pinha (indivíduos) ai cara, 
isso é covardia; MAIX diz que não foi ele que viu que o cara (RAFAEL) estava 
armado, que todos que estavam ali viram; AMARELO contesta novamente e 
fala tudo o que falou antes, dá exemplo da situação novamente também e 
pergunta tudo novamente; MAIX diz que só estava no meio; AMARELO 
contesta novamente e pergunta cadê a malandragem dele, você estava 
num punhado de gente, você colocou na sua mente que o cara estava 
armado, você esta jogando um euke (mentira) ai para cima de nós mano, 
nós somos bandidos ai irmão, você não conversou com ele, você acabou de 
dizer que a hora que o moleque parou a moto vocês foram todos em cima; a 
conversa fica inaudível por uns instantes; em 12min29seg AMARELO diz que 
ele (MAIX) está tropeçando em suas palavras,  pois antes disse que o mano 
(Rafael) parou e vocês já foram em cima; MAIX diz que ele (Rafael) parou e 
disse que era parente do CASCÃO; AMARELO pergunta se ele acha que está 
certo nessa caminhada que fez com o piá ai; MAIX diz que certo não está, 
que está errado; AMARELO contesta novamente e diz que o que eles fizeram 
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foi uma covardia, fala do pessoal da conferência e pergunta se ele está se 
sentindo oprimido e acha que estamos cometendo alguma injustiça, você 
está se sentindo oprimido nas nossas idéias aqui; MAIX diz está certo 
mesmo que tem que cobrar né; AMARELO diz que se está certo, qual vai ser 
a cobrança que ele acha que terá para ele, se ele acha que nós devíamos 
arrebentá-lo no porrete como ele fez com o mano lá, veja que nossa é 
atitude é diferente, nós estamos chegando em vocês e colocando as idéias, 
coisa que você e seus parceiros não fizera, questiona como é que ele foi 
fazer isso com o parceiro (RAFAEL) e diz que o cara fecha com eles ai 
sempre, que nós dominamos ai todas as quebradas, daí você vai estar 
batendo na cara do menino que fecha com nós ai mano, você está 
totalmente errado mano; P.L pede licença para AMARELO para falar; P.L 
pergunta novamente o nome e se ele fazia algum corre na quebrada; MAIX 
responde que não, teve um tempo que vendeu alguma coisa para o POLACO 
mas que está parado no momento; P.L pergunta se ele tem consciência de 
que tem disciplina ai na quebrada antes de acontecer isso daí; MAIX diz que 
não tinha ciência; P.L pergunta para POLACO sobre essa situação do MAIX 
que não estava ciente da disciplina; POLACO diz que o moleque (MAIX) não 
estava mais morando ali e não estava mais envolvido no crime, entendeu, ele 
voltou a morar esses dias para cá, entendeu parceiro; P.L pergunta quem 
que eram  os moleques que estavam com ele nessa fita que sabiam da 
disciplina; POLACO responde que todos os moleques que estavam com ele 
(MAIX) na fita que bateram no maluquinho (RAFAEL) ali; P.L pede para falar 
com MAIX novamente; P.L questiona novamente se foi ele que começou a 
treta; MAIX diz novamente que não foi ele que começou que todos foram ao 
mesmo tempo; P.L questiona novamente a situação, e pergunta se não deu 
tempo nem de alguém querer trocar uma idéia com ele (Rafael); MAIX diz 
que daí a hora que ele parou, disse que era parente do CASCÃO, daí falamos 
que "vamos vazar", daí em seguida começou tudo; P.L pergunta sobre quem 
que deduziu que o cara estava armado; MAIX diz que todo mundo, pois ele 
passou com a mão no bolso, e todo mundo deduziu; P.L pergunta se ele 
tinha tomado uns goles; MAIX diz que na hora estava são; P.L pergunta se 
ele (MAIX) tivesse armado o que ia fazer; MAIX diz que nunca anda armado, 
e não tenho encrenca com ninguém, você pode perguntar para o POLACO 
pois vendi bagulho para ele durante um tempo; P.L pergunta se ele nunca 
teve encrenca, então porque resolveu participar da covardia com o piá lá; 
MAIX diz que estava junto; P.L pergunta se ele sabe que a fita que estava 
fazendo era errado; MAIX diz que ali todos tem ciência, só que daí eu parei e 
olhei para ele, daí ele disse que era parente do CASCÃO, daí eu falei então 
vamos vazar, e eu já estava saindo dali para ir embora, daí que rolou essa 
cena (briga), diz novamente que estava saindo; P.L pergunta se ele não deu 
nenhum chute nele; MAIX responde que deu um chute, e diz na frente de 
RAFAEL, mas daí ele falou que era parente do CASCÃO e eu disse para 
"vazarmos" dali, a conversa gira em torno do assunto anteriormente 
descrito; P.L questiona novamente quem que começou tudo e MAIX diz 
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novamente que foi todo mundo que estava na questão; P.L fala com 
POLACO colocar o RAFAEL na linha; P.L pergunta se RAFAEL estava 
acompanhando as idéia que o mano (MAIX) estava passando ali; RAFAEL diz 
que sim; P.L pergunta se é essa fita mesmo; RAFAEL sai de linha 
temporariamente; P.L fala com AMARELO; P.L diz que tem a mesma opinião 
que ele (AMARELO) descreveu antes, que como que eles iam ir para cima do 
mano (Rafael) sabendo que o mesmo estaria armado; AMARELO diz que 
enquadrou ele nas idéia por causa dessa fita ai; POLACO pergunta a P.L qual 
que vai ser a cobrança em cima desse mano ai; P.L diz já vão ver isso daí; 
POLACO diz que esse moleque está "metendo louco" mano, ele viu que o 
moleque estava desarmado sabia; P.L concorda e diz que senão ele não ia 
pegar o piá não; POLACO diz que independente dessa fita de que quando 
ouviu que ele (Rafael) é parente do Cascão, daí parou bater, independente 
disso irmão; P.L diz que isso é idéia furada, que estão querendo distorcer as 
idéia ai, e quebraram o piá de pau mesmo; P.L pergunta para ESTRATÉGIA 
se os irmão estão esperando para usar o telefone ai, em seguida diz para 
esperar um minuto; em 21min45min P.L diz que está todo mundo na linha de 
novo, e pergunta para RAFAEL se ele entendeu o que o piá estava passando 
ali; RAFAEL responde que sim; P.L pergunta se é essa fita que ele passou 
mesmo ou está mentindo; RAFAEL diz que ele está mentindo, pois estava 
com o tijolo na mão, foi ele que estava na frente do bagulho, foi ele que foi 
buscar lá, até meu parceiro apontou e disse "olá o maluco com o tijolo na 
mão lá"; P.L pergunta se ele acertou o tijolo em alguém; RAFAEL diz que 
acertou em eles (vítimas), daí o magrão chamou nós na crocodilagem, deram 
tijolada, garrafada; P.L pergunta quem foi que levou a tijolada; RAFAEL 
responde novamente que foi o parceiro que estava na garupa dele; P.L 
pergunta quais foram as lesões; RAFAEL diz que na cabeça e na cara; P.L 
pergunta se dá para ver as lesões e a cara dele machucada; RAFAEL diz que 
sim, que dá para ver e que está feio; POLACO diz que fizeram o moleque de 
"peteca"; P.L questiona se quem foi o frente da fita foi o MAIX mesmo; 
RAFAEL responde que sim, que foi ele mesmo e diz que todos eles estavam 
bêbados na parada; P.L diz que ele (MAIX) falou que estava são; RAFAEL diz 
que não parecia são não; P.L questiona se ele parou na humildade para ver 
o que acontecia, e daí acabou apanhando; RAFAEL diz que o magrão me 
chamou, daí eu parei, quando vi eles rodearam a moto, daí quando eu vi 
levei uma capacetada ou tijolada, não vi, daí já caímos da moto; 
DESCONHECIDO interrompe a ligação porque diz que os manos estão indo 
numa bala de mil grau, diz que vai trocar o chip que está com credito e vai 
