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     S E N T E N Ç A

 

 

Vistos.

 

KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER
SANTOS DA SILVA, , EDUARDO DEJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
OLIVEIRA CARDOSO, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, ANDRÉ LUIS GONÇALVES,
JANONE PRADO, DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE, WANDERLEY
ALMEIDA CONCEIÇÃO, RODRIGO ALVES DOS SANTOS, PEDRO MARQUES
OLIVEIRA e MARCOS VÍNICIUS DA SILVA foram denunciados por
indicadas práticas de condutas aperfeiçoadas, em tese, aos tipos
descritos nos artigos 33 e 35, ambos c.c. art. 40, inciso I,
todos da Lei nº 11.343/2006.

 

Em suma, o Ministério Público Federal denúncia descreveu
a existência de um complexo esquema criminoso voltado à prática
de tráfico internacional de entorpecentes, comandado por
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organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, com participação de dezenas de pessoas,
atuação em mais de um estado da Federação e elevado poder
financeiro, objeto da denominada Operação , deflagradaAlba Vírus
pela Delegacia da Polícia Federal de Santos/SP em 27.08.2019.

 

A peça inicial descreveu a participação de cada um dos
denunciados dentro da estrutura hierárquica do grupo, e narrou a
ocorrência de 7 (sete) ações de tráfico transfronteiriço de
elevadas quantidades de substâncias entorpecentes,
particularizando a atuação de cada um deles na perpetração dos
delitos.

 

A denúncia foi oferecida em 02.12.2019, oportunidade em
que o órgão de acusação requereu o declínio de competência de
parte da investigação para a 1ª Vara da Justiça Federal de
Itajaí/SC, por onde tramitava o Inquérito Policial nº
5009548-55.2019.4.04.7208, com relação a ações em tese amoldadas
a tipos da Lei nº 9.613/1998, ao que tudo indica perpetradas
pelos demais investigados não denunciados (ID 33160282 – pág.
76/97 e ID 33157322 – pág. 01/106).

 

Acolhido o pleito relacionado ao declínio de
competência, o Exmo.  Juiz Federal da 1ª Vara de Itajaí/SC
suscitou conflitos negativos de competência perante o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, distribuídos sob os nºs 170247/SC,
170252/SC, 170253/SC e 170258/SC, sobrevindo decisões daquela
Colenda Corte estabelecendo a competência do Juízo suscitante
para soluções de questões urgentes eventualmente verificadas até
o deslinde definitivo daqueles incidentes.

 

Determinada a notificação dos acusados na forma do art.
55 da Lei nº 11.343/2006 (ID 33157322 – pág. 125/136), ANDRÉ LUIS
GONÇALVES (ID 33160277 – pág. 88), PEDRO MARQUES OLIVEIRA (ID
33160277 – pág. 82)  , JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA (ID 33157318

, DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE (ID 33157317– pág. 45/48)
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– pág. 01), RODRIGO ALVES DOS SANTOS (ID 33157317 – pág. 02),
WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO (ID 33157317 – pág. 03), JANONE PRADO
(ID 33157317 – pág. 04) e MÁRIO MÁRCIO DA SILVA (ID 33157317 –
pág. 33) foram pessoalmente notificados.

 

Não encontrados nas diligências realizadas, MARCOS
VÍNICIUS DA SILVA, KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES
FERREIRA e ÉDER SANTOS DA SILVA foram notificados via edital
(ID’s 33160276 – pág. 30/31 e 33157317 – pág. 73/74).

 

Em atenção aos chamamentos, KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS,
MARCELO MENDES FERREIRA, PEDRO MARQUES OLIVEIRA, ANDRÉ LUIS
GONÇALVES, EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO e ÉDER SANTOS DA SILVA
apresentaram defesas prévias. Os demais denunciados deixaram
decorrer em branco o prazo para se manifestarem (ID 33157314 –
pág. 72).

 

Em razão de alguns denunciados terem deixado de
apresentar defesa prévia, bem como em virtude de o acusado
EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO encontrar-se custodiado na Espanha, e,
ainda, diante da necessidade de serem evitados atrasos à marcha
processual em relação ao investigado acautelado em solo
estrangeiro e aos demais réus que apresentaram defesas
preliminares, foi determinado o desmembramento do feito (ID
33157314 – pág. 73/74).

 

Cumprida a determinação pela Secretaria, permaneceram no
polo passivo do feito desmembrado nº 5001627-52.2020.4.03.6104 os
seguintes acusados: DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE, JANONE
PRADO, WANDERLEY ALMEIDA CONCEICAO, JOSE CARLOS DOS SANTOS

, MARIO MARCIO DA SILVA, RODRIGO ALVES DOS SANTOS, MARCOSBESERRA
VINICIUS DA SILVA (ID 33157310 – pág. 08/10).

 

Novamente intimados, os seguintes acusados apresentarem
defesas prévias: DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE e JANONE
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PRADO (ID 33157310 – pág. 27/84 e ID 33157309 – pág. 01/02),
MÁRIO MARCIO DA SILVA (ID 33157309 – pág. 11/17), JOSE CARLOS DOS

, WANDERLEY ALMEIDASANTOS BESERRA (ID 33157309 – pág. 22/74)
CONCEICAO (ID 33157308 – pág. 88/93) e RODRIGO ALVES DOS SANTOS
(ID 33157308 – pág. 97/101).

 

Apesar de possuir procurador constituído nos autos,
MARCOS VINICIUS DA SILVA permaneceu silente, motivo pelo qual foi
determinada a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional em relação a ele, nos termos do art. 366 do Código
de Processo Penal (ID 33157308 – pág. 114/129).

 

Recebida a denúncia aos 04.05.2020 (ID 33157308 – pág.
114/129), durante a primeira audiência de instrução levada a
efeito em 02.06.2020, devido a problemas de conexão com o
estabelecimento prisional onde  seJOSE CARLOS DOS SANTOS BESERRA
encontrava recolhido, foi determinado novo desmembramento do
feito em relação a ele, para o fim de evitar maiores atrasos à
marcha processual quanto aos demais réus que se encontravam
presentes (ID 33172729), o que originou o presente feito,
distribuído sob o nº 5003413-34.2020.4.03.6104 (ID 33194658).

 

Diante da informação obtida acerca da iminente
instalação de conexão de rede de internet capaz de atender aos
requisitos para a realização de audiência diretamente do interior
da Penitenciária de Francisco Sá-MG, foi dado início a instrução
processual com audiências realizadas em 20.07.2020 e 23.07.2020,
nas quais foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e
promovido o interrogatório (ID’s 35650482 e 35857084).

 

Nesse ínterim, foram julgados os conflitos de
competência suscitados perante o E. Superior Tribunal de Justiça,
tendo aquela Colenda Corte firmado o entendimento de que os fatos
objeto de investigação no inquérito encaminhado à Itajaí/SC (Lei
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nº 9.613/1998), guardam conexão probatória e objetiva com os
fatos abrangidos nas ações penais que tramitam nesta unidade
jurisdicional (Lei nº 11.343/2006).

 

Em razão disso, entendendo que o Juízo da 5ª Vara da
Federal de Santos antecedeu ao da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC na
prática de atos processuais, com fundamento no art. 76, incisos
II e III; art. 78, inciso II, alínea “a”; e art. 83, todos do
Código de Processo Penal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
conheceu dos conflitos e deu por competente da 5ª Vara Federal de
Santos/SP para prosseguimento da prossecução das ações em tese
amoldadas a tipos da Lei nº 9.613/1998.

 

Redistribuídos os autos a este Juízo, por meio de
decisão proferida nos autos nº 5004098-41.2020.4.03.6104, com
base no disposto no art. 80 do Código de Processo Penal e no art.
2º, inciso II, da Lei nº 9.613/98, foi declinada a competência
para o prosseguimento da investigação relativa a ações amoldadas,
ao menos em tese, a tipos previstos na Lei nº 9.613/1998, a uma
das varas da Capital especializadas para o processo e julgamento
de crimes de lavagem de capitais e contra o sistema financeiro.

 

Instadas, as partes apresentaram alegações finais objeto
dos ID’s 36370607 e 38248525. Ministério Público Federal
sustentou a procedência integral dos pedidos formulados na
denúncia, ao argumento, aqui sintetizado, de estarem comprovadas,
à saciedade, a autoria e a materialidade delitiva.
Contra-argumentou as questões preliminares suscitadas pelos
patronos do réu no decorrer da instrução e manifestou-se
favoravelmente à manutenção da prisão preventiva decretada em
desfavor do acusado (ID 36370607).

 

Ao seu turno, a defesa de JOSE CARLOS DOS SANTOS BESERRA
suscitou, em síntese, a incompetência deste Juízo para julgamento
do feito em razão de investigação pretérita em trâmite perante a
2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador/BA; a ilicitude
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da prova relacionada à busca e apreensão realizada no imóvel sito
à Rua 1601 nº 341, apto 103, Balneário Camburiu/SC; a ilicitude
das provas colhidas no momento da prisão do acusado; e a nulidade
do depoimento da Delegada de Polícia Federal que presidiu as
investigações.

 

Aduziu, ainda, insuficiência probatória e ausência de
demonstração de estabilidade e permanência para caracterização do
delito de associação para o tráfico. Pleiteou, ao final, o
reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista
para os tipos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; o
direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, sua
transferência para estabelecimento prisional próximo à residência
de seus familiares.

 

É o relatório.

 

1. DAS PRELIMINARES

 

1.1 – DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DE INVESTIGAÇÃO
PRETÉRITA EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE SALVADOR/BA

 

De início, observo que a matéria em questão já foi
esgotada nos autos da exceção de incompetência apresentada pelo
defensor de  distribuída sob o nºJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA,
5000563-07.2020.4.03.6104, e rejeitada com base nos fundamentos a
seguir reproduzidos:

 

“(...)

 

Não merece acolhimento a exceção de incompetência.
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Pela leitura dos fatos narrados na denúncia e da análise de
todo o processado nos autos principais
(0000334-69.2019.403.6104), é possível verificar desde logo que
inexiste qualquer razão para concluir pela conexão ou
continência com fatos objeto de outra investigação, ou pela
prevenção do Juízo da 2ª Vara Federal da Bahia, ou, ainda, pela
existência de litispendência.

 

Segundo narra a denúncia, José Carlos dos Santos Beserra está
sendo acusado como incurso no art. 35 c/c art. 40, I, ambos da
Lei nº 11.343/2006, por ter se associado, em tese, de forma
estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente o
tráfico transnacional de drogas relacionado à apreensão de
1.343,69 Kg de cocaína que ocorreu nos dias 20 e 21/02/2019 em
dois endereços diferentes localizados no Município do
Guarujá-SP, e que resultou na prisão em flagrante do denunciado
Mário Márcio da Silva.

 

Os Agentes da Polícia Federal responsáveis pelo flagrante do
dia 20/01/2019, foram acionados pelo Delegado Chefe do NEPOM,
em razão de informações sobre a chegada de um caminhão de
pequeno porte na cor branca transportando drogas, e que a
apreensão ocorrida no dia seguinte se deu como desdobramento,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão solicitado e
deferido por este Juízo.

 

Para apurar a participação de terceiros não identificados nesta
ação criminosa, foi instaurado o IPL nº 0213/2019 pela
Delegacia de Polícia Federal de Santos-SP, no bojo do qual se
desenvolveu a denominada Operação ‘Alba Vírus’, que acabou por
desvelar o envolvimento de grupo criminoso com atuação em
vários Estados da Federação, que já vinha sendo monitorado
desde de 2009 em investigação conduzida pela Polícia Federal da
Bahia.

 

Em conjunto com as provas amealhadas em outras investigações,
Policiais Federais da Bahia realizaram a análise dos dados dos
aparelhos celulares apreendidos nos endereços localizados no
Município do Guarujá-SP e apresentaram as Informações Policiais
de ID s 19017222, 19016887, 19017211, 19017237,19017246 e
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20969650 detalhando quem seriam os integrantes desse grupo
criminoso especializado na remessa de grandes quantidades de
cocaína para a Europa.

 

Diligências investigativas conduzidas no âmbito da Operação
‘Alba Vírus’ e deferidas por este Juízo no bojo do IPL
0213/2019 da Delegacia de Polícia Federal de Santos-SP,
coligiram diversos elementos de prova indicativos de uma
conexão direta dos excipientes ao tráfico transnacional de
drogas relacionado às apreensões de cocaína dos dias 20 e
21/02/2019.

 

Logo, pelo que consta da denúncia e dos elementos informativos
coligidos aos autos, resta evidenciado que:

 

- a apuração dos fatos criminosos que se consumaram no
Município do Guarujá-SP teve início a partir de flagrante
conduzido por Agentes de Polícia Federal lotados na Delegacia
de Polícia Federal de Santos-SP;

 

- as ditas informações que propiciaram a execução do flagrante
não se originaram em nenhuma decisão judicial proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Federal da Bahia.

 

Como bem pormenorizado pelo Ministério Público Federal em sua
manifestação de ID 27569405:

 

‘(...) Com efeito, é do conhecimento dos órgãos de persecução
penal que os investigados mantém operações criminosas em
diversas localidades do território brasileiro, razão pela qual
existem diversas investigações em curso em localidades
distintas, o que não demanda o reconhecimento de conexão sobre
todas elas, já que envolvem contextos distintos (circunstância
de tempo e espaço diversas), o que sugere a separação de
processos.

 

Nesse contexto, integrantes da SR/PF/BA constataram que o Grupo
Criminoso teria se estabelecido temporariamente no Guarujá-SP,
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e que suspeitas levavam a crer que um imóvel no Guarujá-SP
estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes,
razão pela qual, como medida de investigação policial – QUE NÃO
DEMANDA ORDEM OU INTERVENÇÃO JUDICIAL – foi solicitada a
realização de ‘campana’ policial no imóvel.

 

A ‘campana’ realizada resultou no flagrante delito registrado
no dia 20.02.2019, em Guarujá-SP, que viabilizou a prisão de
MARIO MARCIO DA SILVA e José Oliveira da Silva, quando foram
surpreendidos na posse de 968,9kg de cocaína, R$ 1.020.650,00
(um milhão, vinte mil, seiscentos e cinquenta reais) em
espécie, equipamentos náuticos (sinalizados, saco estanque, 05
bexigas big balão, mala de viagem), duas máquinas para
embalagem a vácuo, diversos aparelhos celulares, veículos,
entre outros itens descritos no Auto de Apreensão do IPL
069/2019-DPF/STS/SP.

 

A prisão em flagrante se deu no imóvel situado na Rua Professor
Noé de Azevedo Júnior, 77, bairro Tortuga, Enseada, Guarujá/SP,
no momento em que MARIO MÁRCIO DA SILVA, vulgo Azul, chegava ao
local conduzindo um caminhão-baú, placas FVS5787, com parte da
droga escondida em um fundo falso no veículo. No interior do
imóvel foi encontrada a outra parte do entorpecente apreendido,
bem como os demais itens constantes do Auto de Apreensão, sendo
que José Oliveira da Silva foi qualificado como caseiro do
local, tendo identificado o denunciado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
BESERRA como proprietário e responsável pelo imóvel, bem como
pelos veículos que lá se encontravam.

 

Destarte, as circunstâncias que resultaram na prisão em
flagrante de MARIO MÁRCIO DA SILVA já foram objeto da Ação
Penal nº 0000160-60.2019.4036104, sendo certo que a prisão em
flagrante tem previsão constitucional própria e, via de regra,
pode ser executada a qualquer tempo e local, não se exigindo
prévia ordem de um Juiz de Direito, desde que esteja ocorrendo
um crime no local.

 

Em continuidade à prisão em flagrante, foi dado cumprimento ao
Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Exmo. Juízo Federal
da 5ª Vara de Santos-SP, para o endereço de onde partiu o
caminhão conduzido por MARIO MÁRCIO DA SILVA, localizado na Rua
Florença, 34, Guarujá/SP. No local, foram encontrados 375kg de
cocaína, 06 (seis) armas de fogo, dentre elas um fuzil,
diversos celulares, documentos em nome de terceiros, dentre
outros itens descritos no Auto de Apreensão do IPL 069/2019.
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Diante dos elementos coligidos, novamente como medida de
investigação policial – QUE NÃO DEMANDA ORDEM OU INTERVENÇÃO
JUDICIAL – Policiais da SR/PF/BA foram designados para auxiliar
nas investigações em curso na Delegacia de Polícia de
Santos-SP, em razão do amplo conhecimento das atividades
ilícitas desenvolvidas pelo Grupo Criminoso composto pelo
detido MARIO MÁRCIO DA SILVA e por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
BESERRA, proprietário e responsável pelos veículos e imóvel
onde foram localizadas as drogas.

 

Destarte, a existência de prévia investigação policial na
SR/PF/BA não tem o condão de gerar a prevenção do Juízo Federal
da Bahia para o processamento e julgamento de todo e qualquer
criminoso atribuído a membros do mesmo Grupo Criminoso.
Destarte, apesar do empenho da defesa em demonstrar a
existência de prévia investigação em curso na SR/PF/BA, a
verdade é que não se vislumbrou uma única decisão proferida por
Juiz Federal da Bahia relativamente aos fatos que foram objeto
de investigação e denúncia, seja nos autos do flagrante (Autos
nº 0000160-60.2019.4036104) ou no curso da Operação ‘Alba
Vírus’ (Autos nº 0000334-69.2019.403.6104).

 

O art. 83 do Código de Processo Penal disciplina a competência
por prevenção, sendo certo que somente uma decisão judicial
pode ensejar a prévia fixação de competência para um
determinado Juízo. No presente caso, o que se tem é a
informação da existência de prévias investigações policiais em
curso na SR/PF/BA sem, no entanto, a constatação de ordem
judicial que mantenha relação com os fatos flagranteados em
Guarujá-SP, cuja repercussão ensejou a denominada Operação
‘Alba Vírus’.

 

Ademais o Juízo Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária
da Bahia já tem conhecimento (compartilhamento) dos crimes
revelados no flagrante (Autos nº 0000160- 60.2019.4036104) e no
curso da Operação ‘Alba Vírus’ (Autos nº
0000334-69.2019.403.6104), sendo que em nenhum momento
questionou a competência daquele Juízo Federal para processar e
julgar os fatos em face de suposta prevenção aos autos nº
000444-95.2019.401.3300.
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Vê-se, portanto, que não existe o ‘evidente bis in idem
investigativo’ suscitado pela defesa. O que se tem são
investigações paralelas sobre o mesmo Grupo Criminoso, cujo
poderio financeiro, estrutura sofisticada e organização estão a
demandar a atenção do Departamento de Polícia Federal sobre
seus integrantes, o que se faz por meio de investigações
distintas, nas diversas localidades em que são identificadas
ações criminosas de seus integrantes. Entretanto, não há que se
falar em prevenção, conexão, continência, ou qualquer outra
forma de fixação da competência sem que se tenha conhecimento
de uma prévia decisão judicial que justifique a reunião de
processos em um único Juízo Federal, o que não se constatou no
presente caso. (...)’

 

Portanto, tal qual observado pelo Ministério Público Federal,
não vislumbro como razão suficiente para fundamentar o
deslocamento da competência, apenas o suposto envolvimento nos
crimes de grupo criminoso que já era anteriormente investigado
por outra Unidade de Polícia Federal.

 

(...)”

 

Importante destacar que a existência de uma investigação
paralela em curso na Delegacia da Polícia Federal da Bahia sempre
foi do conhecimento deste Juízo, sendo certo que os indicados
líderes do grupo criminoso KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO
MENDES FERREIRA há tempo são acompanhados por diversas unidades
da Polícia Federal, por se tratarem de criminosos especializados
no processo de aquisição e importação de entorpecentes para o
território nacional, e posterior transporte e exportação de tais
substâncias por meio de diversos portos brasileiros.