dar uma batida (ligação) no irmão, mas é ligeiro; P.L pergunta para 
AMARELO se ele tem alguma pergunta para fazer para o RAFAEL; AMARELO 
pergunta se no pensamento dele, ele acha que o moleque achou que ele 
estava armado ou ele viu que você estava desarmado; RAFAEL responde 
que eles acharam que ele estava armado, só porque ele colocou a mão no 
bolso, mas agora colocando a mão no bolso quer dizer que estamos 
armados; AMARELO pergunta se ele conhece esses moleques ai de outra 
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treta ou só de vista mesmo; RAFAEL responde que conheceu ontem; P.L 
questiona se nenhum deles ele conhecia antes; RAFAEL responde que só o 
JEFFERSON e o PAULO; POLACO pergunta se ele tinha alguma treta com eles 
ai; RAFAEL responde que não, que passava por frente da casa deles de boa, 
mas daí os caras bebem e não sabem o que fazem; POLACO ressalta para 
P.L que o moleque (RAFAEL) parou na humildade trocar uma idéia com os 
caras, foi na inocência falar com eles e daí eles fizeram isso; P.L diz que o 
causador da fita foi  o MAIX e pergunta se ele poderia ter evitado; POLACO 
responde que sim em seguida questiona RAFAEL sobre isso; RAFAEL 
responde que não sabe, mas acha que não; P.L pede para jogar um por um 
dos malucos que estavam na fita; ALLISON entra na conversa; P.L pergunta 
se ele confirma que ajudou a agredir o parceiro (RAFAEL) ai e pergunta 
porque ele tomou essa atitude; ALLISON responde que sim, e diz que ele 
passou de moto e pagou de calibre (arma) ergueu a blusa junto com o 
parceiro dele que também pagou; P.L pergunta se eles pediram para eles 
pararem a moto e como chegaram até a eles (vitimas); ALLISON responde 
que o piazão pediu para eles pararem a moto e nós fomos conversar com 
eles daí o outro magrão parceiro dele estava pagando de calibre e ele 
(Rafael) também, daí os piás foram para cima deles, mas ele (Rafael) falou 
que era parente do CASCÃO daí os piás deixaram quieto, ele já estava 
vazando fora; P.L questiona se ele não fosse parente do CASCÃO se eles iam 
continuar; ALLISON responde que não; P.L questiona o porque não; ALLISON 
responde que não sabe; P.L questiona novamente; ALLISON diz que 
trocaram idéia com ele porque conhecem o CASCÃO e diz que não foi ele 
que começou a agressão; P.L pergunta quem foi; ALLISON responde que ele 
(MAIX) já falou quem foi; P.L pede para que ele confirme a pessoa que 
passou; ALLISON responde que o MAIX; P.L pede para ele confirmar 
novamente; ALLISON diz que foi; AMARELO pergunta se ele deu uns murro 
na cara do mano também; MAIX diz que não que não deu na cara; AMARELO 
questiona; MAIX diz que ele (Rafael) ta ciente quem chegou fazer a treta 
com ele, diz que a única coisa que ele fez foi dar um empurrão nele; 
AMARELO pergunta se o RAFAEL está perto e pede para ele confirmar a 
história; RAFAEL diz que ele deu um empurrão e daí ele não viu mais o que 
aconteceu; AMARELO diz que o empurrão que ele deu não foi para 
apaziguar não é; RAFAEL diz que não; P.L pede o outro piá que estava na 
fita;  SID entra na linha; P.L pergunta se ele confirma a fita que aconteceu 
com o piá lá; SID diz que estava junto, e a hora que ele olhou a moto estava 
caído e deu dois chutes nele; P.L pergunta o motivo; SID diz que não tinha; 
P.L questiona então se não tinha motivo; SID diz que diz que reconhece a 
culpa, que não tinha nada haver; P.L questiona quem começou  a fita; SID 
diz que  foi o MAIX; P.L pede para que ele confirme e pergunta se o MAIX 
não tivesse começado se não haveria essa fita ai; SID diz que confirma e 
acha que se ele não começasse não haveria a fita;  P.L questiona e diz se 
ele tem certeza; SID diz que não, que tem certeza; P.L pergunta se ele só 
deu chutes e se ele estava com uns goles na cabeça; SID diz que sim e que 
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estava com goles na cabeça; P.L diz se ele (Rafael) mencionou estar armado 
em algum momento; SID diz que tinha um cara lá que já tinha atentado 
contra seu irmão, então já tinha rolado uma desavença, daí o cara saiu fora 
do posto, mas daí eles (vitimas) começaram a andar de moto ali pelo posto, 
daí o cara (que ameaçou o irmão dele) voltou daí o cara da moto colocou a 
mão no bolso e deu risada, e daí quando eles voltaram encostaram a moto 
daí eu só vi a moto cair no chão e começou tudo; P.L pergunta se foram eles 
(vitimas) tinham tido a treta com o irmão dele; SID diz que não foram eles, 
que não tinham nada haver, que foi outro e ele já tinha vazado, daí o cara 
(Rafael) encostou de moto e os caras falaram que ele estava armado, mas 
chegamos íamos trocar uma idéia no começo, primeiro perguntamos se eles 
estavam armados daí eles falaram que não, mas quando eu vi a moto caiu e 
rolou a treta; P.L questiona a situação; SID fala que os caras chegaram por 
trás e começaram, diz que não viu quem foi, só viu quando a moto caiu no 
chão, eu tava levando idéia com o cara que estava na garupa; P.L pergunta 
que como ele confirma que foi o MAIX que começou a fita e pergunta se não 
foi ele (SID) que começou; SID diz que foi o MAIX diz que viu quando ele 
acertou o tijolo, daí a moto caiu; P.L diz que então daí todo mundo começou 
a bater nele, em seguida pergunta se ele acha que foi certo essa fita ai e 
agora como vai ficar a situação; SID diz que não sabe; P.L pergunta se ele 
estava sabendo que tem a disciplina na quebrada e não é mais para estar 
acontecendo essas fitas ai; SID responde que não, depois fala que soube só 
da vila; P.L questiona novamente se ele sabia que não era para ter treta e 
que era para todo mundo se unir; SID diz que  mais ou menos; AMARELO diz 
para ele responder; SID diz que estavam ciente; CHAVEIRO questiona que 
então é só na vila, quer dizer que se eles pegarem em outro lugar vão 
quebrar de pau então; SID diz que pode crer; CHAVEIRO debocha dele e fala 
novamente o que disse antes, depois questiona se ele só deu dois chutes na 
cara dele; SID diz que não acertou a cara dele que acertou a parte da 
cintura, diz que reconhece o erro; P.L pede outro que estava na fita; LUIZ 
entra na conversa; P.L pergunta o que ele tem para falar da situação; LUIZ 
diz que chegaram no posto e já tinha tretado uma primeira briga, daí o cara 
(RAFAEL) chegou lá e começou a se coçar né; P.L então questiona que a 
treta não era com eles (vitima) e pede para ele confirmar se participou da 
fita; LUIZ diz que confirma que houve a briga; P.L pergunta quem causou; 
SID diz que foi o MAIX; P.L pergunta se ele (MAIX) tivesse evitado se não 
haveria a confusão; LUIZ diz que não tinha dado nada; P.L questiona então 
se eles foram no embalo; LUIZ diz que não dava para deixar eles falando né; 
P.L questiona então que na covardia não dava para deixar os dois caras 
falando; LUIZ diz que foi errado né; P.L pergunta se eles também tiveram 
uma visão de que o maluco (Rafael) estava armado; SID responde que ele 
estava se coçando né, mas não sabia se ele estava armado ou não; P.L 
questiona então se eles mesmo sabendo que o cara estava armado  se 
mesmo assim eles chegariam perto para pega-lo, pergunta também se eles 
chegaram a perguntar se o cara estava armado; LUIZ diz que  não sabe, que 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