 

A existência de diferentes investigações em localidades
distintas não demanda, necessariamente, o reconhecimento de
conexão, continência ou prevenção, já que envolvem fatos e
contextos distintos (circunstâncias de tempo e espaço diversas),
e investigados diferentes, não se justificando a reunião de todas
as ações em um único Juízo Federal.
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Apenas à título exemplificativo, imagine se todas as
apreensões de entorpecentes afetas aos mesmos grupos criminosos
com abrangência em todo território nacional, tais como o Primeiro
Comando da Capital-PCC ou Comando Vermelho-CV, fossem reunidas em
um único Juízo.

 

Por certo tal hipótese não se sustentaria, em razão da
inviabilidade de se fazer tramitar em uma única unidade
judiciária incontáveis inquéritos e processos, bem como em razão
dos fatos propriamente ditos, que apesar de possuírem uma tênue
ligação, não estarem necessariamente contidos um no outro, ou as
provas afetas a um processo necessariamente interessarem aos
demais.

 

Cabe enfatizar que a circunstância de policiais lotados
na SR/PF/BA terem sido designados para auxiliarem nas
investigações em curso na Delegacia de Polícia de Santos/SP,
iniciadas, como já registrado, a partir de flagrante realizado no
Município de Guarujá/SP, em razão do amplo conhecimento pretérito
das atividades ilícitas desenvolvidas pelo casal KARINE e
MARCELO, não acarreta a necessidade de concentração de processos
na Justiça Federal da Bahia.

 

Até mesmo porque não se vislumbrou no curso deste
processo uma única decisão proferida pelo Juízo Federal de
Salvador/BA relativa aos fatos que foram objeto de investigação e
da denúncia que deu origem aos presentes autos e nos autos do
flagrante da Rua Noé de Azevedo, nº 77, Guarujá/SP (Ação Penal nº
0000160-60.2019.4036104), o que, por si só, já afastaria a
incidência do art. 83 do Código de Processo Penal.

 

De todo modo, importa salientar que nos autos da ação
penal desmembrada (nº 5001627-52.2020.4.03.6104), a pedido dos
causídicos que lá atuam, foram solicitados esclarecimentos ao
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Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, por onde
tramita o feito nº 1026185-86.2020.4.01.3300, que as prestou nos
seguintes termos (ID 34794605):

 

“(...)

 

Assim, como dito linhas acima, este Juízo deferiu parcialmente,
em 18.03.2019, a medida cautelar de afastamento dos sigilos
telefônico, telemático e fiscal – a interceptação telefônica
sequer chegou a ser realizada e, pelo que consta, a Polícia
entendeu por desnecessária, diante do lapso de tempo decorrido
desde seu deferimento –, autorizando que fossem cumpridas em
relação apenas aos investigados Jonas Nascimento Silva, Rodrigo
Anunciação de Jesus, Denilson dos Santos, Isaque Sobral Lima,
Denis Dias Gomes, Gabriel Santos Dantas, Danilo Xavier Costa,
Hender Rocha de Oliveira, Anderson Moreira Borges, Sergio da
Cruz Oliveira, Pablo Silva Ribeiro de Avellar dos Passos,
Silvania de Castro Duriguetto, Alberto Azevedo Ferrão, Tatiane
Guimarães Silva e Marilene Bertoldo de Souza Rodrigues.

 

No tocante à possível conexão/litispendência entre os fatos
investigados no presente inquérito policial e aqueles versados
na denúncia oferecida nos autos 0000334-69.2019.403.6104, em
trâmite naquele Juízo, depreende-se inexistir, aparentemente,
qualquer fato concreto que sugira a conexão, muito menos a
litispendência, entre os acontecimentos narrados nos
procedimentos instaurados no Juízo de Santos e naqueles

.investigados no presente inquérito

 

Com efeito, apenas 03 dos 13 denunciados na ação penal que
tramita em Santos/SP foram alvos da representação policial

, sendo que arequerida no bojo do presente inquérito policial
medida, inclusive, restou indeferida quanto a eles ante a
inexistência de ‘indícios razoáveis que indicassem um vínculo

’.com os envolvidos no flagrante realizado no dia 02.07.2018

 

Outrossim, de acordo com a narrativa das 105 páginas da
denúncia apresentada no Juízo santista, os seis eventos
delituosos relacionados ao tráfico em si imputados aos réus, é
dizer, ao transporte da droga para o exterior, teriam ocorrido

a partir dos portos de Paranaguá/PR, (em 13.10, 05.12 e
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a partir dos portos de Paranaguá/PR, (em 13.10, 05.12 e
07.12.2018 - por duas vezes nesta data), Navegantes/SC, (em
12.11.2018) e de Santos/SP, (em 26.12.2018), não havendo, como
dito, menção à participação de nenhuma das pessoas presas em
flagrante no IPL 817/2018.

 

Nessa linha, o MPF chega a afirmar, na exordial acusatória, que
‘os denunciados, agindo de forma associada, foram os
verdadeiros responsáveis pelo financiamento e logística que
envolveu a exportação ilícita dos entorpecentes apreendidos nos
autos dos Inquéritos Policiais nº 817/2018 (Simões Filho/BA);
IPL nº 069/2019 (Guarujá/SP) e IPL nº 509/2019 (Itajaí-SC)’ no
entanto, quanto ao IPL 817/2018, o  propôs a competenteParquet
ação penal derredor dos fatos investigados naquele apuratório,
tendo este Juízo proferido sentença de minha lavra, na qual
restaram condenados pelo crime previsto no art. 33, c/c art.
40, I, da Lei n. 11.343/06, DENIS DIAS GOMES, GABRIEL SANTOS
DANTAS, HENDER ROCHA DE OLIVEIRA e ISAQUE SOBRAL LIMA, ao passo
que absolvidos da imputação do delito do art. 35, caput,
daquele estatuto legal, estando os autos aguardando julgamento
de apelação.

 

Nesta ação penal, deflagrada a partir do inquérito policial n.
817/2018, os réus foram denunciados pelo crime do art. 33, c/c
art. 40, I, em concurso material com o art. 35, caput, c/c art.
40, I, todos da Lei 11.343/06, sem que fosse feita qualquer
menção à suposta organização criminosa denunciada no Juízo de

.Santos/SP

Nessa toada, ainda que seja possível associar os fatos
delituosos acima narrados à suposta ORCRIM desbaratada no Juízo
de Santos/SP, não é possível concluir pela reunião dos
processos tendo em vista a aplicação do enunciado n. 235 da
Súmula do STJ que dispõe que ‘a conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado’, bem assim o quanto
previsto na ressalva do art. 82, do CPP.

 

Assim, infere-se que, aparentemente, o grupo criminoso
instalado inicialmente na região do Guarujá, tendo, em seguida,
se deslocado para a região de Itajaí/SC, demonstra ter
ramificações e/ou cooptar novos integrantes em outras regiões
do país, nas quais são praticados os atos criminosos voltados
para o tráfico internacional de drogas a partir de portos
instalados nessas regiões.
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Tal contexto permite concluir que nenhum dos denunciados do
inquérito policial n. 817/2018 aparenta ter integrado a suposta
organização criminosa denunciada nos autos n.
0000334-69.2019.403.6104 (tanto que sequer foram denunciados

, e ainda que assim nãopor associação àqueles 13 imputados)
fosse, não seria possível se falar em ,simultaneus precessus
ante o óbice previsto na Súmula n. 235 do STJ e a ressalva do
art. 82, do CPP.

 

(...)” (g.n.)

 

Como elucidado pelo Exmo. Juiz Federal da 2ª Vara
Federal de Salvador/BA, não restou evidenciado nos autos a
coincidência entre os fatos e indivíduos sindicados nos dois
processos, uma vez que apenas três pessoas originalmente
investigadas naquele apuratório foram também denunciadas nestes
autos, sendo que naquele caso foram indeferidas as quebras de
sigilo telefônico em relação aos que figuram como réus nestes
autos, não tendo sequer ocorrido oferecimento de denúncia.

 

Para além dessas circunstâncias, conforme muito bem
pontuou o Exmo. Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Salvador/BA,
ainda que se entendesse pela relação de conexão entre as
investigações - o que, saliento, não se verifica -, não seria
possível cogitar de processos simultâneos, ante a constatação de
que os fatos denunciados na Justiça Federal de Salvador/BA já se
encontram julgados, incidindo à espécie o óbice previsto na
Súmula nº 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e a
ressalva contida no art. 82 do Código de Processo Penal.

 

Diante desse quadro, pelas razões acima expostas, de
rigor o reconhecimento da competência desta unidade jurisdicional
para processamento e julgamento da presente ação penal, pelo que
fica mais uma vez afastada a aventada incompetência, dada a
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ausência de conexão, de continência ou de prevenção entre os
fatos objeto em apuração neste processo e aqueles já julgados
pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Salvador/BA.

 

1.2 – DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NO EDIFÍCIO MARIA
BITENCOURT E DURANTE A PRISÃO DE JOSE CARLOS DOS SANTOS BESERRA

 

De início é preciso destacar que, a pedido do Ministério
Público Federal nos autos nº 5007120-44.2019.4.03.6104, este
Juízo autorizou aos 02.07.2020, ou seja, antes do início da
instrução, o uso das provas colhidas no endereço localizado na
Rua 1601, nº 341, Condomínio do Edifício Maria Bittencourt, apto.
103, Centro, Balneário Camboriú-SC pelos órgãos de acusação.

 

Tal decisão foi proferida em face do v. acórdão
prolatado no bojo do Mandado de Segurança nº
5028469-82.2019.4.03.0000, impetrado pela advogada Paula Diniz
Gouvea perante o Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
que concedeu parcialmente a segurança pleiteada e considerou
válidas as apreensões realizadas no aludido imóvel, bem como no
veículo abordado pela Polícia Federal no mesmo no local.

 

Por ser relevante a solução da questão posta, reproduzo
a seguir os fundamentos que utilizei para permitir o uso das
provas pretendidas pelo  Federal:Parquet

 

“(...)

 

Com efeito, a despeito de a impetrante ter sido beneficiada, a
princípio, com decisão que deferiu a liminar pleiteada no bojo
do referido remédio constitucional para ‘suspender, até a
apreciação da matéria pelo colegiado, a análise e uso dos
materiais apreendidos em cumprimento ao Mandado de Busca e
Apreensão 008/2019’, consigno compreender que, na hipótese
vertente, a situação sob enfoque se amolda ao preconizado pelo

art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, segundo o qual  ‘os
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art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, segundo o qual  ‘os
efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada,
persistirão ’ (g.n.)até a prolação da sentença

 

Tal entendimento foi sufragado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, e encontra-se cristalizado no enunciado da
Súmula nº 405 daquela Egrégia Corte, nos seguintes
termos:  ‘Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.’

 

No caso, conforme certidão de julgamento acostada aos autos (ID
34764342), e informações prestadas pelo Ministério Público
Federal (ID 34738343), a ordem no mandado de segurança foi
parcialmente concedida pelo Colendo TRF da 3ª Região apenas
para determinar a restituição do valor apreendido à impetrante,
julgando válidas as demais apreensões realizadas no imóvel onde
realizada a diligência (busca e apreensão), de modo que o
acesso e utilização  dos documentos apreendidos, pelo Órgão
Ministerial e pela Polícia Judiciária, passou a ser permitido a

.partir da prolação do v. acórdão

 

Anoto que, em se tratando de ação mandamental, o julgado é
auto-executável e recurso contra ele eventualmente interposto
não possui efeito suspensivo, conforme disciplina o art. 14 da
Lei nº 12.016/2009. Isto porque tal efeito é incompatível com a
natureza jurídica da sentença  de procedência proferida em
sede de mandado de segurança que, embora sujeita ao duplo grau
de jurisdição, comporta execução provisória, salvo nos casos em
que vedada a concessão de liminar (art. 14, §§ 1º e 3º, da Lei
nº 12.016/09).

 

Nesse sentido do consignado, é farta a
jurisprudência.  Confiram-se os seguintes julgados do Egrégio
Superior Tribunal Justiça e do Colendo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região: AgRg no REsp 1236801/DF (STJ), AgRg no
REsp 1278672/MG (STJ), AgRg no RMS 23464/RS (STJ), Apelação
Civil/SP 0000474-20.2017.4.03.6122 (TRF3),   Pedido de Efeito
Suspensivo à Apelação/SP 5003637-53.2017.4.03.0000 (TRF3),
Agravo de Instrumento 5009743-60.2019.4.03.0000 (TRF3).
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Diante do exposto, com fulcro nos arts. 7º, § 3º, e 14, ambos
da Lei nº 12.016/2009, atento  à orientação sedimentada no
enunciado da  Súmula nº 405 do E. Supremo Tribunal Federal,
defiro o quanto propugnado pelo Ministério Público Federal (ID
34738343),  determinando o levantamento do sigilo decretado

, autorizando o acesso e utilização dos documentosnestes autos
apreendidos quando da realização da busca e apreensão no imóvel
localizado na Rua 1601, nº 341, Condomínio do Edifício Maria
Bittencourt, apto. 103, Centro, Balneário Camboriú-SC, nos
exatos termos do julgamento realizado pelo E. Tribunal Regional
Federal da 3ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº
5028469-82.2019.4.03.0000.

 

(...)”

 

Por fundamental, saliento que o entendimento adotado na
decisão antes em parte reproduzida foi corroborado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminar pleiteada em
sede do Recurso em Mandado de Segurança nº 64437/SP
(2020/0227061-0), interposto pela mesma advogada. Confira-se:

 

“(...)

 

A concessão de medida liminar em recurso em mandado de
segurança é medida excepcional, cabível somente quando, em
juízo sumário, verifica-se evidente constrangimento ilegal.

 

Esse não é o caso dos autos, em que a pretensão de
reconhecimento da nulidade da medida de busca e apreensão
realizada em imóvel supostamente utilizado como local de
trabalho pela advogada recorrente já foi devidamente apreciada

 nose fundamentadamente afastada pelo Tribunal de origem
seguintes termos (fls. 720-721):

 

‘No entanto, observo que se trata de imóvel residencial. Como
afirmado pela impetrante na inicial, a mesma estava residindo
no imóvel. Não se pode, portanto, afirmar que os policiais

federais tivessem conhecimento desse fato somente porque sabiam
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federais tivessem conhecimento desse fato somente porque sabiam
que a moradora era advogada.

 

Ao contrário, as duas testemunhas ouvidas pelos policiais antes
do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, embora tenham
confirmado que no imóvel residia a advogada Paula Diniz
Gouveia, ora impetrante, nada apontaram no sentido de que ali,
além de imóvel residencial, tratava-se de escritório
profissional da impetrante. Confira-se:

 

[...]

 

In casu, as provas colacionadas ao feito pela impetrante não
lograram demonstrar que o imóvel e o veículo que estava no
local, nos quais foi realizada a busca e apreensão, se tratavam
de extensão de seu escritório, não sendo suficiente a sua
alegação de que o imóvel, residencial, funcionava como seu

 Para a demonstração do direito líquido e certo, éescritório.
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente
aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente
exercido, o que não ocorreu no caso em tela’.

 

(...)”

 

De acordo com a fundamentação alinhavada no v. acórdão
proferido pelo Colendo TRF da 3ª Região, cujos termos foram em
parte reproduzidos na r. decisão exarada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, a advogada Paula Diniz Gouvea não obteve
êxito em demonstrar que o imóvel sito à Rua 1601, nº 341, Ed.
Maria Bittencourt, apto 103, Balneário Camboriú-SC e o veículo
abordado no mesmo endereço, eram de fato extensão de seu
escritório profissional, de modo que as apreensões realizadas no
local pela Polícia Federal foram todas reputadas válidas.

 

Por oportuno, ressalto que defensor do acusado JOSÉ
 também não se desincumbiu desse ônusCARLOS DOS SANTOS BESERRA

probatório. E mais, destaco que ao suscitar a ilicitude da prova
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por derivação, ao argumento de que o endereço em que foi detido
em Belo Horizonte-MG somente foi descoberto após a apreensão de
documentos encontrados no imóvel e veículo anteriormente
mencionados, o acusado também não trouxe aos autos qualquer
elemento capaz de dar lastro a essas afirmações.

 

Destarte, por entender que a defesa não logrou
demonstrar o alegado, no sentido de que a prova mencionada foi
obtida ilicitamente, certo que questão encontra-se
momentaneamente superada pelo julgado proferido pelo Colendo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Mandado de Segurança nº
5028469-82.2019.4.03.0000, e que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça indeferiu a liminar pleiteada para impedir a utilização
dos materiais apreendidos, afasto a preliminar suscitada.

 

1.3 – DA ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO DA DELEGADA DE POLÍCIA
FEDERAL QUE PRESIDIU AS INVESTIGAÇÕES

 

No que toca aos argumentos relativos à nulidade do
depoimento da Delegada de Polícia Federal, Dra. Fabiana Salgado
Lopes, que se recusou a responder a questionamento formulado pelo
defensor do acusado no momento de sua inquirição a pretexto de se
tratar de matéria acobertada por sigilo profissional decorrente
de investigações ainda em curso, importa salientar que, a teor do
art. 563 do Código de Processo Penal, a defesa não obteve êxito
em demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo.

 

Isso porque, ainda que a depoente confirmasse o que foi
insinuado em alegações finais pelo ilustre defensor do acusado,
na senda de que o endereço de sua prisão foi obtido por meio de
material apreendido no apartamento e veículo antes mencionados,
tal confirmação não alteraria a conjuntura atual dos fatos, que
valida as apreensões efetuadas pela Polícia Federal em razão do
decidido pelo Colendo TRF da 3ª Região nos autos do Mandado de
Segurança nº 5028469-82.2019.4.03.0000.
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Assim, ratificando o decidido na audiência realizada aos
20.07.2020 (ID 35650482), considerando que o dever de sigilo
invocado pela testemunha visa assegurar o resultado útil de
investigações que ainda estão em curso e que dependem de
discrição para alcançar os objetivos almejados (art. 20 do Código
de Processo Penal), atento ainda ao princípio pas de nullité sans

, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, nogrief
sentido de que a decretação de nulidade depende da demonstração
do efetivo prejuízo causado ao acusado, não reconheço nulidade
suscitada pela defesa.

 

Isso posto, superada a análise das questões
preliminares, passo a examinar o mérito.

 

2. DA MATERIALIDADE DELITIVA

 

2.1 DA MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
C.C. ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

 

A denúncia descreveu 7 (sete) ações amoldadas ao tipo do
art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput
11.343/06, separadas em “eventos” pelo Ministério Público
Federal, que narrou e delimitou a participação de cada um dos
réus nesses delitos, retratando os vínculos que mantinham entre
si e contextualizando a função de cada um deles dentro da
organização criminosa responsável pelas remessas dessas
exorbitantes partidas de cocaína ao exterior.

 

No que toca especificamente ao acusado JOSE CARLOS DOS
 o único crime de tráfico a ele imputado naSANTOS BESERRA,

inicial relaciona-se com o flagrante ocorrido na Rua Professor
Noé de Azevedo, nº 77, Enseada, Guarujá/SP no dia 20.02.2019,
onde foram apreendidos , e na busca e968,9 Kg de cocaína
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apreensão realizada no dia seguinte, levada a efeito na Rua
Florença, nº 34, Guarujá/SP, quando ocorreu a apreensão de mais 

 pela Polícia Federal.375 Kg de cocaína

 

Do exame das provas colhidas aos autos, constata-se que
a materialidade delitiva dessa ação encontra-se demonstrada de
forma categórica e definitiva pelos laudos de exame de local do
crime nº 119/2019 (ID 33171892 – pág. 05/18) e nº 156/2019 (ID
33171892 – pág. 42/49 e ID 33171890 – pág. 01/03), laudo de exame
de local do crime complementar nº 1706/2019 (ID 33172709 – pág.
93/103) e laudos de química forense nº 133/2019 (ID 33171892 –
pág. 19/22) e nº 118/2019 (ID 33171892 – pág. 24/27).

 

Com efeito, no dia 20.02.2019 o policial militar MÁRIO
MÁRCIO DA SILVA foi preso em flagrante quando adentrava ao imóvel
situado na Rua Professor Noé de Azevedo, n° 77, bairro Tortuga –
Enseada, Guarujá/SP, conduzindo o caminhão VW EXPRESS DRC 4x2,
cor branca, ano de fabricação 2018 – modelo 2019, placa FVS5787,
com um fundo falso no baú, onde encontrava-se grande quantidade
de droga acondicionada em tabletes, que posteriormente se
comprovou tratar-se de cocaína, conforme registrado nos laudos
antes mencionados.

 

Efetuada a abordagem, os agentes policiais encontraram
no interior do imóvel outra grande quantidade de droga que,
somada àquela apreendida no caminhão, totalizou 968,69 kg de

 em tabletes (laudo de química forense nº 118/2019 e laudococaína
de local do crime nº 119/2019).

 

De acordo com os exames realizados pela perícia técnica
da Polícia Federal, as amostras analisadas do material apreendido

, proscrita em todoresultaram positivo para substância cocaína
território nacional, nos termos da Portaria nº 344 da Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de
12.05.1998, e respectivas atualizações.
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No interior do imóvel foram apreendidos, ainda, diversos
aparelhos celulares e RS 1.020.650,00 (um milhão vinte mil e
seiscentos e cinquenta reais) em espécie, além de diversos
instrumentos comumente utilizados no preparo e acondicionamento
de entorpecentes embarcados pelo Porto de Santos-SP, como: 2
máquinas embaladoras a vácuo; 282 bolsas impermeáveis; 15 botes
infláveis; sacos transparentes, balões de gás, bolsas e malotes,
coletes salva-vidas, sinalizadores marítimos e petrechos para
embalagens.

 

Como desdobramento da prisão em flagrante e das
apreensões antes mencionadas, foi requerida e deferida expedição
de mandados de busca e apreensão para o endereço localizado na
Rua Florença, n° 34, Guarujá/SP, local de onde partiu o caminhão
conduzido por MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, segundo informações obtidas
no local por agentes da Polícia Federal.

 

Cumprido o mandado, foram encontrados no interior da
residência mais  acondicionados no interior de375 kg de cocaína
um veículo FIAT/DOBLÔ, cor prata, placa PXV-0408, que estava
estacionado na garagem do imóvel, e mais 2 (dois) tabletes com a

 dentro de uma gaveta do armário da cozinha. Osmesma substância
exames periciais comprovaram tratar-se de cocaína (confira-se
laudo de química forense nº 133/2019).

 

Também foram encontrados no interior da residência 6
(seis) armas de fogo - 1 fuzil e 5 pistolas -, munições e
carregadores, bolsas impermeáveis, uma máquina embaladora à
vácuo, 8 (oito) telefones celulares, cordas, adesivos, sacos
plásticos e documentos de identidade, conforme descrição contida
no laudo de exame de local do crime nº 156/2019.

 

Além disso, conforme demonstrado no aludido documento,
os policiais descobriram um compartimento oculto em um dos
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cômodos do imóvel, ao que consta utilizado para guarda
dissimulada de drogas. Tal compartimento foi descrito como uma
espécie de “bunker” de 17,10 metros quadrados, com as dimensões
reproduzidas no corpo do laudo que foi instruído com fotografias.

 

Emerge certo, pois, que a prova da materialidade
delitiva em relação a essa ação encontra-se amplamente
reproduzida nos documentos antes mencionados, cabendo salientar
que, pelo que se depreende da narrativa constante na denúncia, os
fatos enquadrados nesse episódio englobam tanto o transporte da
droga encontrada no caminhão com a manutenção em depósito da
substância ilícita encontrada em ambos os endereços (Rua
Professor Noé de Azevedo, nº 77 e Rua Florença, nº 34),
totalizando, assim,   1.343,69 Kg de cocaína apreendidos no

.intervalo de um dia

 

2.2. DA MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35,
C.C. ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

 

Conforme consignei ao analisar a materialidade do crime
de tráfico, diversos elementos de prova colhidos durante essa
primeira etapa da investigação permitiram firmar a conclusão no
sentido de que a ação consistente no transporte e armazenamento
desses  foi engendrada por organização1.343,69 Kg de cocaína
criminosa fortemente estruturada e ordenada, responsável pela
operacionalização de diversos envios de substâncias entorpecentes
ao exterior.

 

O primeiro desses elementos foi a apreensão de 21 (vinte
e um) aparelhos de telefonia celular no dia do flagrante
realizado na Rua Noé de Azevedo, e durante o cumprimento do
mandado de busca e apreensão no dia seguinte no imóvel situado na
Rua Florença, que armazenavam diversos arquivos de imagem e vídeo
indicativos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, os
quais foram gravados em  acautelado em Secretaria.pen drive
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A partir da análise desse material, foi possível
delimitar a ocorrência de 6 (seis) crimes de tráfico de drogas
ocorridos entre 01.01.2018 e 03.12.2018, conforme consignado na
informação policial acostada às páginas 24/64 do expediente de ID
33172705, os quais foram divididos em “eventos” pelo Ministério
Público Federal.

 

Os arquivos em questão passaram por um processo de
garantia de integridade baseado no algoritmo Message-Digest

 (MD5) de 128 bits, conforme exposto minuciosamente noalgorithm
Laudo Pericial de Informática nº 225/2019-NUTEC/DPF/STS/SP, tendo
sido descartada a possibilidade da ocorrência de substituição,
alteração, remoção ou acréscimo dos arquivos ou parte dos
arquivos extraídos dos aparelhos pela perícia técnica (ID
33172709 – pág. 45/65).

 

Com relação a esses seis eventos, importa destacar que,
a despeito de não ter ocorrido a apreensão ou mesmo a análise
toxicológica do material manuseado pelas pessoas que aparecem nos
vídeos, as circunstâncias que emergem das imagens extraídas dos
aparelhos celulares permitiram firmar a conclusão no sentido de
que os crimes de tráfico descritos pelo Ministério Público
Federal de fato ocorreram, o que foi reconhecido em sentença
proferida em momento recente nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104.

 

Observo que pelo contexto das imagens, é possível
perceber, de plano, que as ações praticadas pelas pessoas que
protagonizaram os vídeos não se tratavam de meras operações
rotineiras de estufagem de contêineres, cuidando-se, na verdade,
de um complexo arranjo criminoso arquitetado por uma organização
fortemente estruturada e integrada por dezenas de indivíduos.

 

Com efeito, em alguns dos vídeos é possível verificar a
existência de “buracos” propriamente ditos feitos nos paletes de
madeira (eventos 01 e 06), na carga de frango congelado (evento
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03), e nas pedras de ardósia (evento 04) onde foram inseridos
inúmeros tabletes embalados que se assemelham muito aos de
cocaína apreendidos no flagrante realizado do Guarujá/SP, bem
como em diversas outras apreensões realizadas pela Polícia
Federal que constantemente geram inquéritos e ações penais que
tramitam perante esta 5ª Vara da Justiça Federal de Santos
(confiram-se os laudos de exame do local do crime nº 119/2019 e
nº 156/2019 antes mencionados).

 

Em outras imagens, é possível verificar o mesmo tipo de
tabletes, porém inseridos dentro de sacos de amianto (evento 02),
bem como em caixas de papelão com o logotipo da marca “Sadia”, ao
que consta integrantes de carga composta por peças de frango
congelado (evento 05).

 

Além disso, em uma das filmagens também foi registrada a
existência de um fundo falso dentro do baú de um caminhão, onde
foram acomodados inúmeros tabletes com a ostentação da logomarca
“Gold 9999”, logomarca essa também encontrada em outras
apreensões feitas pela Polícia Federal, conforme reportagens
inseridas na informação objeto do ID 33172705 – pág. 24/64.

 

O contexto das gravações permite concluir, outrossim,
que as ações registradas se tratavam, por certo, de operações
clandestinas. A título de exemplo, em um dos vídeos integrantes
do evento 05 um grupo de homens tenta fechar e lacrar a força a
porta de um contêiner, em uma prática pouco usual para esse tipo
de atividade. Não apenas isso, a própria “abertura” de “buracos”
nas estruturas da carga é um forte indicativo do intuito dessas
pessoas de dissimular o embarque dos tabletes de drogas filmados.

 

Por outro prisma, é possível observar que os relatos das
pessoas que gravaram as operações com os aparelhos de telefonia
celular em mãos - que a todo momento apontam a quantidade de
“peças” e o local em que elas deveriam ser posicionadas dentro
das unidades de carga - são um forte indicativo de que os vídeos
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em questão foram produzidos para serem encaminhados ao
destinatário final da droga, comprovando o efetivo embarque do
produto e demonstrando o local exato onde ele foi ocultado.

 

Insta destacar, ainda, que foi possível identificar a
partir da análise desses arquivos, mais precisamente na pasta "17
Telefone LG K4 X230DS", que o mesmo caminhão apreendido durante o
flagrante registrado no Guarujá-SP (VW EXPRESS 2, placa FVS5787),

, notadamente nosaparece em algumas dessas imagens e vídeos
arquivos "IMG_20181106_112114" e "IMG_20181106_112118", nos quais
é possível identificar a placa do veículo.

 

A propósito, ,cabe pontuar que MARIO MÁRCIO DA SILVA
motorista do aludido caminhão, denunciado no feito original e já
condenado nas penas do art. 33, , c.c. art. 40, inciso I,caput
ambos da Lei nº 11.343/2006 pelos fatos que originaram o
flagrante nos autos da ação penal nº 0000160-60.2019.403.6104 que
tramitou perante este Juízo, , emtambém aparece em um dos vídeos
uma demonstração inequívoca de que o material ilícito apreendido
no Guarujá-SP está estritamente ligado àquele manuseado nos
vídeos.

 

A propósito, é oportuno destacar que no local do
flagrante realizado na Rua Noé de Azevedo, 77, Guarujá/SP (onde
localizado 968,9 Kg de cocaína), também foi apreendida uma
anotação em um papel de caderno a respeito do embarque realizado
no contêiner SUDU4993569, que aparece nas filmagens do evento 01,
onde é possível visualizar uma espécie de “croqui” da unidade de

, com a indicação da posição dos paletes e umcarga em questão
asterisco em dois deles, com referência aos números 600 e 602,
indicando o número de tabletes posicionados em cada palete.

 

Por fim, não se pode ignorar que tais arquivos de mídia
foram extraídos de aparelhos celulares encontrados nos mesmos

 , eimóveis onde também foram encontrados 1.343,9 Kg de cocaína
que o  adotado pelos autores do carregamento dosmodus operandi
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tabletes de drogas no contêiner foi identificado pelos agentes
policiais federais como se tratando da técnica denominada “rip

”, consistente na contaminação de cargas lícitas sem oon/rip off
envolvimento dos exportadores, o que demanda bastante tempo,
logística, dinheiro, maquinário, material de embalagem e locais
apropriados para realização dos trabalhos (galpões).

 

Tais elementos, reproduzidos na informação policial de
ID 33172705 – pág. 24/64, também são aptos a demonstrar, de
pronto, a existência de um vínculo associativo estável e
permanente entre as pessoas identificadas a partir dos arquivos
de imagem e vídeo analisados, bem como entre elas e os demais
indivíduos posteriormente detectados pela Polícia Federal a
partir da deflagração da Operação Alba Vírus.

 

O material apreendido na Rua Noé de Azevedo e na Rua
Florença corrobora essa inferência: 6 armas de fogo (1 fuzil e 5
pistolas); máquinas embaladoras a vácuo; bolsas impermeáveis;
botes infláveis; coletes salva-vidas, sinalizadores marítimos;
petrechos para embalagens e 21 aparelhos de telefonia celular,
tudo estando a indicar a atuação de uma organização criminosa por
trás dos crimes de tráfico.

 

Apenas a título exemplificativo, convém transcrever
  trecho da informação policial de ID 33172705 – pág. 24/64,
subscrita pelo Agente de Polícia Federal David Martins de Araújo
Junior:

 

“Podemos imaginar que pelo menos  de cocaína foram6 toneladas
exportadas nesses embarques. Considerando que cada quilograma
pode alcançar € 35.000,00 no mercado internacional e que o Euro
está cotado a R$ 4,40 temos uma operação ilícita que alcança
valores de pelo menos  (novecentos e vinte eR$ 924.000.000,00
quatro milhões de reais) durante o .ano de 2018
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Note-se ainda que tais valores dizem respeito apenas as
exportações identificadas nesses registros.

 

Embora apenas uma dessas cargas tenha sido de fato apreendida,
as circunstâncias autorizam, sem sombra de dúvidas, a conclusão
de que todos os registros tratam de embarques de cocaína para o
mercado europeu.

 

As pessoas que aqui aparecem fazem parte dessa grande
Organização Criminosa liderada pelo casal KARINE DE OLIVEIRA
CAMPOS e MARCELO MENDES FERREIRA, conforme já demostrado ao
longo da investigação em curso.”

 

A partir dessas evidências, a Polícia Federal aprofundou
as investigações para entender o funcionamento da organização,
coligindo novos elementos que foram reproduzidos, dentre outros,
os que constam das informações policiais objeto dos ID’s 33172705
(pág. 24/64); 33172709 (pág. 176/192), 33172707 (pág. 01/64) e
33172705 (pág. 01/23); 33160990 (pág. 14/30); 33172705 (pág.
65/70); 33171889 (pág. 06/32); 33161498 (pág. 45/100), 33161497
(pág. 01/45) e 33161498 (pág. 04/44); 33160968 (pág. 19/59) e
22207672, esta última dos autos nº 5006940-28.2019.4.03.6104.

 

Em síntese, as informações antes mencionadas descrevem
pormenorizadamente o funcionamento da organização criminosa sob
enfoque e a participação de cada um dos denunciados dentro dela.

 

Os principais alvos da investigação foram os acusados
KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO MENDES FERREIRA, líderes do
grupo criminoso e uns dos responsáveis pela logística do tráfico
transfronteiriço de cocaína, os quais se utilizavam de fretes
contratados pela empresa S.O. Transportes para transportar o
entorpecente pelo território nacional sem chamarem a atenção das
autoridades públicas. Por outro lado, o casal utilizava a empresa
de fachada Translitoral Transportes para branquear parte
significante do capital obtido com a atividade criminosa.
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As informações policiais referenciadas revelam,
outrossim, a participação de diversos acusados nas atividades das
duas empresas; arrolam inúmeros bens imóveis e veículos colocados
em nome de “laranjas” pelos líderes do grupo; tangenciam diversos
depósitos em espécie realizados por essas pessoas; listam todo o
dinheiro em espécie e material ilícito apreendido, catalogam as
planilhas e documentos arrecadados pela Polícia Federal -
reveladores de parte da contabilidade do tráfico -; e analisam os
diversos aparelhos celulares arrestados, bem como o custoso
sistema de comunicação utilizado pela organização para dissimular
a interlocução entre seus membros.

 

Por óbvio, grande parte dessas informações estão
relacionadas a outras “células” ou “setores” da organização
criminosa investigada, que não necessariamente possuem ligação
direta com o acusado , motivo peloJOSE CARLOS DOS SANTOS BESERRA
qual não serão especificamente aqui analisadas, mesmo porque
estão minuciosamente consignadas no corpo dos aventados
documentos que se encontram acostados aos autos.

 

Sem embargo, convém destacar que tais informações, ao
serem analisadas em comunhão com os outros elementos de prova já
examinados e outros que serão abordados em seguida, são
suficientes para demonstrar a existência do grupo criminoso em
destaque, bem como da associação estável e permanente existente
entre seus membros.

 

A solidificar essa conclusão, anoto que os líderes da
organização KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA, juntamente com outros três acusados, já foram
condenados por este Juízo nos autos da ação penal original nº
0000334-69.2019.4.03.6104, oportunidade em que todos esses
elementos probatórios foram devidamente perscrutados.
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Além disso, apenas a título exemplificativo, saliento
que no decorrer da investigação, em cumprimento dos mandados de
busca e apreensão expedidos por este Juízo, foram apreendidos
mais de US$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil dólares) e
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que, convertidos em moeda
nacional, totalizam mais de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões

.de reais) em espécie

 

Não somente isso, através da análise do material
apreendido, foi possível identificar a existência de
aproximadamente 5.281,69 Kg (cinco mil duzentos e oitenta e um

 movimentadosquilos e seiscentas e noventa gramas) de cocaína
através de atividades ilícitas atribuídas ao grupo criminoso
somente entre os anos de 2018 e 2019.

 

Enfim, os elementos probatórios coligidos aos autos são
fartos e precisos, e permitem firmar a conclusão, sem qualquer
espaço para dúvida, de que os 7 (sete) eventos descritos na
denúncia tratavam-se, de fato, de operações clandestinas
desenvolvidas por organização criminosa integrada pelo acusado,
dedicada à guarda, o transporte e exportação de grandes partidas
de cocaína.

 

Pelo exposto, conclui-se que a materialidade do delito
tipificado no art. 35, c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nº
11.343/2006 encontra-se comprovada de forma categórica e
definitiva pelos elementos probatórios antes apontados, cumprindo
destacar que a autoria em relação ao acusado JOSÉ CARLOS DOS

 será detalhadamente analisada em tópicoSANTOS BESERRA
subsequente.

 

3. DA AUTORIA

 

3.1 DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO
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No que toca à autoria, importa salientar desde logo que
os elementos probatórios colhidos no curso do processo revelam
que  é, de fato, o proprietário doJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
imóvel localizado na Rua Professor Noé de Azevedo, n° 77, bairro
Tortuga – Enseada, local onde foram apreendidos 968,9 kg de
cocaína, R$ 1.020.650,00 (um milhão, vinte mil, seiscentos e
cinquenta reais) em espécie e outros itens descritos no Auto de

 (ID 33171890 – pág. 60/61 eApreensão do IPL 069/2019-DPF/STS/SP
ID 33171892 – pág. 05/18).

 

Conforme já mencionado, parte da droga se encontrava
acondicionada em um fundo falso do caminhão VW EXPRESS DRC 4x2,
cor branca, ano de fabricação 2018 – modelo 2019, placa FVS5787,
conduzido por MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, sendo que o restante foi
encontrado no interior da própria residência, cujos portões
haviam sido abertos pelo caseiro José Oliveira da Silva.