126 

 

só chegou e quando viu ele já estava no chão; P.L questiona a situação de 
que todos falaram que quando viram ele já estava no chão; LUIZ diz que 
primeiro ele (MAIX) foi conversar com ele; P.L pergunta se ele (MAIX) foi só 
conversar então; LUIZ diz que foi só conversa, mas daí quando ele viu 
começou aquela briga, depois que ele já estava no chão daí nós chegamos; 
P.L pergunta onde ele bateu; LUIZ diz que não vai mentir, que bateu nas 
costas; P.L diz que pergunta se ele estava deitado ou de pé; LUIZ diz que ele 
estava sentado em seguida diz que foi o garupeiro que ele acertou, diz que 
a hora que ele (Rafael) levantou que ele falou que era parente do CASCÃO 
daí que nós falamos para ele ir embora; P.L pergunta se eles quebraram a 
moto dele (Rafael); LUIZ responde que não; P.L pergunta para os outros da 
conferência se alguém quebrou a moto dele (Rafael), pergunta para o 
POLACO; POLACO diz que a hora que a moto caiu no chão, todo mundo 
chutou a moto; P.L pergunta se ele acha certo o que aconteceu; LUIZ diz 
que não, que foi errado; P.L questiona se ele sabia que não era para estar 
ocorrendo essas tretas ai na quebrada, só com o parecer nosso; LUIZ diz 
que estava ciente que estava rolando a cena; P.L pergunta o porque eles 
desrespeitaram; LUIZ diz que achou que não era os piás da vila; P.L 
questiona que se fossem de fora então daí eles não estavam nem ai; LUIZ 
diz que bateram a cena para mim disso, que era nós da vila ser tudo unido; 
P.L diz que é da cidade inteira, que não tem nada que fazer com ninguém ai, 
que a união é na cidade inteira, como que vocês saem ai fazer cagada desse 
jeito ai; LUIZ fala novamente que só estava ciente que só seria na vila, mas 
agora ficou ciente de tudo; P.L pergunta se AMARELO tem alguma coisa 
para falar para ele; AMARELO pergunta se ele (LUIZ) faz um pinote lá na 
quebrada; LUIZ responde que sim; AMARELO questiona então se a 
malandragem ele deixou em casa, fala se ele acha certo então montar um 
bonde pegar os caras, só porque eles passaram de moto se coçando e dar 
um pau neles; LUIZ diz que foi errada a atitude; AMARELO diz que então o 
que ele acha que seria a cobrança certa que devemos tomar em cima de 
você e seus parceiros ai; LUIZ diz que não sabe; AMARELO então questiona 
que ontem eles acharam certo bater no moleque, mas hoje ele não sabe o 
certo de o que devemos fazer com vocês; LUIZ diz que estavam tudo errado 
na fita; AMARELO questiona se ele acha que é só pegar na mão do moleque 
(Rafael) pedir desculpas e está tudo certo; LUIZ diz que não né; AMARELO 
diz que se não era só pedir desculpa, então qual é a cobrança certa; LUIZ 
diz que é melhor pedir desculpas e se acaso ele não aceitar, daí não sei né; 
AMARELO debocha dele, daí diz que semana que vem eles vão no posto de 
novo, enchem a cara, batem em outro e depois é só pedir desculpa de novo; 
LUIZ diz que não né; P.L diz que já pegaram o entendimento e pergunta se 
ele reconhece que quem começou a fita foi o MAIX; LUIZ diz que sim; P.L diz 
para passar para outro que estava na fita, e pergunta quantos ainda tem 
envolvido na fita; POLACO diz que tem bastante gente lá, mas que os piás 
que estavam na fita estão separados, em seguida pergunta quem mais 
estava na situação, que tem mais um fora o piá que ele vai trocar idéia 
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agora; P.L questiona o porque de ter outras pessoas lá; POLACO diz que 
reuniu todos para também estarem cientes do que você for passar e depois 
não ficarem dizendo que não sabiam, em seguida diz que vai anotar o nome 
de todos que estavam na fita e vai pegar todos que estavam presentes de 
testemunha, para estarem cientes de tudo; P.L concorda e pede para 
colocar o outro na linha; PAULO entra na conversa; P.L pergunta se ele 
participou da agressão; PAULO diz que da agressão ele não participou, que 
foi separar, e não deixou os piás pularem nele; P.L pede para POLACO 
confirmar com o RAFAEL se procede o que ele disse ou não; POLACO diz que 
o RAFAEL disse que não viu ninguém separando parceiro; PAULO diz que ele 
(Rafael) não viu porque estava no chão, por isso que ele não viu; AMARELO 
diz para POLACO perguntar para RAFAEL se ele viu esse moleque (PAULO) 
bater nele ou não; POLACO pergunta para RAFAEL mas ele diz que não 
lembra; P.L questiona se ele não participou da agressão; PAULO diz que da 
agressão não, até porque estava na porta do posto no momento da 
situação; P.L diz se tem alguém, dos piás que estavam lá, que confirma que 
você não agrediu, quem pode confirmar isso; POLACO pergunta se alguém 
lá confirma que ele (PAULO) não agrediu ninguém, em seguida diz que eles 
confirmam que o PAULO não estava na agressão; AMARELO diz para ele 
perguntar para o SID e os outros se ele estava na agressão; POLACO 
pergunta e eles confirmam que não; P.L diz firmeza, e questiona se ele foi lá 
para separar e apaziguar a fita; PAULO diz que a moto dele (Rafael) estava 
no chão, daí outro maluquinho lá queria leva-la mas daí nós não deixamos; 
P.L pede para que POLACO marque que ele (PAULO) não estava na agressão 
em seguida pergunta se ele também achou que foi covardia o que 
aconteceu; PAULO diz que sim que foi errado dos dois lados, fala que a 
atitude do RAFAEL foi errado ter passado pagando de arma para cima dos 
caras né; AMARELO pergunta se ele viu essa fita ai; PAULO diz que estava 
ele (Rafael) e o parceiro dele pagando de revolver no posto né mano; 
AMARELO questiona novamente se ele viu isso; PAULO responde que viu 
sim, daí os piás foram e cobraram a cena né mano, que eles estavam de 
boa bebendo daí os caras passam pagando de arma; P.L questiona se ele 
acha foi certo o que aconteceu; PAULO diz que foi errado dos dois lados, que 
não acha nenhum dos lados errados, daí os moleques foram em cima; P.L 
questiona a situação e pergunta novamente se ele não foi para cima e 
pergunta se ele acha que os dois lados estavam errados então, em seguida 
pergunta se ele não tem nenhum erro nessa parte então e pergunta se ele 
não viu quem começou a agressão; PAULO diz que não viu; P.L diz para 
colocar o outro que falta; JEFERSON entra na linha; P.L pergunta se ele 
confirma essas fitas e que estava participando dessas fitas ai; JEFERSON diz 
que não estava na fita, os dois estavam se pegando, eu vi que tinha um 
monte de gente daí fiquei de boa, eu vi que tinha um monte lá na briga e 
nem pulei; P.L pergunta se ele (Rafael) pagou de arma para eles mesmo; 
JEFERSON responde que pagou mesmo; P.L pergunta ele não fez nenhum 
agressão nele e pergunta quem começou a agressão; JEFERSON diz que foi 
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o MAIX; P.L pergunta se então todos foram no embalo agredir o piá; 
JEFERSON diz que sim porque são todos parentes (agressores) né; P.L 
pergunta se ninguém trocou uma idéia com ele (Rafael) antes; JEFERSON diz 
que conhece o RAFAEL, diz em seguida que tentou amenizar mas os caras 
se alteraram né, diz que ele (Rafael) está de prova que ele(JEFERSON) 
tentou apaziguar; P.L pede para que POLACO confirme a informação com 
RAFAEL e este confirma; P.L AMARELO pergunta se o RAFAEL está 
confirmando que o JEFERSON e o PAULO não tem nada haver com a fita 
então; POLACO responde que sim; AMARELO pergunta se o RAFAEL está por 
perto; POLACO diz que o RAFAEL não lembra bem porque tinha muita gente 
na fita ele não consegue explicar se estavam ou não estavam; P.L questiona 
então se ele (RAFAEL) tem certeza ou acham que não estavam; POLACO 
pergunta para RAFAEL e este responde que o piazinho que está falando com 
você (JEFERSON) não estava na fita; P.L pergunta se nem ele (JEFERSON) e 
nem o outro que estava no posto; POLACO diz que só este pia que está 
conversando contigo (JEFERSON), diz que o PAULO ele não tem certeza; P.L 
pergunta se ele acha que foi certo e se da parte do RAFAEL teve algum erro 
ai; JEFERSON responde que não foi certo e que foi errado eles pagarem de 
arma né, os dois lados estavam errados, os piás são meus irmãos né, eu 
falei para eles que tem que ir pelo certo e não pelo errado; P.L pergunta 
como eles (agressores) chegaram perto deles (vitimas); JEFERSON responde 
que nem lembra bem ao certo como foi, que só chegou lá e tentou 
apaziguar os caras lá, pois conhece eles, daí a hora que eu tentei avisar, 
eles já estavam agredindo; AMARELO pergunta quem é irmão dele; 
JEFERSON diz que o PAULO o LUIZ e  SID; AMARELO pergunta se todos eles 
fazem pinote na quebrada; JEFERSON diz que sim; AMARELO pergunta se ele 
estava ciente da disciplina da quebrada que o irmão P.L está colocando na 
quebrada ai; JEFERSON diz que ficou sabendo sim; AMARELO diz então se 
ele sabia os irmãos deviam saber também; P.L diz que já era as idéias, e 
pede para colocar o RAFAEL na linha ai; RAFAEL entra na linha; P.L pergunta 
se eles pagaram de arma para os piás lá; RAFAEL diz que não, que colocar a 
mão no bolso não é pagar de arma; AMARELO diz para ele ser transparente, 
se ele colocou a mão no bolso para pagar que estava armado ou foi na 
humildade, diz que ele não está errado na caminhada os moleques fizeram 
uma covardia contigo, pergunta novamente se ele fez menção de estar 
armado; P.L questiona novamente a situação e fala para ele dizer a 
verdade, se ele tem alguma parte de culpa, que ocasionou a fita ai, que ele 
seja transparente ai; RAFAEL diz que  estava de boa que o celular dele 
estava no bolso, daí eu peguei e comecei mandar mensagem; P.L questiona 
se ele estava andando de moto, fala novamente para ser transparente; 
RAFAEL diz que estava andando e tinha chegado uma mensagem, daí ele 
viu a mensagem e guardou o celular no bolso, daí os caras achou que eu 
estava pagando de calibre; P.L questiona se andando de moto; RAFAEL 
responde que sim; P.L diz que em nenhum momento ele acha que pagou de 
calibre com os piás; RAFAEL diz que não, que em nenhum momento; P.L diz 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

129 

 

que pergunta porque ele continuou por ali e quanto tempo demorou até 
acontecer a parada; RAFAEL diz que foi dar um role ali no Texaco (posto); 
P.L pergunta quanto tempo demorou para acontecer a parada; RAFAEL 
responde que uns 7 minutos; P.L diz que ficou andando esse tempo perto 
dos piás; RAFAEL diz que não foi só isso, que foi perto da favela também; 
P.L pergunta se ele percebeu que poderia ocasionar uma treta com os piás e 
se não teve nada de provocação antes; RAFAEL diz que não que nem 
imaginou que eles iam fazer essa fita, eles ficaram andando de lado, mas eu 
fiquei na minha, pois nem curto confusão, daí um deles me chamou eu 
encostei a moto e eles rodearam, daí quando eu fui querer sair o magrão 
veio e me deu uma tijolada ou capacetada, nem vi, em seguida fala que 
nem lembra da cara do moleque, os caras quase me mataram me 
espancaram, daí a gente não lembra mesmo; P.L perguntam se eles 
estragaram a moto dele também; RAFAEL diz que sim; P.L pergunta se o 
outro piá que estava com você ficou machucado também; RAFAEL diz que 
sim; P.L pergunta quanto tempo eles ficaram batendo neles; RAFAEL diz que 
acha que foi uns 10 minutos; P.L pergunta se alguém chegou e apaziguou a 
treta; RAFAEL diz que aquele piazinho lá, o JEFERSON, falou para me 
deixarem de boa porque eu era conhecido, mas daí os piás continuaram não 
estavam nem ai, era garrafada e tal, estavam tudo bêbado; P.L pergunta se 
AMARELO tem alguma pergunta; AMARELO pergunta se ele esta na 
transparência e não estava pagando de calibre, porque foi feita uma 
injustiça em cima dele e tem que ter uma cobrança em cima dos moleques, 
mas não queremos que você minta para nos não estar cometendo um a 
injustiça para cima dos moleques também entende; RAFAEL diz que ressalta 
novamente que não estava pagando de calibre, os caras bebem e vêem 
coisas, e acham que a gente esta pagando de calibre; AMARELO diz que não 
tem mais nada para perguntar; P.L pergunta para POLACO se o piá é gente 
boa mesmo, e este responde que sim, que conhece ele desde pequenino, 
em seguida P.L PERGUNTA PARA RAFAEL SE ELE VAI QUERER UMA 
COBRANÇA EM CIMA DESSAS FITAS AI, SE QUER A COBRANÇA A MESMA 
ALTURA; RAFAEL RESPONDE QUE DE BOA, QUE QUER SÓ QUE ELES PAGUEM 
A MOTO E JÁ ERA, DIZ QUE NÃO QUER COBRANÇA E RESOLVEU PASSAR POR 
CAUSA DA DISCIPLINA DO BAGULHO, QUE ESSAS FITAS NÃO PODEM 
ACONTECER AI NÃO; P.L DIZ QUE QUESTIONA SE ELE SÓ QUER QUE ELES 
PAGUEM O PREJUÍZO DA MOTO; RAFAEL DIZ QUE SIM, PORQUE PARA ELE NÃO 
ADIANTA (OUTRO TIPO DE COBRANÇA); P.L DIZ QUE QUEM ESTÁ SENDO 
PREJUDICADO É ELE, PORQUE OS PIÁS ERRARAM EM CIMA DELE, E DEPENDE 
DELE (RAFAEL) PARA TER UMA COBRANÇA EM CIMA DOS PIÁS LÁ, SE VOCÊ 
QUISER UMA COBRANÇA VAI TER ENTENDEU MANO; RAFAEL DIZ QUE SIM; P.L 
DIZ QUE SE ELE NÃO QUE A COBRANÇA ENTÃO JÁ ERA; RAFAEL CONCORDA, E 
DIZ QUE OS CARAS ESTAVAM BÊBADOS NO NEGÓCIO; P.L DIZ PERGUNTA 
PARA POLACO SE TODOS OS PIÁS ESTÃO OUVIDO AS IDÉIAS, E ESTE 
RESPONDE QUE SIM, EM SEGUIDA P.L DIZ QUE DIZER PARA ELES ACERTAREM 
O PREJUÍZO DA MOTO DO MENINO (RAFAEL) AI; POLACO PERGUNTA PARA 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

130 

 