 

Tais informações foram corroboradas em Juízo pelo
depoimento do Agente de Polícia Federal Cláudio Viterbo Neves
Santos, que foi assim reproduzido pelo Ministério Público Federal
em suas alegações finais:

 

“Que participou da prisão o em flagrante que ocorreu no
Guarujá-SP, no dia 20.02.2019, que resultou na prisão de MARIO
MARCIO DA SILVA; que foi acionado pela Chefia do NEPOM de
Santos para participar de uma vigilância no bairro do Tortuga,
na Rua Noé de Azevedo, nº 77. Que na ordem de missão foi
passado o exato local da residência; que foi ao local no
período da manhã, oportunidade em que acompanhou uma entrega de
um caminhão, houve a troca dos motoristas de dois veículos; que
esse veículo foi abordado posteriormente em Feira de
Santana-BA; que o objetivo da missão era acompanhar a chegada
de um caminhão, cujas características (placa, cor) foram
indicadas na Ordem de Missão fornecida pela Delegacia de
Santos, o qual entregaria entorpecente no imóvel localizado na
Rua Noé de Azevedo, nº 77; que manteve a vigilância no imóvel
da Rua Noé de Azevedo; que no período da tarde foi avistado o
veículo com a placa e características condizentes com aquela
que constava da Ordem de Missão; que foi realizada a abordagem

do caminhão quando o portão do imóvel já estava aberto e o
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do caminhão quando o portão do imóvel já estava aberto e o
caminhão adentrando ao imóvel; que nesse momento foi realizada
a abordagem ao motorista MÁRIO MÁRCIO, que se identificou como
policial e também estava presente no local o caseiro, Sr. José
; que o caseiro autorizou a entrada dos policiais ao imóvel.
Que dentro do imóvel foi apreendido entorpecente no caminhão e
dentro da residência; que também foi apreendido dinheiro e 02
(dois) veículos que estavam na residência, os quais estavam em
nome do acusado JOSÉ CARLOS BESERRA, Um veículo Toyota e uma
motocicleta; que o caseiro, Sr. José, afirmou que tudo que
estava na casa pertencia ao denunciado JOSÉ CARLOS BESERRA; que
o caseiro afirmou que o imóvel pertencia a JOSÉ CARLOS BESERRA;
que o veículo de MÁRIO MÁRCIO estava adentrando na casa e o
portão foi aberto pelo caseiro Sr. José, o qual estava
aguardando a chegada do veículo; que o caminhão conduzido por
MARIO MARCIO possuía um fundo falso, onde estava escondido o
entorpecente; que na residência o entorpecente foi apreendido
no interior de um cômodo reservado; que parte do dinheiro
estava guardado no quarto do Sr. JOSÉ CARLOS BESERRA e outra
parte estava escondida no sótão, onde também foram encontrados
celulares; que a soma do numerário apreendido alcançava cerca
de 1 milhão de reais; que em um compartimento da casa foram
encontrados sinalizadores, boias e outros equipamentos que
caracterizam que o entorpecente era destinado para exportação;
que foi apreendida uma máquina de embalagem à vácuo que estava
próxima ao entorpecente; que não participou do cumprimento de
mandado de busca expedido para o outro imóvel localizado em
Guarujá-SP; que foi chamado pelo NEPOM de Santos para realizar
a diligência no imóvel localizado em Guarujá-SP; que não detém
conhecimento sobre informações de inteligência policial, apenas
atua na parte operacional; que não tinha nenhuma informação de
que os alvos tinham ligação com o casal KARINE e MARCELO; que
não participou de diligências específicas envolvendo o casal
KARINE e MARCELO; que no dia da diligência realizada na Rua Noé
de Azevedo, nº 77, o depoente não tinha conhecimento de quem
seriam os alvos, apenas tinha informações sobre o local e o
caminhão específico; que no período da manhã identificou o Sr.
JOSÉ CARLOS BESERRA como a pessoa que estava em um veículo que
ingressou e saiu da casa localizada na Rua Noé de Azevedo nº
77; que não abordou JOSÉ BESERRA pois esse não era o objeto de
sua missão; que registrou uma fotografia de JOSÉ BESERRA e
produziu a Informação Policial que se encontra juntada aos
autos; que o veículo caminhão que pela manhã saiu do imóvel
localizado na Rua Noé de Azevedo foi parado em Feira de
Santana-BA; que o depoente não sabia que o veículo ia para
Feira de Santana-BA, apenas foi transmitida a informação por
meio de difusão de inteligência para que o caminhão fosse
abordado em momento posterior, para qualquer local que ele
fosse; que o difusor da informação foi realizada pela Chefia de
Santos, não pelo depoente; que no imóvel foi apreendido o carro
e alguma documentação vinculada a pessoa de JOSÉ CARLOS
BESERRA; que o Sr. José declarou ser caseiro e responsável pelo
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BESERRA; que o Sr. José declarou ser caseiro e responsável pelo
imóvel de JOSÉ CARLOS BESERRA. Que o caseiro declarou que o
imóvel era ocupado por JOSÉ CARLOS BESERRA, não fazendo
referência a nenhuma locação ou sublocação do imóvel; que não
participou do cumprimento de mandado de busca expedido para o
outro imóvel localizado em Guarujá-SP, do Sr. MÁRIO MÁRCIO; que
junto com o depoente participou da diligência no imóvel
localizado na Rua Noé de Azevedo o colega Diego, além do
pessoal da Delegacia de Santos; que o resultado da missão foi
reportado ao NEPOM de Santos; que o depoente foi inicialmente
para uma missão em São Paulo, e foi designado para a diligência
em Guarujá-SP, da qual não participou nenhum outro agente
policial da Bahia.”

 

No mesmo sentido, se pronunciou a Delegada de Polícia
Federal Fabiana Salgado Lopes:

 

“Que participou da investigação o em decorrência do flagrante
da Rua Noé de Azevedo, 77, em Guarujá, quando se deu a prisão
de Mário Márcio; que em relação a esse flagrante ocorrido no
dia 20 de fevereiro foi apurado que o proprietário da casa da
Rua Noé de Azevedo onde foram encontradas as drogas, o dinheiro
e tudo, era José Carlos dos Santos Beserra, inclusive no local
foi apreendida uma Hilux, que estava em nome dele, e uma S10 em
nome do filho dele, o Ruan Beserra; inclusive o caseiro quando
depôs nesse inquérito, nesse processo, afirmou que o patrão
dele, que seria o Carlos ou Tião, que teria pedido para ele
abrir o portão para o Mário Márcio, para entrar com o caminhão
baú que chegaria; que o caminhão iria descarregar e tudo; que
nessa investigação, nesse flagrante, devido a comprovação do
envolvimento do José Beserra nesse tráfico internacional desse
flagrante, foi decretada a prisão temporária do José Beserra; e
desde então ele permaneceu foragido; que ele já estava foragido
desde fevereiro, pois a prisão dele já havia sido decretada nos
autos do processo desse flagrante; que o próprio caseiro
afirmou que o José Beserra era o responsável pelo local (Rua
Noé de Azevedo, n° 77), e o imóvel estava em nome dele (José
Beserra).”

 

Por sua vez, o agente de Polícia Federal David Araújo
esclareceu:

 

“Questionado se participou de alguma investigação que
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“Questionado se participou de alguma investigação que
identificou o réu José Beserra como responsável pelo imóvel da
Rua Noé de Azevedo, 77 em Guarujá, o depoente disse que não
participou das investigações que resultaram no flagrante, mas
que participou da investigação posterior que identificou José
Beserra como responsável pelo tal imóvel que a partir do
referido flagrante, a Delegacia de Polícia Federal de Santos
conseguiu identificar a propriedade do imóvel da Rua Noé de
Azevedo como sendo do José Beserra; Que sabe que na casa em
questão foram apreendidos veículos em nome de José Beserra, que
estavam na casa; que um telefone fixo instalado na casa tinha o
cadastro em nome do filho do José Beserra, chamado Ruan; Que
questionado se sabia que José Beserra era também responsável
pelo imóvel da Rua Florença, 20 e pelo imóvel próximo ao nº 34
da Rua Florença, de onde partiu o caminhão do Mário Márcio, o
depoente respondeu que sim e que pelo menos dois veículos que
foram apreendidos na casa da Rua Noé de Azevedo; que na casa da
Rua Noé de Azevedo foram apreendidos veículos que estavam, à
época, em nome do José Beserra, pelo menos dois veículos
apreendidos na casa estavam no nome de José Beserra; que além
disso, o telefone fixo instalado na casa estava em nome do
filho dé José Beserra, o Ruan.”

 

Já o agente de Polícia Federal Carlos Dário afirmou:

 

“Que questionado se participou das investigações no que
concerne à identificação de José Beserra como responsável pelo
imóvel da Rua Noé de Azevedo onde ocorreu esse flagrante no
Guarujá, o depoente disse que sim; que José Beserra era o
responsável pelo imóvel onde ocorreu o flagrante da prisão do
Mário Márcio com a substância entorpecente, inclusive, o
telefone do imóvel estava registrado em nome do filho dele, e o
caseiro confirmou que o imóvel pertencia a ele; que inclusive
havia veículos dele dentro do imóvel; que existia um telefone
fixo em nome do Ruan, que é filho do José Beserra; que
questionado se recorda quais eram os veículos apreendidos no
local que seriam do José Beserra, o depoente disse que havia
uma pick up Toyota, uma S10 e uma moto; que a S10 estava
registrada em nome do caseiro e a Toyota e a moto estavam em
nome do José Beserra; que no imóvel também havia um telefone
fixo em nome do filho do José Beserra, o Ruan; que teve acesso
a alguns trechos do depoimento do caseiro do imóvel, o José
Oliveira; que José Oliveira foi contratado pelo José Carlos
Beserra, que ele chamava de patrão; que o José Beserra ligou
avisando ao caseiro que o Mário Márcio iria chegar em um
veículo, e que era para ele abrir o portão para o Mário
Márcio”.
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Sobre as pessoas citadas nos depoimentos antes
reproduzidos, anoto que o caseiro do imóvel, Sr. José Oliveira da
Silva, não foi ouvido em Juízo em razão de ter se furtado ao
dever de depor como testemunha. Já o filho do acusado, Ruan
Carlos Mota Beserra foi inquirido ainda durante as investigações,
oportunidade em que confirmou que o imóvel situado na Rua Noé de
Azevedo, nº 77, Guarujá-SP realmente pertencia ao seu pai (ID
33162608 – pág. 48/50).

 

Especificamente no tocante aos fatos narrados pelo
policial federal Cláudio Viterbo sobre a entrega de um caminhão
efetuada pelo acusado na manhã do dia 20.02.2019, horas antes do
flagrante, estes foram mais bem detalhados na informação policial
de sua lavra acostada aos autos sob o ID 33160990 – pág. 14/30,
onde foram apostas fotografias do aventado encontro (feitas à
distância), bem como da droga e do material apreendido horas
depois na residência situada na Rua Noé de Azevedo, nº 77,
Guarujá-SP.

 

Sobre esse encontro acompanhado de perto por agentes de
Polícia Federal, é possível constatar que o caminhão-baú (placa
FXE 5410) entregue por um dos sujeitos fotografados é muito
semelhante àquele conduzido por MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, inclusive
possuindo um fundo falso compatível com aquele apreendido durante
o flagrante.

 

Conforme registrado em seu depoimento, o policial
federal Cláudio Viterbo identificou o réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 como sendo a pessoa que saiu com o aventado veículo deBESERRA
dentro da casa localizada na Rua Noé de Azevedo nº 77, não o
tendo abordado porque esse não era o objeto de sua missão. De
todo modo, a informação foi transmitida através de difusão
interna da Polícia Federal, sendo que o caminhão em questão foi
abordado em Feira de Santana-BA, oportunidade em que o fundo
falso foi detectado.
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Ainda sobre esse veículo (placa FXE 5410), vale
registrar que ele estava registrado no mesmo endereço que o CRETA
de PLACA ECH4770, de propriedade de LEIDIMAR OTON TEIXEIRA,
pessoa que possuí vínculos de amizade aparente com CHRISTIANO
LINO MENEZES e ANDRÉ LUIS GONÇALVES (já condenado nos autos nº
0000334-69.2019.4.03.6104), conforme consignado na informação
policial acostada aos autos sob o ID 33160968 – pág. 19/59.

 

Não somente isso, em cumprimento a mandado de busca e
apreensão expedido por este Juízo, o certificado de registro e
licenciamento do caminhão em questão (placa FXE 5410) foi
apreendido dentro da residência de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO,
outro denunciado nos autos originais (ID 33161498 – pág. 97/100).

 

Ademais, é oportuno ressaltar que LEIDIMAR é mãe de
KARINA OTON BARROS, antiga proprietária do caminhão-baú de placa
DFG2608 (mais um), abordado em Feira de Santana/BA no dia
14.10.2019 transportando 1 tonelada de cocaína, fato que resultou
na instauração do inquérito policial nº 801/2019 SR/PF/BA (ID
33160968 – pág. 19/59).

 

Todas essas informações estão detalhadas na informação
antes mencionada, que inclusive traz imagens comparativas dos
três caminhões-baús mencionados, os quais, ao que tudo indica,
eram utilizados pela organização criminosa para transportar
cocaína pelo território nacional.

 

Tais elementos, enfatizo, não indicam que os
caminhões-baú eram utilizados para transportar os contêineres já
carregados com a droga até os terminais portuários, mas sim que
eles eram utilizados pelo grupo para levar a cocaína até os
galpões onde a contaminação das unidades de carga iria de fato
ocorrer.
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A título exemplificativo, chamo atenção, mais uma vez,
para o fato de que o caminhão-baú conduzido por MÁRIO MÁRCIO DA
SILVA foi identificado nos vídeos que compõe o denominado evento

 descrito na denúncia e na informação objeto do ID 33172705 –04
pág. 24/64. Em tal evento, além de ser possível ver o contêiner
onde a carga de ardósia estava alocada, é possível ver também o
aludido caminhão-baú com compartimento oculto no assoalho, muito
provavelmente utilizado para levar a droga até o galpão.

 

Aliás, é importante destacar que, pelas informações
obtidas durante a investigação, os contêineres contaminados com a
cocaína não eram embarcados somente pelo porto de Santos/SP, mas
também pelo porto de Navegantes/SC, Paranaguá/PR e possivelmente
por outros, inclusive no Nordeste. Desse modo, é possível
concluir que a organização criminosa possuía galpões em mais de
uma unidade da Federação.

 

Isso porque a técnica denominada  consisterip on/rip off
na interceptação de unidades de carga, na maioria das vezes com a
conivência dos motoristas, para carregá-las com cocaína, que é
escondida em meio a carga lícita sem conhecimento do exportador,
o que exige que o processo seja feito com celeridade e,
normalmente, próximo aos portos de embarque, para que os
motoristas não precisem desviar das rotas pré-agendadas.

 

Sem embargo do antes consignado, anoto que além de ter
sido identificado como proprietário do imóvel onde foi encontrada
a elevada quantidade de cocaína, e de ter sido fotografado
entregando um caminhão-baú com um fundo falso a um sujeito
desconhecido no dia dos fatos,  nãoJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
demonstrou no decorrer da instrução fonte de renda lícita que
justificasse a elevada movimentação financeira e acúmulo
patrimonial nos últimos dois anos.

 

Nesse sentido, chamo atenção para as informações
prestadas pelo COAF as quais revelaram que, entre os anos de 2018
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e 2019,  e seu filho Ruan CarlosJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
Mota Beserra tiveram seus nomes vinculados a 11 (onze) depósitos
em espécie, relacionados a compras de imóveis e veículos de luxo,
totalizando o valor de R$ 1.424.449,00 (um milhão quatrocentos e
vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais) (ID
33172705 - fls. 07/13), o que revela outro forte indicativo de
sua associação ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

 

Interrogado,  afirmou nãoJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
possuir ocupação fixa e asseverou auferir rendimentos em torno de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) mensais através da compra e venda de automóveis, aluguéis
de imóveis, venda de gado, negociações envolvendo plantações de
soja, algodão e etc. Não obstante, alegou que desde 2016 não
presta declaração de ajuste ao imposto de renda.

 

Confirmou ser proprietário da residência situada na Rua
Noé de Azevedo, nº 77, Guarujá-SP, mas ressaltou que alugou o
imóvel em questão para uma pessoa chamada “Sebastião dos Santos
Neto” entre os meses de janeiro de 2019 a março de 2019. Sobre
essa pessoa, disse se tratar de um inquilino recorrente, de quem
cobrou R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pelos três meses de
aluguel do imóvel em questão.

 

Relatou que essa quantia foi paga antecipadamente e em
espécie, sendo que no dia do acordo Sebastião estava acompanhado
de um homem de procedência asiática que lhe ofereceu o pagamento
em dólares. Como o acusado não aceitou a moeda estrangeira, o
inquilino concordou em solver a obrigação em reais.

 

Questionado acerca do material apreendido em sua
residência (bolsas impermeáveis, botes infláveis, balões de gás,
coletes salva-vidas, sinalizadores marítimos, petrechos para
embalagens, etc.),  disse que pertenciam a loja de artigosJOSÉ
náuticos de Sebastião.
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Informou, outrossim, que a residência na Rua Noé de
Azevedo possui sistema de vigilância, mas que não chegou a
consultar as filmagens porque acreditou que esse material já
estava na posse da Polícia Federal. Afirmou, ademais, que desde a
ação policial não retornou à casa, o que também o impediu de ir
atrás das aludidas gravações.

 

Sobre os fatos envolvendo a entrega do caminhão no dia
20.02.2019,  explicou que esteve pela manhã na Rua Noé deJOSÉ
Azevedo, nº 77, Guarujá-SP para entregar um veículo que estava
estacionado na garagem a uma outra pessoa, como um favor a seu
inquilino Sebastião, o qual lhe teria ligado mais cedo pedindo
ajuda, pois não se encontrava no Guarujá-SP.

 

Disse que, ao chegar na residência, inspecionou o
caminhão e não encontrou nada de anormal em seu interior.
Asseverou, ainda, ter recebido uma ligação do sujeito que
apanharia o caminhão, oportunidade em que combinaram de se
encontrar em um logradouro próximo à Rua Noé de Azevedo, pois
acreditou que seria um local mais fácil de ser encontrado.

 

Narrou que por volta das 7 horas conduziu o veículo até
o local avençado e encontrou o rapaz, a quem entregou as chaves e
o documento do caminhão, tendo recebido em contrapartida um
pacote. Relatou que então ligou para Sebastião, oportunidade em
que este lhe pediu para levar o pacote até a sua residência.

 

Segundo o acusado, ele atendeu ao pedido e retornou à
Rua Noé de Azevedo, nº 77, para entregar o pacote nas mãos do
caseiro Sr. José Oliveira da Silva, tendo, em seguida, se
dirigido a São Paulo para resolver assuntos pessoais.
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Aduziu, ainda, ter ligado ao caseiro durante a tarde
para perguntar se alguém havia passado por lá para buscar o
pacote, ao que este lhe respondeu que ainda não. Asseverou,
também, que por volta das 16 horas recebeu uma ligação de um
vizinho que lhe informou que algo estranho havia acontecido em
sua residência.

 

Alegou ter conseguido falar apenas mais uma vez com
Sebastião após o ocorrido, oportunidade em que este lhe pediu
para que depositasse confiança nele, e disse que tudo seria
resolvido. Depois disso, nunca mais conseguiu conversar com o
sujeito novamente.

 

Pois bem, desde logo anoto que a versão apresentada por 
, além de ser incoerente eJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA

desconexa, está dissociada dos demais elementos de prova
amealhados aos autos, a revelar, ao meu sentir, que o acusado
realmente praticou as condutas descritas na petição inicial.

 

Com efeito, reputo ser pouco crível que em pouco mais de
um mês, o tal Sebastião já tivesse montado na residência do
acusado uma “base de operações” para recebimento de carregamentos
de entorpecentes, armazenamento de materiais para embalagem,
dinheiro e celulares de outros membros do grupo, isso tudo sem o
conhecimento do réu, e na presença do caseiro José Oliveira, que
poderia a qualquer momento relatar as operações suspeitas a seu
“patrão”.

 

É bastante inverossímil, outrossim, que Sebastião
tivesse delegado justamente a seu senhorio a tarefa de entregar
um caminhão com fundo falso a outro integrante da organização
criminosa no mesmo dia em que receberia uma grande remessa de
cocaína em sua residência, obtendo em troca um pacote com
dinheiro “vivo”, envolvendo-o em negociações espúrias sem o seu
conhecimento.
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Além disso, anoto que a versão apresentada pelo acusado
possuí diversos pontos incongruentes, dentre eles a alegação de
que ligou de tarde para seu caseiro para confirmar se alguém
havia buscado o pacote, ignorando o fato de que, nesse horário, o
Sr. José Oliveira da Silva já se encontrava detido pela Polícia
Federal.

 

Chamo atenção, ainda, para o fato de que apesar da
extensa e minuciosa investigação levada a efeito pela Polícia
Federal, com inúmeros cumprimentos de mandados de busca e
apreensão, análise de documentação, equipamentos eletrônicos,
depósitos em espécie, apartamentos e veículos, mensagens e
bilhetes trocados entre os réus e outros “laranjas”, em nenhum
momento foi encontrada qualquer referência a uma pessoa chamada
“Sebastião”.

 

É certo também que o acusado alegou que sua residência
possuía monitoração eletrônica do lado externo, mas em nenhum
momento fez qualquer esforço para trazer aos autos as gravações
que, em tese, comprovariam a versão apresentada em Juízo no
sentido de que o imóvel estava alugado, ou mesmo que a tal pessoa
chamada “Sebastião” realmente existe ou existiu.

 

Note-se que ao apresentar versão distintiva dos fatos
narrados pela acusação, a teor do art. 156 do Código de Processo
Penal, incumbia à defesa fazer prova ou, pelo menos, trazer aos
autos um  de elementos que pudessem confirmar suasmínimo
alegações, tais como depoimentos de vizinhos, contrato de locação
ou comprovante de recebimento do aluguel, o que, enfatizo, não
ocorreu na espécie.

 

É curioso observar, ainda, que JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
 confirmou que residiu no apartamento localizado na BESERRA Rua

 entre 2017 e 2018, que segundo o réuFlorença, nº 20, Guarujá-SP
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era por ele utilizado apenas eventualmente, quando a residência
da Rua Noé de Azevedo era alugada para temporada. Confirmou,
outrossim, ser proprietário da HILUX de placa LSD9740, apreendida
durante o flagrante e registrada nesse mesmo logradouro.

 

Ocorre que esse também é o endereço de registro da
BMW/X5 XDRIVE 30D PRETA 2017/2018, placa FXN 5509, veículo
utilizado por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO MENDES
FERREIRA, segundo informações colhidas pela Polícia Federal. Ao
que consta, o automóvel em questão foi adquirido em 17.09.2018 e
registrado em nome de MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, outra
investigada com vínculos muito próximos a KARINE (confira-se
informação policial acostada aos autos sob o ID 33172709 – pág.
190/192).

 

Note-se que apesar de estar inscrita no cadastro de
pessoas de baixa renda do governo federal (CadÚnico), MARLI foi a
responsável pela aquisição do veículo, havendo depósitos em
espécie que somam R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
em favor da concessionária que vendeu o BMW (Agulhas Negras
Distribuidora de Automóveis Ltda.), segundo informações prestadas
pelo COAF.

 

Conforme consignado na informação acostada sob o ID
33172709, essa BMW foi vista no dia 22.09.2018 na garagem de uma
casa situada dentro do condomínio Granville no Guarujá-SP, local
onde foi celebrada uma festa de aniversário para MARCELO, que foi
acompanhada de perto por policiais federais à paisana.
Atualmente, o carro se encontra em nome de Tais dos Reis Soares e
possuí endereço de registro na Rua Florença, nº 20, Jardim

.Virgínia, Guarujá/SP

 

Essas informações são relevantes não somente porque o
endereço em questão era ocupado pelo acusado JOSÉ CARLOS DOS

, mas também porque se trata de imóvel vizinho aoSANTOS BESERRA
de MÁRIO MÁRCIO DA SILVA (Rua Florença, nº 34, Guarujá-SP), e de
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onde o caminhão apreendido na Rua Noé de Azevedo foi visto saindo
no dia do flagrante, o que motivou, inclusive, a expedição de
mandado de busca e apreensão, que levou à apreensão de mais 375

 pela PolíciaKg (trezentos e setenta e cinco quilos) de cocaína
Federal.

 

Questionado acerca desse veículo – BMW -, o acusado não
soube esclarecer o motivo pelo qual ele se encontra registrado no
endereço por ele ocupado, mas disse acreditar se tratar de um
equívoco cometido por seu despachante. De todo modo, tal pessoa
não foi arrolada como testemunha para ser inquirida sobre tais
alegações, tampouco qualquer outra contraprova foi produzida pela
Defesa para desconstituir o que foi demonstrado pela acusação nos
autos.

 

Por certo o arcabouço probatório é extenso e revela sem
sombra de dúvida que  estáJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
diretamente relacionado aos  apreendidos na968,9 kg de cocaína
Rua Professor Noé de Azevedo, n° 77, Guarujá/SP no dia
20.02.2019, bem como aos  apreendidos no dia375 Kg de cocaína
seguinte na Rua Florença, nº 34, Guarujá-SP, sendo que as duas
apreensões foram capituladas pelo Ministério Público Federal como
um único crime.

 

Isto posto, ante a robustez das provas produzidas, de
rigor a condenação de  nas penas doJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput
11.343/2006.

 

3.2 DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

 

De início anoto que as apreensões de 968,9 kg de
cocaína; R$ 1.020.650,00 (um milhão, vinte mil, seiscentos e
cinquenta reais) em espécie e diversos equipamento náuticos
encontrados no interior da residência do acusado, tratam-se de
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forte indicativo de que o crime em questão não foi planejado por
uma única pessoa, mas sim por uma organização criminosa
fortemente estruturada e especializada no tráfico
transfronteiriço de substâncias entorpecentes.

 

Da mesma forma, o fato de parte dessa droga ter sido
encontrada no interior do caminhão-baú conduzido por MÁRIO MÁRCIO
DA SILVA, veículo esse que partiu do endereço situado na Rua
Florença, nº 34, Guarujá-SP, imóvel vizinho àquele ocupado pelo
acusado, e local onde foram apreendidos mais 375 Kg de cocaína,
armas de fogo e celulares contendo as filmagens dos seis
“eventos” de contaminação de contêineres descritos na denúncia,
também é um forte indicativo de que o réu está associado a outros
indivíduos para a prática desses crimes.

 

Para além dessas circunstâncias, anoto que no item “2.2”
desta sentença foi registrado como os elementos probatórios
colhidos no decorrer da instrução foram capazes de revelar a
existência de uma verdadeira organização criminosa responsável
pela articulação dos 7 (sete) crimes de tráfico narrados na
denúncia e de que modo todos eles estão associados entre si.

 

A solidificar essa inferência, destaco mais uma vez os
seguintes elementos probatórios já examinados nesta: o fato de o
acusado ter sido visto entregando um caminhão-baú a um terceiro
não identificado no dia 20.02.2019; o fato de a BMW/X5 de placa
FXN 5509, pertencente aos líderes da organização, estar
registrada em um dos endereços ocupados pelo réu; o fato de na
Rua Noé de Azevedo, nº 77 ter sido apreendido uma espécie de
“croquis” do contêiner SUDU4993569 que aparece nas filmagens do
evento 01; o fato de o denunciado MÁRIO MÁRCIO DA SILVA aparecer
nos vídeos integrantes do evento 05; o fato de o caminhão
apreendido na Rua Noé de Azevedo aparecer durante as filmagens do
evento 04, dentre outros.
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Tais provas, por si só, já seriam suficientes para
comprovar o aperfeiçoamento de conduta praticada pelo réu
tipificada no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Nada obstante,
elas foram corroboradas por outras, que revelam um pouco mais
sobre a posição de destaque ocupada pelo acusado dentro da

 e expõem alguns de seus vínculos com outrosorganização criminosa
integrantes do grupo, os quais serão a seguir analisados.

 

A primeira delas diz respeito aos dois documentos de
identidade falsos colhidos no imóvel de onde partiu o caminhão
conduzido por MARIO MÁRCIO DA SILVA (Rua Florença, 34,
Guarujá/SP), contendo a fotografia da mesma mulher: uma CNH em
nome de Gisele Aparecida Francisco, e um RG em nome de Ticiane
Nataly da Silva.

 

O Laudo Pericial nº 305/2019 – NUTEC/DPF/STS/SP (ID
33172709 – pág. 81/91) confirmou a falsidade de ambos os
documentos. Já o Laudo Oficial Papiloscópico nº
0082/2019-GID/SR/PF/BA, ao comparar a impressão digital aposta na
carteira de identidade apreendida com a do prontuário civil da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em nome de
Ticiane Nataly da Silva, concluiu que as digitais examinadas não
eram da mesma pessoa (ID 33172709 – pág. 105/118).

 

Ao seu turno, o Laudo Prosopográfico nº 002/2019 –
GID/DREX/SR/PF/BA comparou as medidas faciais da fotografia
constante na carteira de identidade em nome de Ticiane, com a da
fotografia extraída do prontuário RENACH MS818219254 do Estado do
Mato Grosso do Sul em nome da denunciada KARINE DE OLIVEIRA
CAMPOS  A conclusão foi de que a média geral das diferenças.
relativas absolutas entre as duas imagens é de 0,06825, ou seja,
pertencem à mesma pessoa (ID 33172709 – pág. 120/152).

 

Ao que consta, a líder da organização criminosa, KARINE
DE OLIVEIRA CAMPOS, fez uso do documento falso em nome de Ticiane
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Nataly da Silva para realizar transações financeiras e
movimentações de ativos provenientes do produto do crime,
notadamente para adquirir uma casa de luxo no Condomínio
Granville localizado no Guarujá-SP, o mesmo onde ocorreu a já
mencionada festa de aniversário de MARCELO MENDES FERREIRA (ID
33172709 - pág. 176/192 e ID 33172707 - pág. 01/64).

 

Isso porque, conforme esclarecido na aludida informação
policial, através de comunicações efetuadas pelo COAF, a Polícia
Federal identificou um depósito efetivado em 13.08.2018, no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie, realizado por
Ticiane Nataly da Silva em favor da antiga proprietária do
imóvel, Sra. Therezinha de Souza Vasconcelos Navarro.

 

Ocorre que, de acordo com imagens captadas na rede
social F , Ticiane é pessoa simples, que não indica deteracebook
essa expressiva quantia em dinheiro, o que leva à conclusão de
que teve seus dados utilizados por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS para
realizar de forma espúria a operação financeira em proveito
próprio (confira-se ID 33172705 – pág. 15/16).

 

Calha notar que esse imóvel foi adquirido formalmente em
16.03.2018 por SANDRA DE OLIVEIRA, mãe de KARINE, pelo valor de
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme
registro constante na matrícula do bem (confira-se ID 23901574
nos autos do pedido de sequestro nº 5006846-80.2019.403.6104).

 

No entanto, apesar de a aquisição ter sido realizada em
nome de SANDRA DE OLIVEIRA, o COAF identificou depósitos
suspeitos de pessoas diversas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) realizados em favor da Sra. Therezinha de Souza
Vasconcelos Navarro.

 

Três foram feitos por SANDRA nos dias 14.03.2018,
17.04.2018 e 15.06.2018, sem comprovação de origem; um foi feito
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por DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE (denunciada
originalmente nestes autos) no dia 13.07.2018; e outro foi feito,
conforme já mencionado, por Ticiane Nataly da Silva no dia
13.08.2018.

 

Destaco que todas essas pessoas possuem vínculo
comprovado com o casal KARINE e MARCELO, ficando evidente que
SANDRA DE OLIVEIRA figurou como “laranja” na compra do imóvel,
como forma de dissimular seus reais proprietários e a origem
criminosa dos valores utilizados para a compra do bem (tráfico de
entorpecentes).

 

Relevante pontuar, ainda, que MARCELO MENDES FERREIRA
teve sua voz reconhecida nas filmagens extraídas dos celulares
apreendidos no imóvel situado na Rua Florença, mais
especificamente naquelas que compõe o denominado ,“evento 03”
tendo sido identificado pelos agentes da Polícia Federal como
sendo o narrador dos vídeos que registraram a ocultação do
entorpecente em meio a uma carga de partes de frango congelado
(ID 33172705 – pág. 24/64).

 

Vale destacar que esse reconhecimento foi realizado por
agentes públicos que, em uníssono, reconheceram a voz de MARCELO
MENDES FERREIREA, em razão de contatos pretéritos que mantiveram
com o réu por força de operações policiais antecedentes
relacionadas ao combate do narcotráfico transnacional, conforme
declarações prestadas sob o pálio do contraditório e da ampla
defesa nos autos da ação penal original nº
0000334-69.2019.4.03.6104.

 

No que toca à DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
(utilizada por KARINE para constituir a empresa TRANSLITORAL),
observo que ela é companheira de JANONE PRADO, pessoa que,
conforme descrição contida na denúncia, está intrinsecamente
ligada à logística de armazenamento, obtenção de petrechos para a
embalagem e distribuição da droga e transporte dos entorpecentes
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do Grupo Criminoso, e que vem atuando para promover o processo de
transformação do dinheiro sujo em diversos bens lícitos.

 

A corroborar essa inferência, chamo atenção para os
documentos apreendidos na residência do casal durante o
cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por este
Juízo, mais especificamente para o caderno com inscrição “HAPPY”
na capa, onde constam anotações referentes à distribuição do
dinheiro oriundo do tráfico de drogas entre diversos membros do
grupo, dentre eles MARCELO, KARINE, RODRIGO ALVES DOS SANTOS,
JOZIELE DOS SANTOS FONSECA e ANDERSON ALVARENGA (ID 33161498 –
pág. 85/88).

 

Outro elemento importante constante desse caderno -
“HAPPY” -, são as anotações feitas sobre a compra de diversos
itens relacionados ao tráfico internacional de drogas como
sinalizadores, boias, cordas, redes, etc. Nesse contexto, chamo
atenção para a anotação com data de 16.02.2018 no que se refere à
aquisição de 15 (quinze) bóias (ID 33161498 – pág. 90).

 

Da análise das fotografias das boias apreendidas
juntamente com os 968 Kg de cocaína na Rua Noé de Azevedo, nº 77,

 (ID 33171892 – pág. 05/18), o agente de políciaGuarujá/SP
federal subscritor da informação identificou o código

 (ID 33161498 – pág. 91).individualizador do produto em questão

 

De posse dessa informação e sabendo o nome do
estabelecimento que vendeu as boias - colhido via pesquisa na 

, ele internet - obteve a nota fiscal de aquisição dos produtos,
com a indicação da quantidade de boias adquiridas (15), bem como

 a data de aquisição (16.02.2018), mesma quantidade e data
 (ID 33161498 – pág. 92/95.indicada no caderno “HAPPY”

 

Tal constatação permite inferir que o material
apreendido durante o flagrante levado a efeito no Guarujá/SP,
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mais especificamente na residência de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
 foi adquirido, de fato, por JANONE PRADO e DAMARIS DEBESERRA

ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE e contabilizado no aventado caderno
“HAPPY”, apreendido em Itajaí-SC.

 

Outro elemento que indica a associação do acusado com
outros integrantes da organização criminosa é o fato de que o
veículo Chevrolet S10, placa FSB6499 foi visto por policiais
federais na antes mencionada festa de aniversário de MARCELO
MENDES FERREIRA, realizada no espaço de eventos do condomínio
Granville no Guarujá-SP (ID 33172709 – pág. 188).

 

À época dos fatos, esse veículo pertencia formalmente ao
Sr. José Oliveira da Silva (caseiro o acusado) e estava
registrado na Rua Alexandre Martins, 196, apto 342, Santos-SP,

, omesmo endereço de Ruan Carlos Mota Beserra (filho do acusado)
que foi confirmado por ele em depoimento à Polícia Federal (ID
33172705 – pág. 15 e 70 e ID 33162608 – pág. 48/50).

 

Em momento posterior o automóvel foi transferido a Ramon
, pessoa que possui conta de gás registrada node Souza Melo

endereço Rua Jacob Schmidt, SN, apto – 1301, Balneário
Camboriú/SC, correspondente ao Edifício Torre de Málaga, mesmo
empreendimento imobiliário do Edifício Torre de Mônaco,
condomínio no qual KARINE e MARCELO compraram um apartamento com
intermediação da corretora e também investigada MARISA PEREIRA
DOS SANTOS (ID 22545495 dos autos nº 5007120-44.2019.4.03.6104).

 

Sobre MARISA, convém destacar que, ao que tudo indica,
cuida-se de importante integrante da organização criminosa sob
enfoque, estando ligada ao núcleo financeiro encarregado de lavar
o dinheiro ilícito do tráfico, bem como de movimentar os capitais
no interesse das atividades ilegais do grupo.
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Não por acaso foram apreendidos em sua casa mais de R$
610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) em espécie. Sua ligação
com KARINE e outros membros da organização restou demonstrada
pelos aparelhos de telefonia celular e documentos apreendidos em
sua residência, bem como pelo teor de suas declarações (ID
33162640 – pág. 16/19 e ID 33161475 – pág. 25/26).

 

Dentre os documentos citados, destaca-se uma pasta
plástica azul, contendo diversas planilhas, e a inscrição “CONTAS
KARINE”. Algumas dessas planilhas mostram as despesas dos meses
de março, abril e maio de 2019 de vários imóveis relacionados ao
grupo investigado (confiram-se as fotografias dos documentos
acostadas às páginas 31/33 do ID 33161497).

 

Ouvida pela Autoridade Policial, MARISA alegou atuar
como corretora de imóveis em Balneário Camboriú/SC há pelo menos
trinta anos, e possuir mais ou menos quinhentos clientes. Aduziu
ter sido apresentada no final de 2018 a KARINE DE OLIVEIRA
CAMPOS, uma fazendeira do Mato Grosso do Sul e proprietária de
uma transportadora em São Paulo, tendo alugado a ela um
apartamento na Av. Atlântica, nº 3260, Balneário Camboriú/SC,
onde residiria sua mãe, SANDRA DE OLIVEIRA.

 

Esclareceu que conversando com KARINE, percebeu que ela
tinha interesse em investir em imóveis na região de Balneário
Camboriú/SC. Afirmou que depois de alugar o imóvel na Av.
Atlântica, ofereceu a KARINE outro imóvel localizado na Rua 2000,
Ed. , negociado por R$ 800.000,00 (oitocentos milCitta di Vinci
reais).

 

Relatou ter negociado os imóveis situados na Rua Eredes
Serpa, nº 90, Itajaí/SC, e na Rua Miguel Matte, nº 301/A,
Balneário Camboriú/SC, bem como o imóvel localizado no Condomínio
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Ariribá, Balneário Camboriú/SC, lote nº 07, com JANONE PRADO, o
comprador das boias apreendidas na Rua Noé de Azevedo, nº 77,
Guarujá-SP.

 

Sobre o imóvel localizado na Rua Justiniano Neves, 225,
apto 1301, Ed. Torre Mônaco, informou que intermediou a venda em
favor de . Já sobre o imóvel localizado na Av.Ramon de Souza Melo
Jacob Schimidt, Ed. Torre de Málaga, apto 1501, informou que o
vendeu a . Segundo MARISA, ambos os compradoresJosé Abrantes
foram indicados por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS.

 

Essas informações são de extrema importância porque,
conforme consignado anteriormente,  foi aRamon de Souza Melo
pessoa em nome de quem foi passado a Chevrolet S10 de placa
FSB6499, pertencente originalmente ao caseiro do acusado (José
Oliveira da Silva) e registrada no endereço residencial de seu
filho (Ruan Carlos Mota Beserra).

 

E mais, de acordo com a informação acostada às páginas
09/14 do expediente de ID 33160968, o outro comprador citado por
MARISA, José Abrantes, é na realidade um nome falso utilizado

  para ocultarpelo acusado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
vestígios deixados durante o processo de branqueamento do capital
obtido com o tráfico ilícito de entorpecentes.

 

Com efeito, de acordo com os dados obtidos pelo policial
federal David Martins de Araújo, que analisou o documento de
identidade em nome de José Carlos Abrantes e o comparou com uma

.fotografia atual do réu, os dois indivíduos são a mesma pessoa
Aliás, trata-se de constatação facilmente aferível por qualquer
um, ao se comparar as duas imagens colacionadas no corpo da
aludida informação.

 

Isso é suficiente para comprovar não somente o vínculo
associativo entre   e KARINE DEJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA

Num. 40595864 - Pág. 52

* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização, 
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
Assinado eletronicamente por: ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO - 21/10/2020 17:52:41
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117524112200000036738023
Número do documento: 20102117524112200000036738023



OLIVEIRA CAMPOS, mas também entre ele e a investigada MARISA
PEREIRA DOS SANTOS, ao que tudo está a indicar, principal
responsável pela lavagem do dinheiro obtido com as práticas
ilícitas do grupo criminoso, transformando-o em diversos bem
imóveis adquiridos em favor de vários integrantes da organização
criminosa nas cidades de Itajaí-SC e Balneário Camboriú-SC.