ELES (AGRESSORES) E OS MESMOS CONCORDAM EM FAZER O RACHA PARA 
PAGAR A MOTO DO MANO; P.L PERGUNTA QUANTO TEMPO ELES LEVARÃO; 
RAFAEL DIZ QUE NA SEGUNDA FEIRA, EM SEGUIDA COMBINAM O ACERTO E O 
TEMPO DO CONSERTO DA MOTO; P.L FALA PARA TODOS SE MAIS ALGUMA 
VEZ VIM ALGUMA RECLAMAÇÃO EM CIMA DELES, VAI SER COBRADA; POLACO 
REPASSA A SITUAÇÃO E ELES CONCORDAM; P.L RESSALTA QUE NÃO TEM QUE 
FAZER PATIFARIA EM LUGAR NENHUM, QUE ISSO ELES PODEM PAGAR COM A 
PRÓPRIA VIDA, FALA DA DISCIPLINA E DE ATITUDES ISOLADAS, SE A PESSOA 
AGREDIDA QUISER UMA COBRANÇA VAI TER UMA COBRANÇA, RESSALTA QUE 
DESSA VEZ NÃO HAVERÁ COBRANÇA PORQUE O MENINO (RAFAEL) NÃO QUIS, 
EM SEGUIDA FALA DO CONSERTO DA MOTO E SE ELE PRECISAR DE UM 
REMÉDIO É PARA ELES SE VIRAR NOS TRINTA E CONSEGUIR; P.L FALA 
NOVAMENTE DA SITUAÇÃO ANTERIORMENTE COMBINADA PARA TODOS OS 
AGRESSORES OUVIREM, E DIZ QUE A PARTIR DE HOJE ELES TOMEM COMO 
EXEMPLO ESSA SITUAÇÃO AI, DIZ QUE NÃO TEM PARA ONDE CORRER E É NÓS 
QUE ESTAMOS NA FITA AI COM O DISCIPLINA DO COMANDO NA QUEBRADA AI, 
PARA NÃO ESTAR COMETENDO INJUSTIÇA COM NINGUÉM E O QUE ELES 
FIZERAM FOI INJUSTIÇA E COVARDIA, FALA NOVAMENTE DA SITUAÇÃO E DE 
QUE ELES ESTÃO DEVENDO MERCADORIA, PORQUE SE TIVER QUE FAZER 
OUTRA REDONDA (A.R) COM ELES, A CONVERSA VAI SER DIFERENTE, ELES 
ESTÃO SAINDO DE BOA PORQUE O MENINO (RAFAEL) NÃO ESTÁ QUERENDO 
COBRANÇA, DA PRÓXIMA VAI TER UMA COBRANÇA BEM MAIOR; em seguida 
P.L atende outra ligação e um DESCONHECIDO diz que o ESTRATÉGIA quer 
que ele (P.L puxe ele em outra linha ai; P.L pede para ele aguardar porque 
está com outros dois na linha; A conferência para julgar o ato dos 
agressores vai até de 1h12min00seg; desse momento até o final da ligação 
surge outra conversa de um cagueta que IAGO diz que identificou lá no 
local, a conversa se encerra em 1h32min06seg”. (Registro do Áudio n. 
7756897, Telefone do alvo: 41.8733-0694 - telefone do contato: 4187710511 
- 9/2/2013 - 22:29:59) grifo meu 
 

  

Como se observa, mais uma vez o acusado Valacir de 

Alencar bem demonstra seu ascendência sobre os criminosos de Campo 

Largo, pois havendo uma briga envolvendo alguns agentes do crime, foi 

acionado todo o comando criminoso para formar um verdadeiro “Tribunal 

do crime”, tanto é que após uma longa instrução com oitiva de todos os 

envolvidos, concluiu o acusado Valacir pela aplicação de apenas um pena 

pecuniária, ou seja, de reparação dos danos produzidos na moto atingida, 

pois que a suposta vítima Rafael não desejou a aplicação de outro tipo de 
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penalização, o que serviu para o acusado Valacir advertir os demais 

asseclas da disciplina da “quebrada”. 

No mais, a prova produzida também foi frutífera em 

demonstrar que o acusado manteve diversos contatos com vários acusados 

indicados, organizando e promovendo a manutenção do tráfico de 

entorpecentes. 

Uma prova importante é uma mensagem1 interceptada 

enviada ao acusado Valacir de Alencar (PL) pela pessoa que se identifica 

por “NICK”, a qual indica ao chefe da quadrilha que o número telefônico do 

acusado Alisson Patrick estava “na responsa” (junto com o grupo) e 

incumbido de receber 200 gramas de “noiva” (gíria utilizada para indicar 

cocaína): 

Recebida 
554188186551 / 

869525010617210 
 

98705150 / 
98705150 

 

13/04/2013 
17:36:14 

 

(tipo: envio)salve pl entao 
chega nesse numero 
97700250 esse menin ta na 
rerponsa d receber as 200g 
da noiva manda entregar la 
hoje sem falta fmz nick 
 

 

  A mensagem fala por si, indicando remetente (nick) e o 

destinatário (PL – Valacir), bem como indica o membro do grupo 

responsável de receber certa quantia de cocaína (200g), cabendo a Valacir 

mandar entregar a droga para quem atender o telefone 97700250, ou seja, 

o telefone do acusado Alisson Patrick.  

Em outra gravação, importante destacar uma conversa 

mantida entre Valacir de Alencar (PL), João Carlos (estratégia) e Jefthr 

Ribeiro (lambari), na qual os líderes do grupo criminoso resolve testar o 

acusado Jefthr Ribeiro numa longa conversa propondo ao mesmo a função 

de disciplina da quebrada, ou seja, a responsável por comunicar ao 

comando todas as alterações ocorridas no mundo do crime em Campo 

                                           
1 CD - SOMBRA\relatório 21- 2 quinzena abril\Audios Valacir de Alencar (P.L)\SMS –VALACIR DE 

ALENCAR.xls célula 154. 
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Largo, controle dos membros do crime em todas as áreas, além de dar 

exemplo aos demais: 

“P.L. - Alô, eu queria falar com o lambari ai irmão; LAMBARI 
- É eu mesmo irmão. P.L. - Só um minuto que vou puxar o ESTRATÉGIA na 
linha irmão; LAMBARI - firmeza; P.L. - E ai parceiro, é o LAMBARI  que tá na 
linha ai? LAMBARI – Aham; P.L. - um forte abraço do irmão máfia e do 
estratégia ai irmão; LAMBARI - abraço ai mano;  P.L. - sabe quem é o irmão 
da máfia ai mano?; LAMBARI – eu não conheço;  P.L. - Firmeza total ai, você 
fecha na cidade com os parceiros ai? LAMBARI – verdade, aham; P.L. – com 
quem você fecha ai irmão? LAMBARI – fecho com o CHAVEIRO; P.L. – com 
quem mais? LAMBARI – AH, COM O PL IRMÃO, COM O ESTRATÉGIA AI; (...)P.L. 
– e qual é dos irmãos ai, do ESTRATÉGIA e do irmão PL ai?  LAMBARI – ah, 
tipo, agora eu to mais no contato com o estratégia irmão, o meu contato é do 
tipo pega a mercadoria, mesmo assim, tá ligado; P.L. – só isso só irmão? 
LAMBARI – aham, é verdade, mais no contato é coisa dessas caminhadas ai 
assim de pegar a mercadoria; (...)P.L. – Já leu o Estatuto já mano? LAMBARI 
– não, não li ainda mano. P.L. – certo e como que está os corres seus ai, tá 
tranquilo ou tá meio devagar?  LAMBARI – tá tranquilo, até agora tá 
tranquilo até mesmo eu peguei uma mercadoria com o ESTRATÉGIA ai; P.L. 
–  quem mais fecha  com você ai mano? LAMBARI – vamos ver, ah tem o 
JEAN na vila ai, tem eu o JEAN, o DIEKO lá em baixo lá também, mas tipo 
aqui na vila que eu moro é só nós três mesmo; P.L. E POR QUE VOCÊ  NÃO 
TROCA UMAS IDEIAS COM O IRMÃO PL ? LAMBARI – AH, PORQUE AGORA ELE 
FOI TRANSFERIDO AGORA NÉ, DAI ELE TROCOU DE NÚMERO TAMBÉM; P.L. –
É, e porque você não  falava com ele? LAMBARI – ah, eu trocava umas 
ideias com ele antes; P.L. – Direto?  LAMBARI – EU TROCAVA PELO MENOS 
QUANDO EU PEGUEI MERCADORIA EU TROCAVA IDEIA COM ELE, NÓS TAVA 
SE COMUNICANDO AI, DAÍ DEPOIS EU NÃO PEGUEI MAIS MERCADORIA DELE, 
EU PAGAVA DO ESTRATÉGIA, DAÍ ERA MAIS UMAS IDEIAS COM O ESTRATÈGIA 
AI MESMO; P.L. – e eram as mesmas ideias ou era um pouco diferente as 
ideias um do outro, LAMBARI – ah, as mesmas ideias, é igual os dois, aham, 
as mesmas ideias; P.L. – e a questão das mercadorias, quem fecha as 
mercadorias ai na quebrada ai? LAMBARI – QUEM QUE FECHA? TIPO QUEM 
QUE LANÇA? VOCÊ PERGUNTA, AH EU PEGO DA MÃO DO ESTRATÉGIA, MAIS 
QUEM NEM TIPO, NA FRENTE MESMO PELO QUE EU SEI DE CONHECIMENTO É 
O  P.L., ENTENDEU; P.L. – certo, entendeu tudo; P.L. – você tá correndo pelo 
certo ai nas caminhadas parceiro? LAMBARI –aham, certo, faço meu corre 
aqui ne, vender uma mercadoria e certo; P.L. – tá sempre na sintonia com o 
irmão ai?  LAMBARI – aham, direto, com o ESTRATÉGIA é todo dia, aham; 
P.L. – não tá metendo a máquina, metendo as máquina? LAMBARI – AH, ÀS 
VEZES EU METO, ÀS VEZES NÃO; (...) P.L. – ENTENDEU TUDO, SE FOR PARA 
FECHAR NA QUEBRADA AI, PÔR VOCÊ  DE DISCIPLINA, TEM ALGUM 
PROBLEMA, VOCÊ, ACHO QUE VOCÊ VAI DAR DISPOSIÇÃO PARA ESTAR 
DANDO UM RESPOSTA AI PRÁ NÓS, ATÉ UMA ATENÇÃO AI NA QUEBRADA 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

133 

 

PARA NÓS?  (...) se eu for colocar você ai de disciplina, você acha que você 
vai dar uma atenção  ai parceiro a hora que ligar ai em você, você vai ver os 
bangs ai que nem o P.C. corria?  LAMBARI – verdade mano, eu posso dar 
uma força. P.L. – DAR UM FORÇA NÃO, VOCÊ VAI PEGAR UMA 
RESPONSABILIDADE NA TUA MÃO, ENTENDEU PARCEIRO; LAMBARI – AHAM.  
P.L. – (...) tudo, se alguém ai dar um tiro no outro, se alguém brigar, tiver 
roubando na favela, fazer o que vocês fizeram esses tempos ai que levaram 
a polícia para a quebrada ai, entendeu parceiro? LAMBARI – aham P.L. – tá 
ciente do que eu to falando neh? LAMBARI – verdade, aham; P.L. – não fez 
mais esse tipo de fitinha furada neh piá? LAMBARI – NÃO EU TO DE BOA, 
NÃO, ESSAS CAMINHADAS AI QUE VOCÊ CITOU IRMÃO, DE BAGULHO, TIPO 
NÃO FOI INTENÇÃO AI, O BAGULHO NÓS FEZ UMA FITA AI; (...)P.L. – Você 
quer ai, ficar na disposição a partir de hoje ou amanhã, nós ver com os 
irmãos para colocar você na condição de disciplina ai piá? LAMBARI – DÁ 
PRA FICAR SIM MANO, DÁ PRÁ FICAR SIM; P.L. – então você entendeu as 
ideias das fitas ai, da responsa que você que você tá pegando ne piá? 
LAMBARI - Verdade, aham, entendi tudo; (...)P.L. – então, veja bem, o que 
acontece, tudo que você fizer ai, você já pega e compra um caderno amanhã 
cedo, compra uma caneta ou qualquer coisa lá e já começa a marcar, já pega 
o bagulho de todo mundo ai, entendeu pia, todo mundo que fecha ai os 
corres, as mercadorias, assalto e 171, tudo que for corre ai para nós saber 
como está o andamento da quebrada, entendeu pia? LAMBARI – ENTENDEU, 
157 E TODA AS CAMINHADAS. (...)” (Registro do Áudio n. 8594047, Telefone 
do alvo: 4188186551 Telefone do contato: 4188781046 - 23/4/2013 - 
19:04:28 – fls. 1217 -1222 dos autos n. 2012.001911-3) grifo meu 

 

A conversa ora registrada deixa evidente que o acusado 

Jefthr Ribeiro, vulgo “lambari”, foi testado pelo acusado Valacir de Alencar, 

o qual se identificou como “irmão máfia”, visando extrair do acusado o grau 

de confiança suficiente para indicá-lo como disciplina da “quebrada”, 

função de extrema importância para o comando do grupo, pois é a pessoa 

que identifica os problemas de disciplina na região de atuação do grupo 

repassando as informações e agindo conforme lhe é determinado. O diálogo 

referido, que não foi transcrito integralmente, descreve com minúcias a 

importância da função atribuída ao acusado Jefthr Ribeiro. A mesma 

conversa permite identificar que o acusado Jefthr ainda foi repreendido pelo 

uso de armas (máquinas) em suas ações, o que deve ser evitado pelo 

disciplina, que sempre deve dar exemplo aos demais. O trecho supra 
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descrito ainda deixa bem evidente que o acusado Jefthr atuava diretamente 

no tráfico de drogas, recebendo drogas diretamente de Valacir (PL) e de 

Chaveirinho (estratégia), ou seja, o acusado João Carlos, admitindo que sua 

função (correria) era pegar e vender mercadorias e que havia parado de se 

envolver com assaltos. Por fim, o diálogo deixa claro que, apesar de toda a 

advertência do acusado Valacir acerca de suas responsabilidade como 

“disciplina”, o acusado aceitou prontamente a missão que lhe foi atribuída, 

tendo, inclusive, cumprido de forma imediata a orientação do chefe do 

grupo, pois que já lançou em anotação de papel a lista dos criminosos que 

atuavam na quadrilha, primeira ordem recebida no referido contato. 

Ocorre que o acusado Jefthr Ribeiro foi preso no dia 

seguinte a sua nomeação pelo chefe da associação, oportunidade em que 

foi flagrado com 300 pedras de crack, dois revolveres calibre 38 e a lista de 

criminosos. Tal fato (prisão) foi objeto de comentário pelo réu Valacir de 

Alencar logo após a referida prisão, oportunidade em que confirma que 

acabará de fazer a proposta para o mesmo assumir responsabilidade no 

grupo criminoso: 

“P.L. – CAIU O LAMBARI LÁ COM TREZENTAS E POUCAS 

BUCHAS E MAIS UM TANTO DE DINHEIRO LÁ; HNI (homem não identificado) – 

oh, o LAMBARI caiu irmão? P.L. – verdade, vai para o inferno, o bagulho tá 

foda irmão; HNI – Oh, fala prá você, o lambarizinho era da hora né; P.L. – da 

hora, orra, caiu com um monte de bucha, com quase quatrocentas buchas, 

R$ 4.000,00, dois calibre (...) mas também o cara fica com dois calibre em 

casa, um monte de bucha, um monte de dinheiro irmão, só para a cara dele 

né mano; (...) orra mano, o bagulho é louco, só preju mas pior é o piá né, 

ele tava fechando uma responsa com nós lá, tá ligado; HNI – ele tava de 

disciplina na quebrada? P.L. –  ele ia ficar, ontem, eu já ia trocar umas 

ideias com vocês sobre essa fita ao, sabe piá; HNI – aham; P.L. – colocamos 

ele ontem, trocamos um papo reto sobre o que tinha que fazer e pá, e hoje 

o piá pula, orra. (...)” (Registro do Áudio n. 8603500, Telefone do alvo: 
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4188186551 Telefone do contato: 4187719801 - 24/4/2013 - 17:46:23 – fls. 

1223 -1225 dos autos n. 2012.001911-3) grifo meu 

Em outra oportunidade, observa-se que o Valacir de 

Alencar em conversa com “Amarelo” (Cleiton da Silva) discutem a 

responsabilidade de “Lambari” e Iago” na prisão de Cleverson, pois estes 

estaria levando veículos roubados para a área de tráfico, o que estava 

chamando a atenção da Polícia:    

“P.L pergunta se está tudo bem por lá; AMARELO diz que mais ou menos que 
não está muito legal não, ta cheio de bicho (policia) bem na quebrada onde 
ele guarda as camisetas; P.L diz que é para tentar dar uma atenção lá para o 
polaco, ver se aquele advogado pode ir lá dar uma acompanhada lá; 
AMARELO diz que os bicho já saíram de lá, só que ele (desconhecido) não 
consegue falar com ele (POLACO); P.L diz se ele não sabe se levaram ele 
(POLACO) lá; AMARELO diz que o outro piá eles levaram agora o POLACO ele 
não tem certeza, em seguida diz que já colocou o EDO lá agora para ir ver 
essa fita, daí o EDO vai dar um retorno por mensagem, diz que não pode 
sair dali agora que está de olho nas caminhadas lá; P.L diz para ele não ficar 
se incomodando com essas fitas ai, que essa fita é do POLACO entendeu; 
AMARELO diz que entendeu tudo, e esta vendo o que faz, fala novamente 
que mandou o EDO; P.L questiona porque o POLACO não está chegando 
neles; AMARELO diz que falando bem a verdade esse cara é um "pau no cú" 
(falando de POLACO) diz em seguida que todos esses piás ai, IAGO, LAMBARI, 
são todos uns "pau no cú", diz que na hora que precisa deles eles não 
chegam com o dinheiro; P.L diz que vão trocar umas idéia ai de perto, porque 
essa caminhada ai foi causada por causa do LAMBARI e o IAGO; AMARELO diz 
que claro que é, que está ciente; P.L diz que o bagulho é só neurose com 
esses piás; AMARELO diz que é verdade, que agora mesmo que precisamos 
deles, ficam dormindo ai o dia inteiro e daí de madrugada você pensa que 
eles estarão na ativa, que nada, ficam todos ai zoneando e putiando, fala que 
o crime não é assim, que esses caras estão confundindo "cú com bunda", 
entendeu, os caras vêem a gente ai e diz que é bunda mole, mas o objetivo 
do crime é ganhar dinheiro né mano, se fosse para ficar famoso mandava 
uma carta para o big brother; P.L diz que é verdade, fala em seguida que o 
POLACO estava levando as caminhadas ai tudo certinho, tanto que estava 
em casa de boa, e através de uma situação dos dois lá (IAGO e LAMBARI) o 
bagulho moiou desse jeito ai e aconteceu essa situação ai; AMARELO diz 
estar fudido da cara pelo seguinte, faz uma cara que corremos atrás de uma 
moeda, fortalece com os cara ai, você ai dentro resolvendo as B.O(zeira) ai, 
e esses caras ai não dão atenção de cinco minutos no telefone ai para nós, 
daí você está ai resolvendo todos os problemas e nós ai correndo atrás, e os 
caras pedem meia peça (drogas) nós corre atrás, para daí eles arranjarem 
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B.O ai e agora estarem ai dormindo em casa; P.L que pode ficar tranquilo 
que se sobrar alguma coisa, vai moia ai para eles, foi dado papo reto e eles 
acham que eu estou de brincadeira, o bagulho é o seguinte, essa fita é 
pouca idéia, não irei ficar prolongando muito isso daí não (...)”  (Registro do 
Áudio n. 8002524, Telefone do alvo: 4187330694 - 07/3/2013 - 15:50:44) 
grifo meu 
 