 

Aliás, é importante ressaltar que MARISA e seu marido
ROGÉRIO SANTIAGO foram presos somente no dia 09.09.2019, após a
deflagração da Operação , quando foram surpreendidos,Alba Vírus
no meio da noite, no interior do Motel “Vis a Vis” em Itajaí/SC,
recebendo de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA uma maleta contendo R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie (ID 21938976 dos
autos nº 5006813-90.2019.4.03.6104).

 

Vale acentuar que MARCOS VINÍCIUS DA SILVA foi uma das
pessoas identificadas nos vídeos extraídos dos já mencionados
aparelhos de telefonia celular apreendidos nos dias 20 e 21 de
fevereiro de 2019 no Guarujá/SP, ocultando cocaína em meio a
carga lícita destinada à exportação em contêineres (páginas 03/05
do ID 21938976 dos autos nº 5006813-90.2019.4.03.6104).

 

É importante salientar, ainda, que na residência
atribuída ao casal KARINE e MARCELO e local onde a mãe da
denunciada (SANDRA OLIVEIRA) foi detida (Condomínio Brava Home
Resort, Torre 10, apto 401, Rua Mario Delfino de Pádua Peixoto,
350, Itajaí/SC), foram apreendidos, dentre outros itens, vinte e

 (ID 33162633 – pág.cinco (25) Chips Internacionais ainda sem uso
17/21 e ID 33162643 – pág. 27).

 

Tais dispositivos são de extrema importância para
comprovar a existência da organização criminosa sob enfoque, bem
como a própria associação entre os diversos acusados, conforme
esclarecimentos exarados na informação policial objeto do ID
33161498 – pág. 45/62. Confira-se:
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“A partir do início da atual investigação ficou claro que além
do grupo ter acompanhado o desenvolvimento tecnológico na área
de criptografia das comunicações, passando a fazer uso do
sistema SKY ECC, acrescentou também uma camada extra de
segurança – o uso de chips de operadoras internacionais nesses

.aparelhos

 

Agora não só as comunicações estão protegidas de qualquer
tentativa de interceptação por parte do Estado, sendo
impossível até mesmo a identificação dos números que estão

.sendo utilizados nesses aparelhos

 

Na prática isso significa que esses aparelhos e números, bem
como toda a comunicação entre eles, simplesmente não existem
para o universo da segurança pública.

 

Ademais os líderes do grupo sempre foram responsáveis pela
distribuição dos aparelhos, vez que essa é uma parte sensível
da operação de tráfico. Deixar a cargo das pessoas envolvidas
nos níveis mais operacionais poderia significar o uso de
celulares vulneráveis e, por conseguinte, mais facilmente
identificáveis pelas autoridades.

 

Assim ao controlar a distribuição dos aparelhos utilizados 
 e  garantiriam maior segurança para as atividadesKARINE MARCELO

ilícitas.

 

Basta observar os flagrantes realizados em  (IPLSalvador/BA
817/2018), em  (IPL 516/2018) e  (IPLItajaí/SC Santos/SP
69/2019), todos realizados ao longo da fase de investigação
para, de pronto, perceber as características já descritas.

 

(...)

 

Nos três flagrantes foram apreendidos celulares com chips
internacionais. Também foram apreendidos celulares com SKY ECC

. Todos estavam protegidos por senhas que seusinstalado
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. Todos estavam protegidos por senhas que seusinstalado
usuários recusaram fornecer. Alguns foram formatados
remotamente.

 

Observando detalhadamente vemos que foram apreendidos 4
(quatro) aparelhos modelos BLACKBERRY (cor azul). São eles os
de IMEI 3569660519054901, 356966051914250 e 356966051916670
apreendidos no IPL 817/2018, realizado em Salvador/BA no dia
01/07/2018.

 

O quarto aparelho é identificado pelo IMEI 356966051901550 e
foi apreendido no dia 20/02/2019 em flagrante/mandado de busca
realizado na cidade do Guarujá/SP, que vinculamos ao IPL
69/2019/STS/SP.

 

Organizando essa sequência temos o seguinte:

 

356966051905490 – apreendido em Salvador/BA (IPL 817/2018);

 

356966051901550 – apreendido em Guarujá/SP (IPL 69/2019);

356966051914250 – apreendido em Salvador/BA (IPL 817/2018);

356966051916670 – apreendido em Salvador/BA (IPL 817/2018).

 

O sequencial desses aparelhos permite dizer que os dois
primeiros aparelhos foram comprados no mesmo local. O mesmo
ocorre com os dois últimos. Acreditamos que além e terem sido
comprados no mesmo lugar, foram comprados também na mesma hora
e, obviamente, pela mesma pessoa.

 

Temos as fotografias dos aparelhos apreendidos em Salvador/BA:

 

(...)
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Temos descrição do aparelho apreendido no flagrante realizado
no Guarujá/SP:

 

(...)

 

Não resta qualquer dúvida que pelo menos um dos aparelhos
apreendidos quando do flagrante de 200 quilogramas de cocaína,
remanescentes de um carregamento de 1.5 toneladas de cocaína
apreendidos no Porto de Salvador/BA, e o aparelho BLACKBERRY
apreendido no flagrante realizado no Guarujá/SP em 20/02/2019
são do mesmo lote e foram vendidos no mesmo dia e hora,
provavelmente para a mesma pessoa, sendo posteriormente
distribuídos para os núcleos operacionais em ação na Bahia e em
São Paulo para levar a cabo os embarques de entorpecente para o

.mercado Europeu

 

(...)

 

Situação semelhante acontece com o aparelho de IMEI
356805084315430 – apreendido no flagrante do Guarujá/SP em
20/02/2019 e o aparelho IMEI 356805085294640 – apreendido no
flagrante realizado em Itajaí/SC no dia 28/09/2019. Ambos são
aparelhos de mesma marca e modelo e com sequência de IMEI
bastante aproximada (embora não tão óbvia quanto a situação
anterior).

 

(...)

 

Isso não acontece somente com os celulares. Os chips inseridos
também apresentam esse padrão. Vejamos:

 

Apesar dos chips serem internacionais e não ser possível
identificar os números a eles associados, é possível

.identificar o chip em si
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Todo chip celular é identificado pelo seu ICCID (Integrated
Circuit Card Identifier) que é formado por uma sequência MM CC
II NNNN NNN NNNNN C X onde:

 

MM é uma constante (89)

CC é o código do país

II é o identificador da operadora

N é uma sequência de 12 dígitos que formam o número do SIM CARD

C é o dígito verificador

X é um número extra utilizado nos SIM CARD da operadora AT&T.

 

Considerando os três aparelhos BLACKBERRYS apreendidos em
Salvador/BA em 01/07/2018 temos:

 

- 89 01 17 0327 812 60146 1 5

- 89 01 17 0327 815 27430 7 9

- 89 01 17 0327 810 01694 2 7

 

Percebemos claramente que são chips de uma mesma ‘família’. As
sequências são muito próximas.

 

Tal qual ocorreu com os IMEIS dos telefones celulares, também
temos um chip dessa ‘família’ presente no flagrante realizado
no Guarujá/SP em 20/02/2019:

 

- 89 01 17 0327 812 31435 6 5

 

(...)
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E a mesma ‘coincidência’ também aparece no telefone apreendido
no flagrante realizado em Itajaí/SC em 28/09/2018

 

- 89 01 17 0327 816 04776 6 0

 

(...)

 

Obviamente isso não é algo aleatório. Percebemos claramente uma
ação deliberada perfeitamente compatível com o modus operandi
desenvolvido pela organização criminosa para garantir o sucesso
de suas operações.

 

Isso ficará ainda mais evidente quando, mais adiante,
comentarmos sobre os itens apreendidos na casa de KARINE e
MARCELO, pois lá encontramos 25 chips internacionais ainda sem

.uso

 

(...)”

 

Como é possível verificar, KARINE e MARCELO realizaram
expressivo investimento em segurança das informações, passando a
fazer uso do sistema SKYECC, e a utilizar uma camada extra de
segurança com o uso de chips de operadoras internacionais nos
aparelhos utilizados pelos membros do Grupo Criminoso

 

Anoto que o sistema SKYECC, encontrado instalado em
diversos aparelhos telefônicos apreendidos durante a operação, é
um aplicativo que funciona como um mensageiro criptografado.
Entre as vantagens anunciadas do programa estão a autodestruição
de mensagens, o particionamento independente da memória do
dispositivo e um recurso de coação/socorro que permite limpar
todos os dados do aplicativo usando uma senha falsa.
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Interessante observar que tal aplicativo tem licença de
uso anual, semestral ou trimestral, conforme informações
disponível no sítio da rede mundial de computadores (internet),
que segue: .https://www.skyecc.com.br/

 

Apenas a título exemplificativo, no momento de prolação
desta sentença, em consulta ao sítio eletrônico antes mencionado,
verifiquei que uma licença de uso de  para um únicoapenas 3 meses
aparelho telefônico é vendida pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro

. Esse valor aumenta quando o aplicativo émil e quinhentos reais)
destinado a aparelhos da marca , a depender do modelo.iPhone

 

Importante enfatizar, ainda, que durante os cumprimentos
dos mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo foram
encontrados, em pelo menos 7 (sete) endereços, ao menos 1 (um)
aparelho de telefonia celular com a mesma configuração de “kit
comunicação” (denominação utilizada pela Polícia Federal),
composto pelo  SKYECC e mais uma camada extra de proteçãosoftware
(chip internacional).

 

De fato, na residência de ANDERSON GOMES ALVARENGA e
JOZIELE DOS SANTOS FONSECA (Av. Atlântica, 3238, apto 102 —
Centro, Balneário Camboriú/SC), a Polícia Federal apreendeu treze
13 (treze) aparelhos de telefonia celular. Desses, um corresponde
ao de IMEI 357363096845050, com chip internacional de número
89310892180716605 1 8 (ID 33162643 – pág. 12/29 e ID 33161498 –
pág. 63/83).

 

Essa apreensão é especialmente relevante, pois em um dos
aparelhos apreendidos na residência de KARINE e MARCELO (iPhone
de IMEI 357350096818300), o chip internacional (ICCID
89310892180716604 5 0) possuí número sequencial exatamente
anterior ao daquele utilizado por ANDERSON/JOZIELE (ICCID
89310892180716605 1 8), o que revela que ambos os celulares/chips
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foram adquiridos na mesma oportunidade e muito provavelmente pela
mesma pessoa.

 

A corroborar essa conclusão, acrescento que os dois
chips são provenientes do mesmo país (Holanda - 31), um dos
destinos preferidos para o envio de cocaína à Europa pelo grupo
criminoso – Porto de Roterdam.

 

Na residência de JANONE PRADO e DAMARIS DE ALMEIDA
SANTOS ANDRADE (Rua Eredes Serpa, nº 90, Cordeiro, Itajaí/SC), a
Polícia Federal apreendeu 3 (três) aparelhos de telefonia celular
envoltos em sacos pretos, que, inclusive, o casal tentou se
desfazer no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão
(ID 33162643 – pág. 12/29; ID 33161498 – pág. 83/100 e ID
33161497 – pág. 01/15).

 

Sobre o aparelho de IMEI 357367096709340, trata-se de um
 com o chip internacional 890117032782856551 0 9, queiPhone

compõe o . É possível observar que o ICCIDkit de comunicação
encontrado no telefone do qual JANONE tentou se desfazer é
sequência exata do chip inserido no telefone apreendido na casa
da investigada MARISA PEREIRA DOS SANTOS.

 

Na casa de CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO e MICHELE
BARBOSA DOS SANTOS MARINHO (Rua Uruguai, 1300, apto 801,
Itajaí/SC), além de diversos objetos e documentos que ligam o
casal aos líderes da organização, também foram apreendidos dois
telefones com o kit comunicação, ambos com o programa SKYECC
instalado.

 

Um deles é o  de IMEI 357359098961790 e chip ICCIDiPhone
nº 89310895190226106 3 9, e o outro é o  de IMEIiPhone
353088101659870 e chip ICCID nº 89310895190226253 3 0 (chips
internacionais de sequências muito próximas - são apenas 147
chips de diferença entre um e outro).
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Além dos endereços citados, esse  de comunicaçãokit
também foi encontrado em poder de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO -
denunciado em cuja residência foi encontrado o documento do
caminhão-baú entregue por  na manhãJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
do dia 20.02.2018 -, mais especificamente no seu  deblackberry
IMEI 35696605192 660 0, compatível com o lote de outros dois 

 apreendidos no flagrante realizado em Salvador/BA noblackberrys
dia 01.07.2018, objeto do IPL 817/2018 (IMEI’s 35696605191 425 0
e 35696605191 667 0).

 

Ademais, de acordo com a análise levada a efeito pela
Polícia Federal, o ICCID do chip internacional inserido no
aparelho apreendido na posse de WANDERLEY também é sequência
exata (final 144 e 146, respectivamente) de um dos ICCID
apreendidos no flagrante realizado em Salvador/BA.

 

No que toca especificamente ao acusado JOSÉ CARLOS DOS
, cabe destacar que no momento de sua prisão foramSANTOS BESERRA

encontrados em seu poder três documentos falsos (RG, CNH e título
eleitoral), R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em espécie
e 3 (três) aparelhos celulares, um deles com um chip

 (confira-se IDinternacional e o programa SKYECC instalado
33160969 – pág. 28/37 e ID 33160968 – pág. 01/05).

 

Tal apreensão é passível de revelar, por si só, que o
acusado também utilizava o denominado “kit de comunicação” para
se comunicar com outros membros do grupo criminoso, constatação
essa que foi confirmada em Juízo pelo depoimento da Delegada de
Polícia Federal Fabiana Salgado Lopes. Confira-se:

 

“(...) que houve análise pericial pelos agentes em todos os
celulares apreendidos na Operação Alba Vírus, sendo
identificado que todos os alvos da Operação possuíam ao menos
um celular com chip internacional e aplicativo de criptografia
de mensagens, chamado Skyecc, instalado nos dispositivos; que
esse era um meio de comunicação seguro entre os membros da
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esse era um meio de comunicação seguro entre os membros da
organização, que impedia qualquer interceptação por parte da
Polícia; que inclusive quando José Beserra foi preso, ele
também portava um celular com chip internacional e o programa
Skyecc instalado nele; que foi verificada uma sequência lógica
entre o número sequencial de série entre alguns aparelhos, que
permitem concluir que eles foram comprados juntos, até em lote
e distribuídos por uma única pessoa, tanto os celulares quanto
os chips internacionais; que também foi possível identificar
nesses celulares, além do vínculo entre os integrante da
associação entre si, o vínculo com outros celulares apreendidos
em outras apreensões de outros processos, digamos assim,
celulares apreendidos em outras situações, em flagrantes que
ocorreram em Salvador, em flagrantes que ocorreram em Itajaí,
também foi identificado vínculo com esses celulares apreendidos
na Operação Alba Vírus; que na residência da Karine e do
Marcelo foram apreendidos diversos documentos, vinte e cinco
chips internacionais intactos e sem uso, que provavelmente
seriam distribuídos para os integrantes da organização, além de
vultosa quantidade de dinheiro, joias e relógios; que não foi
oficiada a empresa Skyecc porque os celulares foram apreendidos
em poder dos alvos e então eles eram utilizados por quem os
portava; que tem informação nos autos na qual é analisado todo
material apreendido na Operação Alba Vírus e na qual é apontado
os aparelhos celulares apreendidos nos diversos flagrantes, tem
o número do inquérito respectivo, número do celular apreendido,
mostrando que os chips tem uma sequência lógica, uma numeração
sequencial.”

 

No mesmo sentido, é o relato do policial federal David
Martins Araújo:

 

“(...) que questionado se o José Beserra também portava ou
fazia uso do ‘kit comunicação’, o depoente respondeu que sim,
que no momento em que o José Beserra foi preso em Minas Gerais,
ele estava com um aparelho celular com o ‘kit comunicação’,
qual seja, com o programa Skyecc instalado, e um chip
internacional inserido no aparelho, e curiosamente esse chip do
José Beserra é muito próximo de um outro chip que foi
apreendido na casa da própria Karine; que eles tem o número de
identificação muito parecido; que questionado se chegaram a
analisar diversos aparelhos celulares apreendidos em diversos
eventos e flagrantes como esse no Guarujá e com os alvos de
busca e apreensão e chegaram a alguma conclusão de vínculo
entre esses aparelhos, IMEIs e chips, o depoente respondeu que
sim, que diversos desses aparelhos apreendidos e seus IMEIs,

que alguns desses IMEIs mostravam que esses aparelhos eram
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que alguns desses IMEIs mostravam que esses aparelhos eram
sequência de outros aparelhos que foram apreendidos em outros
flagrantes, como em Salvador, em Itajaí /SC; que além disso, os
identificadores dos chips, aconteceram coincidência de
sequência de chips, de identificadores de chips em aparelhos de
diversas pessoas relacionadas à organização criminosa que
mostra que aquela distribuição de chips foi feita pela mesma
pessoa que coordenava essa distribuição de maneira a manter a
segurança dessas comunicações; que na casa da Karine e do
Marcelo foram apreendidos vinte e cinco chips internacionais
que ainda estavam sem uso, e curiosamente, foi o único lugar
dentre aqueles em que foram feitas buscas onde se apreendeu
esse tipo de material, um conjunto tão grande de chips
internacionais sem uso; que em todos os outros locais, as
equipes já encontravam os ‘kits’ montados, os chips
internacionais já dentro dos aparelhos, e a outra curiosidade é
que no outro endereço ligado à Karine, que é o Edifício Torre
de Mônaco, foram encontradas diversas caixas de celulares já
vazias, então, em relação à Karine, pode-se ver que nos
endereços relacionados com ela, tem-se os ‘kits’ de comunicação
prontos para serem montados, de um lado os chips, e nos outros
endereços, os telefones já distribuídos; que essa comunicação
sempre foi uma preocupação muito grande da Karine e do Marcelo,
manter o controle da comunicação dentro da rede criminosa que
eles operam; assim, na medida em que eles estabeleceram o ‘kit’
como ferramenta básica de comunicação, um programa que não era
comumente conhecido, que é o Skyecc, que as pessoas não
conhecem esse programa, que a partir do momento em que eles
adotam o uso de chips internacionais nos aparelhos, eles
impedem completamente qualquer possibilidade de interceptação
dessas comunicações por parte das forças policiais; que isso
mostra o nível de organização que eles têm, que é
característico, que não é de agora, que não é a partir da Alba
Vírus que ele têm esse nível de sofisticação das comunicações,
e que mostra que eles estão acima de todos ali na coordenações
dessas operações de tráfico; que somente nos endereços de
Karine foram encontrados esses conjuntos, os chips
internacionais ainda não utilizados de um lado, e de outro lado
um conjunto enorme de aparelhos, se eu não me engano, foram
trinta caixas de aparelhos já distribuídos também em um
endereço vinculado à Karine, em nenhum outro endereço foram
encontrados chips internacionais sem uso e tampouco foi
encontrado outro conjunto tão grande de aparelhos, caixas de
aparelhos celulares; que não foi encontrada nenhuma caixa de
aparelho celular em outro endereço que não o da Karine”.

 

Ao seu turno, o policial federal Carlos Dário de
Oliveira afirmou:

Num. 40595864 - Pág. 63

* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização, 
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
Assinado eletronicamente por: ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO - 21/10/2020 17:52:41
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117524112200000036738023
Número do documento: 20102117524112200000036738023



 

“(...) que o ‘kit comunicação’, quando José Beserra foi preso,
ele tinha esse ‘kit’ que era o que o grupo usava; que José
Beserra portava o celular com o ‘kit comunicação’, que seria o
chip internacional e o aplicativo Skyecc”.