“P.L pergunta se arrastaram o piá lá; AMARELO diz que o gravata (advogado) 
já foi lá, diz que o moleque foi levado só para uma averiguação; P.L diz que 
fizeram ele falar que era ele que estava em um assalto, mas não tem nada 
haver, o cara estava em uma conversa com nós ai irmão; AMARELO diz que o 
gravata (advogado) foi lá, trocou uma idéia comigo lá diz que sem 
problema, que o piá foi levado só para averiguação, de certo levaram 
alguém lá para reconhecer né, mas não procede né irmão; P.L pergunta 
como vai ficar a situação dele na seqüência; AMARELO diz que os caras 
estão interrogando ele né, estão tentando tirar alguma coisa dele (POLACO); 
P.L diz que o piá não tem nada haver com a fita, e os piá lá vão se foder; 
AMARELO diz que o RUDI ligou do número para o POLACO entendeu, mas o 
telefone estava com os bicho (policias); P.L diz que também ligou e os caras 
atendeu, pergunta o que o advogado falou; AMARELO diz que não tem como 
eles segurar o piá, entendeu; P.L diz que se o piá tava limpo não tem como 
segurar ele; AMARELO diz que não tem mesmo, como arrastar o pia, pode 
ser que até coloquem ele para pousar lá, mas manter preso não dá, 
entendeu; P.L questiona se antes de um mês ele (POLACO) sai; AMARELO 
diz que ele vai embora daqui a pouco, no máximo amanha, pelo que o 
doutor falou os cara só vão interrogar ele, entendeu; a ligação fica inaudível 
um tempo; em 03min40seg P.L diz que está com raiva dessa situação; 
AMARELO diz que o RUDI ligou para ele, daí os caras atendeu, daí o RUDI 
disse que era um engano e desligou, diz que os caras (policias) ficaram 
falando um monte, o RUDI escutou; *Áudio inaudível", em 04min13seg 
AMARELO diz que é melhor esperar o POLACO sair que ele mesmo fala para 
nós, para não precisar ficar falando ai, entendeu; P.L diz que não dá nada, o 
bagulho não tem idéia; AMARELO DIZ QUE ELES (POLICIAS) COMERAM 
ABELHA, MOSQUEARAM DE TER ENTRADO NA CASA AQUELA HORA TÁ 
LIGADO, SE ENTRASSEM UM POUCO MAIS TARDE TINHAM PEGO O LAMBARI E 
O IAGO, SÓ QUE DAÍ ELES FALARAM QUE NÃO ADIANTA NADA PEGAR ESSES 
PIÁS, O POLACO O IAGO E O LAMBARI, QUE DAÍ SÓ IAM ENCHER LINGÜIÇA, 
QUE ELES QUERIAM PEGAR OS PIÁS LÁ DE CIMA, TA LIGADO; P.L diz que tem 
que ficar ligeiro; AMARELO diz que você ta ligado que nós estamos de boa; 
P.L pergunta quem foi os condutor da prisão, o advogado não falou?; 
AMARELO diz que não falou nada, nem troquei essas idéias, diz que hoje 
está corrido, que era dia de moeda, e só mandou o gravata (advogado) lá 
para os cara (polícia) não estarem arrebentando os piá de bordoada lá; P.L 
diz que essa caminhada ai (prisão de POLACO) só aconteceu porque esses 
vacilão (IAGO e LAMBARI) foram lá roubar o bagulho lá, fazer cagada, só está 



      
 

 

         

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  

FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO 

3ª VARA JUDICIAL 

VARA CRIMINAL  

Gabinete do Juiz de Direito  

                                                                                                                                           

137 

 

nesse pé por causa dos vacilão, os piá foram lá, fizeram a cagada e não 
pegaram bosta nenhuma e vieram para a favela e arrastaram o piá que não 
tem nada haver com a fita; AMARELO diz que foi avisado que os piá estavam 
andando com um golzinho lá (roubado) e não levou quinze minutos para a 
polícia chegar lá; P.L diz que os caras estão tirando, eles vão se foder cara, o 
piá lá (POLACO) estava me escutando, estava em casa de boa, fazendo os 
pinotinhos; AMARELO diz que sabe disso, fala que esses piás ai são uns sem 
futuro; P.L diz que é sem noção mesmo, tem que analisar a situação desses 
piás ai agora, arrastaram o mano que não tinha nada haver, e agora ta 
arriscado de perder altas caminhadas ai por causa dessas atitudes isoladas 
que eles estão tomando ai né mano, pergunta como vão achar os sem futuro 
para pagar nós; AMARELO diz que eles não atendem o telefone né; (...)”.  
(Registro do Áudio n. 8006943, Telefone do alvo: 4187330694 - 07/3/2013 - 
20:53:54) grifo meu 
 

Em outra oportunidade, observa-se que o Valacir de 

Alencar em conversa com “Polaco” (Cleverson Lopatko) pergunta se este 

vai ser batizado no comando (PCC) e acaba repassando diversas contas 

bancárias para que Polaco efetuem vários depósitos:    

“Valacir diz para Polaco que precisa falar com o "Chaveiro" pra passar umas 
caminhadas. Valacir pergunta se Polaco sabe quando o "Agostinho" sai de 
portaria? Polaco responde que não sabe, mas pode falar com a mulher dele 
pra ver. "Polaco" diz que vai ser pai pela terceira vez. VALACIR PERGUNTA 
PARA "POLACO" QUANDO VAI SER BATIZADO (no pcc)? POLACO DIZ QUE VAI 
LER O ESTATUTO PRIMEIRO. VALACIR DIZ QUE VAI MANDAR UM DE FORA 
LEVAR PRA ELE E O "LAMBARI" LER TAMBÉM. Valacir repassa contas da Caixa 
Economica Federal para ser depositado dinheiro CEF ag 1982 conta 34409-0 
operação 013 em nome  Patricia  R$ 40,00, CEF ag 1632 operação 023 
conta/DV 0009321-0 em nome de Adriana R$ 50,00, Valacir diz que não 
sabe o por que de barra DV. 1632 013 00013691-4 Luciana R$ 50,00. 
Valacir pergunta quem foi aquele dia lá depositar? Polaco diz que foi sua 
cunhada, porque ele não sabe fazer depósitos, não tem nem conta em 
banco. Valacir pergunta se os piá estão com mercadoria, o Marcelinho? 
Valacir pergunta se o piá do Parquet pegou? Polaco diz que pegou. Valacir 
que deixou Polaco como disciplina e pra ele não deixar o negócio largado. 
VALACIR DIZ PARA POLACO QUE TEM MARCAR TUDO CERTINHO NOME DA 
VILA E TUDO.  Polaco diz que vai ter que chegar no "Atentadinho" pra ver se 
ele pegou alguma mercadoria (droga) de alguém. Valacir repassa o telefone 
de "Edo" 98584835. (...)”. (Registro do Áudio n. 7728969, Telefone do alvo: 
4187330694- Telefone do contato: 4188988051 -   5/2/2013 - 23:47:39) grifo 
meu 
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Em outra conversa, o acusado Valacir de Alencar repassa 

ao acusado Cleiton da Silva os dois últimos item da cartilha do PCC (Primeiro 

Comando da Capital), deixando evidente o nível de comprometimento 

criminoso dos agentes envolvidos com esta facção criminosa: 

“AMARELO informa a VALACIR que esta tendo um grande operação Policial 
em Campo Largo e quem informou é um gravata (advogado). (...) VALACIR 
solicita a AMARELO  que pegue uma caneta e papel para poder escrever as " 
ultimas duas frases" então começa a ditar pelo  iten (17).  "O INTEGRANTE 
QUE VIER SAIR DA ORGANIZAÇAO E VIER FAZER PARTE DE OUTRA 
ORGANIZAÇAO OU VIER FAZER ALGO RELACIONADO  AO COMANDO, SERÁ 
DECRETADO. E AQUELE QUE VIER MECHER COM A FAMILIA, TERÁ SUA 
FAMILIA EXTERMINADA. O COMANDO NUNCA MEXEU COM A FAMILIA DE 
NINGUÉM E NEM ACEITA ISSO, MAIS TRAIDORES E CAGUETAS NAO TERÃO 
PAZ, NINGUEM É OBRIGADO A PERMANECER NO COMANDO, MAS O 
COMANDO NÃO VAI SER TIRADO POR NINGUEM. Iten (18) ultimo do estatuto. 
TODOS OS INTEGRANTES TEM  O DEVER DE AGIR COM SEVERIDADE EM CIMA 
DE OPRESSÕES, ASSASSINATOS E COVARDIAS REALIZADOS POR AGENTES 
PENETENCIÁRIOS, POLICIAIS CIVIS E MILITARES E CONTRA A MAQUINA 
OPRESSORA DO ESTADO. QUANDO ALGUM ATO DE COVARDIA (...), 
EXTERMÍNIOS DEVIDA EXTORÇÕES QUE FOREM COMPROVADOS E TIVEREM 
OCORRENDO NA RUA OU NAS CADEIAS POR PARTE DOS NOSSOS INIMIGOS 
DAREMOS UMA RESPOSTA A ALTURA DO CRIME SE ALGUMA VIDA FOR 
TIRADA. COM ESSE MECANISMO PELOS NOSSOS INIMIGOS, OS INTEGRANTES 
DO COMANDO QUE ESTIVEREM CADASTRADOS NA (QUEBRADA) DO 
OCORRIDO, DEVERÃO SE REUNIR E DAR O MESMO TRATAMENTO QUE ELES 
MERECEM. QUE VIDA SE PAGA COM VIDA E SANGUE SE PAGA COM SANGUE." 
(Registro do Áudio: 7657658 Telefone do alvo: 4187149418 Data: 19/1/2013 
Hora: 18:42:44) grifo meu 

 

Em outra conversa, o acusado Valacir de Alencar conversa 

com Cleverson Lopatko (polaco) sobre a condutas dos agentes criminosos 

na região: 

P.L conversa com POLACO; P.L pergunta quanto ele vai arrumar hoje; 
POLACO diz que tem R$1700,00; P.L questiona se isso é de ontem para 
hoje; POLACO diz que sim, mas tem das antigas junto, diz que recebeu hoje; 
P.L pergunta se ele falou com o AMARELO e pergunta se ele vai lançar a 
moeda hoje; POLACO diz que não sabe se lança hoje ou deixa para amanhã 
de dia, diz que é da mercadoria antiga, e está recebendo agora, e da nova 
está tudo marcado, diz também que está quase quitando tudo; P.L diz 
pergunta dos piás lá; POLACO diz que o LAMBARI foi fazer uma fita e está 
com um dinheiro hoje, esses piás ai estão apavorando, se tivesse uma fita 
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grande ai eles fariam de boa, diz que os piás estão bem louco e que estão 
com uma moeda, em seguida fala que tem que trocar uma idéia lá com o 
PEIXINHO (provavelmente o LAMBARI) tentou ligar e não conseguiu falar com 
ele; P.L diz que ele (LAMBARI) deu um número que não funciona; POLACO diz 
que tenta ligar e não consegue e parece que ele já trocou o telefone algumas 
vezes; P.L pergunta se ele é de menor ainda; POLACO diz que não, que ele 
saiu do educandário agora e já é de maior; P.L pergunta se ele passou aquele 
salve para ele; POLACO diz que sim e ele ficou "cabreiro" e até pousou na 
casa dele (POLACO), diz que ele estava meio doente, e acordou vomitando, 
tava feio o moleque, mas ta bem louco ai roubando; P.L conta da situação 
do detento que se suicidou no dia de hoje lá no presídio, que o cara se 
enforcou, em seguida fala que estava pensando hoje ainda em uma fitinha 
(assalto) para esses piás ai fazer; POLACO (...) (Registro do Áudio n. 
7978923, Telefone do alvo: 4187330694 – 05/3/2013 - 21:28:15) grifo meu 