 

Prosseguindo, no que toca ao material apreendido no
momento da prisão do acusado, anoto que os três documentos falsos
encontrados em seu poder estavam em nome de “José Carlos
Albuquerque Santos”, mas continham sua foto, conforme imagem
reproduzida na informação antes mencionada e depoimentos dos
policiais militares que efetuaram sua prisão (confira-se ID
33160969 – pág. 28/37 e ID 33160968 – pág. 01/05).

 

Como se pode constatar, trata-se de mais um documento
falso utilizado por  para encobrirJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
seus rastros, a contextualizar o fato dele também ter utilizado o
documento falso em nome de “José Abrantes” para adquirir um
apartamento em Balneário Camboriú-SC, conforme informações antes
examinadas nesta.

 

Sobre o envelope contendo R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais), cabe pontuar que, segundo o relato dos policiais
militares que efetuaram sua prisão, o acusado teria oferecido a
eles esse e mais um envelope contendo a mesma quantia em
dinheiro, para que não efetuassem sua prisão (ID 33160968 – pág.
03/04).

 

Ainda de acordo com os agentes policiais, eles simularam
aceitar a proposta do acusado e se dirigiram ao apartamento por
ele indicado para buscar o outro envelope. Uma vez lá dentro, o
réu entregou a eles o aludido invólucro contendo possivelmente
mais R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e lhes ofereceu
mais R$ 100.000,00 (cem mil reais), momento em que os policiais
encerraram as “negociações” e deram voz de prisão ao acusado pelo
crime de corrupção ativa.
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Anoto que todos esses fatos e constatações foram
solidificados em Juízo pelos depoimentos prestados pelas
testemunhas DPF Fabiana, APF David Araújo e APF Carlos Dário, os
quais esclareceram em detalhes a participação de JOSÉ CARLOS DOS

 na organização criminosa, conforme retratado nestaSANTOS BESERRA
sentença.

 

Com efeito, a Delegada de Polícia Federal Fabiana
Salgado Lopes esclareceu:

 

“Que participou da investigação em decorrência do flagrante da
Rua Noé de Azevedo, 77, em Guarujá, quando se deu a prisão de
Mario Marcio; que não participou do flagrante em si; Que esse
flagrante deu origem à investigação conhecida como Operação
Alba Vírus, na qual foi possível identificar todos os
integrantes que estavam associados ao tráfico internacional,
especialmente à esse tráfico ocorrido no dia 20/2 no Guarujá;
que em relação a esse flagrante ocorrido no dia 20 de fevereiro
foi apurado que o proprietário da casa da Rua Noé de Azevedo
onde foram encontrados as drogas, o dinheiro e tudo, era José
Carlos dos Santos Beserra, inclusive no local foi apreendida
uma Hilux, que estava em nome dele, e uma S10 em nome do filho
dele, o Ruan Beserra; inclusive o caseiro quando depôs nesse
inquérito, nesse processo, afirmou que o patrão dele, que seria
o Carlos ou Tião, que teria pedido pra ele abrir o portão para
o Mário Márcio, para entrar com o caminhão baú que chegaria;
que o caminhão iria descarregar e tudo; que nessa investigação,
nesse flagrante, devido à comprovação do envolvimento do José
Beserra nesse tráfico internacional desse flagrante, foi
decretada a prisão temporária do José Beserra; e desde então
ele permaneceu foragido; que ele já estava foragido desde
fevereiro, pois a prisão dele já havia sido decretada nos altos
do processo desse flagrante; que a partir daí foi identificado
o vínculo do José Beserra com esses outros integrantes da
associação criminosa por diversos fatores; que essa S10 em nome
do filho dele que foi apreendida quando do flagrante, ela já
tinha sido vista na casa da Karine e do Marcelo, que seriam os
líderes dessa associação, numa festa em setembro, no
aniversário do Marcelo que ocorreu em setembro de 2018; que
essa S10 estaria nessa festa, conforme tem uma informação nos
autos sobre isso; que isso já demonstra um vínculo, inclusive
os dois documentos falsos com a foto da Karine encontradas

nessa casa também indica um vínculo do José Beserra com esses
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nessa casa também indica um vínculo do José Beserra com esses
líderes da organização; que no dia seguinte dessa prisão em
flagrante foi cumprido um mandado de busca na Rua Florença, nº.
34, que séria de onde o Mario Marcio teria saído com o caminhão
baú, e na Rua Florença, nº. 20, bem próximo ao número 34, nesse
endereço foi identificado diversos veículos de integrantes
dessa associação registrados nesse endereço; então, no dia da
deflagração da Operação Alba Vírus foi cumprido um mandado de
busca também na rua Florença nº. 20, onde foi identificado que
o José Beserra seria o locatário da casa nº. 4, conforme está
no auto circunstanciado de busca é apreensão; também durante a
investigação enquanto o José Beserra estava foragido, foi
identificado que ele usava uma identidade falsa em nome de José
Carlos Abrantes; inclusive, ele teria adquirido um imóvel em
Balneário Camboriú utilizando esse documento falso em nome de
José Carlos Abrantes; a corretora Marisa, que foi quem
intermediou essa compra desse imóvel afirmou que quem teria
passado para ela esse cliente teria sido a Karine, mas ela não
teria conhecido pessoalmente, mas esse cliente foi indicação da
Karine, reforçando ainda mais esse vínculo do José Beserra com
os líderes da organização criminosa; que além disso, José
Beserra não possui atividade lícita conhecida, e movimenta
vultosos valores, adquiriu vários imóveis, tem em São Paulo,
tem outro aqui em Santos, locados em nome do filho dele, o
Ruan, além de veículos, tudo adquirido com o produto do tráfico
internacional de entorpecentes; um fato também que liga o José
Beserra ao Mario Marcio é o fato de que ele foi localizado, no
dia 18 de novembro, num imóvel na Rua Vitorio Magnavaca, nº
156, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e esse imóvel, foi
apurado que ele pertencia à advogada Paula Diniz, que é
advogada do Mario Marcio no processo; que o próprio caseiro
afirmou que o José Beserra era o responsável pelo local (Rua
Noé de Azevedo, n° 77), e o imóvel está em nome dele (José
Beserra); que o imóvel da Rua Florença, nº 20, foi identificado
porque diversos veículos de diversos integrantes, tem um
veículo em nome da Damaris, que estava registrado nesse
endereço da Rua Florença, nº 20; que quando da deflagração foi
realizada busca nesse imóvel também, quando foi verificado que
ele era locado pelo José Beserra; que, inclusive, no auto
circunstanciado das buscas realizadas nesse imóvel a
proprietária teria dito que o imóvel foi locado no final de
2018 pelo José Beserra e ele teria sumido, em março, abandonado
o imóvel, largando tudo, largando os móveis lá, e sumido, nunca
mais apareceu depois de março de 2019, logo em seguida à
decretação da prisão temporária dele; que quanto ao imóvel de
Balneário Camboriú, adquirido com o documento em nome de José
Carlos Abrantes, a depoente não se recorda tenha sido
apreendido bem de interesse para a investigação; que inclusive
quando o José Beserra foi preso, ele também portava um celular
com chip internacional e o programa Skyecc instalado nele; que
foi verificada uma sequência lógica entre o número sequencial
de série entre alguns aparelhos, que permitem concluir que eles
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de série entre alguns aparelhos, que permitem concluir que eles
foram comprados juntos, até em lote e distribuídos por uma
única pessoa, tanto os celulares quanto os chips
internacionais; que na casa da Rua Noé de Azevedo, pertencente
ao José Beserra, foram encontrados diversos equipamentos que
são utilizados para o tráfico internacional: sinalizadores,
boias, sacos estanques, máquinas de embalagem à vácuo e foi
verificado que essas boias apreendidas na casa do José Beserra
foram adquiridas pela Damaris; que na residência da Damaris,
num desses cadernos foram encontradas anotações referentes à
compra dessas boias com a quantidade e a data e aí buscou-se a
nota fiscal e constatou-se que ela está em nome da Damaris, e
também havia anotações na casa do Janone e da Damaris sobre a
compra de sinalizadores, que também foram apreendidos na Rua
Noé de Azevedo; que em relação ao José Beserra seria esse
vínculo direto em prestar todo esse suporte logístico, fornecer
um local para a guarda da droga, do dinheiro e dos
equipamentos, participar de toda a logística, ter também esse
patrimônio vultuoso; inclusive quando da prisão dele, ele
utilizava outro documento falso que era em nome de José
Albuquerque; que, nessa oportunidade, foi autuado por corrupção
ativa porque portava consigo quarenta e cinco mil reais em
espécie e ofereceu mais quarenta e cinco mil reais, que os
policiais teriam ido com ele ao apartamento onde ele residia,
no 601, apartamento da advogada Paula Diniz, e ele teria
oferecido mais cento e dez mil reais, mas ele teria que ligar
para um advogado amigo dele, que seria Marinésio Júnior, que
era quem poderia trazer o dinheiro, e aí, nesse momento, os
policiais deram voz de prisão a ele, que foi autuado por
corrupção ativa também; que a Paula e o Marinésio são namorados
e atuaram em favor do Mario Marcio no primeiro processo e hoje
a Paula atua em favor do Mario Marcio nesse processo da
Operação Alba Vírus”.

 

No mesmo sentido, se pronunciou o Agente de Polícia
Federal David Araújo:

 

“Questionado se participou de alguma investigação que
identificou o réu José Beserra como responsável pelo imóvel da
Rua Noé de Azevedo, 77 em Guarujá, o depoente disse que não
participou das investigações que resultaram no flagrante, mas
que participou da investigação posterior que identificou José
Beserra como responsável por tal imóvel; que com os dados
obtidos a partir do flagrante da Rua Noé de Azevedo,
conseguiu-se ligar o José Beserra à Karine e ao Marcelo e à
organização deles dois, liderada pelos dois; que a partir do

referido flagrante, a Delegacia de Polícia Federal de Santos
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referido flagrante, a Delegacia de Polícia Federal de Santos
conseguiu identificar a propriedade do imóvel da Rua Noé de
Azevedo como sendo do José Beserra; Que sabe que na casa em
questão foram apreendidos veículos em nome de José Beserra, que
estavam na casa; que um telefone fixo instalado na casa tinha o
cadastro em nome do filho do José Beserra, chamado Ruan; Que
questionado sé sabia que José Beserra era também responsável
pelo imóvel da Rua Florença, 20 e pelo imóvel próximo ao nº. 34
da Rua Florença, de onde partiu o caminhão do Mario Marcio, o
depoente respondeu que sim e que pelo menos dois veículos que
foram apreendidos na casa da Rua Noé de Azevedo; que só têm
conhecimento a partir do evento do flagrante e do mandado de
busca cumprido posteriormente, a partir do que foi colhido daí,
o depoente consegue falar do José Beserra; que na casa da Rua
Noé de Azevedo, foram apreendidos veículos que estavam, à
época, em nome do José Beserra, pelo menos dois veículos
apreendidos na casa estavam no nome de José Beserra; que além
disso, o telefone fixo instalado na casa estava em nome do
filho de José Beserra, o Ruan; que questionado se teve acesso
ao depoimento do caseiro José de Oliveira, o depoente disse que
não se lembra; que questionado se sabe dizer que o José Beserra
seja o responsável pelo imóvel da Rua Florença nº 20, próximo
ao local de onde partiu o veículo do Mario Marcio, o depoente
disse que sim, que dois veículos que foram apreendidos na Rua
Noé de Azevedo estavam em nome de José Beserra e tinham como
endereço de registro a Rua Florença nº 20; que questionado se
sabe se outros veículos identificados no curso da Operação Alba
Vírus tinham também como local de registro esse endereço, o
depoente respondeu que sim, que pelo menos mais um veículo, que
era o veículo do Marcelo Mendes, esposo da Karine, ele também
tinha endereço na Rua Florença nº 20; que questionado se sabe
dizer se o endereço da Rua Florença nº 20 apresenta outro
vínculo com José Beserra além desse registro de veículo, o
depoente disse que não sabe dizer, mas que, salvo engano, ele é
proprietário desse imóvel; questionado de que modo o flagrante
do Guarujá restou ligado à associação para o tráfico imputada
aos investigados, o depoente respondeu que um dos presos
naquele dia, José de Oliveira, foi proprietário de um veículo
S10 no ano de 2018, e esse veículo estava no aniversário do
Marcelo, que aconteceu em setembro de 2018; que posteriormente,
esse mesmo veículo foi transferido para o nome de Ramon de
Souza, que é a pessoa que assina o documento de compra de um
dos imóveis da Karine; que outra coisa que liga o José Beserra
é o fato do carro do Marcelo, à época do aniversário dele em
2018 também compartilhava do endereço da Rua Florença nº 20 com
os carros do José Beserra; que na casa da Damaris foram
encontradas anotações sobre a compra do material utilizado para
‘rip on rip off’ e o mesmo material foi encontrado na casa do
José Beserra, e essa anotação em particular porque relaciona as
quantidades de boias que foram compradas e posteriormente foram
localizadas na casa do José Beserra e a nota fiscal da compra
das boias pela Damaris, que é uma das pessoas também vinculadas
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das boias pela Damaris, que é uma das pessoas também vinculadas
à Karine; que como essa anotação é de fevereiro de 2018, então
pelo menos desde essa época já existe um envolvimento do José
Carlos com a Karine e o Marcelo é com a organização por ela
liderada; que questionado se o José Bezerra também portava ou
fazia uso do ‘kit comunicação’, o depoente respondeu que sim,
que no momento em que o José Beserra foi preso em Minas Gerais,
ele estava com um aparelho celular com o ‘kit comunicação’,
qual seja, com o programa Skyecc instalado, e um chip
internacional inserido no aparelho, e curiosamente esse chip do
José Beserra é muito próximo de um outro chip que foi
apreendido na casa da própria Karine; que eles têm o número de
identificação muito parecido; que o José Beserra usou pelo
menos dois nomes falsos conhecidos, esse José Abrantes para
compra de um imóvel em Balneário Camboriú, no mesmo
empreendimento do imóvel de Karine, o Torre de Mônaco, o do
José Beserra era o Torre de Málaga e quando ele foi preso ele
apresentou um outro documento falso; que acha que o imóvel do
Beserra na Torre de Málaga consta em planilhas apreendidas na
casa de Karine; que a própria corretora que fez a intermediação
do negócio, a Marisa, ela disse que a venda foi feita para o
José Beserra, através da Karine, que foi a Karine que trouxe o
José Beserra para a venda; que quando foi feita a deflagração
da fase ostensiva, as pessoas ali da imobiliária comentaram que
a Karine que trouxe o José Beserra para a compra de um
apartamento, que seria vizinho dela, que o José Beserra e a
Karine eram muito próximos, então havia esse comentário dessa
proximidade da Karine e do José Beserra, a coincidência de
endereços, a anotação na casa da Damaris que remonta a
fevereiro de 2018 mostra que essa relação do José Beserra com a
Karine, a Damaris e o Janone é uma relação que vem pelo menos
do começo de 2018; que José Beserra, já foragido, fez algumas
negociações de veículos com a advogada Paula e com outro
advogado, salvo engano, de nome Marinésio, sendo que um dos
endereços da advogada Paula foi onde o José Beserra foi
encontrado; que pouco antes ali ele também fez uma negociação
com o advogado Marinésio da venda de um veículo BMW e um outro
veículo do Marinésio compartilhava do mesmo endereço, então
passou-se a investigar porque havia essa coincidência de
eventos”.

 

Ao seu turno, o policial federal Carlos Dário afirmou:

 

“Que questionado se participou das investigações no que
concerne à identificação de José Beserra como responsável pelo
imóvel da Rua Noé de Azevedo onde ocorreu esse flagrante no

Guarujá, o depoente disse que sim; que José Beserra era o
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Guarujá, o depoente disse que sim; que José Beserra era o
responsável pelo imóvel onde ocorreu o flagrante da prisão do
Mário Márcio com a substância entorpecente, inclusive, o
telefone do imóvel estava registrado em nome do filho dele, e o
caseiro confirmou que o imóvel pertencia a ele; que inclusive
havia veículos dele dentro do imóvel; que existia um telefone
fixo em nome do Ruan, que é filho do José Beserra, no imóvel;
que questionado se recorda quais eram os veículos apreendidos
no local que seriam do José Beserra, o depoente disse que havia
uma  Toyota, uma S10 e uma moto; que a S10 estavapick up
registrada em nome do caseiro e a Toyota e a moto estavam em
nome do José Beserra; que no imóvel também havia um telefone
fixo em nome do filho do José Beserra, o Ruan; que teve acesso
a alguns trechos do depoimento do caseiro do imóvel, o José
Oliveira; que José Oliveira foi contratado pelo José Carlos
Beserra, que ele chamava de patrão; que o José Beserra ligou
avisando ao caseiro que o Mário Márcio iria chegar em um
veículo, e que era para ele abrir o portão para o Mário Márcio;
que o imóvel da Rua Florença nº 20 é o endereço de registro
tanto do carro de Karine como de vários veículos do José Carlos
Beserra; que, inclusive, a  Toyota e a moto estavampick up
registradas nesse endereço; que questionado acerca da
existência de provas da associação de José Beserra com os
outros investigados para a prática permanente de tráfico
internacional de drogas, o depoente respondeu que sim, que, por
exemplo, a S10 que foi encontrada na casa da Noé de Azevedo
esteve na festa do Marcelo; Que as boias e alguns apetrechos
que eram usados para o tráfico internacional que foram
comprados pela Damaris, no CPF da Damaris, estavam na Noé de
Azevedo; que um apartamento que José Beserra comprou em Santa
Catarina, foi Karine quem indicou ele para a corretora; que o
‘kit comunicação’, quando José Beserra foi preso, ele tinha
esse ‘kit’ que era o que o grupo usava; que José Beserra se
utilizou de um documento falso em Balneário Camboriú para
adquirir um apartamento, em nome de José Abrantes; que esse
imóvel adquirido pelo José Beserra constava de uma planilha de
gastos apreendida na casa de Karine; reafirmou que quando da
prisão, José Beserra portava o celular com o ‘kit comunicação’,
que seria o chip internacional e o aplicativo Skyecc; que sobre
José Beserra, tem muita movimentação financeira no COAF,
dinheiro em espécie, o caminhão que saiu da Noé de Azevedo e
foi abordado em Feira de Santana, o documento desse caminhão
foi apreendido na casa de Wanderley, que tinha vários
apetrechos para essa logística de embalagem de droga; que o
endereço desse caminhão tinha o mesmo endereço de um carro que
estava em nome de uma mulher que era contato de André, ou seja,
existem várias associações; que ao mencionar Wanderley, o
depoente se refere a Wanderley Almeida Conceição, vulgo Vando,
alvo da Operação, sendo que o documento do caminhão foi
apreendido na casa dele; desse caminhão que saiu da Noé de
Azevedo e foi abordado na Bahia, em Feira de Santana, e que
tinha um fundo preparado para esconder entorpecente;
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tinha um fundo preparado para esconder entorpecente;
questionado se a investigação fez levantamento da vida
pregressa de José Beserra, o depoente disse que sim, que não se
constatou vínculo com o Estado da Bahia mas sim que ele tinha
envolvimento com assalto a banco; questionado se em outras
investigações dessa organização já havia sido veiculado o nome
de José Beserra, o depoente disse que não, que pesquisa da a
vida pregressa dele, o que foi encontrado foi vínculo com
assalto a banco”.

 

Indagado sobre os fatos objeto de análise nesse
capítulo,  afirmou não conhecerJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
nenhum dos denunciados, negou ter adquirido qualquer imóvel em
Balneário Camboriú-SC e tampouco ter utilizado qualquer documento
falso. Sobre os documentos apreendidos em seu poder no momento da
sua prisão, afirmou que de fato os estava portando, mas negou
tê-los utilizado.

 

Asseverou, ainda, não conhecer o aplicativo SKYECC.
Explicou que após a ação da Polícia Federal em sua residência no
Guarujá-SP pediu que fosse feita uma faxina no local,
oportunidade em que foi localizado um aparelho celular que lhe
foi entregue. Disse que guardou o aparelho, porém nunca o
utilizou. Sustentou que no dia da sua abordagem o celular estava
em seu poder justamente porque estava indo conversar com sua
advogada.

 

Por fim, aduziu que, de fato, vendeu a caminhonete S10 a
um sujeito chamado Ramon em julho de 2018, mas argumentou que não
esteve na festa de aniversário de MARCELO MENDES FERREIRA
realizada no condomínio Granville no Guarujá-SP.

 

Pois bem, assim como foi consignado no item relativo à
autoria do delito de tráfico, as alegações deduzidas pelo acusado
no tocante aos fatos ora analisados são pouco críveis. Com
efeito, não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para
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sua fotografia estar aposta no documento de identidade em nome de
“José Abrantes”, responsável pela aquisição do citado apartamento
em Balneário Camboriú-SC.

 

Também se apresenta inverossímil a alegação no sentido
de que ele carregava o celular com o denominado “kit comunicação”
instalado no momento de sua prisão justamente porque estava indo
entregá-lo à sua advogada, muito embora o réu já estivesse
domiciliado no apartamento do namorado da mesma causídica,
conforme foi confirmado pelo porteiro do edifício e consignado no
boletim de ocorrência lavrado pela Autoridade Policial Mineira.

 

Na realidade, parece que o acusado pretende atribuir
todos esses fatos a uma série de coincidências:

 

- o fato de ter vendido a S10 para um sujeito chamado
“Ramon”, o mesmo que também adquiriu um apartamento em Balneário
Camboriú-SC por intermédio da corretora MARISA;

 

- o fato de tanto “Ramon” como “José Abrantes” terem
sido indicados à corretora por meio de KARINE; o fato de um
suposto integrante da organização ter escolhido justamente sua
residência para transformá-la numa espécie de “entreposto” para
recebimento de carregamentos de cocaína e dinheiro;

 

- o fato de ter sido visto entregando um caminhão-baú no
dia dos fatos a um sujeito desconhecido;

 

- o fato de o veículo BMW de MARCELO estar registrado no
mesmo endereço em que ele residiu entre 2017 e 2018; etc.
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Enfim, toda essa densa e intrincada relação de bens e
relacionamentos interpessoais servem, ao meu sentir, para
comprovar que  possuí vínculosJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
estáveis e permanentes com os principais integrantes da
associação criminosa, além de exercer papel relevante na
logística de distribuição dos entorpecentes do grupo, recebendo e
reinvestindo os valores oriundos do tráfico internacional em bens
móveis e imóveis de alto valor.

 

Por outro vértice, anoto que os elementos de provas
coligidas no decorrer da instrução constituem robusto conjunto de
indícios objetivos, idôneos, convergentes, seguros e harmônicos,
aptos a legitimar o alcance de conclusão no sentido de que JOSÉ

 realmente praticou as ações descritasCARLOS DOS SANTOS BESERRA
na inicial, cumprindo destacar que segundo a lição de Nicola
Framarino Malatesta:

 

“Vários indícios verossímeis podem constituir, em seu conjunto,
uma prova acumulativa provável, e vários indícios prováveis,
tomados conjuntamente, podem reforçar a probabilidade
acumulativa, levando-a até seu grau mais alto; e por vezes,
ultrapassado este grau máximo, podem chegar a fazer com que não
se reputem dignos de serem tomados em conta os motivos para não
crer, gerando assim a certeza subjetiva.” (MALATESTA, Nicola
Framarino dei.  São Paulo,A lógica das provas em matéria penal.
Editora Saraiva, 1960, vol. 1, p. 239-240)

 

Na mesma senda é o ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci, estampado na obra “Provas no Processo Penal”. Confira-se:

 

“10.2 Valor probatório dos indícios

 

Constituem prova indireta da imputação, mas isso não significa
menosprezo à sua valoração. O importante é detectar a
suficiência dos indícios, de modo a realizar um raciocínio
indutivo confiável, para, em seguida, chegar à dedução óbvia
acerca da culpa do réu.
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(...)

 

Não se deve desprezar a prova indiciária, tão somente pelo fato
de se tratar de prova indireta.” (NUCCI, Guilherme de Souza. 

. São Paulo: Editora Revista dosProvas no Processo Penal
Tribunais, 2013, 3ª edição, p. 228-229).

 

Diante desse quadro, resta evidente que JOSÉ CARLOS DOS
, com consciência e vontade livres, associou-se aosSANTOS BESERRA

demais denunciados, de forma estável e permanente, para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico transnacional de
drogas (guarda, transporte, venda e exportação), incorrendo,
portanto, no tipo do art. 35, , c.c. art. 40, inciso I,caput
ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

4. DA TRANSNACIONALIDADE

 

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva,
registro que a transnacionalidade das ações emerge certa pelo 

 empregado pelo grupo criminoso para remessa aomodus operandi
exterior das grandes partidas de cocaína, valendo-se, para tanto,
de empresas de transporte, aluguel de galpões, compra de
equipamentos náuticos, bolsas impermeáveis, sinalizadores, balões
de gás, boias, máquinas de embalar a vácuo etc, conforme
apreensões realizadas no Guarujá/SP.

 

Além disso, registro que as imagens e vídeos extraídos
dos aparelhos de telefonia celular apreendidos nas mesmas
localidades (Rua Professor Noé de Azevedo, n° 77, Guarujá/SP e
Rua Florença, n° 34, Guarujá/SP) mostram diversos contêineres
sendo carregados com tabletes que se assemelham muito aos que
acondicionam cocaína, conforme já exposto nesta sentença. Essas
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unidades de carga são comumente carregadas com mercadorias a
serem enviadas ao exterior, não havendo dúvida de que o
denunciado tinha conhecimento desse fato.

 

Por fim, e não menos importante, chamo atenção para a
planilha de embarques produzida pela Receita Federal do Brasil e
os demais documentos aduaneiros que comprovam o envio dos
contêineres visualizados nos arquivos de vídeo ao exterior (ID
36087672), para as diversas Informações Policiais produzidas no
curso da Operação Policial, bem como para o Relatório Final da
Autoridade Policial (ID 33160283 – pág. 33/100), que indica o
destino internacional das cargas manipuladas pelos integrantes do
grupo criminoso.

 

Assim, em atenção ao entendimento cristalizado na Súmula
nº 607 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da
Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação
internacional das drogas ainda que não consumada a transposição
de fronteiras, de rigor o reconhecimento da transnacionalidade
para ambos os delitos capitulados na denúncia (art. 33 e 35 da
Lei nº 11.343/2006).

 

5. CONCLUSÃO

 

Diante de todo o exposto, emerge impositivo o integral
acolhimento da denúncia para  condenar JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 como incurso nas penas dos tipos dos artigos 33 e 35,BESERRA
ambos c.c. art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006.

 

6. DOSIMETRIA
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Como se extrai de informações disponíveis na rede
mundial de computadores  tem vida, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
marcada pela prática de delitos graves.

 

Segundo noticiários, está envolvido em ações ilícitas
conhecidas como “novo cangaço”, em que homens armados invadem

pequenas cidades para roubar bancos e caixas eletrônicos . Também2

é suspeito de roubos a carros-fortes, estelionato, tráfico de

drogas e formação de quadrilha .3

 

Sem embargo do registrado tão-somente para fim de
, por fundamental, anoto que do que consta de efetivoilustração

nos autos, e, portanto, deve ser aqui considerado, JOSÉ CARLOS
 possui quatro anotações em suas folhas deDOS SANTOS BESERRA

antecedentes criminais:

 

- processo nº 0002723-55.2013.815.2002 – Tribunal de
Justiça da Paraíba -, no qual foi condenado a 12 (doze) anos e 3
(três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II, III e V,
c.c. art. 148, § 1º, inciso IV, ambos do Código Penal, com

 (ID 36400916).trânsito em julgado em 17.02.2020

 

- processo nº 0100123-14.2013.8.20.0003 – Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Norte -, no qual foi condenado a 4
(quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela
prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do
Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/03, com trânsito em

 (ID 40215856)julgado em 01.09.2014

 

- processo nº 0000390-75.2006.8.05.0088 -Tribunal de
Justiça da Bahia -, no qual foi denunciado por afronta ao art.
288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº
8.072/90, bem como os arts. 14 e 16 do Código Penal, feito esse
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no qual foi declarada extinta a punibilidade quanto à totalidade
das imputações em sede de recurso de apelação (ID 40090204).

 

- processo nº 0024.19.120269-6 em trâmite perante a 6ª
Vara Criminal de Belo Horizonte-MG, no qual foi denunciado em
17.12.2019 como incurso nas penas previstas nos artigos 307, 

, e 333, , na forma do art. 69, , todos do Códigocaput caput caput
Penal, em decorrência dos fatos ocorridos no momento de sua
prisão (ID 38645817).

 

Desponta certo, portanto, que os processos nº
0000390-75.2006.8.05.0088 (TJ/BA) e nº 0024.19.120269-6 (TJ/MG)
não poderão ser utilizados para fins de dosimetria da pena. Com
relação ao processo nº 0100123-14.2013.8.20.0003 (TJ/RN), ele
será considerado na segunda fase da dosimetria.

 

Por fim, quanto ao processo nº 0002723-55.2013.815.2002
(TJ/PB), apesar de o trânsito em julgado ter ocorrido após a
prática da infração objeto da presente ação penal, em razão da
ação perscrutada naqueles autos ter ocorrido antes de 20.02.2019,
entendo possível sua utilização para fins de exasperação da pena
base.

 

Nesse sentido, confira-se o recente julgado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I,
ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
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2. Quanto ao vetor dos antecedentes, previsto no art. 59 do
Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "a condenação por crime anterior, com
trânsito em julgado posterior à prática delitva em apuração"
(AgRg no AREsp 1.317.251/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019), pode ser

.considerada como maus antecedentes

(...)

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 605.474/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, julgado em 15.09.2020, DJe 29/09/2020 –
g.n.)

 

No que toca às demais circunstâncias judiciais que devem
ser sopesadas durante a primeira fase da dosimetria, observo que 

 participou da ação relacionada aoJOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
tráfico de droga na qual foram apreendidos 1.343,69 Kg (mil
trezentos e quarenta e três quilogramas) de cocaína.

 

Tudo nos autos está a indicar que JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
 trata-se de pessoa com conduta social e personalidadeBESERRA

voltadas à prática de ilícitos de gravidade inconteste.

 

Assim, diante desses elementos concretos comprovados nos
autos (antecedentes criminais e quantidade da droga), os quais,
ao meu sentir, ensejam maior reprovabilidade das ações
praticadas, atento aos demais vetores inscritos no art. 59 do
Código Penal,   concluo como necessário e suficiente para
reprovação das condutas e prevenção dos crimes a fixação da pena,
na primeira fase, em:

 

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o
 para opagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

delito tipificado no art. 33,  da Lei nº 11.343/2006caput,
(aumento de 1/3 em razão dos maus antecedentes e quantidade da
droga);
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- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o
 para opagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa

delito tipificado no art. 35, , da Lei nº 11.343/2006caput
(aumento de 1/6 em razão dos maus antecedentes).

 

Na segunda fase, configurada a agravante da
reincidência, tendo em vista que entre o trânsito em julgado da
ação penal nº 0100123-14.2013.8.20.0003 (01.09.2014) e a prática
dos delitos apurados nestes autos (20.02.2019) não decorreu prazo
superior a cinco anos, com base no art. 61, inciso I, do Código
Penal, aumento em 1/6 (um sexto) as penas antes estabelecidas,
perfazendo assim:

 

- 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete)

 para o delito tipificado no art. 33,  da Lei nºdias-multa caput,
11.343/2006;

 

- 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e o
 parapagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa

o delito tipificado no art. 35, , da Lei nº 11.343/2006.caput

 

Na última etapa, considerando que a droga tinha por
destino país estrangeiro, aumento em 1/6 (um sexto) as penas
antes estabelecidas, em razão da incidência da causa especial de
aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006,
perfazendo, assim:

 

- 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e
 para o delitoo pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa

tipificado no art. 33,  da Lei nº 11.343/2006;caput,
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- 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de
reclusão, e o pagamento de 1.110 (mil cento e dez) dias-multa
para o delito tipificado no art. 35, , da Lei nºcaput
11.343/2006.

 

6.1. Síntese das penas

 

Na forma do art. 69 do código Penal, procedida a
somatória, as penas imputadas ao réu totalizam 13 (treze) anos,
10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial
fechado, e o pagamento de 2.016 (dois mil e dezesseis) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de um trigésimo (1/30) do
valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

7. DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA NOS
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006

 

No que toca à alegação deduzida pela Defesa, anoto que,
na hipótese vertente, não há como se vislumbrar a suscitada
inconstitucionalidade, uma vez que, conforme sustentado pelo
próprio acusado em interrogatório judicial, ele provém de família
de classe média alta, e aufere rendimentos que variam entre R$
25.000,00 (vinte e cinco mil) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
mensais.

 

Dessa forma, ao meu sentir, a pena de multa a ele
aplicada (2.016 dias-multa calculados à razão de um trigésimo do
valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos) se apresenta
razoável e proporcional ao caso concreto, computada de forma a
reprimir e prevenir os crimes por ele praticados.

 

Por outro prisma, registro que a sanção ora aplicada
também atende ao princípio da individualização da pena inserido
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no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a
previsão de punição mais severa às condutas tipificadas nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 é uma opção
político-legislativa, falecendo, portanto, competência ao Poder
Judiciário para interferir nas escolhas feitas pelo legislador na
edição da referida norma.

 

Nesse sentido, confira-se a recente decisão proferida
pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski aos 26.09.2019, nos autos
do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.235.253/SP:

 

“Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado
seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de
acórdão assim ementado:

 

‘APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria
delitivas nitidamente demonstradas Falas dos policiais firmes e
coerentes Depoimentos que se revestem de fé - pública -
Validade - Ausência de provas de que teriam intuito de
prejudicar o réu Quadro Probatório, firme e seguro estando apto
a embasar um decreto condenatório Demonstrada a traficância,
impossível a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas
Substituição da pena que se mostra inviável -
Inconstitucionalidade da pena de multa Inocorrência - Recurso
desprovido’ (pág. 11 do documento eletrônico 6).

 

Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da
Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, III; 5°,
caput, XLVI e XLVII, b, da mesma Carta.

 

Alega o recorrente, a inconstitucionalidade da pena de multa
imposta pelo art. 33, da Lei 11.343/2006, pois o dispositivo
violaria o princípio da proporcionalidade e o princípio da
individualização da pena.

 

A pretensão recursal não merece acolhida.
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Observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
não pode o Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios
da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder
Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos,
porquanto isso diz respeito à matéria de política criminal. Eis
alguns julgados:

 

‘DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E
EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão
de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à
alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código
Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de
reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da individualização da
pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da individualização da
pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com
maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na
norma penal incriminadora e, consequentemente, falece
competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas
pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso
extraordinário improvido.’ (RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie).

 

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O
ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS
RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º,
caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da
proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de
valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito
secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e,
por via de consequência, incorrer em violação ao princípio da
separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de
política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em
abstrato que recairá sobre o transgressor de norma penal.
Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.’ (RE 358.315/MG,
Rel. Min. Ellen Gracie).

 

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do
RISTF)”.
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Destarte, com apoio na orientação jurisprudencial antes
reproduzida, deixo de reconhecer a suscitada
inconstitucionalidade das penas de multa previstas nos artigos 33
e 35 da Lei nº 11.343/2006.

 

8. DISPOSITIVO

 

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para 
  como incurso nos artigoscondenar JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA

33 e 35, ambos c.c. art. 40, inciso I, todos da Lei nº
11.343/2006, às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 1 (um)
dia de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de

, que deverão ser2.016 (dois mil e dezesseis) dias-multa
calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

9. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

 

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, por
permanecerem presentes, diante dos elementos de prova nesta
analisados, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
se apresentando a providência necessária, sobretudo, para o
impedimento da prática de outros crimes, ou seja, para garantia
da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei.

 

De fato, além da imperiosidade de ser assegurada a
aplicação da lei penal, a providência permanece necessária para
garantia da ordem pública, em razão do elevado poder econômico,
grau de organização e sofisticação das ações perpetradas pelo réu
e pela organização criminosa por ele integrada, com ramificação
em diversas unidades da Federação, e atuação marcada pelo envio
de toneladas de cocaína para o exterior.
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Incidente ao caso os entendimentos dos Egrégios Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça estampados nos v.
acórdãos assim ementados:

 

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. NÚMERO ELEVADO DE RECORRENTES. IMPETRAÇÃO
CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

(...)

III – Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a
instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário,
revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação,
colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo.

IV - A demora no julgamento se deve ao elevado número de
apelantes, num total de doze, com patronos diversos.
Independentemente desse fato, o acórdão do STJ já determinou
que o TJ do Pará julgue a Apelação Criminal 2010.3.015427-7.

V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão,
denegada a ordem.”   (HC 118551, Rel.   Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013, Processo
Eletrônico DJe-205 divulg 15.10.2013 public 16.10.2013)

 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na
quantidade e na qualidade da droga apreendida - 8 Kg (oito
quilogramas) de cocaína, bem como no fato de o paciente
integrar organização criminosa internacional, não há que se
falar em ilegalidade da decisão que mantém o decreto de prisão
preventiva, e nega o direito do paciente apelar em liberdade.

2. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 63.367/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 01.03.2016, DJe 09.03.2016)

 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
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“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. SEGREGAÇÃO
OCORRIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.403/11.
CONDENAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA E CONSTRIÇÃO MANTIDAS NA
APELAÇÃO. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. VARIEDADE, NATUREZA ALTAMENTE DANOSA E ELEVADÍSSIMA
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE. REGISTRO DE
CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
PROBABILIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE
ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A AÇÃO
PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.

(...)

4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de
que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer
solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se
presentes os motivos para a segregação preventiva.

5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 53.480/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 09.12.2014, DJe
19.12.2014 – g.n.)

 

Fica registrado que em razão do antes exposto, neste ato
fica renovada a prisão cautelar antes decretada em desfavor do
ora sentenciado. Por conseguinte, o prazo a que refere o
parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal deverá

. Anote-se.ser calculado a partir da data da publicação desta

 

Oficie-se a Secretaria de Administração Penitenciária de
São Paulo, perquirindo acerca da viabilidade de transferência do
sentenciado para unidade prisional desta unidade da Federação
adequada ao grau de periculosidade por ele ostentada.

 

Sem prejuízo, providencie a Secretaria a extração de
guia de recolhimento provisória em relação a JOSÉ CARLOS DOS

, nos termos dos arts. 8º a 11 da Resolução nºSANTOS BESERRA
113/2010 do Colendo Conselho Nacional de Justiça.
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Arcará o acusado com as custas processuais.

 

Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento do
nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se à Justiça
Eleitoral (art. 15, inciso III, da Constituição).

 

P.R.I.O.C.

 

Santos-SP, 21 de outubro de 2020.

 

Roberto Lemos dos Santos Filho

         Juiz Federal

 

Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC 514.851/SP, STJ, Quinta Turma, DJ 26.11.2019 e HC1

491.061/SP, STJ, Sexta Turma, DJ 23.04.2019.

C o n f i r a - s e :  2

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/policia-desbarata-quadrilha-suspeita-de-atuar-em-assaltos-a-bancos-no-rn/242953

. Acesso em: 20.10.2020.

 C o n f i r a - s e :3

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/11/19/suspeito-de-comandar-quadrilha-de-roubo-a-bancos-e-preso-em-apartamento-de-luxo-em-bh.ghtml
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