Já em outra ligação entre Cleiton da Silva e Valacir de 

Alencar, vulgo “PL”, o qual acabará de sair do isolamento na Penitenciária, é 

possível aferir que a contínua preocupação e controle do acusado com todo 

o crime na cidade de Campo Largo: 

“P.L conversa com AMARELO; AMARELO pergunta se acabou o castigo; P.L diz 
que foi ouvido e acabou hoje; AMARELO diz para ele sossegar o facho e ficar 
de boa agora; P.L diz que tem que sossegar mesmo, e que eles estão 
deixando a quebrada desandar; AMARELO diz que estão matando meio 
mundo para não deixar o negócio desandar; P.L diz que falou com o POLACO 
e viu que o negócio está desandando; AMARELO diz que o POLACO andou 
dando uns vacilos por lá, que está devendo para todo mundo e que os caras 
estão na bronca com ele, que até para nós ele está devendo; P.L pergunta o 
que ele está devendo; AMARELO diz que ele (POLACO) falou que deve 
R$2000,00 e pouco para você de uma caminhada; (...)P.L diz pergunta como 
estão o restante dos moleques, se eles estão fazendo a sintonia como nós 
combinamos aquele dia lá;(...)  AMARELO diz que ali onde ele está ta 
tranquilo, só a quebrada do POLACO que anda difícil, aqui ta tudo certo, em 
dia com nós, o EDO ta certo, ele deve uma moeda, o POLACO deve uma 
moeda, o dieco deve uma moeda, fala de outros caras que devem também 
(...) AMARELO diz que os mano ai, EDO, DIECO, CESAR, POLACO, DIONE e 
DANIEL, esses caras ai são tudo certo, e os caras que estão atrasando com 
nós ai, é até vergonhoso, mas é o POLACO, LACRAIA aquele TOLITO, agora os 
manos que fecham com nós não dá para falar mal, a não ser que alguém 
esteja dando vacilo ai com o POLACO, mas na realidade quem está deixando 
a desejar é o POLACO, que está devendo ai para o CICATRIZ e para nós; (..)” 
(Registro do Áudio n. 7829754, Telefone do alvo: 4187330694 - 20/2/2013 - 
15:47:15) grifo meu 
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 E para que não reste dúvida de que Valacir de Alencar 

mantém contato frequente com Cleiton da Silva (vulgo Amarelo), basta 

conferir o áudio n. 8103786 para se ter a certeza de que a pessoa citada e 

referida como “Amarelo” é o acusado Cleiton da Silva, pois o mesmo, 

apesar de muito cauteloso em suas conversas, deixa escapar que estará 

fazendo um festa para comemorar seu aniversário exatamente no 

15/3/2013, data do nascimento do acusado Cleiton da Silva, conforme se 

verifica dos documentos pessoais juntados aos autos, da qualificação junto 

ao SESP e da própria qualificação contida na inicial:   

“AMARELO conversa com RODINEI, sobre dinheiro no valor de cinco reais 
para pagar mercadoria e pegar um real da mais firme e um real da mais 
mole; RODINEI pede o número do ROBSON, AMARELO fala que já passou o 
telefone do BRAZ; AMARELO fala para RUDI colocar cem no grande para 
completar sete reais (R$ 7.000,00) e no monte menor ficou faltando cem da 
última vez é para colocar mais cinquenta, e quando chegar é para RUDI 
fazer contato com ele. AMARELO pergunta se RUDI quiser trabalhar naquela 
caminhada, é para Ele avisar, como também é para conferir os dois malotes 
porque se estiver faltando eles vão ligar reclamando; AMARELO manda RUDI 
fazer um cheque de trezentos e o resto tudo de cem, e da outra caminhada 
cheque de quinhentos e o resto cheque de cem, e manda RUDI, ligar para o 
JUNINHO da favela e o resto do pessoal; AMARELO então passa o número do 
ROBSON 97402378 e do JUNINHO 96101762, é para ele passar para os mais 
chegados MURILINHO e o pessoal da Aparecida; AMARELO comenta sobre o 
JOSUÉ que falou que já pagou tudo, porem AMARELO fala que recebeu só 
duzentos e cinquenta e ta faltando mil e cinquenta, valor confirmado pelo 
ESTRATÉGIA; AMARELO diz que o PL quer três mil para amanha, só que RUDI 
não confirma; AMARELO DIZ QUE MANDOU QUASE SEIS (R$ 6.000,00) PARA O 
PESSOAL DO BAIRRO ALTO, E PL DIZ QUE FECHOU DE MANDAR DEZ (R$ 
10.000,00) TODA A SEMANA PARA OUTRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA; 
AMARELO MANDA RUDI PASSAR UMA MENSAGEM COM O SEU NÚMERO DA 
CLARO PARA O PL, POIS ELE TA COBRANDO DIZENDO ONDE QUE JÁ SE VIU 
ELE "PL" NÃO TER O NUMERO DO "DISCIPLINA" NA CIDADE”. (Registro do 
Áudio: 8103786 Nome do Alvo: Russo/Amarelo Telefone do alvo: 
4199934167 Data: 15/3/2013 Hora: 17:01:47) grifo meu 
 

A prova também mostra que o acusado Valacir de Alencar 

mantinha contato direto com os acusados que não faziam parte do comando 

do grupo, demonstrando que apesar de delegar poderes a alguns acusados 

mantinha sempre uma postura de fiscalização permanentes, intervindo 
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quando era necessário para manter a sintonia do grupo, em especial 

quando a conduta do acusados estavam atrapalhando os negócios e 

chamando a atenção dos policiais:  

 
“PL fala com IAGO que não quer que fiquem levando carros roubados para 
Campo Largo, pois atrai a policia para a favela; IAGO fala que não levou 
carros e que se ele roubar algum não vai chegar nem perto de Campo Largo; 
IAGO diz que roubou mais de 12.000 reais em som de carro em uma cidade 
de nome Palmeira e que abandonou um veiculo Kadet por lá mesmo; PL 
cobra um dinheiro de IAGO que diz não ter o mesmo por que o corre está 
muito fraco mais o que ele conseguir de dinheiro com a venda dos 
equipamentos de som que foram roubados por eles; ele ira passar para o PL”. 
(Registro do Áudio n. 8105221, Telefone do alvo: 4188987580 - 15/3/2013 - 
18:39:32) grifo meu 

 

Em outra ligação, fica mais uma vez evidente a 

superioridade e a liderança de Valacir de Alencar no grupo criminoso, pois 

chama explicitamente a atenção do acusado Jean que não atendia seus 

telefonemas e apresentou respostas evasivas aos seus questionamentos: 

“P.L conversa com POLACO; P.L pergunta como estão às coisas por lá; 
POLACO diz que está tranquilão; P.L pergunta como estão os pinotes; 
POLACO diz que está devagar, está esperando o contato do AMARELO, mas 
parece que os parceiros dele caíram em cana lá,(...) P.L concorda em 
seguida pergunta sobre o JEAN se ele (POLACO) não conversou com ele 
(JEAN);POLACO diz que estava conversando com ele (JEAN) agora a pouco, 
mas ele está fazendo um pinote para o ESTRATÉGIA agora lá, vai buscar uma 
fita lá, um negócio para por em Sedex lá, foi buscar uma fita para passar por 
Sedex, uns AP (gíria não identificada), umas fita ai; (...) POLACO concorda, 
em seguida fala que aquela pinha (indivíduo) do partenope (bairro de campo 
largo), o RICARDINHO, está solto; P.L diz "ah é"; POLACO diz que quem foi 
buscar ele (RICARDINHO) lá foi o JEAN (PIRUZINHO), diz que ele estava 
perdido lá, daí foi o JEAN, o DANIEL e mais uma pinha ai que eu não sei quem 
é, diz que foi a mando do POLACO resgatar o cara lá (dá a entender que 
RICARDINHO estava preso e que foram no local resgatá-lo), estão fechando 
a todo vapor o POLACO e essa pinha ai; P.L diz que é para ele ver né; 
POLACO diz que falou para ele (PIRUZINHO) que esse maluco 
(RICARDINHO)está querendo debater com nós né, daí ele (PIRUZINHO) 
respondeu que missão dada é missão cumprida né, o cara me deu a missão e 
eu fui cumprir né, daí eu respondi então tá firmeza então, se você está 
pensando assim, vai vendo como é que estão as coisas ai né parceiro,  o 
número dele, e nem sabe onde ele está morando, porque os bichos 
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(policias) estão atrás dele também, ele está meio de pinote da fita ai, diz 
que não está conseguindo acesso a ele (DIEKO) que está difícil de chegar 
nele, mas que na seqüência vai estar chegando, que é rapidinho para 
descobrir (sobre o homicídio de TOURINHO); P.L questiona que a situação 
aconteceu no sábado e até agora ele (POLACO) ainda não descobriu; 
POLACO repete o que falou anteriormente; P.L fala se ele está ligado daquele 
pizera (carro) que eles iam estar pegando para fazer aquele negócio lá no 
som lá; POLACO diz que sim; P.L questiona se o "J" (JEAN) estava com eles; 
POLACO diz que não, mas em seguida, quando ficou claro que é o JEAN, diz 
que estava sim, questiona se era no segundo dia lá, após o sábado, diz que é 
verdade, que é isso mesmo; P.L diz que foi uma fita louca né; POLACO diz que 
ele (JEAN) falou que missão dada é missão cumprida, diz que ele (JEAN) falou 
que foi o xará dele (POLACO) mandou, ele (JEAN) justificou que missão dada 
á missão cumprida, em seguida diz que ele (JEAN) acabou de chegar ali; P.L 
questiona se ele (JEAN) esta ali com ele (POLACO); POLACO diz que sim, que 
ele (JEAN) acabou de chegar; P.L pede para colocá-lo na linha; POLACO diz 
que ele esta chegando, que está saindo da barca (carro) ali; P.L pergunta 
com que carro ele (JEAN) está; POLACO diz que emprestou do CEZINHA lá do 
Rivabem (bairro de campo largo); P.L pergunta se o CEZINHA está bem; 
POLACO que sim, que está com um palio (carro) bem debulhado, mas é só 
para fazer os corres dele, em seguida passa o telefone para o JEAN; JEAN 
(PIRUZINHO) entra na conversa; P.L pergunta se ele (JEAN) está firme e 
forte; JEAN responde que sim; P.L então diz que se ele está firme e forte 
provavelmente já está com a nossa moeda; JEAN diz que um tanto da moeda 
ele já tem, diz que o AMARELO acabou de ligar para ele; P.L pergunta 
quanto que ele já tem; JEAN responde que tem R$500,00 na mão; P.L 
questiona se é só isso; JEAN diz que o que ele quer! Que está devagar os 
corre ai; P.L pergunta sobre a situação de que ele bateu o carro; JEAN diz que 
se perdeu na pista, e diz que estava com o irmão POLACO, com o irmão dele 
(JEAN) de nome JEFFERSON e a menina que estava com ele (JEAN); P.L 
questiona se não tinha mais nenhuma mina com ele; JEAN responde que 
não, que no carro dele só tinha essas pinha (indivíduos), daí estava a outra 
pinha lá no carro do IAGO; P.L PERGUNTA QUAIS SÃO OS CORRES QUE ELE 
ESTÁ FAZENDO LÁ NA QUEBRADA; JEAN DIZ QUE É SÓ NO TRÁFICO, ESTA 
FAZENDO ALI NA FAVELA, E QUESTIONA O PORQUÊ DA PERGUNTA; P.L DIZ 
QUE "NÃO POSSO PERGUNTAR PARA VOCÊ"; JEAN DIZ QUE PODE E DEVE NÉ, 
POIS É O RESPONSA DA QUEBRADA E PODE PERGUNTAR; P.L pergunta qual 
foi o corre que ele (JEAN) fez ontem, se foram buscar os irmãos lá; JEAN diz 
que ontem ele (JEAN) e o irmão POLACO (xará de POLACO que corre com o 
P.L) foram buscar o irmão RICARDINHO na casa de outro irmão lá no Barigui 
II, na rua 19; P.L pergunta se é no CIC; JEAN responde que sim, e que ele 
(JEAN) foi ali no Barigui II, beirando o rio lá; P.L diz que sabe onde é, e 
pergunta se foi só o RICARDINHO; JEAN diz que foi só o RICARDINHO, diz que 
os outros irmãos foram para outra quebrada que ele (JEAN) não sabe onde; 
P.L pergunta se o MÃO não estava junto; JEAN diz que o MÃO veio de taxi; 
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P.L questiona se o RICARDINHO fugiu da colônia (penal agrícola); JEAN diz que 
sim; P.L pergunta onde ele (RICARDINHO) está; JEAN responde que ele está 
em Araucária; P.L pergunta se foi só ele (JEAN) buscar ele (RICARDINHO) lá; 
JEAN responde que estava ele (JEAN) e o irmão POLACO e o DANIELZINHO 
do partenope (bairro de campo largo); P.L pergunta para que lado está o 
DANIELZINHO; JEAN responde que não sabe que daí é com ele né, que não 
sabe responder, se ele está aqui ou lá, que até esses dias ele 
(DANIELZINHO) estava correndo com nós né; P.L diz que ele (DANIELZINHO) 
está correndo com nós, só quer saber onde ele (DANIELZINHO) está 
parando; JEAN responde que essa semana ele (DANIELZINHO) não estava no 
bairro (partenope) que estava na casa da mulher dele (DANIELZINHO) em 
seguida diz que ontem deixou ele (DANIELZINHO) lá no bairro partenope; P.L 
pergunta quais são as idéias do irmão RICARDINHO; JEAN diz que para falar 
a verdade nem trocou muitas idéias com ele (RICARDINHO) que o que nós 
mais conversamos foi como eles fugiram (da colônia penal agrícola) e onde 
eles ficaram e tal, mas idéia como as que nós conversamos eu nem troquei 
com ele;  P.L pergunta as idéias dele (JEAN) de que "missão dada é missão 
cumprida"; JEAN diz que ele (RICARDINHO) estava ciente daquela mão e 
aquela pinha (indivíduo) lá que ia buscar ele né, daí eu fui junto, então se 
deram uma missão para nós daí fomos cumprir ta ligado, daí agora eu não 
sei, se os caras perguntaram eu nem falei em seu nome (P.L) e tal, quem 
que foi buscar ele lá, ele só sabe que no dia ia alguém buscar ele lá, não sei 
nem como ele ficou sabendo, entendeu, mas ele não perguntou nada disso 
para mim e eu não respondi nada disso para ele também, nem devo né; P.L 
diz que com certeza que não, e nem esta falando que ele (JEAN) não podia 
ir, entendeu, só que como é que comigo (P.L) você  não tem essas sintonia 
ai, e com os outros parceiros você tem; JEAN questiona com qual parceiro 
ele tem sintonia; P.L diz que os outros maloqueiros perto de você, daí você 
faz um corre, e quando eu (P.L) chego em você daí você fica dando bonde 
nas idéia ai; JEAN diz que nunca ficou dando bonde nas idéias, e questiona 
quando que ele (P.L) pediu alguma coisa que ele (JEAN) não foi fazer para 
ele; P.L diz que não é questão e pedir e ele não ir fazer, mas faz um par de 
dias ai que está passando o prazo (de pagamento de drogas) e ele não fala 
nada, diz que está difícil, mas vai para as baladas e até bater o carro bateu e 
diz que não tem o dinheiro ai; JEAN diz que para ia na balada com cinqüenta 
reais ele vai e volta, diz que está fazendo o dinheiro deles (P.L) que não está 
parado que nem agora está sujo, se os vermes (polícia) pegar qualquer um 
de nós aqui eles vão por cara; P.L questiona se ele vai parar com os corre 
então; JEAN diz que não vai parar com os corre, falaram para ele estar 
pegando algum piá ai para estar colocando no corre para vender droga, mas 
do ponto de vista dele (JEAN) ele não tem ninguém para colocar no corre, 
quem está vendendo droga para ele na quebrada é a sua mulher (de JEAN), é 
ela que está fazendo o dinheiro, para eu estar em dia com vocês para não 
ficarem me acelerando, e eu fiz aquelas função lá que eu falei para você, tem 
uns quatro ou cinco mil em dinheiro de som que eu posso vender, e posso 
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estar acertando e se der certo ai o que eu estou pensando, e se deus quiser 
vai dar, eu quero estar pegando a droga no dinheiro para não estar devendo 
para ninguém ai; P.L fica confuso e pergunta como assim; JEAN diz que vai 
pegar a droga deles (P.L), mas no dinheiro para não ter prazo para vender e 
levantar a moeda, e se tudo der certo como ele está pensando, até quarta 
ou quinta feira ele (JEAN) vai estar fazendo isso dai; P.L entende; JEAN diz 
que sabe que é foda, que eles (P.L) precisam do dinheiro ai para fazer o 
pinote e os corre ai, mas daí se ele pagar no dinheiro ele pode ficar com a 
droga parada dez ou vinte dias que tanto faz daí; P.L diz que nós temos 
compromisso para frente também né; JEAN diz que sabe disso, e questiona 
se ele (P.L) acha que ele não se preocupa de ficar com a mercadoria ali, e 
não estar saindo do jeito que eles querem; P.L questiona se tem mercadoria 
parada lá e pergunta quanto ele (JEAN) tem que dar para eles ainda; JEAN diz 
que tem umas cinqüenta gramas lá parada e que ele tem que deve 
R$2200,00 ainda, e que tem R$500,00 na mão; P.L diz que então falta 
R$1700,00; JEAN diz que sim, e que tem dinheiro para receber, da mão do 
LAMBARI e da mão do irmão do POLACO ali; P.L questiona em quantos dias 
a mercadoria vai girar; JEAN diz que acredita que em dois ou três dias, que 
está melhorando o corre, que a mulher dele (JEAN) está lá embaixo fazendo 
um corre também; P.L diz que se não for girar essa mercadoria ai para 
frente, que é para ele devolver para o POLACO; JEAN diz que ela (droga) vai 
ser girada em dois ou três dias, que a intenção já era ter acertado a moeda 
com eles, amanhã vai estar pintando um dinheiro bom para ele, que já 
vendeu o carro batido; P.L reitera que então ele que acerte em três dias 
porque eles têm que estar resolvendo esse dinheiro, firmeza; JEAN diz que 
firmeza, é daquele jeitão, em seguida diz que vai estar passando a fita, e vai 
fazer aquela caminhada lá para o CHAVEIRO, entendeu; P.L questiona o que 
ele combinou (com o CHAVEIRO); JEAN diz que por enquanto ele (CHAVEIRO) 
só ligou e perguntou se ele poderia estar fazendo a frente, porque ele está 
sem o AP da claro (celular) daí já vai estar indo lá e resolvendo essa 
caminhada com ele (CHAVEIRO), em seguida diz que vai estar ativando o chip 
da claro para estar fazendo o contato com ele (P.L); P.L concorda, reitera 
sobre ele (JEAN) estar mantendo contato e não ficar jogando conversa fora; 
JEAN concorda e passa o telefone para POLACO; P.L diz para ele (POLACO) 
ficar de olho no parceirão (JEAN) ai; POLACO concorda, e diz que isso é coisa 
de estar se misturando, o cara quer fazer o nome quer fazer bonito, daí é 
assim; P.L diz que qualquer coisa ele está ligado de como deve ser, em 
seguida pergunta daquela situação que está com ele, se ele não conseguiu 
enviar nada; POLACO diz que ainda não, que hoje é segunda, mas vai lançar 
para alguém para estar fazendo esse pinote para girar alguma coisa ai; Até 
o final da conversa falam somente das caminhadas ai, e P.L fala para ele 
(POLACO) tentar levantar como foi a situação do mano que morreu lá 
(TOURINHO), POLACO concorda e terminam a ligação”. (Registro do Áudio n. 
8133227, Telefone do alvo: 4187330694 – 18/3/2013 - 19:45:24) grifo meu 

 


